
Török József 1 1885-ben, idősebb Török 
József és Mészáros Terézia fiaként született 
a Vas vármegyei Darázsporpácon. A mai 
Sárvári járásban található két középkori 
falucska, Darázs- és Pórporpác nem sokkal 
születése előtt, 1863-ban egyesült, elneve-
zése Porpácra rövidült. A  közigazgatási 
összevonás dacára Török születésekor, de 
még 3 évtizeddel később is régi nevükön, 
külön említették mindkét települést.  
1898-ban a  Szombathely–Pozsony vas-
útvonal mellett fekvő település 18 házból 
állt, 132 római katolikus és ágostai evangé-
likus lakossal.2  

Felnőttként szülőfaluja nem kínált 
megélhetést neki, ezért Török később a sza-
bómesterség elsajátításába fogott. Szak-
máját Vépen tanulta, majd 1900-ban sza -
badult fel. Ezt követően Budapesten, 
Sopronban, Győrben és Nagykanizsán dol-
gozott segédként. Először Szerecz István-
nal3 tartott fenn közös műhelyt.4 A  nagy 
háborút megelőzően egy ideig Olaszország-
ban is tanulta mestersége csínját-bínját.5 
Hazatértét követően, a háború kitörésének 

évében, 1914 áprilisában váltotta ki ipar-
engedélyét Szombathelyen.6 Rövid ideig 
dolgozhatott szakmájában, ugyanis már 
az általános mozgósításnál fegyverbe szó-
lították. 1914 őszén a  császári és  királyi  
11. huszárezred huszáraként vonult el 
a galíciai frontra. 

A 2 évszázaddal korábban székely 
határőrezredként indult 11-es huszárok Vas 
vármegye házi huszárezredének számítot-
tak. (1. kép) Dacára annak, hogy 1914-ben 
már nem állomásoztak Szombathelyen, 
hiszen 1912. március 1-jén elkerültek váro-
sunkból, az ezredtörzs állomáshelye a galí-
ciai Lancut7 lett.8 Laktanyájuk azonban 
nem ürült ki, helyükre egy másik lovasala-
kulat, a császári és királyi 5. ulánusezred 
érkezett. Háziezredi „státuszukat” annak 
köszönhették, hogy kiegészítési körzetük 
a  háború végéig Vas vármegye maradt, 
vagyis a legénységi állományt Vas várme-
gye településeiről sorozták, sőt a tisztikar 
jelentős része is Vas vármegye nemesi vagy 
egyéb meghatározó jelentőségű családjai-
ból – például Erdődy, Saághy, Széll, Reis-
sig, Weöres, dukai Takách, Bezerédj stb. – 
került ki. 

A huszárok – Vas vármegye másik házi-
ezredéhez, a császári és királyi 83. gyalog-
ezredhez hasonlóan – a  háború első 
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  1 A szerző egyik dédapja. 
  2 Balogh Gyula et al.: Vasvármegye. Bp., 1898. 30. p. 

(Magyarország vármegyéi és városai; 3.) 
  3 Szerecz István Pusztabarátiban született, a szabó-

mesterséget Somogycsurgón tanulta. 1909-ben 
szabadult fel, majd többek között Budapesten 
és Grazban segéd, 1929-től önálló iparos Szombat-
helyen. Vas vármegye és  Szombathely megyei 
város általános ismertetője és címtára az 1931–32. 
évre. Főszerk. F. Szabó Géza; szerk. Gyulay Sándor, 
Rexa Dezső. Bp., [1931.] (továbbiakban: F. Szabó, 
1931.) 628. p. 

  4 F. Szabó, 1931. 628. p. 
  5 Török József lánya özv. Németh Ernőné Török 

Magdolna szóbeli közlése, 2018. szeptember 22. 

  6 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. 
Szombathely város polgármestere iratai. Iparható-
sági iratok. Iparlajstrom A 12/1914. 

  7 Łańcut, megyeszékhely dél-kelet Lengyelország-
ban. 

