
Szent Hubertus kultusza és a Hubertus-lovaglás 
 

 

1. Szent Hubert vagy latinosan Hubertus, akit esetenként Lüttichi, máskor Liege-i jelzővel
1
 

is illetnek, Magyarországon nem tartozott a népszerű szentek közé.
2
 Ebből is következően 

Hubert a legritkább magyar keresztnevek egyike volt, és ez jelenleg is igaz. A szent 

ünnepe november 3-ára esik. 

 

Életéről viszonylag keveset tudunk. Életrajza bizonytalan adatokat, legendája különböző 

változatokat is tartalmaz. Valószínűleg 655 körül született. Később Szent Lambert püspök 

tanítványa lett, akit 703-ban vagy 705-ben utódként követett a maastrichti püspöki 

székben. Egyházmegyéjében állítólag az utolsó pogányokat is megtérítette. (Más 

megfogalmazás szerint az Ardennekben lakó pogányokat.) Meggyilkolt elődjének, Szent 

Lambertnek ereklyéit 717-ben vagy 718-ban Maastrichtből Liege-be vitette. A püspöki 

székhelyet is ugyanígy tette át. Élete utolsó hónapjaiban, miután egy halászaton 

megsebesült, betegeskedett. Így indult el egy templomszentelésre, de útközben , 727. 

május 30-án meghalt. A liege-i Szent Péter templomban temették el. Testét a 743. évi 

sírfölnyitáskor épen találták. Ereklyéit 825-ben az Ardennekben fekvő andoge-i apátságba 

vitték át, amit nem sokkal később róla neveztek el. Arany ereklyetartója a 12. században 

készült, de egy lázadás alkalmával 1568-ban elpusztították
3
. 

 

Legendája szerint Hubert előkelő, sőt talán hercegi családból származott, és annak 

elkényeztetett fiaként nagyvilági életet élt. A 12. században keletkezett életrajza szerint 

Szent Oda unokaöccse volt, és Heristali Pippin frank uralkodó udvarában töltött be magas 

tisztséget. Fiatalon, Theoderich udvarába, Párizsba ment, ahol őrgrófi rangot kapott. 

Később Metzbe került, ahol Pippin főudvarmesterré nevezte ki. Megnősült, fia született, 

aki idővel Floribert néven szintén Liege püspöke lett, halála után pedig ugyancsak szentté 

avatták. 

 

A fiatal Hubert, mivel nem vetette meg a világi örömöket, és vadászni is szeretett, egy 

alkalommal még nagypénteken is űzte a vadakat. Az említett jeles napon, vadászat 

közben, az Ardennek erdejében váratlanul egy szarvas jelent meg előtte, agancsának két 

ága között a kereszt jelével. Ugyanekkor egy égi hang megtérésre szólította föl a vadászt. 

Mindez élete megváltoztatására késztette Hubertet. Két év múlva, 695-ben, amikor 

felesége meghalt, esztendőkre remetének vonult az Ardennek hegységbe. 700 körül 

angyali parancsszóra Rómába ment, ahol I. Sergius pápa személyesen szentelte Maastricht 

püspökévé. A pápa által adott püspöki öltözetből hiányzó stólát a mennyből alászálló 

angyal nyújtotta át. Más változat szerint az angyal püspökbotot és mitrát (föveget, infulát) 

vitt. A stólát később gyógyító erejű ereklyének tartották, azokra tették, akiket veszett 

kutya harapott meg. A legenda azt is tartja, hogy Hubert Szent Pétertől egy kulcsot kapott, 

a veszettség gyógyítására. Ez a csodás erejű kulcs a püspök halála után is megmaradt a St. 

Hubert-en-Ardennes-i kolostorban. Megtüzesítve a veszett állat okozta sebet égették ki 

vele. 

                                                 
1
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Szent Huberthez a legenda szerint csodák sora kapcsolódott: sok megszállottat és beteget 

meggyógyított, ő maga egy hajótörésből is megmenekült. Küszöbön álló halálát egy 

angyal előre tudatta vele.
4
 

 

2. Szent Hubert kultusza főleg Északnyugat-Európában, különösen Lotharingiában, a Rajna 

vidékén és a későbbi Belgium területén alakult ki, illetve terjedt el. Elsősorban a 

vadászok, lövész céhek, erdészek védszentje lett, de így tisztelték a fémmunkások, a 

kohászok, a gyárosok, a csengőöntők, általában az öntőmunkások, a mészárosok, a 

hentesek, a tímárok, a szűcsök, az optikusok, a matematikusok és a matematikai eszközök 

gyártói. Hubertus lett patrónusa a liege-i püspökségnek, az Ardenneknek, Augsburg 

városának, az egykori jülichi hercegségnek (ma Németország), a Hubertus-lovagrendnek. 

