
természetesebben emelkedik. A hazafi háta mögött számos egyéb kedves 
érdek áll (1. Evliánál a várvédelmek történetét), melyek mentől ne-
mesebbek, annál nagyobb erkölcsi erőt adnak. Minél nagyobb a 
veszély, annál nagyobb az önfeláldozás s annál számosabbak a hősi 
tettek példái.» (I. m. 164. 1.) Valóban ezeket a bölcseleti igazságokat 
bizonyítja Evlia Cselebi is, ki 6 évi itt időzése után — mint nemes 
e lenfél — szent meggyőződéssel jelenti ki, hogy a magyar vitéz nép 
és jó katona. 

D R . V A J T I C Z K Y E M Á N U E L . 

ÉVFORDULÓT ÜNNEPLŐ MAGYAR EZREDEK. 

(Harmadik közlemény.) 

II. Vilmos württembergi király nevét viselő 
császári és királyi 6. számú huszárezred.1 

1734. január 13-án kelt legfelsőbb pátenssel Károlyi Sándor gróf 
állította fel saját költségén és pedig 10 kompánia erőben Sopronban 
és Pozsonyban. 

Legénységét a következő toborzó, illetőleg sorozó járásokból 
kapta: 1781-től Nagyváradról, 1830-tól Debreczenből, 1860-tól Debre-
czenből, Szatmárról és Kassáról, 1867-től Kassáról, Ungvárról és 
Nyíregyházáról, 1873-tól Losonczról, Kassáról és Eperjesről, 1883-tól 
Losonczról és Egerből, végül 1889 óta a kassai hadkiegészítő kerü-
letből. 

Ezredtulajdonosai voltak: Károlyi Sándor és Ferencz grófok, 
Pálffy Rezső gróf, Hadik András gróf, Blankenstein Ernő gróf, 
Vilmos württembergi trónörökös és később Württemberg királya, 
J. Károly és végül II. Vilmos württembergi király. 

A 18-ik században, mikor hadi tetteinek legszebbjeit vitte végbe, 
ezredparancsnokok voltak: Baranyay János báró, Károlyi Ferencz 
gróf, Forgáeh Ferencz gróf, Szluha György gróf, Haller Gábor gróf, 
Reviczky János, Sennyey Imre báró, Gombos György, Ternyei János, 

1 Alphons Freiherr von ]Vrede Geschichte der k. k. Wehrmacht. III. 
kötet. Wien, 1901. 260. 1. 

Grüffer Kurze Geschichte d. k. k. Regimenter, Corps, Bataillons und 
andere Militär-Branchen stb. Wien. 1801. II. kötet 177. 1. 



Szerelem József, Hadik Károly gróf, Szent-Kereszty Zsigmond báró 
és Vogl Antal. 

A legénység szőrzsinórral díszített vörös atillát, mentét, köpö-
nyeget, kék nadrágot, sárga csizmát és vörös leffenytüs barna kal-
pagot viselt. A tisztek ruházata abban különbözött a legénységétől, 
hogy a zsinórzat aranyból volt, a főtisztek kalpagját sastoll, a törzs-
tisztekét pedig kócsagtoll díszítette. Ezenkívül az altisztek farkasbőr, 
a tisztek pedig párduczbőr kaczagányt kaptak az ezredtulajdonostól, 
a mit azonban csakis díszkivonulásoknál viselhettek. Akik azonban 
foglyul ejtettek valakit az ellenségből, azok kitüntetésképen minden 
alkalommal viselhették e kaczagányokat. 1 

Az ezred zászlóinak szentelése 1734. május 20-án ment végbe 
Köpcsényben, a hol Károlyi Sándor többek között e szavakkal is üd-
vözölte daliás huszárjait: 

