


 Nem vagyok babonás, de valahogy túl sok volt az egybeesés: tizenharmadik túra, 

2013, hetvenedik évforduló, három nap helyett egy hetes menet, egyszóval 

készültünk a próbatételre. A régi összeszokott huszárcsapat, amelyik lassan 

évtizede járja a hómezőket, emlékezve a hősökre, apáinkra, nagyapáinkra, 

katonaelődeinkre.  

A parancsnok, Ézsiás István tapasztalt lovas, hűséges társa a 19 éves „Zorro” 

gazdája gondolatát is tudja. Dr.Palencsár Csaba, a jászfényszarusi bandérium 

ezredorvosa, eddig semmi „munkája” nem akadt a túrákon, remélem a jövőben 

sem. Gyebnár Sanyi, az előrelátó huszár, kitűnő bajtárs, aki tényleg úgy pakol, 

mintha a frontra készülne, mellette nehéz éhen halni, de szomjazni sem 

lehet…Igazi háborúban is érdemes lenne rá figyelni. Ezúttal nekem is hozott lovat, 

a hat éves szürke „Matildot”. Pénzes Kálmán erdész, a vadak, fák, növények atyja, 

nem különben igazi tereplovas. Ő a kemény harcos köztünk, még sohasem aludt a 

szálláson, a hideg rajta nem fog, mindig az istállókban ágyaz meg magának, 

„Hargita” nevű telivérjét pedig még sohasem láttuk fáradtnak. 

A készülődéshez az is hozzá tartozik, hogy hetekkel előtte figyeljük az időjárás 

jelentéseket, lesz-e hó, fagy, stb. Nos, ebben nem is csalódtunk, lett bőven, még 

sok is, de erről később. 

Kialakult szokás, hogy a huszárok és a gyalogosok külön gyülekeznek, hiszen 

számunkra meghatározó, hogy hol tudjuk lovainkat elhelyezni. Most is így történt, 

míg a gyalogság hétfőn indult Csákvárról, addig mi a következő napon, január 22.-

én vonultunk be Anyácsapusztára a lovas iskolába. A Szomortól néhány km-re 

fekvő telep hajdan az egykori miniszterelnök, Darányi Kálmán birtoka volt, majd az 

államosítás, és a TSz idők következtek. Mára modern sportistállóvá alakult, fedeles 

lovardával. 

Lovaink elhelyezése és a takarmány kiváló volt, házigazdánk, Szász Mihály ismert 

ugrólovas előzékenyen, segítőkészen fogadott.  

A szerdai nap felderítő járőrtevékenységgel telt, cél a gyalogsággal való egyesülés.  

Mint annyiszor, az időjárás most is keresztülhúzta számításainkat. Mínusz 6 

fokban, a fél méteres hóban csak lépésben lehetett haladni, a fehér táj igazi doni 

hangulatot varázsolt. A halott tájat csak egy előttünk átrobogó vaddisznókonda és 

néhány őz tette mozgalmassá, de pár perc múlva ismét minden csendes lett (mint a 

Don…). Nagy nehezen, a hófúvásos terepen több órás menettel értük el a 

Gyermelyt határoló erdő vonalát, de itt olyan kérges és mély volt a hó, szakadt be a 

paták alatt, hogy már csak vergődtek a lovak, képtelenség volt erejük mértéktelen 

igénybevétele nélkül tovább haladni.  





 A visszatérés sem volt sétamenet… Beérkezve a bázisra elláttuk a lovainkat, 

rendbe szedtük magunkat, majd egy rövid előadást tartottam a sport-, és 

hobbilovasoknak. Témája a huszárhagyományok és a sportlovaglás kapcsolata, 

valamint megemlékezés a doni harcokról. Eredeti háborús tárgyakat is hoztam, 

többek között édesapám átlőtt imakönyvét, amely a zsebében, szívtájékon térítette 

el a lövedéket megmentve ezzel az életét…Az est kötetlen baráti beszélgetéssé 

alakult, ahol közelebb kerültek egymáshoz a ló szerető emberek. Fontos, hogy a 

sportlovasok megismerjék elődeiket, hiszen valamennyi olimpiai szakág ( 

díjlovaglás, díjugratás, military ) a katonai lovaglásból, magyar vonatkozásban 

pedig kifejezetten a huszárságból alakult ki. 

