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II. VILÁGHÁBORÚS HAGYOMÁNYİRZİ EGYESÜLET 
 
 
 

 Manapság, már kevesen tudják, hogy a II. vi-
lágháborúban is küzdöttek magyar huszárok. Igaz, 
már nem rikitó uniformisokban, hanem khaki színő 
egyenruhákban, megváltozott harci körülmények 
között, lovassági jellegüket csupán a hátasló, az 
1904. M. lovassági szablya, az 1895. M. Mannli-
cher-karabély, a mente, a csizma s roppant büszke 
huszár öntudatuk mutatta. 
  A Magyar Királyi Honvédség 1920-1945 között 
fennállott négy huszárezredének háborús poklot 

megjárt - mostanára szinte teljesen méltatlanul elfeledett - veteránjai 
közül már igen kevesen élnek, éppen ezért égetıen szükségszerő az 
utolsó huszárok tradícíóínak átmentése! Ennek jegyében alakult meg l5 
fıvel 1996. április 24-én - Szent György napján - Jászberényben Ha-
gyományırzı Egyesületünk, mely az l920-1942 között létezett m. kir. I. 
Ferenc József - Jászkun 1. honvéd huszárezred nevét viseli. Hivatalo-
san bejegyzett egyesületünk  Alapszabályzata céljainkat tekintve az 
alábbiakat tartalmazza: „...a két világháború közti M.Kir. Honvédség hu-
szár és egyéb fegyvernemi hagyományainak, tradicíóinak politika- és 
szélsıségmentes ápolása, azokkal kapcsolatos ismeretgyőjtés és -
terjesztés, tájékoztatás. Elsıdlegesen a jászkun csapattestek tekinteté-
ben. Az I. és II. világháborús emlékmőveknél történı koszorúzás, meg-
emlékezés, illetve bármely más ünnepi alkalom esetén a Horthy-korszak  
hagyományainak megfelelı  katonai tiszteletadás. Az egykori jászkun 
csapattestek ... veteránjaival való kapcsoltfelvétel, kapcsolattartás. Kap-
csolatfelvétel más hagyományırzı szervezetekkel pl. az Európa Unió 
Magyar Lovastagozatával..." A Magyar Huszár és Katonai Hagyomány-
ırzık Szövetsége legutóbbi közgyőlésén próbaidıre felvette sorai közé 
egyesületünket. 
 Tagjaink többsége egyetemista, akik déd- és nagyapáik háborús 
rendfokozatát és kitüntetéseit viselik - Alapszabályzatunk értelmében - 
honvéd huszár egyenruhájukon. Ruházati-felszerelési cikkeink az alábbi 
darabokból állanak: Bocskay-sapka, kimenı és tábori zubbony, lovag-
lónadrág, csizma, mente, köpeny, foszlányzubbony, derékszíj, 1904. M. 
lovassági szablya, hatástalanított 1944. M. Mossin-Nagant („zsákmá-
nyolt") karabély , 1935. M. rohamsisak, tölténytáska, kulacs, evıcsésze, 
sátorlap, gázmaszk, kenyérzsák stb. 
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  Az idei Hısök Napján, 1996 Pünkösd Vasárnapján tartottuk nagy-
szabású zászlószentelési ünnepségünket Jászberényben a II. világhá-
borús emlékmő elıtt.  Ezen kívül  Jászágón a helyi II. világháborús em-
lékmő avatásakor,  Jászárokszálláson az elszármazott Jászok Találko-
zóján, Jászberényben a Város Napján  tisztelegtünk. Budapesten  a 
Huszárok c. kiállítás megnyitóján a Hadtörténeti Múzeumban álltunk 
díszırséget. Azóta is több meghívásunk érkezett és továbbiakat is szí-
vesen fogadunk. 
 Meg akarjuk ırízni a kegyeleti emlékét  annak a több százezer 
elesett magyar katonának, akik 1914-1918-ban és 1941-1945-ben 
véreztek el hazánkért. Archívum és gyújtemény létrehozását tervez-
zük. Személyes visszaemlékezések és a tárgyi emlékek 
összegyújtését is megkezdtük, melyhez szívesen fogadunk minden 
felajánlást és adományt.   
 Egyesületünk várja mindazon közületek és magánszemélyek jelent-
kezését, akik anyagi eszközökkel is támogatni kívánják célkitőzéseink 
megvalósítását.  
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