 

Az agancsai között feszülettel felbukkanó szarvas nemcsak Szent Hubertus, hanem Szent 

Euszták (latinosan Eustachius vagy Eustacius) legendájában is megjelent. Ezért 

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

szarvassal. Sokszor megkülönböztetni sem lehet az ábrázolásokon a két szentet. A 

keresztény művészet lexikona szerint az Alpoktól északra a 15. századtól kezdve terjedtek 

el Hubertusra vonatkoztatva az Eustachius-legenda egyes elemei, így a szarvas agancsa 

közti feszület látomása.
5
 

 

A művészi ábrázolások gyakori témája – Hubertus kereszt látomásán túl – Hubertus 

látomása a vadászatról, a szarvas felbukkanása az erdőben, az angyal megjelenése a 

stólával, a Hubertus-kulcs átadása, végezetül az, mikor Hubertus meggyógyít egy 

megveszett embert, illetve amikor a veszettség megelőzésére kenyeret és bort oszt. Magát 

Hubertet ábrázolták vadászként szűk nadrágban, köpennyel, barettel, aztán lovagként, 

vagy nemesként liliomos kabátban, továbbá püspökként főpapi ruhában.
6
 

 

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

magyar történeti hagyomány csodaszarvas legendája, Hunor és Magor mondája. 

 

A középkorban Szent Hubert tiszteletére szentelték Garáb (Nógrád megye) premontrei 

prépostsága monostorát, mely csaknem 250 év után, 1436-ban szűnt meg. A felvidéki 

Nemesludrova (volt Liptó megye, ma Ludrová) Mária koronázását ábrázoló, 1500 és 

1510. között készült szárnyas oltárán több szent társaságában Hubert is ott hódol. 

Szenthubert, régies írásmóddal Szent-Huberth falut (volt Torontál megye) 1770-ben 

elzászi és lotharingiai franciák alapították. Új lakóhelyüket régi szülőföldjük kedvelt 

szentjéről nevezték el, 1791. évi templomukat neki szentelték.
7
 A mintegy 1000 lakosú 

települést 1851-ben Fényes Elek még francia falunak jelölte.
8
 

A német lakosságú Orczyfalva (volt Temes megye) templomát 1809-ben a magyar királyi 

kamara építtette. Ez szintén Hubertus titulust kapott.
9
 

A felhozott példák ellenére Szent Hubert hazai kultusza szerénynek volt minősíthető, 

különösen nyugat-európai összehasonlításban érezhető ez. 
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4. Szent Hubert segítő erejébe vetett erős hit megnyilvánulását bizonyítja az a széles körben 

elterjedt szokás, mely a 19. században igen sok konfliktust okozott az állami egészségügyi 

hatóságok és a papság közt, például a speyeri püspökségben (Bajorország). A szokás 

értelmében az izzó Hubertus kulcsot a veszett állat által megharapott ember homlokára 

kellett tenni, a sebre pedig egy tépést a szent stólájából. A sebet 9 napig kellett bekötve 

hagyni és további 9 nap volt szükséges, hogy a kezelés hasson. A 10. napon a kötést le 

kellett venni és elégetni. A gyógyító eljárás után a beteg köteles volt belépni a Hubertus-

testvériségbe.
10

 

 

Bálint Sándor néprajzkutató utalt rá, hogy Hubert nevenapján nyugaton kenyeret 

szentelnek, amelyet ebmarás, veszettség ellen tartanak foganatosnak. Ünnepén pedig nagy 

vadászatokat rendeznek.
11

 

 

Mindezzel egybecseng a germán népek hiedelmeiről, szokásairól, ünnepeiről 1898-ban 

megjelent leírás. Eszerint Hubertus reggelére Belgium flamand lakosságú területén egy 

vadászkürttel díszített fekete cipót sütnek, amit Szent Hubertus cipónak neveznek. A 

templomban megszenteltetik. Sőt, Limburg tartományban a sekrestyéstől veszik. A 

cipóból nem csak az emberek, hanem a kutyák, macskák és más háziállatok is kapnak. 

Ilyenkor egy közönséges kenyeret is küldenek megszentelésre a templomba. Evés előtt 

keresztet vetnek, aztán minden családtag és a cselédség is kap egy darabot a kenyérből, 

azt elfogyasztják, hogy magukat ezzel egész esztendőre a veszettségtől megóvják. 

Ugyanilyen okból Hubertus napján Kölnben és máshol is az emberek ruhájuk 

gomblyukában pirossal megfestett bőrt hordanak. Sokan ezt a bőrt állandóan maguknál 

tartják a veszett kutyák vagy más veszett állatok elleni védőszerként. Szent Hubertust, a 

vadászok védőszentjét, a kutyaharapás következményei elleni segítőnek hívják, és 

ereklyéinek a veszettség ellen nagy gyógyító erőt tulajdonítanak.
12

 

 

1787-ben egy pesti asszonyt veszett kutya harapott meg. Egy vadászember tanácsolta neki 

azt, hogy Hubertus cédulákat nyeljen. Ám már ez sem segített rajta, a betegségbe 

hamarosan belehalt.
13

 

 

Az idézett pesti esemény nem csak a germán-német hiedelmekkel való összefüggést, 

hanem Hubertus kultuszának 18. századi feltűnését, jelenlétét is bizonyítja. A török 

kiűzését, majd a Rákóczi-szabadságharc leverését követően a Habsburg-ház a 

visszaszerzett területeket jelentős részben megbízható híveinek, osztrák, német, francia 

személyiségeknek adományozta. Mind az uralkodó, mind az új birtokosok az 

elnéptelenedett területeket többek közt a Rajna-vidékéről, Elzászból, Lotharingiából 

telepítették be. A német és francia telepesek pedig Szent Hubert kultuszát is magukkal 

hozták. 

