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Huszárparádé Felcsíkon

Rendhagyó történelemóra lóhátról

zsinóros, pitykegombos huszár-
gúnyában, hangos patkócsatto-
gással a történelem vonult be 
lóháton néhány órára a felcsíki 
falvakba. a csíkszéki Mátyás 
Huszáregyesület tagjai az elmúlt 
két év hagyományához híven – 
alcsík és a kászonok után – idén 
ebben a kisrégióban is bemutat-
ták, miként is folyt egykor a ka-
tonatoborzás. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Díszes hintón kocsikáztak ki 
a falu elöljárói a település 
határába, hogy ott fogad-

hassák a huszárságot. A menetet 
vezető főhadnagy rövid, katonás 
ceremóniával kért engedélyt, hogy 
verbunkot, azaz toborzást végezhes-
sen az illető községben. Az engedélyt 
megkapta, így a lovascsoport nótáz-
va felvonulhatott a faluban, majd a 
főtéren kezdődhetett a toborzás.

„Istenem, milyen szépek” – re-
begte könnyes szemmel kapuja előtt 
egy öreg néni. A legények verbunkot 
táncoltak, közben néhányuk fejére a 
kalap helyére huszárcsákót nyomtak a 
huszárok, majd körbekínálták a csikó-
bőrös kulacsot. „Aki ebből iszik, babá-
jától elbúcsúzik” – szólt a figyelmezte-
tés, mégis minden felcsíki településen 
bőven akadt regruta, aki kortyolt 
belőle. Minden faluban csatlakozott 
a csapathoz néhány népviseletbe öltö-
zött lovas újonc. A nótaszó, a parádés 
menet kicsalta a lakosságot a kapuk elé, 
a főtereken több száz fős tömeg sereg-
lett össze végignézni a ceremóniát: a 
huszártoborzó hagyományőrzés, mu-
latság, turisztikai látványosság egyben, 
főként pedig nemzetiöntudat-erősítő 
történelmi játék, történelmi lecke. 

Az eljátszott forgatókönyv 
ugyanis egykor a komoly valóság ré-
sze volt. Új katonákra lévén szükség, 
a toborzó hadjáratok így játszódtak 
le. A lovas bandérium parádézva lo-
vagolt végig a vidéken, mulatságon 
ropták együtt a huszárok a táncot a 
falusiakkal. A vitézek kölcsönadtak 
egy-egy ruhadarabot a legényeknek, 
hogy az illető, de a falu népe is meg-
győződhessen róla, miféle nyalka hu-

szár válhat a parasztgyerekből. Sokan 
engedtek a csábításnak, a villanyelet 
meg az eke szarvát felcserélve a kard-
dal. Tették ezt a szegénység miatt, egy 
könnyebb és jobb élet reményében, 
hiszen a kemény nyakroppantó fizi-
kai munka helyett a huszárnak arany-
élete van, „csak” parádézni, no meg 
vagdalkozni kell, mint a megvesze-
kedett fene, ha jön az ellenség. Néha 
szerelmi csalódás vagy egyszerűen a 
hiúság, esetleg a verbunkos vérpezs-
dítő, borral alátámasztott pillanatnyi 
varázsa volt az ok, amiért a legény hét 
évre elbúcsúzott közösségétől, és fel-
csapott katonának. 

parasztból félelmetes katona
A vidám mulatságot kőkemény 

kiképzés követte – többen megbán-
ták, hogy felcsaptak a verbunkon, de 
a faluba hazaszökni nagy szégyennek 
számított, ráadásul a katonaszökevé-
nyekkel akkoriban nem tétováztak 
sokat. Így aki nem bírta a kiképzést, 
legfeljebb világgá futhatott számkive-
tett bujdosóként, erre viszont ritkán 
akadt példa. A legtöbb regrutából 
kiváló lovas katona vált, hiszen a 
huszárságnál mindig is az emberál-
lomány minősége, és nem a mennyi-
sége volt a mérvadó: a vitézségükről, 
a halált megvető bátorságról voltak 
híresek a csákós lovasok.

Ha mai példázattal kellene élni, 
talán a hírhedt francia idegenlégió 
viszonyaihoz hasonlíthatnánk a hu-
szárkompániákat. „Egy évig mond-
hatni fegyver sem járt az újoncok ke-
zében, csak lovagolni tanultak, mert 
egy dolog megülni a lovat, de vezény-
szóra különböző stratégiai alakzat-
ban irányt váltani, szinte csak gondo-
lattal irányítani a hátast, teljesen más. 
Mert bizony csata közben a huszár 
kezei fegyvert és nem gyeplőszárat 
markoltak. Nem csoda, hogy a lábai 
közé szoktatott megbízható lónál 
semmi nem volt fontosabb a huszár-
nak az égvilágon, hiszen tőle függött 
az élete. Bárhogyan korgott a gyomra 
vagy fázott, az első mindig a ló volt, 
amit ellátott, biztonságba helyezett a 
vitéz” – adott velős történelmi leckét 
a bámészkodóknak a menetet vezető 

Szőcs Elek, a Csíkszéki Mátyás Hu-
száregyesület főhadnagya. „Vezetni 
a lovat a menet végére, nem felülni, 
ez huszárcsapat, nem szüreti bál!” – 
ripakodott aztán egy gyámoltalan 
regrutára az egyik településen, aki 
láthatóan nem volt tisztában a tör-
ténésekkel, és megpróbált végigvág-
tatni a huszárok között a tömeghez a 
csinnadrattához nem szokott lovával. 
„Száz ló van itt együtt, ami egyáltalán 

nem veszélytelen, nem lehet felelőtle-
nül cselekedni. Vigyáznunk kell ma-
gunkra és egymásra” – szólt enyhéb-
ben a megszeppent legénykéhez. 

