
A kézirat szerzõjét, valki Zytás István magyar királyi páncélos õrnagyot – aki
Nézsán született 1906. november 24-én – a Ludovika Akadémián, 1929. augusztus
20-án avatták kerékpáros hadnaggyá. Ezt követõen a jászberényi magyar királyi 5.
honvéd kerékpáros zászlóalj állományába került, ahol elõbb szakasz-, majd szá-
zadparancsnokként, végül zászlóalj-segédtisztként szolgált. A fiatal katonatiszt a
kisvárosi társaság elitjéhez tartozott, társaival együtt aktívan részt vett a település
társadalmi életében. Késõbb, 1941. július 1.–1941. szeptember 30. között a 9. harc-
kocsi (kerékpáros) zászlóalj segédtisztjeként az idõközben átszervezett és átszá-
mozott alakulatával frontszolgálatot teljesített. 1941. október 1-jétõl átkerült a pán-
célos csapatnemhez, ettõl kezdve a háború végéig az idõközben 31. önálló harc-
kocsi-zászlóaljjá, majd 1/II. harckocsi-zászlóaljjá átszervezett eredeti alakulatánál,
késõbb a Magyar Királyi Honvédség magasabb parancsnokságainál teljesített szol-
gálatot. 

Zytás István 1945. május 3-tól 1945. november 15-ig amerikai hadifogságban
volt, majd a háború után Budapesten élt. Visszaemlékezéseiben a magánéletéhez
és a katonai szolgálatához kötõdõ eseményeket foglalja össze. Az alábbi doku-
mentumrészlet az úgynevezett Hubertus-lovaglást mutatja be, amely az elõkelõ
társadalmi körökben már a késõ középkori vadászatokon meghonosodott. Két
alapvetõ formáját ismerjük. A német rendszerûnél a hajtók a vadakat szûk terület-
re szorították össze, a vadászok pedig ponyva vagy kerítés mögül végeztek velük.
A társaság vadászatban részt nem vevõ férfi- és hölgytagjai is a helyszínen tartóz-
kodtak, és az esemény rendszerint nagy embertömeget vonzott. A másik, a francia
rendszerû, a XIII. századtól fokozatosan terjedt el, eredetileg csak akkor alkalmaz-
ták, amikor szarvasra vadásztak. Metódusa szerint – amely az alábbi leírás, vala-
mint egyéb források1 tanúsága alapján még a XX. század elsõ harmadában is ho-
nos volt – a kopófalka kihajtotta a sûrûbõl a vadat, amelyet kürtjelre kezdtek ûzni
árkon-bokron át. Magyarországon az elsõ, vadászati célokra használt kopófalkát
1823-ban létesítették, majd rá egy évre az elsõ vadásztársaságot is megalapították.
A legnagyobb vadászatokat a XIX. század utolsó évtizedeiben tartották a fõváros,
illetve Gödöllõ környékén.2
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1 KOLTAY, 1983. 151–160.
2 ZOLTÁN, 2006. 114–119.



Forrás

Hubertus
1930. november 11.

A XVIII–XIX. században fõleg Oroszországban van elterjedve a falkavadászat, mely
onnan Franciaországba is átterjed. A vadászat lényege az, hogy kopókkal, agarakkal
addig ûzik a vadat – leginkább farkast vagy rókát, ritkábban nyulat –, míg az kimerül-
ve megáll, vagy a kutyák megállásra késztetik. Ez a vadászati mód hozzánk Francia-
országból jött és ezért nevezik francia vagy parforce3 vadászatnak. A vadászatot a fal-
kamester rendezi, ami abból áll, hogy a vezérkutyák által felvert vad nyomára ráve-
zetik a falkát, mely a vadat árkon-bokron át ûzi, a falkát a vadászok lóháton követik
mindaddig, amíg a vad meg nem áll. A lefogott vadat a legelsõ vadász, aki odaér, ke-
gyelemdöféssel megöli. Ez a halali, amikor a vadászkürtöket megfújják és erre a jelre
a vadászok egybegyûlnek. A vadászat ezzel befejezõdik, vagy új hajtás kezdõdik.

Azt felesleges is mondanom, hogy hazánkban a szabadságharc és a folyók sza-
bályozása után ilyen vadászatot tartani nem lehet, egyrészt mert a mezõgazdasági
mûvelés kiterjedésével károkozás nélkül nem lehet egy vad nyomán össze-vissza
száguldozni, másrészt egy régen szokásban volt 100-150 kutyából álló falka eltar-
tása pecérekkel egy igen drága mulatság. A kiegyezés után már csak arra van lehe-
tõség, hogy néhány gazdag ember vagy vadásztársaság tartson 10-20 kutyából álló
falkát és néhány rókát, ez utóbbiakat a trágyájuk miatt. A falkavadászatot felváltja
a falka után való lovaglás, ahol a kijelölt útvonalon különféle akadályokat állítanak
fel. Az útvonalat és az akadály nagyságát és minõségét, a lovaglást vezetõ falka-
mester jelöli ki, melyen 1-2 órával az indulás elõtt egy lovas végigvontat egy róka-
trágyával teli zsákot. A nyomra állított falka a kijelölt útvonalon rohan végig a lova-
soktól követve. Ennek megfelelõen a sport neve is változott: vadászlovaglásra.