 

5. A szent tiszteletének 18. századi magyarországi felbukkanását egy 1728. évi adat is 

bizonyítja. Ebben az esztendőben, Hubert napján, Temesváron nagy vadászatra gyűlt 

össze a temesi bánság előkelő társadalma. Gróf Claudius Florimund Mercy táborszernagy, 

a vidék kormányzója, mint házigazda kérte föl a jezsuiták házfőnökét, hogy a vadászok 

miséjét az ő palotájában végezze el. A mise alatt a páter három zsemlyét is szentelt, 

                                                 
10

 Zala M.: i.m. 134. 
11

 Bálint S.: i.m. II. 441. 
12

 O. Freiherr von Reinsberg – Düringsfeld: Aberglaube-Sitten-Feste Germanischer Völker. Das festliche Jahr. 

Leipzig, 1898. 393. 
13

 Bálint S.: i.m. 442. 



 4 

melyből egy-egy szeletet minden vadász kapott és evett az indulás előtt. A szokást 

nyilvánvalóan német és francia betelepültek, valamint a katonatisztek hozták magukkal.
14

 

 

Ide kapcsolódik, hogy tudunk Hubertus-tálról is. Ez Szent Hubert legendájának 

jeleneteivel díszített edény, melyben a vadászatra történő kivonulás előtt a kenyeret 

szentelték.
15

 

 

Huberthez hasonlóan szenvedélyesen vadászott a magyar arisztokrácia is. Természetszerű, 

hogy számon tartották, tisztelték Hubertus püspököt. Vagy mondhatjuk, hogy német és 

francia hatásra körükben is kialakult Hubert kultusza. Ennek bizonyítékai a birtokaikon 

emelt, a püspöknek szentelt kápolnák és a névnapján tartott vadászatok. Hubertus-

kápolnát építettek a herceg Pálffy család nagy kiterjedésű, értékes erdejében, Konyhán 

(volt Pozsony megye, ma Kuchyňa), a gróf Wenckheim család erdőségében, 

Nagylévárdon (volt Pozsony megye, ma Velké Leváre).
16

 

Több forrás említi, hogy a gróf Eszterházy család tagjai 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, a Vértes tövénél fekvő Csákváron (Fejér megye) 

a két szent, Euszták és Hubert kultusza összefonódott. Az Eszterházy kastély értékes 

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

Mária nevenapjára építették fel a török tornyot, a park legsajátosabb épületét. Mivel 

Pietro Rivetti olasz építész képen is megörökítette, tudjuk, hogy eredetileg nyolcszögű 

téglaépületből és a hozzá csatlakozó, íves, terméskő lépcsőházból állt. Tetejét faoszlopos, 

nyitott csarnok alkotta, sátoralakú fedéssel, csúcsán török félholddal. Az építményt 1920 

körül átépítették. Akkortól Vadász-kápolna néven ismert, melyet Eustaciusnak 

szenteltek. Csúcsára ekkor már kereszt került. 1945 előtt évente, Hubert napján a grófi 

család a Vértesben nagy vadászatot rendezett. Ez alkalommal a kápolnánál gyülekezett 

össze a település népe, különösen az uradalom szolgálatában állók. Mulatságot, céllövő 

versenyt is tartottak itt. Az uradalom e napon jutalmazta meg legjobb vadászait, erdőőreit, 

ekkor és e helyen hozta nyilvánosságra az előléptetettek nevét.
17

 

Az idők során megrongálódott, omladozó Vadász-kápolnát a Pro-Vértes Alapítvány 1998 

és 2002 között pályázati segítséggel felújíttatta. Immáron Szent Ferenc-kápolnának 

nevezték el, Assisi Szent Ferenc, a madarak és fák védőszentje nyomán. A kápolnát az 

alapítvány gondozza, a lakosság keresztelők, esküvők, egyedi rendezvények megtartására 

használhatja. 

 

Itt említhető meg, hogy a Pest megyei, 1946-ig döntően német lakosságú Üröm 

templomának Hubert szobrát 1765-ben készítette alkotója. Jóval későbbi a közeli 

Csobánka (Pest megye) Hubertus kápolnája. A községben a 20. század elején a Margit-

liget szomszédságában kiépült a Szent Hubertus nyaralótelep. Az itt élő építészek és 

művészek ingyenes munkával járultak hozzá a telep csinosításához. Ennek keretében 

1905-ben egy dombon emelték a neogótikus stílusú Hubertus-kápolnát. Az épület a II. 
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világháború alatt tönkrement, de 1972-ben újjáépítették. Azóta viszont vandál kezek belül 

szétrombolták, és az épület kívülről is elhanyagoltnak hat. 