  8 I. Ferdinánd bolgár király nevét viselő 11-es huszá-
rezred háborús emlékkönyve. Szombathely, 1920. 
(továbbiakban: Ezredtörténet, 1920.) 16. p. 
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1. kép: 11-es huszártisztek ulánus társaikkal a szombathelyi laktanya udvarán  
(A szerző gyűjteményéből)

3. kép: Török József 12 heti frontszolgálatért járó 
Károly-csapatkeresztjének igazolása 1938-ból 

(A szerző gyűjteményéből)

2. kép: Adolf Waldstein von Wartenberg 
(Ezredtörténet, 1920. 146. p.)
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hónapjaiban főként kisebb határmenti vil-
longások leküzdésében vállaltak szerepet, 
jelentősebb ütközetet ebben az időszakban 
még nem vívtak.  

Nagy változások időszaka volt ez. 
A huszárok a háborút még színes, bősége-
sen zsinórozott egyenruhájukban, sötét- 
vagy világoskék mentében és  atillában, 
valamint piros nadrágban kezdték. 
A háború első évének végére rá kellett jön-
niük, hogy az ellenség elől ezekben a díszes 
öltözetekben nem maradhatnak rejtve, 
ezért 1915-re már – a gyalogsághoz hason-
lóan – csukaszürke, majd tábori szürke 
egyenruhára váltottak. 1915 májusára 
a keleti front arcvonalai is megmerevedtek. 
A  mozgó háború időszaka lezárult, új 
típusú küzdelmekre kellett számítani. 
A katonák a lövészárkokba, a kiépített véd-
vonalak mögé szorultak. A huszárok szá-
mára ez elemi erejű változást jelentett, 
hiszen a lényegüket adó lovas harcmodor-
ról rövid időn belül át kellett térniük egy-
fajta lóról szállt gyalogsági harcmodorra. 
A kardot egyre inkább felváltották a gyalog-
sági fegyverek, a karabély és a szurony. 

Török Józsefet az 1914. augusztus 4-én 
Szombathelyen felállított tartalékszázad-
hoz osztották be. Az alakulat parancsnoki 
tisztét a kezdetektől Adolf Waldstein von 
Wartenberg9 gróf, (2. kép) tartalékos 
huszárkapitány10 látta el. A század tagjai 

önként jelentkezőkből kerültek ki. A harc-
térre szállításukat követően 1914. szeptem-
ber 5-én lépték át a monarchia és az Orosz 
Birodalom határát, ahol portyázó kozá-
kokra vadásztak a  környező erdőkben. 
Az őszi időszakot Dél-Lengyelországban, 
majd a Kárpátokban töltötték, többnyire 
hírszerzési feladatokat végeztek. Az újév 
elején az Ung folyó környékén kisebb csa-
tározásokban vettek részt, majd a gorlicei 
áttörést követően az  5. huszárezredhez 
beosztva az  Uzsoki szoroson keresztül 
üldözték az  ellenséget. Ennek azonban 
az oroszok Wielki-Blotótól délre megálljt 
parancsoltak.11 

