
Hubertus-lovaglás 

 

 

Hubert a legritkább magyar utónevek közé tartozik. Ünnepe november 3-ára esik, amikor a 

katolikus egyház Szent Hubertről, vagyis latinosan Szent Hubertusról emlékezik meg. Ez a 

nap egykor a lovasság, a lovas katonatisztek számára jeles ünnepnek, kivételes esemény 

időpontjának számított. 

 

A legenda szerint Hubert előkelő családból származott, és annak elkényeztetett fiaként 

nagyvilági életet élt. Nagyon szeretett vadászni, ezért egy alkalommal még nagypénteken is 

űzte a vadakat. Az említett jeles napon, az Ardennek erdejében váratlanul egy szarvas jelent 

meg előtte, agancsának két ága között a kereszt jelével. Ugyanekkor egy égi hang a vadászt 

megtérésre szólítatta fel. Amikor két év múlva felesége meghalt, előbb remete lett, azután 

Rómában pappá szentelték. Úgy tartják, angyalok vitték neki a papi öltözékből hiányzó stólát. 

Mint Szent Lambert püspök tanítványa a 700-as évek legelején utóda lett Maastricht (ma 

Belgium) város püspöki székében. Egyházmegyéjében állítólag minden pogányt megtérített. 

Élete utolsó hónapjaiban egy horgászaton megsebesült és 727. május 30-án elhunyt, Liége-

ben (ma Belgium) a Szent Péter templomban temették el. Ereklyéit 825-ben az Ardennekben, 

az andoge-i apátságba vitték át.  

Kultusza főleg Északnyugat-Európában, különösen Lotaringiában, a Rajna vidékén és a 

későbbi Belgium területén alakult ki. Elsősorban a vadászok, lövész céhek, erdészek 

védőszentje lett, de így tisztelték a kohászok, a csengőöntők, a mészárosok, a tímárok és a 

szűcsök is. Kígyómarás, kutyaharapás ellen is kérték az oltalmát, de a kutyák védelmét is a 

veszettségtől. 

 

Az agancsai között feszülettel felbukkanó szarvas, Szent Euszták legendájában is megjelent. 

Ezért mindkettőjüket ábrázolták vadászként, kutyával, vadászkürttel, késsel vagy karddal és 

az említett szarvassal. Sokszor megkülönböztetni sem lehet az ábrázoláson a két szentet.  

Nálunk Hubertus tisztelete francia, német, osztrák hatásra terjedt el, melyet erősített a magyar 

történeti hagyomány csodaszarvas legendája, Hunor és Magor mondája. 

 

Huberthez hasonlóan egykoron szenvedélyesen vadászott a magyar arisztokrácia. 

Természetszerű, hogy számon tartották, tisztelték Hubertus püspököt. Elég példaként 

megemlíteni az ország leggazdagabbjai közé tartozó Eszterházy családot. Bálint Sándor 

néprajzkutató írta, hogy Veszprém megyében Ugod településen lévő birtokukon, a Bakony 

nyugati lábánál az erdőben kápolnát emeltek Szent Hubertus tiszteletére. A vadászterületéről 

napjainkig híres községben ma már a 80 év körüli helyi lakosok sem tudnak erről semmit. 

Igaz viszont, hogy a község határában Hubertus-forrás továbbá Hubertus-lak néven két kőház 

található. 

 

A gróf Eszterházy család másik birtokán, Csákváron a két szent, Hubertus és Euszták 

kultuszának összefonódása volt megfigyelhető. Az Eszterházy kastély értékes parkjának 

legtávolabbi részén, az Allé-erdőben 1797-ben Eszterházy Jánosné Pálffy Anna Mária 

nevenapján építették fel a török tornyot. Ez a parkbeli első építmény később 

vadászkápolnaként szolgált. Ezt az Euszták- vagy latinosan Eustacius-kápolnát használták 

még a XX. század elején is. Hubert napján a grófi család a Vértesben nagy vadászatot 

rendezett. A kápolnánál gyülekezett össze a település népe, különösen az uradalom 

szolgálatában állók. Mulatságot, céllövő versenyt tartottak itt. Az uradalom ekkor jutalmazta 

meg legjobb vadászait, erdőőreit, ekkor és e helyen hozta nyilvánosságra az előléptetettek 

nevét. 
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Az idők során megrongálódott, omladozó Vadász-kápolnát a Pro Vértes Közalapítvány 1998. 