 

6. A Hubertus kultusz azonban leginkább az évről-évre megismétlődő, a szent ünnepéhez 

kötődő vadászszokásokban nyilvánult meg. A Hubertus-vadászatok már október végén 

megkezdődtek, és legalább egy hétig tartottak. A Hubertus-vadászatok leginkább 

falkavadászatok voltak. Színes frakkba öltözött vadászok lóháton vettek részt a 

vadászaton, melyet kürtszóval irányítottak. Híresek voltak a csákói, az aszódi, a 

tiszaeszlári, a velejtei, a tolnai, a fóti, a tápiósági, a terebesi, a tatai, a kazsuki Hubertus 

ünnepségek. Agár- és lóversenyt, az utóbbin belül akadály- és gátversenyt rendeztek az 

események keretében. Esetleg nyúlra, fácánra, szalonkára vadásztak, de a középpontban a 

falkavadászat állott, nyúlra vagy rókára. A vadászatot estebéd és táncvigalom követett, 

melynek nélkülözhetetlen tartozéka volt a cigányzene.
18

 

 

Szegeden az öreg polgári vadászok azt tartották, nem lesz annak a vadásznak szerencséje, 

aki Hubertus szent napján otthon ül, ahelyett, hogy Hubert tisztességére vadászni menne.
19

 

Ez a vélekedés felfogható a nemesség, az arisztokrácia körében élő szokás polgári 

továbbélésének, szerény visszhangjának is. 

 

É. Kiss Sándor szerint a 18-19. században a Hubertus-kultusz országunkbeli 

meghonosodásában szerepet játszott a Habsburg-ház iránti lojalitás is. Már I. Miksa 

(1459-1519) német-római császár felvette Hubertust a szentté avatott ősei közé. 

Nyilvánvaló tehát, hogy Hubert kultuszával a főnemesség Bécs iránti hűségét is kifejezte. 

Tulajdonképpen ez a szellemiség hívta életre a 19. század második felében az Osztrák-

Magyar Monarchia katonatisztjeinek Hubertus-lovaglását. Ez a szokás öröklődött tovább a 

két világháború közti időszak lovastisztjeinek körében.
20

 Bálint Sándor szerint a Hubert 

tisztelet csökevényes formáját mutatta, hogy – nyilván bécsi Habsburg-hagyományok 

alapján – Magyarország több városában a 20. század elején Hubertus-vadásztársaság 

működött, és a hadsereg lovastisztjei ezen a napon Hubertus-lovaglást rendeztek.
21

 

 

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

településünkön 1914 előtt és a két világháború között is élt. A korabeli sajtó számos 

alkalommal, mondhatni rendszeresen beszámolt a látványos, viszonylag nagy 

érdeklődésre számot tartó eseményről. Az egykorú híradások a székesfehérvári 

szokásgyakorlás legfontosabb forrásai. Az alábbi néhány tudósítás nyomán a Hubertus-

lovaglás általános, jellemző vonásai is megrajzolhatók. 

 

Az I. világháború előtt két évvel a helyi újság részletesen megírta, hogy 1912. november 

9-én délelőtt rendezte a székesfehérvári magyar királyi 17. honvéd gyalogezred tisztikara 

a tiszti lovagló versenyt. A tereplovaglásra meghívta, azon vendégül látta a városban 

állomásozó többi csapattest tisztikarát is. Az indulás fél 11-kor a méntelepi laktanyától 

történt Rajky százados, mint master, azaz irányító vezetése mellett. A versenyt Szalay 

Kázmér a császári és királyi 13. (jász-kun) huszárezred hadnagya nyerte Kertész János 

zászlós előtt, aki ugyanabban a huszárezredben szolgált. A nyertesek „igen szép 

értéktárgyakat kaptak”. Összesen nyolc díj került átadásra. A tereplovagló verseny során 

                                                 
18

 É. Kiss S.: Hubertus-kultusz Magyarországon. Nimród, 1982. 6. sz. 274. 
19

 Bálint S.: i.m. 442. a Szegedi Híradó 1902. évi 20. száma nyomán. 
20

 É. Kiss S. i.m. 274. 
21

 Bálint S.: i.m. 442. 
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kisebb baleset is történt. A mastert, Rajky századost két utána vágtató lovas elsodorta. 