«Fordítom beszédem alsórenden levő vitézeimre, kik zászlóm alá 
Fölséges Királyom szolgálatjára nem erőszakkal, sem hajtogatva, ha-
nem önönakaratjukból, magukat fegyverviselésre szives indulatjukból 
beadták és íratták, legyenek engedelmesek felsőbb tisztjeikhez, állha-
tatosak fölséges Urunkhoz s hozzám; a szép csendességet, egymás 
szeretetét maguk között igyekezzenek megtartani s úgy az elejekbe 
olvasandó articulusokat és haditörvényt megtartani s Isten ellen való 
káromkodást eltávoztatni, hogy Istennek szent nevének dicsérésével, 
édes magyar nemzetünk hajdani dicsőséges szép híre-neve, magok 
jóviselésével s engedelmességükkel s a hol szükség hozza, bátor vitézi 
szívvel bennök tündököljön, nevelkedjék és terjedjen».2 

Hadjá rátok. 
Díszesen és festőien öltözködve, miként őseik s más hasonló 

ezredbeli társaik, úgy ennek az ezrednek vitézei is, mindig elől, el-
szántan, halálmegvetéssel, gyorsan, miként a villám, majd itt, majd 
ott tűntek fel és rohanták meg az ellenséget elől, oldalból, sőt néha 
hátulról is; messzire megelőzve saját seregtesteiket, rettegést okozó 
hírnökök gyanánt nem egyszer szélvészként csaptak le az óvatlan 
ellenségre. A lovas szellem fennen lobogott mindegyikükben; senki 
sem kerülte a harczot, a viadalt, a mely örökké való dicsőséget hozott 
számukra és nemzetükre ! 

Állományának kiegészítése után az ezred azonnal a Rajna mel-

1 Raggambi Fluck Béla A cs. és k. 6. huszárezred története 1734—1896. 
Gyöngyös, 1905. 7. 1. 



lékére vonult, a hol szeptember havában a Baranyay báró alezredes 
vezette 210 vitéz Offenburg mellett egy völgyben, támogatva a 
schwarzwaldi parasztok által is, a mintegy ezer katona fedezete alatt 
takarmányozó 1500 ellenséges emberre rontott, a kik közül négy-
százat lekaszaboltak, 1 tisztet és 27 lovast elfogtak, 111 lovat zsákmá-
nyul ejtettek, a többi gyáván megfutamodottakat pedig hadoszlopuk 
táboráig üldözték. Oly gazdag zsákmányra tettek szert e hadjárat-
ban, hogy a legénység állítólag 160,000 frtot küldött haza a Pozsony-
ban és ennek környékén lakó rokonaihoz. 1 

1735. október 6-án Stein tábornok különítményének elővédét al-
kotta mintegy 300 huszár ugyancsak Baranyay vezetése alatt. Ez 
alkalommal Schmiedebergnél, amúgy gyalogosan, megrohanták Galhau 
alezredes és Pauli kapitány franczia portyázó különítményét, levágtak 
belőle 6 tisztet és 280 embert, a vezetőket pedig elfogták 14 tiszt-
jükkel és 120 emberükkel együtt. 

Egyik kisebb csapata Nieder-Óimnál mérte össze fegyvereit az 
ellenséggel. 

III. Károlynak a törökök ellen viselt második háborújában, 
1737-ben Hildburghausen hadtestével julius 15-én átkeltek a Száván 
és Banjalukánál harczoltak. 1738-ban a korniai és mehádiai har-
•ezokban azonban csak alárendelt szerepet játszottak. 

1739-ben Groczkánál jutottak tűzbe a századok. 
Osztrák örökösödési és sziléziai háború. 1741-ben Csehországba 

vonult az ezred, a mi után Sziléziában Rothschlossnál viaskodott 
egyik különítménye. 1742-ben Deutsch-Bródnál tűzött össze az ellen-
séggel, majd Prága ostromában vett részt. 1743-ban Kötzingnél (Re-
gensburg közelében) három kompániája a francziák fogságába esett. 
1744-ben a Németalföldre vonult, 1745-ben pedig a Rajna- és a Majna-
menti hadműveletekben szerepelt. 1746-ban Rocournál a Németal-
földön harczolt, míg 1747-ben a lawfeldi csatában vett részt. 

