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Tragikus hirtelenséggel, közlekedési 
balesetben elhunyt Horváth György 
hagyományőrző huszárőrnagy, emeri-
tus nagykunkapitány.

Kisújszálláson született, itt élt éle-
te végéig. A Nagykunság értékeinek, 
hagyományainak letéteményese volt. 
Kiváltképp a Kunság legarchaikusabb 
történeti hagyománya, a lovas hagyo-
mányok, a lovas íjászat felélesztése 
terén szerzett kiváló érdemeket. Neki 
köszönhető, hogy szülővárosa Kisúj-
szállás, a nagykun városok között a 
lovas íjászversenyek és fogathajtó ver-
senyek legrangosabb helyét vívta ki. A 
hazai lovas íjászat atyamestere, a Ka-
posmérőn élő Kassai Lajos, de talán ke-
vesen tudják, hogy az ország második 
hivatalos, a Kassai által leírt szabvány 
szerinti íjászpályát Horváth György 
hozta létre itt, a Horváth-tanyán, Kis-
újszálláson. Évtizedeken át zajlottak a 
nemzetközi lovas íjászversenyek, me-
lyek a világkupa pontszerző versenyei 
voltak, ahol a kisújszállási csapat nem-
zetközi mezőnyben is kimagasló ered-
ményeket ért el.

Horváth György két évtizeden át 
rendezte a Kun Viadalt, mely nemcsak 
Kisújszállás, hanem a térség kiemel-
kedő turisztikai rendezvénye volt. A 
Magyar Turizmus Rt. az Észak-Alföldi 
Régió kiemelt rendezvényei közé sorol-
ta. Akkoriban a Nagykunság egyetlen 
olyan hagyományőrző rendezvénye 
volt, amely három napon át helyet 
adott minden, a térségünket jellemző 
hagyományőrző csoportnak, melyek 
versenyeken mérték össze erejüket 
és tudásukat. A lovas íjászat mellett 
a nagykunsági lovas hagyományokat 
igyekezett a teljességében bemutatni: 
a huszárságot, a történelmi lovasjáté-
kokat, itt alakult a török edző, Szami 
Genel tanításával az első magyar 
Dzsirit–csapat, 2009-ben a Török Tele-
vízió a kunokról szóló filmjének egyik 
fejezetének forgatási helyszíne is itt 
volt.

1995-ben először szervezett Kisúj-
szálláson Lovas tájékozódási versenyt, 
ami azóta népszerű sporttá fejlődött az 
ország számos vidékén. A kulturális és 
természeti értékek megőrzéséért 1999-
ben a Henry Ford Európai és Kulturá-
lis Örökségért-díj elismerő oklevelét, 

2003-ban a hagyományőrző munkájá-
ért A honvédelemért kitüntető címet 
kapta a Honvédelmi Minisztériumtól.

Horváth György vezetésével, az ő 
keze alatt nőtt lovasok méltón képvi-
selték megyénket és a Nagykunságot a 
Nemzeti lovas fesztiválokon, ahol több 
alkalommal dobogós helyet szereztek. 
Az ő nevével forrt össze a Nagykun-
ságon az újkori kunkapitány választás. 
A jászok példája nyomán a 2000-ben 
megrendezett nagykunkapitány válasz-
tás első jelöltje Ő volt. Vele hagyomány 
teremtődött, amely komolyan érezteti 
hatását a Nagykunság megtartó iden-
titásában.

2001-ben megalakította a Nagykun 
Nádor Huszár Közhasznú Kulturális 
Egyesületet, amely vidékünk egyetlen, 
lovas hagyományok éltetésével foglal-
kozó kulturális szervezete volt akkor. 
A nagykun Nádor-huszárok nemcsak 
hazánkban, hanem külföldön is emlé-
kezetes sikereket értek el. A 2002-ben 
a Párizsban rendezett Magyar Év meg-
nyitó ünnepségén Horváth György 
képviselte a nagykunsági huszárokat.

2007-ben Sumenben, a Kossuth-
emigráció utolsó európai állomásán 
részt vett a csapattal a március 15-i ün-
nepségen, amit a Szófiai Magyar Intézet 
szervezett. Minden évben részt vettek a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum szer-
vezésében megrendezett Élő Magyar 
Hadtörténelem hadijátékokban Nyír-
egyházán, Szolnokon, Komáromban, 

a Monostori Erődben. A Széchenyi Ist-
ván élettörténetéről szóló, a Hídember 
című film forgatásán az egész Nagykun 
Nádor Huszárbandérium részt vett.

Számos lovastúrát szervezett, ezek 
között kiemelkedő volt az Őseink nyo-
mában elnevezésű túra, mely a Káma 
folyótól Ópusztaszerig tartott.

Kezdeményezője és szervezője volt 
a Pacséri Emléktúrának, melyet 2006-
ban a bácskai kirajzás 220. évfordulója 
tiszteletére tartottak.

2009-ben az I. Kun Világtalálkozó 
tiszteletére a Kun Történelmi Emlék-
menetet szervezett és a Nagykun Ná-
dor Huszárbandérium élén végig vo-
nult a Radnai-hágótól Karcagig, a Kun 
Emlékhelyig. A 600 km-es utat 10 nap 
alatt tették meg.

A Kunszövetség alapító tagja, és ügy-
vivő testületi tagjaként segítette a szer-
vezet munkáját.

2007-ben a Magyar Huszár és Ka-
tonai Hagyományőrző Szövetség alel-
nökének, a Honfoglalás-kori korszak 
vezetőjének választották. Az országos 
lovasrendezvények (Nemzeti Vágta) 
programjainak rendszeres szervezője 
és résztvevője volt.

A Nagykunság kulturális örökségét 
éltető munkájáért számos kitüntetést 
kapott, így 2008-ban Nagykunságért-
díjat.

2020. augusztus 17-én agrárminisz-
teri elismerésben részesült a Magyar 
Galamb- és Kisállattenyésztők Orszá-
gos Szövetsége keretei között végzett 
több évtizedes kiemelkedő közösségi 
tevékenységéért, elért eredményeiért.

Búcsúztatása 2020. szeptember 18-
án, Kisújszálláson a Kun Emlékpark-
ban a református egyház szertartása 
szerint, és a Magyar Katonai Hagyo-
mányőrző Huszárszövetség protokollja 
alapján zajlott Ézsiás Vencel h.ö. huszár 
őrnagy vezetésével. A huszár hagyo-
mányőrzők nevében Györffy-Villám 
András h.ö. dandártábornok, a Hu-
szárszövetség elnöke köszönt el. A ku-
nok és a kunkapitányok nevében Illéssy 
Ádám emeritus nagykunkapitány em-
lékezett meg Horváth György színes 
egyéniségéről.

Isten Veled! Emlékedet megőrizzük!
Illéssy Ádám
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