Mindhárman elbuktak, de sérülés nem történt.
22

 

 

A vesztes I. világháború és a haderőre vonatkozó korlátozások után, némi megszakítást 

követően, az 1930-as években újra gyakorlattá vált az őszi tereplovaglás. Az újságok 

rendszeresen beszámoltak az eseményről, mely a katonai és polgári vezetők találkozási 

alkalmául is szolgált. 1930-ban a székesfehérvári katonai tisztikar rendezésében november 

6-án, csütörtökön tartották a Hubertus vadászlovaglást. A sajtó előzetes híradása szerint a 

vadászlovaglást kifutás követte.
23

 

A következő évi eseményről a korabeli hírlap egyrészt részletesebben, másrészt az 

esemény előtt és után egyaránt tudósított. Az előzetes híradás az 1931. november 5-i, 

csütörtöki eseményt, a Hubertus vadászlovaglást, évente szokásos eseménynek titulálta. 

A gazdasági világválság parancsolatára azonban szerény keretek közt került sor a helység 

tisztikara által, vitéz Módly Zoltán altábornagy vezetésével rendezett eseményre. Az 

indulás 10 órakor a Székesfehérvár-Lovasberény közötti útról, a Szőlőhegyi szőlők északi 

sarkától történt, a hallalira (a vadászat befejezését jelző kürtszó) pedig Csala-pusztánál 

került sor. A vadászat Pénzverő- és Csala-puszták környékén zajlott le. A kitűnő időjárás 

mellett és kedvező viszonyok között tartott versenyen 4 hölgy és 54 úr vett részt. A 

vadászlovaglást nagy számú közönség nézte végig. A tisztikar őket a sajtó útján hívta 

meg, névre szóló meghívókat ezúttal nem adtak ki. A nézők 10 órára kérettek Csala-

pusztára, ahol fogadóbizottság várta őket.
24

  

 

1935-ben szintén a székesfehérvári helyőrség, szintén csütörtöki napon, november 7-én 

rendezte a kifutóval egybekötött Hubertus-vadászlovaglást. Az előző napi helyi újságban 

az érdeklődőket is szívélyesen invitálta. Tájékoztatott arról is, hogy a lovaglás vége és a 

kifutó kb. fél 12-re várható a Rác-völgyben, mely Székesfehérvártól északra, mintegy 4 

km-re esik, a Zámolyra vezető út keleti oldalán. A helyszínre fél 11-kor autóbusz indult a 

lovassági laktanyától, mely az útvonalán megállt a Szabó-udvarnál, a Vörösmarty téren, a 

püspöki palotánál s a vegyesdandár parancsnokságnál.
25

 

A sikeresen megtartott rendezvényről az Új Fehérvár c. újság ekképpen számolt be: 

„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 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.
26

 

 

1937. november 5-én a székesfehérvári katonai állomásparancsnokság a helyi lapban adta 

hírül a következő napi Hubertus lovaglást. Eszerint a székesfehérvári helyőrség tisztikara 

Hubertus vadászlovaglását november 6-án, szombaton a magyar királyi 2. honvéd 

vonatosztály rendezésével tartja, és azon Fejér megye, valamint Székesfehérvár szabad 

                                                 
22

 Székesfehérvár és Vidéke 1912. november 9. 
23

 Székesfehérvári Friss Újság 1930. november 5. 
24

 Székesfehérvári Friss Újság 1931. november 5. és 7. 
25

 Székesfehérvári Friss Újság 1935. november 7. 
26

 Új Fehérvár, 1935. november 9. 
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királyi város közösségét szívesen látja. A híradás tudósított, hogy a meet (találkozó) a 

lovasok számára fél 10-kor lesz a lovassági laktanyában, a hallali pedig kb. fél 12-kor 

Kisfalud-majornál. Ezúttal is indult autóbusz, a korábbitól némileg eltérő útvonalon. A 

vegyesdandár parancsnokság épületétől indult és az utasoknak megállt a lovassági 

laktanya előtt.
27

 

Az utólagos hírlapi beszámoló szerint a Hubertus lovagláson egy hölgy és 32 tiszt vett 

részt, élükön vitéz Temessy Milán vegyesdandár parancsnokkal. A szakadó eső dacára 

nagy számú és előkelő közösség várta a lovasokat Kisfalud-pusztánál, ahol a kifutót 

tartották. A nem lovasított tisztek kategóriájában Bozzay, Ágoston és Kesserű 

főhadnagyok végeztek az első három helyen. A lovasított tiszteknél ugyancsak 

főhadnagyok győzedelmeskedtek, sorrendben Ehrenberger, Szacsvay és Korniss. A 

díjakat a vegyesdandár parancsnok felesége nyújtotta át. 

 

A Hubertus lovaglás egyrészt több forrásból táplálkozó hagyományőrzést jelentett, a 

huszár, a vadász és a szakrális hagyományokét. Másrészt erőpróbát, sportot, 

megmérettetést, a lovagló tudás fejlesztési alkalmát a résztvevők számára. Harmadrészt 

látványosságot, szórakozást a nézőknek, de a lovasoknak is. Végezetül a társasági élet 

részét, társadalmi, csaknem közéleti eseményt. Alkalmat a katonatiszteknek a civil 

társadalommal való találkozásra, bekapcsolódást a város, valamelyest a megye életébe. A 

világi vezetőknek pedig úgyszintén találkozót, együttlétet a hadsereg tagjaival és 

egymással. 