 

A szállásunk – doni viszonylatban luxusnak volt mondható, a lovas klub társalgója, 

tisztaság, duruzsoló cserépkályha, polifoam, hálózsák. A meleg vizes fürdőt már 

csak félve említem, nehogy az elpuhultság vádja érjen minket… 

A szerda is hóeséssel indult. Lovaink annyira megdolgoztak az előző napon, hogy 

inkább kocsival vittük át őket Bajnára, ahol járőr tevékenységet folytattunk. Indulás 

előtt rövid tiszteletadással emlékeztünk meg a 91 éves korában elhunyt v.Zakariás 

Gábor m. kir. hadnagy bajtársunkról, akinek éppen abban az órában kezdődött a 

temetése. Háború, majd Rákosi börtöne jutott neki osztályrészül, mígnem 

megtalálta örömét a lovas túravezetésben. Évekig élvezhettem kollégaként derűs 

egyéniségét, kitűnő humorát, és színvonalas munkáját.  

Bajna határa hegyes völgyes, a hó itt sem hiányzott, a hideg fokozódott a széllel 

együtt, de keményen törtünk előre. Vágtáról szó sem lehetett, a lépés időnként itt is 

csetlés-botlás volt a mély hóban, csak néha ügethettünk. A körülmények híven 

idézték a hetven évvel ezelőtti állapotokat. Felszerelésünk a korabeli huszár 

egyenruha, kantár hiteles másolata, de nyergeink, málhatáskáink eredetiek, 

megjárták a világháborút.  

A rohamsisak, mint a jég, elülső peremén a szembe szél ijesztő dallamokat játszik.  

A bajnai templomnál lassan gyülekeztek a hagyományőrzők, s pontban 18 órakor 

megkezdődött az ünnepség. Emlékező beszéd idézte a hetven évvel ezelőtt 

történteket, a magyarok helytállását, és rettenetes véráldozatát. Katolikus szertartás 

következett, majd a helyi kórus. Az ágyú díszlövése a rendezvény végét jelezte, s 

indultunk vissza az istállóhoz. A sötétben, ismeretlen utakon, bízva lovainkban 

haladtunk előre. Ilyenkor csak a hó világít, és járnak a gondolatok. Vajon hány 

hűséges négylábú barátunk vált a háború áldozatává, fagyott halálra a végtelen 

orosz sztyeppéken. Olvastam, hogy gyakran hajtó és lovai együtt dermedtek örök 

álomra a hideg és a nélkülözések miatt. 





 Több órás felderítés után átfagyva érkeztünk az istállóhoz, lovaink rendbetétele 

után pedig vissza a faluba a közös vacsorához. Az éjszaka dermesztően hideg volt, 

még az istállóban is, talán most vezekeltünk az előző napok kényelméért?... 

 

Újabb napra virradt, újabb feladatokkal. Erre a napra esett a leghosszabb menet. 

Bajnáról kellett Héregen át Tardosra menetelnünk, át a Gerecse hágóin. Gyors 

reggeli után közút, majd neki a hegynek a kőbánya mellett. Hó és mindenütt hó, a 

szem káprázik a végtelen fehérségben, a hideg munkába veszi a lábfejet, a térdet, 

de menni kell, ez semmi a hetven évvel ezelőttihez képest…A parancsnok, 

tekintettel az ellenség várható felbukkanására fehér álcaköpeny viselését rendelte 

el, úgy nézünk ki, mint öt hóember színes lovakon. Simán eljutunk Héregre, együtt 

ebédelünk a gyalogsággal.  

A teremben meleg, bábeli hangulat, németek, magyarok vegyesen. 

Jól esett a pihenő, de a java még hátra van. Gyorsan elérjük az erdőt, a gyalogosok 

nyomát követjük. A kérges hóban nem is olyan egyszerű, az ösvény egyre 

meredekebb. Lóról szállunk, a magas kérgű huszárcsizmát nem gyalogtúrára 

találták ki, hát még hóban, hegynek fel. De menni kell, feljebb és feljebb, míg 

egyszer csak nincs tovább.  