és 2002. között helyrehozatta. Ma esküvők, keresztelők tartására szolgál.  

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején szokásban volt, hogy a hadsereg tisztjei, elsősorban a 

lovasságnál szolgálók Hubertus-lovaglást rendeztek, hiszen a szent fiatal korában lóhátról is 

vadászott. A már említett Bálint Sándor ezt a Hubert iránti tiszteletet csökevényének tartotta, 

mely talán Habsburg hagyomány nyomán terjed el nálunk.  

 

Székesfehérvár hosszú idő óta katonaváros. Így nem meglepő, hogy a Hubertus-lovaglás 

településünkön a két világháború között is élt. Az Új Fehérvár c. újság 1935. november 9-én 

számolt be arról, hogy a „tegnap délelőtt programszerűen folyt le a székesfehérvári helyőrség 

által rendezett nagysikerű Hubertus vadászlovaglás. A katonatiszti karból és városunk úri 

társadalmából mintegy 40-50-en vettek rajta részt. A hallalihoz (a zárást jelző kürtszó) előkelő 

és nagyszámú közönség jelent meg, amely gyönyörködve nézte a szebbnél szebb akciókban 

bővelkedő kifutót. A hölgyek és urak külön csoportban mutatták be művészetüket, amelyet a 

nézősereg lelkesen tapasztalt meg.” Mindezeket követően Böckl Józsefné, a honvéd 

vegyesdandár parancsnokának neje díjakat és jutalmakat adott át. A vadászlovaglás hangulatát 

katonazene is fokozta. A vendégek részére gazdag büfé szolgáltatta a frissítőket. A Hubertus-

lovaglást a város katonai és polgári vezetői – nejükkel karöltve – egyaránt megtekinthették. 

Az esemény más esztendőkben is hasonló módon zajlott le. 

 

A II. világháború után elsőként Szirákon, 1985-ben elevenítették föl a Hubertus-lovaglás szép 

hagyományát, de már csak civilek, a lovak, a lovaglás szerelmesei. Az azóta rendszeresen 

megtartott sziráki eseményen túl a 2000-es években október legvégén – november elején 

Hubertus-lovaglást tartották többek közt Kesztölcön, Dunaalmáson, Sóskúton, Törökbálinton, 

Rétságon, Rádiházán, Ikrényben és a felvidéki Szentantalon. A szokás élményét a szép őszi 

tájban, sokszor dimbes-dombos terepen, az akadályokkal tarkított, órákig tartó lovaglás 

nyújtja. ”Rókavadászat” is kapcsolódhat az eseményhez, mely rendszerint étel-ital 

fogyasztással, esetleg mulatsággal zárul. A Hubertus-lovaglás követi a hagyományokat, de a 

katonaságtól átkerült, a civil szervezetek világába.  

 

Szent Hubertus nevét – ugyancsak régi hagyományként – számos vadásztársasát vette fel, így 

viseli ma a székesfehérvári és a zámolyi. Egyes vadásztársaságok tartanak a Hubertus–napot 

és ahhoz kapcsolódóan Hubertus-misét. Vadász kitűntetés a Hubertus-kereszt. A szent 

tiszteletére több településen található kápolna. Mindezeken túl viseli a Hubertus nevet számos 

étterem, szálloda, panzió, gazdasági társaság, - sőt a Bakonyban Zircen patika. Ezek az 

intézmények valamilyen módon az erődhöz, a vadhoz kapcsolódnak. Ajkán a szent nevét 

kapta az erdei iskola és tanösvény, több településen pedig egy-egy kiemelkedő fát neveztek el 

róla. Nem lehet elfeledkezni a Hubertus likőrről, és arról se, hogy a XX. század elején 

működött a Hubertus Magyar Vadászok Országos Egyesülete. 

 

A sok évszázados európai hagyomány részben vallásos formában, részben profanizálódva így 

élt tovább a magyar gyakorlatban.  

 

 

 

         Gelencsér József 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csákvár, Vadász-kápolna (1940.) 