 

A tudósításokból kiolvasható a székesfehérvári Hubertus-lovaglás néhány állandó eleme. 

Az eseményt a székesfehérvári tisztikar tartotta, de a rendező katonai egység változott. A 

civilek invitálása névre szóló meghívókkal, majd egyre inkább vagy kizárólag hírlapi 

híradás útján történt. Színhelyül a várostól északkeletre eső dimbes-dombos, erdős-ligetes 

részben gyeppel borított terület szolgált, mely alkalmas volt a tereplovaglásra. A 

helyszínre a városi, megyei előkelőséget autóbusszal szállították. 

 

A versenyben döntő mértékben a katonatisztek vettek részt, de esetenként civil urak, sőt 

hölgyek is. A városban az I. világháború előtt rendszeresen állomásoztak huszárok, illetve 

állami méntelep működött.
28

 Ez a két körülmény külön is elősegítette a Hubertus-lovaglás 

szokását. A vadász lovaglás alkalmával a huszár tisztek kitűnő szereplése nem véletlen, jó 

lovaglótudásuknak, lovaiknak volt köszönhető. A díjakat hölgy, rendszerint a parancsnok 

felesége adta át. A hallali utáni, rendszeresen megtartott kifutóban mindig szépszámú 

közönség gyönyörködött. A vendégeket, illetve a résztvevőket étel-ital, zene várta. A 

mintegy két órás tereplovaglás nevében még vadászat volt, de már vad nélkül. 

Ugyanakkor versenyt is jelentett a résztvevők számára. 

 

A székesfehérvári hírlapi tudósítások egyetlen alkalommal sem említették, hogy a 

Hubertus-lovaglás alkalmával a résztvevők megemlékeztek volna Szent Hubertről vagy 

hogy a katolikus egyház bármilyen szertartást végzett volna. Kétségtelen, hogy a szokást 

Hubertus nap táján, a szent vadászatához kapcsolódóan végezték, ám profanizálódott 

formában. Az eredeti tartalom is elhalványult, hiszen sem vad, sem azt üldöző kopófalka 

                                                 
27

 Székesfehérvári Friss Újság 1937. november 5. 
28

 A lótenyésztés színvonalának emelésére az Osztrák-Magyar Monarchiában 4 állami méntelep működött. 

Közülük a székesfehérvári méntelep 530 fedező ménnel rendelkezett, melyből a megyeszékhelyen 220, 

Bábolnán 100, Bajnán 70, Ozorán 140 volt elhelyezve. Benkóczy: A magyar állam ménesei és méntelepiről. In: 

Veteriarius I. évf. 23. sz. 1878. dec. 1. A két világháború között az országban 11, majd 17 helyen működött 

állami méntelep, többek közt Székesfehérváron és Jászberényben. 
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nem kapott szerepet, - a már csak nevében - vadász-lovaglásban. Mindezeket megérezve, 

találóan írta É. Kiss Sándor: „a mi huszárjaink s általában lovaskatonáink körében nem 

sok szó esett magáról Hubertusról, hogy ki volt ő, hogyan függött össze szentségével ez a 

lovaglás. Emléknapján nem valamiféle Hubertus-kultusznak áldoztak, hanem a Hubertus-

lovaglás a lovaglás egy sajátos ágát jelentette. Nem vadásztak sem puskával, sem falkával, 

csupán az úgynevezett Hubertus-lovaglást szervezték, rendezték és végezték erdőn, 

mezőn, nagyjából olyan területen, amelyen a képzeletbeli kopófalka üldözné a rókát vagy 

nyulat. Jó kiadós, 10-20 kilométer távolságot is kitevő teleplovaglás volt ez. A Hubertus-

lovagláshoz a társasvacsora éppen úgy hozzátartoztak, mint a táncmulatság”.
29

 (Mint 

láttuk, Székesfehérváron a 20. század első felének Hubertus-vadászlovaglását nem követte 

vacsora és tánc, de a helyszínen étel, ital és zene fokozta a hangulatot.) 

 

8. A II. világháborúig Hubertus-lovaglást más helyőrségekben is rendeztek. Részletes leírás 

örökítette meg a jászberényi gyakorlatot. Szerzője valki Zytás István (sz. 1906), aki a 

Ludovika Akadémia után 1929-ben hadnagyként került a jászberényi magyar királyi 5. 

honvéd kerékpáros zászlóaljhoz. Visszaemlékezése az 1930-as  évek kisvárosi Hubertus-

lovaglását érzékletesen jeleníti meg. 