A vadászlovaglás ideje az õsz, melyet ünnepélyes formában lehetõleg Szt. Hu-
bertus napján, november 11-én tartanak meg. Hubertus4 600 körül élt, Lüttich püs-
pöke volt és már a X. században a vadászok patrónusának tisztelték.

Jászberényben van egy nagy állami méntelep a nagykátai út mellett, az út és a
vasút találkozásánál. Parancsnoka vitéz Csiszár Dezsõ5 méneskari alezredes. Két
beosztottja van: Adolf Iván méneskari százados6 és dr. Süle Gábor állatorvos fõhad-
nagy.7 100-150 db mént kezelnek a megfelelõ számú legénységgel együtt. Csiszár
alezredes minden évben tart ünnepélyes vadászlovaglást, és hogy a létszám minél
nagyobb legyen, már tavasszal szorgalmazza, hogy járjunk ki a telepre lovagolni,
szokjuk meg a méneken való lovaglást. Nem sok bennünk a lelkesedés, mert a lo-

310

3 par force (fr.) = erõbõl
4 Lüttichi Szt. Hubert (Toulouse, 656 k.–727. vagy 728. május 30.) Liège elsõ, Maastricht harmincegye-

dik püspöke, az Ardennek apostola. A vadászok védõszentje, ünnepét november 3-án tartják. A visz-
szaemlékezés írója összetévesztette a Márton-nappal.

5 Csiszár Dezsõ, vitéz, nemes (1887. augusztus 18–?) méneskari alezredes. 1905. augusztus 20-án avat-
ták zászlóssá. Az elsõ világháborúban frontszolgálatot teljesített, számos magas kitüntetést érdemelt
ki. 1941. november 1-jével nyugállományba helyezték. SEMATIZMUS, 1944. 66.

6 Adolf Iván (késõbb Párvy Adolf) (1898. április 6–?) méneskari alezredes. 1915. augusztus 20-án avat-
ták zászlóssá, az elsõ világháború alatt a 7. honvéd huszárezredben szolgált. SEMATIZMUS, 1941. 669.

7 Süle Gábor dr., állatorvos fõhadnagy, utolsó rendfokozata õrnagy. SEMATIZMUS, 1944. 982.



vaglás korán délután kezdõdik széles hátú méneken, melyek nehezen irányíthatók,
szeszélyesek és igen rázósak. Végül abban állapodunk meg, hogy júniustól hetente
egyszer kimegyünk, ha teherautó áll rendelkezésünkre. Én még azt is kérem, hogy
nekem egy vékony testalkatú lovat válasszanak, mert kurta lábbal csak bizonytala-
nul lehet ülni egy széles hátú lovon, és azt nem vállalom, hogy valahonnan a mesz-
szeségbõl gyalog kutyagoljak haza, ha netán levetne a ló. Adolf százados, aki igen
fess, jóképû, nõtlen fiatalember, éjszakai kalandozásunk vidám partnere, jó bará-
tunk, választ nekem egy fiatal, hosszúlábú, vékony testû angol félvér mént, mely
olyan kedves, bájos, aranyos kis állat, hogy egészen beleszerettem. Máig is öröm-
mel gondolok rá és nyilván már sohasem fogom elfelejteni vidám kis pofácskáját,
ahogy jön hozzám, mihelyst meglát és keresi zsebemben a kockacukrot.

Általában kedden délután lovagoltunk. A cserõhalmi8 gyakorlótér a bemelegítés
helye, majd innen Csiszár alezredes vezetésével bebarangoljuk hol a Neszûri szõlõ-
ket,9 hol az Öregerdõ10 környékét. Kedvenc helye a Kerekudvar11 Jászberény környé-
ki Zagyvapart csalitosa, ahol úgy nyüzsögnek a fácánok, mint tanyasi trágyadomb
körül a legyek. Néha velünk tartanak Olgyayék12 is. Karcsinak két saját lova van, mert
a felesége is lovagol. A parancsnoki lakásban laknak a laktanyában a Dny-i szárny
emeletén. Karcsi kényelmes ember és lovagolni inkább a reggeli vagy délelõtti órák-
ban szeret. Duci13 viszont azt vallja, hogy a kondícióját csak úgy tudja fenntartani, ha
az ebéd hatását lovaglással ellensúlyozza. Ezért nagyon gyakran zörög Karcsi legé-
nye a bungalow ajtaján legbékésebb szundikálásunk közben. „Fõhadnagy úr, kéreti
az alezredes úr, tessék menni a nagyságos asszonnyal lovagolni.” Akármilyen rosszul
esik is, Karcsi kérését jobb parancsnak venni, nehogy veszélyeztessem jóindulatú ba-
rátságát. A lovaglásban tehát van elég gyakorlatom, nem lehet panaszra okom.

