


Véget ért a 26. Tavaszi Emlékhadjárat 
 

Jelentős döntést hozott ebben az esztendőben a Magyar Huszár és Katonai 

Hagyományőrző Szövetség elnöksége. Fülöp Tiborral, a TH. főrendezőjével történt 

kétoldalú tárgyalásokat követően úgy döntöttünk, hogy a Tavaszi Hadjárat negyed 

évszázados értékeit megőrzendő és a tagegyesületeink munkájának segítésére 

támogatjuk az esemény megrendezését szakmailag, anyagilag és erkölcsileg is. Ennek 

értelmében az előkészítés folyamán engem, mint a szövetségünk elnökét kértek fel a 

hadjárat főparancsnoki tisztére, amit el is vállaltam és jó szívvel teljesítettem is.  Aki 

ott volt tudja, nem kértem egyebet, mint amit már oly sok ideje igényel maga a 

közösség is: nagyobb fegyelem az átvonulásokon, a csaták idején pedig a katonai 

hagyományőrzés írott és íratlan szabályainak szigorúbb betartása. A lányok nem 

szerették természetesen, hogy a csatajátékokban erőteljesen korlátozódik szerepük. 

Igyekezetünk eredménye, hogy részlegesen, majd Isaszegen ténylegesen megvalósult, 

hogy a parancsnokok „parancsainak” eleget téve nem vettek részt a csatában teljesen 

„civil” lovas öltözetet vagy nem huszár egyenruhát viselő hölgyek! 

 

Ugyancsak nagy eredménynek tartom, hogy a közösen felmerült igényeknek 

megfelelően már nem voltak kínos „szédülések” és a fáradtság feltűnő jeleit a 

csatajátékok során sem vettük észre senkin.  

 

A leglátványosabbra most is a Tápióbicskei csata sikerült. Ezt az eseményt, mint már 

oly sokszor magas állami tisztséget viselő küldöttség látogatta meg idén is. Most 

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr és kísérete vett részt, akik őszinte 

elismeréssel dicsérték az esemény színvonalát. 

 

A 26. Tavaszi Hadjárat leglényegesebb tapasztalata talán, hogy egyre inkább belső 

igény a nagyobb, a katonás fegyelem.  

 





A lovak érdekében és az átlovaglások minősége érdekében azonban még nagyon sok a 

teendő. A „túravezető” parancsnokok felelősségét, de a résztvevők fegyelmezettségét 

sem lehet elégszer hangsúlyozni. Most is volt olyan ló, akinek sok volt ez a túra, nem 

bírta és szinte „négy lábra” lesántult. Lovaink és gazdáik érdekében, a huszárszellem 

által is megkövetelve nagyobb körültekintéssel és fegyelmezettebben kell a lovas 

szakaszok végrehajtását megtervezni és a lelovagolandó távolságokat a lovak ereje 

szempontjából beosztani. 

 

A csatajátékok megrendezéséért felelős rendezők még nem álltak a helyzet 

magaslatán, de volt ahol még a csataterv is csak az utolsó pillanatban került elő. 

 

Ennek ellenére a csaták elismerésre méltó fegyelemmel és pergően kerültek 

lebonyolításra. Képzeljük csak el, mit lehet ebből még kihozni…!? 

 

Összességében az a véleményem, hogy a Tavaszi Hadjárat résztvevői ezúttal 

rendkívüli fegyelemről és bajtársiasságról tettek tanúbizonyságot. Amint a záró 

szavaimban megfogalmaztam, ők a hazaszeretetnek és a hagyománytiszteletnek 

egyedülálló tanúságtevői. 

A jövőt illetően a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a szakmai 

előkészítés munkálataiba már ebben az évben részt kíván venni és társrendezői 

feladatainak a maximális szakmai szinten eleget kíván tenni.  

 

Székely Tibor 

MHKHSZ elnök  

 








































































