 

Jászberényben az állami méntelep alezredesi rangú parancsnoka, vitéz Csiszár Dezső 

szorgalmazta és rendezte minden évben az ünnepélyes vadászlovaglást. Már tavasztól 

biztosította a katonatiszteket, hogy rendszeresen járjanak a méntelepre lovagolni, így az 

őszi lovaglásnak minél több résztvevője legyen. A hűvös novemberi napon 11 órakor 

indult a méntelepről a lovasok csoportja Csiszár alezredes vezetésével. Mintegy húsz főt 

tett ki a tisztek és polgári urak, tízet az altisztek csoportja, és további húsz főt jelentett a 

méneskari legénység. Először a cserőhalmi gyakorlótérre lovagoltak, felsorakozva 

üdvözölték a közönséget. Cigányzenekar húzta a Rákóczi-indulót, aztán a kürtös jelére, a 

vendégek tapsa közepette megindult a lovaglás. Elöl az alezredes haladt, őt a többi lovas 

csoportban követte. A település határában jókora kanyart írtak le, melyet közben a 

méneskari katonák által felállított vagy 15 akadály tett változatosabbá. 

 

Ezen idő alatt a meghívott közönség – a helybeli és környékbeli urak, kik lovas- vagy 

gépkocsin érkeztek – a gyakorlótéren múlatta az időt. Itt a katonák előzőleg sátrakat 

állítottak fel asztalokkal, székekkel, étellel, itallal. A vendégek az ebédnek is beillő 

tízórait a cigányzene édesbús hangjai mellett fogyaszthatták. 

 

A gyakorlótérre visszaérkező lovasok ezután a sátrak arcvonala előtt, kb. 800 méteres 

távon bonyolították le a versenyt. Külön-külön csoportban indultak a tisztek, az altisztek 

és a legénység. Egy alkalommal Dolmány nevű lovával a visszaemlékező tiszt második 

helyezést ért el, melynek jutalmát, az ezüst cigarettatárcát egy közeli földbirtokos ajánlotta 

fel.
30

 

 

9. A forrásközlemény és a bevezető, valamint más tanulmányok rávilágítanak a Hubertus-

vadászlovaglás történeti előzményeire. A gyökerek a falkavadászatig nyúlnak. A 

vadászatnak ezt a módját lóhátról gyakorolták. A lovagló vadászok a kutyafalka által űzött 

rókát, szarvast, vaddisznót vagy nyulat követték nyomon, mindaddig, míg az el tudott 

tűnni, vagy teljesen kifáradva megállt, illetve az ebek elfogták. A vadászatnak ez a módja 

Keletről terjedt el Nyugatra, talán már Nagy Károly idején.
31

 Előkelő társadalmi körökben 

                                                 
29

 É. Kiss S.: i.m. 274. 
30

 Sőregi Z.: Hubertus-vadászlovaglás a harmincas években egy vidéki kisvárosban. In.: Lymbus 2008. 309-313. 
31

 Révai Nagy Lexikona Bp., é.n. VII. köt. 163. 
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a középkorban honosodott meg. Két alapvető formája alakult ki: a német és a francia 

rendszerű. Az előbbi esetén a hajtók a vadakat szűk területre szorították össze, a vadászok 

pedig ponyva vagy kerítés mögül végeztek velük. Az esemény nagy embertömeget 

vonzott, köztük hölgyeket. A francia rendszerű a 13. századtól terjedt el, és szarvasra 

alkalmazták. A kopófalka a sűrűből kihajtotta a vadat, amit kürtjelre, árkon-bokron át 

üldözni kezdtek.
32

 

 

A falkavadászat eleinte főleg Franciaországban honosodott meg és onnét terjedt el 

másfelé. Ezért francia-vadászatnak is nevezik, másképpen parforce-vadászatnak, 

mivel a vadat teljes erővel, a végkimerülésig űzik. Legnagyobb népszerűségre a 18. 

században tett szert, amikor szinte valamennyi európai fejedelmi udvarnál gyakorolták. 

Az angolok előszeretettel karolták fel, így náluk igazi otthonra talált. A falkavadászathoz 

kapcsolódó kifejezések is angol eredetűek lettek. (A székesfehérvári Hubertus-lovaglásnál 

is használták ezeket.) Angliában és Magyarországon rókára, a porosz udvarnál főleg 

vadkanra vadásztak így. A falkavadászat azzal indult, hogy a 40-50 vagy még több 

kutyából álló ebfalkát szabadon engedték, és ennek indítóebei scent, azaz vadszagot 

szimatoltak. A zöld vagy piros egyenruhás, lóhátas huntsmanek, azaz vadászlegények, kik 

a falkát dresszírozták és a whipek, azaz ostoros szolgák pedig az egész falkát ráterelték a 

felvert vad nyomára. Ezzel megkezdődött a hajsza. A piros frakkot és fekete cilindert 

viselő vadásztársaság tagjai pedig, élükön a masterrel, azaz vezetővel lóháton a falka után 

száguldottak. A követés erőt, bátorságot, lovaglótudást kívánt, hiszen az üldözés nagy 

tempóban, árkon-bokron, vízen keresztül folyt. Ha az üldözött vad nem lelt búvóhelyre, 

úgy a kutyák kifárasztották, megállásra kényszerítették. Ekkor a vadászlegények 

megfújták a kürtöket (hallali), gyülekeztették a vadásztársaságot. A helyszínre elsőnek 