Dacolva esővel, napsütéssel
A menet folytatta útját, a huszá-

rok délcegen lovagoltak végig Felcsík 
falvain, nem szegte kedvüket sem 
az eső, sem a tűző napsütés – kap-
tak mindkettőből a lovasok. Főként 
délidőtájt űzött gonosz tréfát az 
időjárás: a csíkszentmihályi focipá-
lyán tervezett ebédet gyorsan kellett 
asztalostól fedél alá menekíteni a le-
zúduló zápor elől. Végül ez is megol-
dódott, közben a huszárok leemelték 
a nyerget a lovakról, a hátasok zabot 
ropogtattak, gazdáik pedig a helyi 
elöljárók által főzetett ízletes babgu-
lyást kanalazták a bajusz mögé.

A történelmi élmény itt teljese-
dett ki a legjobban: száz, egymás mel-
lé kötött ló, amelyek jellegzetes szaga 
finoman uralja a terepet, mellettük 
a gerendasorompón nyergek, odébb 
hintók állnak. Egyenruhás huszárok 
falatoznak az asztaloknál, együtt a 

népviseletbe, harisnyába, posztózeké-
be öltözött falusiakkal, a kondér kö-
rül székely ruhás lányok, asszonyok 
sürögnek. A látvány meg a terepet 
uraló illatok több száz évre kalauzol-
ták vissza a nézőket azokba az idők-
be, amikor itt így zajlott az élet, és 
született meg magyar földön Európa 
leghíresebb könnyűlovassága. 

Van történelmünk
Hogy miért kell mindez, és mire 

jó nekünk, arra a legjobb választ egy 
csíkszépvízi férfi adta, magyarázva 
több atyafinak: „Na végre kezdtük 
észrevenni, hogy van történelmünk, 
méghozzá olyan, amilyen talán sen-
ki másnak Európában. Mert a ló és a 
magyar szervesen összekapcsolódik, a 
kontinens legfélelmetesebb lovasságát 
adta a magyar nemzet” – állította az 
illető. Mint ismeretes, XV. Lajos fran-
cia király kérésére Bercsényi László – 
akiből később Franciaország marsallja 
lett – magyar emigránsokból meg-
szervezte a nevét viselő önálló francia 
huszárezredet. A Bercsényi-ezred je-
lentette az alapját a következő korszak 
híres francia könnyűlovasságának, így 
a napóleoninak is. A Bercsényi-huszá-
rok ma is létező ezrede a legrégebben 
fennálló francia katonai egység.

Kováts Mihályt, aki a Pułaski-
légió ezredes-parancsnokaként előbb 
New Jersey-ben harcolt az angolok és 
az általuk felbiztatott indiánok ellen, 

majd Dél-Karolinába vezényelték 
Lincoln tábornok támogatására, pél-
dául az „amerikai lovasság atyjaként” 
emlegeti a történelem. Charleston 
ostrománál elesett, ott később szob-
rot is állított neki az utókor.

„Az Egyesült Államokban min-
den olyan helyen, ahol valaha tíz pus-
kát elsütöttek, a helyi lakosság évente 
megrendezi az emlékcsatákat. A tele-
pülés férfijai és asszonyai ágyúkat ön-
tenek, fegyvereket kovácsolnak, majd 
korabeli ruhákba öltözve táboroznak, 
rekonstruálják az eseményeket, is-
mételten eljátsszák a történetet. A 
gyerekek már kiskorukban bekap-
csolódnak szüleik oldalán a kaland-
ba, így játszva tanulják meg szűkebb 
hazájuk történelmét, amelyet majd 
ugyanígy adnak tovább a későbbi 
generációknak. Nem beszélve arról, 
hogy egy-egy kisváros ilyenkor zsúfo-
lásig telik turistával, ami szépen hoz 
a konyhára. Éppen ideje, hogy mi is 
megtegyük ezt, hiszen hozzánk ké-
pest Amerikának mondhatni nincsen 
történelme” – fejezte be eszmefuttatá-
sát az atyafi.
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Huszárok, regruták és „búcsúztatók” a csíkszentdomokosi csoportképen. Kiteljesedett történelmi élmény fotók: mihály lászló

Kürtőskalács az elfáradt huszároknak. Felcsík lakói örömmel látták őket vendégül

Szőcs Elek, a Csíkszéki Mátyás Huszárezred főhadnagya köszönt: „Erő, tisztesség!”

a huszártoborzót két évvel 
ezelőtt a Csíkszéki Mátyás Huszár-
egyesület és az Alcsíki Kistérségi 
Fejlesztési Egyesület álmodta meg 
és váltotta valóra sokak segítségé-
vel, hagyományteremtő szándék-
kal. Oszlopos tagként állt az ügy 
mellé Hargita Megye Tanácsa, 
és azóta is kiemelten támogatja a 
rendezvénysorozatot. Szombaton 
Csíkcsicsóban szintén lóháton 
csatlakozott a menethez Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök is. Az 
alcsíkiak után a Felcsíki Kistérségi 
Fejlesztési Egyesület is bekapcso-
lódott, és sikerült hagyományt 
teremteni: idén immár harmadik 
éve, hogy verbunkolnak a huszárok 
Csíkban.