Hétéves háború. 
1756- és 1757-ben Csehországban és Sziléziában állomásozott, 

később pedig részt vett: a troppaui (az ellenséges Stechow dragonyos-
ezredét támadták meg osztrák dsidásokkal és horvát huszárokkal: 
1 őrnagyot, 8 tisztet és 260 ellenséges katonát fogtak el) és liltaui 
(130 lovat és nagymennyiségű lisztet zsákmányoltak) ütközetekben, a 
fősereggel pedig a hochkirchi csatában. 1759-ben, a mikor Pálffy 
Rezső volt az ezred tulajdonosa, Schmiedebergnél, Plasdorfnál és 

1 Gr äff er i. m. II. kötetének 177. 1. 



Goldenelsenél tűntek ki; 1760-ban Landshutnál harczoltak, 1761-ben 
pedig Schlesisch-Neustadtnál vitézül kitartottak az ellenség nagyobb 
erejével szemben ; előőrsei Grebischaunál és Jágerndorfnál verekedtek. 
1762-ben részt vett a Neisse melletti ütközetben. 1778 szeptember 
4-én, a Kálnoky huszárezredből is kiválogatott 80 huszár Daubánál 
Usedom huszárjaival tűzött össze, a kik csakis elkeseredett tusakodás 
után adták fel a harczot. 

Franczia forradalmi háborúk. 
1792-ben egyik osztálya Bavaynál és le Cocqnál harczolt, az 

egész ezred pedig a jemappei csatában vett részt. A Keglevich gróf 
őrnagy vezette két század még az agneaui és corioulei ütközetben is 
szerepelt. 

1793-ban részint elosztottan, részint egyesítetten, kisebb és na-
gyobb ütközetekben mindenkor oly vitézül viselkedett, hogy rette-
géssel emiitették nevét az ellenségnél. Berlaimontnál nyolcz ágyút 
zsákmányoltak. Október havában Maubeugenél elfogták Drouel János 
Baptistet, a franczia kormány biztosát,1 ugyanazt a ki 1791-ben 
mint st.-menehuldi postamester elárulta XVI. Lajos és felesége Mária 
Antónia menekülését Párisból és átszolgáltatta őket a varennei nemzet-
őrségnek. 

Ez évben az ezred szerepelt még Aldenhóvennél, Neerwindennél, 
Löwennél, Condénál, Valenciennél, Poperinghennél, Hondschootennél, 
Maubeugenél és Bassuyannál. Gróf Hadik Károly ezredes ezred-
parancsnok Maubeugenél csupán maroknyi gyalogságból és lovas-
ságból alakított elővédével oly eredményeket vívott ki az ellenség 
felett, hogy a katonai Mária Terézia-rend lovagjainak sorába 
jutott.2 

1194. Három osztálya Landrecienél, Tournaynál és Ypernnél 
harczolt, míg az egyik Mcescroennél jutott tűzbe. 1795-ben az ezred 
az Alsó-Rajnánál állott, a hol a höchsti csata után az ellenség üldö-
zésében vett részt (elfogtak 300 katonát és zsákmányul ejtettek pár 
ágyút és 16 puskaporos szekeret), majd harczolt még Maynz alatt. 
Kirchheimnél, Kreuznachnál, Meissennél, Draisnél, Fintheimnél (itt 
háromszor ugrattak bele az ellenséges csapatokba!) stb. 

1196-ban Wartensleben hadtestében Herborn. Kircheip, Arnberg. 
Würzburg (két osztálya a Karáczay chevaux-legersekkel két ellensége» 

1 Gräffer i. m. II. kötetének 178. 1. 
2 Dr. J. Hirtenfeld Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine 

Mitglieder. Wien, 1857. I. kötet 518. 1. 



zászlóaljat vert tönkre), Giessen és Altenkirchen alatt mérte össze 
fegyvereit a francziákkal. 