Az első haditett 
 

1915. június 9-én a századot ideiglene-
sen a  27. gyalogdandárhoz osztották be. 
Feladatul kapták, hogy derítsenek fel, egy 
Lakától12 délre eső terepszakaszt, ahová 
az  oroszok betörtek. Az  ezredtörténet 
a következőket írja erről: „Ez alkalommal 
Barcza törzsőrmester járőreivel az elvesztett 
összeköttetést a Szurmay csoporttal ismét 
felvette. Otocska főhadnagy és Gráf szakasz-
vezető ellenséges járőrökkel harcba kevered-
tek, ezeket visszaverték és zsákmánnyal tér-
tek vissza”.13 Török József a  harcba 
keveredett járőr egyik tagja volt. A fegyve-
res összecsapással kapcsolatos kitüntetés-
felterjesztésből további részletek is kiderül-
nek. 1915. június 13-án Adolf Waldstein 
huszárkapitány, századparancsnok Bronz 
Vitézségi Éremre terjesztette fel Török 
József tizedest. Az  indokolás szerint  
„1915. június 9-én egy tűzharccal végződött, 
az ellenséget sújtó felderítő-vállalkozás zaj-
lott. Ennek során a veszteségek saját szem-
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  9 Adolf Waldstein von Wartenberg 1868. december 
27-én Prágában született. A háborút a cs. és kir. 11. 
huszárezred alezredeseként fejezte be, később csá-
szári és királyi kamarás, titkos tanácsos lett. Kiér-
demelte többek között a  Katonai Érdemkereszt 
hadiékítményes és kardos 3. osztályát, a Jubileumi 
Udvari Érmet és  a Szuverén Máltai Lovagrend 
lovagkeresztjét. 62 éves korában, 1930. június 17-
én hunyt el Csehországban. Rangliste des Kaiser-
lichen und Königlichen Heeres. Wien, 1918. 993. p.; 
https://www.geni.com/photo/view/600000003 
5682405056?album_type=photos_of_me&photo_i
d=6000000040729326490 (Megtekintve: 2020. 
december 19.) 

10 A századosnak megfelelő rendfokozat. 

11 A  tartalékszázad történetéről bővebben lásd 
Ezredtörténet, 1920. 146–149. p. 

12 Lucky, település Ukrajnában a Dnyeszter közelé-
ben. 

13 Ezredtörténet, 1920. 147. p. 
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szögből 2 katonára és 1 lóra rúgtak, melyek 
Török tizedes és két másik huszár támadása 
során következtek be.”14 A szűkszavú felter-
jesztés és az ezredtörténet bejegyzése egy 
szinte mindennapos harctéri érintkezést 
ábrázol. A fronton mozgó, az ellenség hely-
zetét és erejét kémlelő kisebb katonai ala-
kulatok információszerzés céljából járőr-
vállalkozásokat indítottak, jellemzően 
az  arra önként jelentkezőkből. Ezek 
a  néhány fős alegységek a  frontvonalon 
vagy azon túl mozogva próbálták felderí-
teni az ellenség helyzetét, települések köze-
lében azt, hogy az ellenség betört-e és jelen 
van-e a  faluban, annak megközelítése 
az alakulatot veszélyezteti-e. Ezek a járőr-
vállalkozások nem voltak veszélytelenek. 
Könnyen veszteségként – sebesültként 
vagy hősi halottként – végezhette a járőr 
katonája. Az előbbi felterjesztés tehát egy 
ilyen járőrvállalkozást ír le, amelyet Török 
József túlélt. A vitézségi érem felterjesztése 
bejárta a  szokásos szolgálati utat. Előbb 
a hadosztály, majd végül a hadtest parancs-
noka hagyta jóvá, 1915. június 28-án került 
rá a döntő szó: „Egyetértek!”, amely egyben 
a kitüntetés odaítélését is jelentette. 

Azt, hogy mi is a feladata, illetve miként 
kell viselkednie a járőrnek, a korabeli kato-
nai tananyag így határozta meg: „A járőr 
ügyes és határozott legyen. – Minden nehéz-
séget el kell viselnie, parancsnokát feladata 
teljesítésében támogatnia és  védelmeznie 
kell. A terep átkutatására, meg figyelésére 
és jelentések átadására használtatik. Gyor-
san, csendben, elővigyázatosan és  ahol 
lehetséges láthatatlanul kell előnyomulnia. 
Oly helyen, ahol jó kilátás van, álljon meg 
figyeljen és tájékozódjék, az utat jól jegyezze 
meg magának, az  ellenség jeleit, nyomait 

soha se tévessze szem elől, a  figyelmét 
semmi se kerülje ki. Ha lát valamit azonnal 
jelentse.”15 

A második haditett 
 
Nem telt el hosszú idő a következő szerep-
lésig. Ez az újabb harcérintkezés azonban 
már látványosabb lett, mint az előző. 