érkező férfi vadász késével megadta a kegyelemdöfést (kill) az állatnak. A vad értékesebb 

testrészét, rókának a farkát levágták, és diadaljelvényként vitték. Az állat többi részét 

zsákmányul a kutyáknak dobták. Magyarul ezt nevezték kapzsira eresztésnek.
33

 

 

Magyarországon az 1830-as években kezdett terjedni a falkavadászat különösen gróf 

Széchenyi Istvánnak és báró Orczy Györgynek köszönhetően, kik az első magyar 

falkavadász társulat élén álltak. Ennek kopóit Pest mellett, a szentlőrinci pusztán 

helyezték el. Nevezetes falka volt még 1840 körül a kisbéri, melynek tulajdonosa gróf 

Batthyány Kázmér volt. Az 1854-ben alapított csákói falka vezetői gróf Batthyány László 

és báró Weckheim Béla lettek. Híres volt az 1868-ban alapított lepsényi gróf Nádasdy-féle 

falka. Az 1870-es években nagy falkavadászatokat tartottak Rákoson, Káposztásmegyer 

környékén, melyeken esetenként I. Ferenc József király és Erzsébet királyné is részt vett. 

A 20. század elején a Budapesti Falkavadász Társaság rendezte a falkavadászatokat. 

Tagjai a mágnásvilágból kerültek ki, székhelye (Pest)Szentlőrinc volt.
34

 

 

Zytás István visszaemlékezésében arról írt, hogy az 1848-49-es szabadságharc és a folyók 

szabályozása után hagyományos falkavadászatot nálunk már nem lehetett tartani, hiszen 

az a mezőgazdaságnak kárt okozott volna. Másrészt a 100-150 kutyából álló falka 

eltartása, pecérekkel együtt, drága mulatság lett. Ezért a kiegyezés után néhány gazdag 

ember vagy egy-egy vadásztársaság tartott 10-20 kutyából álló falkát és néhány rókát. Ez 

utóbbiakat a trágyájukért. A falkavadászatból így falka utáni lovaglás lett, melyet a 

kijelölt útvonalon akadályokkal nehezítettek. Az útvonalat, az akadályokat, ezek 

milyenségét a lovaglást vezető falkamester határozta meg. A lovaglás megkezdése előtt 

                                                 
32

 Sőregi Z.: i.m. 309. 
33

 Révai, i.m. 163. 
34

 Rávai, i.m. 163. 
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egy-két órával egy lovas a kijelölt úton végigvontatott egy rókatrágyával megtöltött 

zsákot. Erre a nyomra, a kijelölt útra állították rá az ebfalkát. A rohanó kutyákat követték 

a lovasok.
35

 

 

Az egykori vadászat így vált sporttá. A Hubertus-lovaglás révén pedig az előkelők, a 

nemesek, a mágnások civil világából átkerült a katonák, de főleg a katonatisztek körébe. 

 

10. Az 1989-90-es rendszerváltást követően hazánkban felerősödtek a törekvések Szent 

Hubert kultuszának meghonosítása vagy inkább szélesítése érdekében. 

 

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 kívül a 2000-es években október legvégén – 

november elején Hubertus-lovaglást rendeztek többek közt Kesztölcön, Dunaalmáson 

(Komárom-Esztergom megye), Sóskúton, Törökbálinton (Pest megye), Rétságon (Nógrád 

megye), Rádiházán (Zala megye), Ikrényben (Győr-Moson-Sopron megye) és a felvidéki 

Szentantalon (volt Hont megye, ma Svätý Anton). 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 (visszakerült) a civil szervezetek világába. E vonatkozásban 

érdekesség, hogy a huszár hagyományokat ápoló Pécsi Huszár Egyesület is rendezett 

2005. november 6-án Hubertus lovaglást. 

 

Szent Hubertus nevét – ugyancsak régi hagyományként – számos vadásztársaság vette fel, 

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

napot és ahhoz kapcsolódóan Hubertus-misét. Az Országos Vadásznap hagyományosan 

Hubertus misével kezdődik. Vadászok kitüntetése a Hubertus-kereszt. A szent 

tiszteletére több településen az utóbbi évtizedekben épült Hubertus-kápolna. Így 

Rinyaszentkirályon (Somogy megye) és Kecskemét-Hetényegyházán. Viseli Hubertus 

nevét számos étterem, szálloda, panzió, gazdasági társaság, - sőt a Bakonyban, Zircen 

(Veszprém megye) patika. Ezek az intézmények valamilyen módon az erdőhöz, 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 klasszikus 

magyar italféleségről, 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 él tovább a magyar gyakorlatban.
36
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 Sőregi Z.: i.m. 310. 
36

 Ez úton köszönöm meg Lackovits Emőke és Lukács László néprajzkutatóknak, valamint Sonnevend Imre 

erdőmérnöknek írásomhoz nyújtott segítségét. 
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Székesfehérvár Állami Méntelep 
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Csákvár, Vadász-kápolna (1940.) 

 

 