Kehi ostrománál Fóky hadnagy, küzdve számtalan veszélylyel, 
egyedül megkerülte a várat és betörésre alkalmas helyet keresett. 
0 vezette aztán azt a különítményt, a mely az általa kiválasztott 
helyen megrohanta a vár egyik erődjét. Csupán 30 gyalogossal 
elfoglalta az erődöt a benne álló nyolcz ágyúval együtt, a mi 
után még a Rajnán átvezető hídnak erősségét is hatalmába ejtette. 
E vitézi tett jutalma a Mária Terézia-rend lovagi keresztje volt.1 

1797-ben az ezrednek csupán egyik osztálya harczolt Grünin-
gennél. 

1799. Németországban a Rajna mentén az oberkirchi, ober-
kappeli, bietigheimi és philippsburgi ütközetekben szerepeltek a szá-
zadok. 

1800-ban megint Kehi alatt vitézkedtek a huszárok, a mi után 
a biberachi csata befejeztével az utóvédet alkották. Tűzbe jutottak 
még Dillingennél, Ulmnál és az Ausztriába végrehajtott visszavonu-
lásokban. 

Napoleon elleni háborúk. 
1805. Egyik százada Günzburgból kiverte a francziákat, mig a 

többi három a Palatínus huszárokkal nyilt mezőn rohanta meg az 
ellenséget. Egyik osztálya, más csapatokkal együtt, Wartensleben 
ezredes vezetése alatt, Yorarlbergből, vagyis a franczia hadsereg háta 
mögül, fárasztó menetek és folytonos harczok árán keresztülvágta 
magát Csehországba. 

1809. Az osztrák I. hadtest kötelékében végigküzdötte az am-
berg-ursensolleni, asperni és wagrami csatákat; később, a vissza-
vonulás alatt, harczba keveredett Hollabrunnál, Schöngrabernnél és 
Znaimnál. 

Wieland György alezredes2 és Nedeczky József százados3 a 
katonai Mária Terézia-rend lovagjává lettek. 

l8T2-ben a Schwarzenberg herczeg vezette osztrák segítő-hadtest 
kötelékében kitűntek Signiewiczinél, Pruszanynál, Kobrinnál, Lju-
bomlnál, Stara-Wizwánál stb.4 

1 ü. o. 615. 1. 
2 U. o. 990. 1. 
a U. o. 1044 1. 
4 Pilch J. Magyar csapatok az 1812. évi hadjáratban. Hadtört. 

Közlem. 1913. XIV. évfoly. 1—3. füzet. 



Az 1813-ik évi fölszabadító háborúkban a Bubna vezette had-
osztályban részt vett a gabeli, stolpeni és lohmeni ütközetekben. 
Lipcsénél csak közvetve szerepelt. Napoleon üldözése alatt Nánássy 
Gáspár főhadnagy, egy fél századdal ügyesen rajtaütött a gross-
obringeni ellenséges táboron és ezt teljesen szétverte. 

1814-ben az egyik velites osztályával együtt Dél-Franczia-
országban aratott dicsőséget több ütközetben; a 2-ik velites osztálya 
Auxonne ostromában vett részt. 1815-ben különösen a Balogh őr-
nagy vezette osztálya tünt ki a Rajna mentén Strassburg alatt. 

1848-ban a császári csapatok ellen harczoltak a századok. 
1859-ben egy-egy százada Ulmban és Eastattban állomásozott. 

Az ezred többi százada Felső-Ausztriából csak későn vonult le Itá-
liába, a minek következtében harczba nem is jutottak. 

1866-ban öt századával az északi hadsereg kötelékében Sand-
hiibelnél és Königgratznél mérte össze fegyvereit a poroszokkal. 

A legénység vitézi tetteinek megjutalmazására összesen 34 arany 
és 1!>5 ezüst érmet osztottak ki az ezredben. 

Ezzel befejezzük azon még ma is fennálló magyar ezredek törté-
netének rövid ismertetését, a melyeket 180 évvel ezelőtt alakítottak 
Magyarország harczra vágyó fiaiból. 

Az utódok alatt is kövesse a szép és fényes multat egy épp oly 
szép és dicső jövő ! 