Jászberényben nagybirtok nincs, sem olyan vadásztársaság, mely falkát tartana.
Így november 11-én csak lovagolunk, megemlékezvén néhai Szt. Hubertus püs-
pökrõl.

Hûvöskés, de szép napos idõben a lovasok a méntelep udvarán gyülekeznek,
míg a nagyszámú meghívott közönség a cserõhalmi gyakorlótéren, ahol a sátrak
vannak felállítva asztalokkal, székekkel, étellel és itallal. Jelen vannak a helybelie-
ken kívül a környékbeli urak is, úgyhogy a sátrak környékét egész nagy kocsi és
gépkocsipark övezi. Anyuka14 Maricával még a reggeli órákban jött át taxival Tisza-
roffról15 (vagy két évig taxi is volt Roffon) a bungalowban reggeliznek és szedik
magukat rendbe, majd Pásztóhyné16 és Feketéné17 társaságában mennek a tetthely-
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8 Cserõhalom: jászberényi határrész, a jászberényi 5. „Kiss Ernõ altábornagy” honvéd kerékpáros
zászlóalj kedvelt gyakorlótere.

9 Neszûri szõlõk: jászberényi határrész, a településtõl mintegy 8 kilométerre a nagykátai út mentén.
10 Öregerdõ: jászberényi határrész.
11 Kerekudvar: jászberényi határrész.
12 Olgyay Károly altábornagy (Alsókomána, 1887. december 17.–Cleveland [USA], 1956. május 20.) 1930.

szeptember 1-jétõl 1933. november 1-jéig alezredesként az 5. kerékpáros zászlóalj parancsnoka volt.
SZAKÁLY, 2003. 259.

13 Olgyay Károly feleségének beceneve.
14 Zytás Pálné Kazinczy Nagy Mária, Zytás István édesanyja.
15 Tiszaroff, község Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
16 Fridvalszky Erzsébet (?–?), Pásztóhy Artúr százados (1898. április 6.–?) felesége.
17 Nemes nagyiványi Fekete György (1903. június 7.–?) fõhadnagy, késõbb repülõ õrnagy felesége,

személyérõl pontosabb adatokkal nem rendelkezünk.



re. 11 h-kor indul el a lovasok csoportja Csiszár alezredes vezetésével, vagy 50 lo-
vas, ebbõl kb. 20 fõ a tisztek és polgári urak, 10 fõ az altisztek és 20 fõ a méneskari
legénység száma. Elsõ kötelességként a Cserõhalomra lovagolnak, ahol a közön-
ség elõtt felsorakozva üdvözöljük a megjelent vendégeket. Homoki Aladár18 ci-
gányzenekara nem kímélve a vonót, húzza a Rákóczi-indulót, majd a kürtös jelére
a közönség tapsától kísérve megkezdõdik a lovaglás.

Elöl Csiszár alezredes, a többiek csoportban utána. A Neszûri szõlõk labirintu-
sán át az Öregerdõtõl Ény-ra fordulunk, majd a Koller szõlõnél19 a kátai út túlolda-
lán visszakanyarodunk Berény felé, majd az útkaparó házánál ismét a gyakorlótér-
re érkezünk. A megjelölt útra kb. 15 akadályt állítanak a méneskari katonák, hogy
a lovaglás változatosabb legyen. A vendégek ezalatt Homoki Aladár édesbús dalai
mellett ebédnek is beillõ tízórait kapnak, majd megkezdõdik a verseny. A táv kb.
800 méter keresztben a gyakorlótéren a sátrak arcvonala elõtt. A tiszti csoportból
10 lovas, az altisztek és a méneskatonák teljesen külön versenyeznek, minden cso-
port külön-külön indul. 

A tisztek csoportjában a versenyt a szolnoki 2/II. gyalogzászlóalj egy kincstári
lova nyeri meg, a második az én aranyos Dolmány nevû lovam lett. Ezzel elnyer-
tem Balázsovics Oszkár20 – pusztamonostori földbirtokos – ezüst cigarettatárcáját.
A szenvedõ fél mindössze 5 kockacukrot kap, melyet nyilván többre értékel, mint-
ha övé lenne az ezüst cigarettatárca. Hát, ilyen az élet.
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18 Homoki Aladár: jászberényi cigányprímás, személyérõl pontosabb információval nem rendelke-
zünk.

19 Koller-szõlõ: a jászberényi határ része.
20 Balázsovits Oszkár személyérõl további információval nem rendelkezünk.
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