




Monarchia-kori huszárkiképzés a Széchenyi 

kastély parkjában 2013. június 21-23. 

 
Az I. világháború kitörésének közelgő, 100 éves évfordulójára való 

felkészülés jegyében, MHKHSZ Monarchia és a Magyar Királyság 

korszakának, alaki kiképzést tartottunk a Széchenyi kastély parkjában és a 

Nagycenki Méntelep lovas pályáin.  A fő hangsúly a lovas alaki kiképzésen 

volt, melynek szakmai alapjait a M. KIR.  

HONVÉD LOVASSÁG -1900-ban kiadott – SZABÁLYZATA adta. 

 

A szombati napon, az elméleti képzés után, a résztvevők két csoportban – 

forgószínpadszerűen – gyalogos és lovas alaki kiképzésen vettek részt. Az 

ebédszünetet követően oktatófilmet és korabeli filmek lovassági 

részleteinek összevágásából készült összeállítását vetítettük.  

 

Délután a két csoport összevonásával szakasz szinten gyakoroltuk a lóról 

szállást és felülést a fordulatokat, a mozgást arcvonallal, a tagoszlop 

alakítást, a tagoszlop mozgását és a fejlődését. 

 

A Múzeumok Éjszakáján kiállítást rendeztünk be Méntelepen, a soproni 

Nádasdy huszárok múzeumából elhozott tárgyakból és írásos anyagokból. 

A huszártábor, huszárkonyha és lovas járőrök által megalapozott hangulat 

emelésére a Csornai csata – hadijáték filmváltozatát vetítettük a számos 

érdeklődőnek.  

 

Vasárnap délelőtt a kiképzés folytatódott. A korábbi „könnyítések” után, 

most már teljes felszerelésben, fegyverrel hajtottuk végre a feladatokat, a 

hőségriadó ellenére. 

 

A tábor ünnepi záróakkordjaként a kolini csatára emlékeztünk, a 

kastélyparkban celebrált tábori misén. Az elméleti és gyakorlati felkészülés 

mellett a lelki megerősítés is a bajtársak fejlődését szolgálta. 

 

A tábor értékelésekor dicsérő szavak illeték meg a résztvevőket a 

fegyelem, a hozzáállás, kitartás és a katonákhoz méltó viselkedés 

tekintetében is. A katonás fegyelem mellett az egyesületek közötti bajtársi-

baráti kapcsolatok is elmélyültek, hiszen a közösen elért  siker az egyik 

legfontosabb motivációs tényező! 





Ezúton is szeretnék köszönetet a Honvédelmi tárca vezetésének, a 

MHKHSZ vezetőségének és a Nagycenki Lovasképzési Központ 

dolgozóinak. Nélkülük ez a kiképzés, ezen a színvonalon nem ment volna. 

Köszönöm továbbá, Igler Attila hadnagy úr közreműködését,  a gyalogos 

alaki kiképzés professzionális lebonyolításában, Sándor Zsolt őrnagy úr 

segítő  jó tanácsait, az osztrák dragonyos bajtársak és Ewald Hausdorf 

ezredes úr – osztrák katonai attache – megtisztelő szakmai felügyeletét. 

 

Biztos vagyok benne, hogy a résztvevő pápai-, szombathelyi-, és soproni 

bajtársak egy olyan úton indultak el, mely szakmai- és szemléletbéli 

fejlődésen keresztül előreviszi a minőségi katonai hagyományőrzés ügyét, 

kiváltja a hivatásos állomány elismerését és elősegíti munkánk erkölcsi-, és 

anyagi támogatását. 

 

PRO PATRIA REGE ET LEGE 

 

                                                    Grubits Róbert  

          hő. huszár fhdgy. 

        korszaki elnök 

 

Nagycenk, 2013.06.23. 
























































