Időközben az orosz támadások június 
elején összeomlottak, alakulataink 1915. 
június 17–18-án Wielki-Bloto északi szélén 
állást foglaltak. Másnap a  Wereszczyca16 
vonala ellen kezdődött a támadás. Hívjuk 
segítségül ismét az  ezredtörténetet:  
„E napon a 14. hadosztály parancsára Weö-
rös főhadnagy egy erős járőrrel Terszaków 
ellen küldetett, amely falu Wielki-Bloto keleti 
szélén fekszik. A  járőr kénytelen volt 
a mocsár miatt lovait visszahagyva gyalog 
menni előre és sikerült neki egy ellenséges 
ulánus századot, mely az átellenben fekvő 
Dnyeszter parton pihent, meglepni és szét-
ugrasztani. Orbán és  Győrvári káplárok 
a parancsot be sem várva, a folyón átúsztat-
tak és  mindegyik egy lovat zsákmányolt. 
A szétugrasztott század mellett álló orosz 
gyalogság valószínűleg azt hitte, hogy oldal-
támadás fenyegeti, fegyvereiket eldobták 
és megadták magukat. 800 orosz került így 
az időközben előrenyomuló kanizsai 48-as 
gyalogezred kezére.”17 Ennek a  veszélytől 
nem mentes vállalkozásnak Török tizedes 
szintén a  részese volt. Az  ezredtörténet 
leírásában ugyan nem szerepel a neve, de 
egy újabb kitüntetésfelterjesztésből értesü-
lünk az ő részvételéről is. Parancsnokuk, 
Waldstein kapitány, a  vállalkozás után  
3 nappal, 1915. június 22-én, ezúttal  
a II. osztályú (Kis)ezüst Vitézségi Érem fel-
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14 A  császári és  királyi 11. huszárezred tartalék -
századának 26. számú kitüntetésfelterjesztése,  
1915. június 13. Másolata a szerző gyűjteményében. 

15 Mattanić Rezső: Mit kell a honvédnek szolgálatáról 
tudnia? Szombathely, 1912. 53. p. 

16 A Dnyeszter bal oldali mellékfolyója Ukrajnában. 
17 Ezredtörténet, 1920. 147. p. 
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terjesztésében a következőket írta: „1915. 
június 19-én Terszuków18 ellen támadtak. 
A hírszerző járőrt részekre osztották, majd 
(Török tizedes -a szerk. megjegyzése) 
az  egyenruháját levéve ellenséges tűzben 
átúszott a Dnyeszteren, hogy a folyó túlpart-
ján lovas nélküli lovat fogjon be. A ló mellett 
egyik járőrét is visszahozta az  innenső 
partra. Egyenruháját és felszerelését később 
visszaszerezte”. A századparancsnok ugyan-
ekkor megjegyezte, hogy a  tizedest egy 
korábbi haditettéért már a Bronz Vitézségi 
Éremre terjesztette fel. A lap szélére piros 
ceruzával jegyezték fel, hogy ez utóbbi 
kitüntetést június 26-án ítélték oda szá-
mára. A két haditett között 10 nap telt el, így 
a felterjesztések időben szinte egybeestek. 
A Bronz Vitézségi Érem odaítélése még nem 
történt meg, mikor már felterjesztették  
a II. osztályú (Kis)ezüst Vitézségi Éremre. 
Ez a  javaslat 1915. július 3-án kapta meg 
a hadtestparancsnoktól a jóváhagyást.19 

Ugyanekkor az ezred ki nem különített 
részei a  nagyjából 300 kilométerre lévő 
Balamutowkánál20 vívtak ádáz küzdelmet. 
Huszáraink 1915. június 18-ától 3 napig tar-
tották az állásaikat, miközben kézitusával 
verték vissza az  oroszokat. Később ez 
az ütközet vált a 11-es huszárok hősiességé-
nek jelképévé, majd az ezrednapot is a csata 
évfordulóján ünnepelték. A tartalékszázad 
ebből a nevezetes csatából kimaradt. 

Török József a háború során két ízben 
sebesült. Az első 1915-ben történt, a veszte-
ségnyilvántartásba az év szeptemberében 
került be.21 Feltételezhetően miután e sebe-

süléséből felgyógyult, pótlásként áthelyez-
ték a pápai magyar királyi 7. honvéd huszá-
rezred 3. századához, ahol a háború végéig 
harcolt Itt ismeretlen időpontban újból 
megsebesült. Az első sebesülése lőtt sérülés 
volt, mellkaslövést kapott. Felgyógyulását 
követően 1916-ban hazajött, majd ismét 
a frontra került. Másodjára egy golyó a bal 
könyökénél a csontba fúródott, amely élete 
végéig a helyén maradt, nem tudták eltávo-
lítani.22 Megjárta a román és az olasz fron-
ton is. A  háború során három testvére 
került hadifogságba, ő maga szerencsésen 
hazatért.23 (3. kép) 

Az 1. világháború alatt a 11-es huszárok 
közül 306-an érdemelték ki a II. osztályú 
(Kis)ezüst Vitézségi Érmet, a Bronz Vitéz-
ségi Érmet 1089 fő kapta meg.24 (4. kép) 

A háború után Török József ott folytatta, 
ahol abbahagyta, visszatért eredeti szak-
májához, a  szabómesterséghez. Szombat-
helyen nyitott műhelyt, ahol férfi- és tiszti-
szabóként dolgozott.25 A  két világháború 
között polgári ruhákat és katonai egyenru-
hákat készített. Műhelye az 1930-as évekig 
a Kőszegi utca 19. szám alatt volt,26 (5. kép) 
majd később családjával elköltözött a Kari-
csára, a Kiskar utca 3. szám alatti házba.27 Itt 
halt meg 64 éves korában, 1950. június 6-án 
este 10 órakor. A halál okaként szívizomelfa-
julást tüntettek fel a halotti anyakönyvben.28
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18 Tershakiv, Dnyeszter-parti település Ukrajnában 
Lvovtól délre. 

19 A  császári és  királyi 11. huszárezred tartalék -
századának 32. számú kitüntetésfelterjesztése,  
1915. június 22. Másolata a szerző gyűjteményében. 

20 Balamutivka, település Ukrajnában a Dnyeszter 
partján, 1915-ben a 11-es huszárok meghatározó 
csatájának helyszíne. 

21 KuK Kriegsministerium. Verlustliste. Nr. 255. 2./9. 
1915. 42. p. 

22 Török József lánya özv. Németh Ernőné Török 
Magdolna szóbeli közlése, 2018. szeptember 22. 

23 F. Szabó, 1931. 628. p. 
24 Ezredtörténet, 1920. 199–207. p. alapján 
25 F. Szabó, 1931. 628. p. 
26 Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazda-

sági címtára. Bp., 1924. 1409. p. 
27 Kapcsolókönyv. Az újjáéledő város – Szombathely, 

1946. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 
250. ülésének emlékére készült hasonmás kiad-
vány. Szombathely, 2009. 68. p. 

28 Szombathely, halotti anyakönyv 331/1950. https:// 
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-
GRKK-CK6?i=232&wc=923S-DPX%3A40681801 
% 2 C 6 2 9 9 8 2 0 1 % 2 C 6 3 8 1 1 0 0 1 & c c = 1 4 5 2 4 6 0  
(Megtekintve: 2020. december 19.)
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4. kép: Török József huszártizedes rekonstruált kitüntetéssora: II. osztályú (Kis)ezüst Vitézségi Érem, 
Bronz Vitézségi Érem, Károly-csapatkereszt, Sebesülési Érem két sávval, Magyar Háborús Emlékérem

5. kép: Török József egykori műhelyének helye a Kőszegi utca 19. szám alatt napjainkban  
(Fotó: Németh Balázs, 2020.)
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