A lovak megmakacsolják magukat, nem hajlandók egy lépést sem előremenni, 

Ézsiás kapitány úr tapasztalt lova felbukik, csaknem magával rántva vezetőjét. 

Most Pénzes Kálmán bajtársunk tör előre. A telivér felágaskodik, kitépi magát 

lovasa kezéből, és felém zuhan. A mély hóban alig tudok elugrani, a ló elrohan. 

Szerencsére hamar megáll, és Kálmán simán megfogja.  

Gyors tanácskozás, a terep túlságosan kockázatos, forduljunk vissza, keressünk 

kerülő utat. Úgy is teszünk, kivéve a parancsnokot.  

Pista igazi konok jász, olyan nincs, hogy ő visszaforduljon. Még távolodóban látjuk, 

amint két lépés, majd esés, csúszás, de feltápászkodik és valahogy halad… 

A kerülő út egyszerű, legalábbis a hegyi mutatványhoz képest. Már látszanak 

Tardos házai, amikor helyi lovas tűnik fel. Helyre áll a térerő, és megnyugodva 

vesszük tudomásul, hogy Pista épen átért a hágón, lova is egészséges. A találkozás 

örömére bevesszük magunkat a helyi vendéglőbe…A templomnál ismét ünnepség. 

Azt gondoltam, hogy a sok rendezvény megszokottá válik, de a megemlékezés 

most is megható. A kitartás most arról is szól, hogy lovaink istállóra, mi melegre 

vágyunk, de az alakzat áll fegyelmezetten, mint a szobor.  

A szónokok itt is megadják a módját. Vajon gondolnak-e néha arra, hogy hat órai 

tereplovaglás után a hidegben, alakzatban állni mit jelent? Kipróbáltatnám velük, 

biztos rövidebb beszédeket írnának. Na, de egy huszár ne siránkozzon! Tűrjön és 

teljesítsen! 





Az ünnepségnek vége, gyertyák, mécsesek gyúlnak, Tardos is megadta a Hazának 

áldozatát, megható az emlékezés. Egy idős néni szatyorban pálinkát hoz, és egy 

gyalogos német bajtársnak adja. Hmmm, már megint ők járnak jól?... 

Az egyre hűlő estében elérjük az istállót, és lassan vége a napnak. A huszárnak, ha 

a lova rendben, biztonságban van, nincs komoly problémája, ami akad, majd csak 

megoldja. Lovamat vizsgálom, mennyire fáradt. Mindig kíváncsian ülök új lóra, két 

egyformával még nem találkoztam. „Matild” edzetlensége és tapasztalatlansága 

ellenére kitűnő erőben van, nagyon terep biztos, jóindulatú és tanulékony. Most- 

dacára a kemény napi munkának, a fáradtság legkisebb jele nélkül, vidáman 

ropogtatja a szénát, jóban vagyunk. Az istálló meleg, biztonságos, néhány 

hidegvérű ló, és tehén alkotja a helyi állományt. 

Vacsora után elismerések hangzanak el, Ézsiás István parancsnokunk Signum 

Laudis kitüntetést vesz át eddigi sokéves teljesítményéért. Büszkék vagyunk rá, 

megérdemli! 

A szállás immár közös a gyalogosokkal, az udvaron a gulyáságyú növeli a 

komfortérzetünket. 

Másnap lassan indul a reggel. Lovaink egy km-re vannak a szállásunktól, a 

gyaloglás mindenkit felébreszt. Etetés, itatás, ápolás, nyergelés, mint minden 

időben a huszár reggeli szertartása. Ma egy helyi lovas barátunk és unokája kíséri a 

járőrt. A falut elhagyva ismét emelkedik a terep, a hó egyre mélyebb. Ahol a szél 

elsöpörte, ott – a változatosság kedvéért tiszta jég. A lovak bámulatra méltóan 

egyensúlyoznak, csúszkálnak, de a négy nap alatt még egyik sem bukott fel. 

Vadnyomok mindenütt, hollók a levegőben ( talán már tudnak valamit?...) 

Egyre feljebb kapaszkodunk, felrémlik a tegnapi kaland, nem hiányzik az ismétlés 

a lovaknak. A mára hozzánk csatlakozott Kovács Viktor jelzi, hogy ellenséges 

harckocsi a láthatáron, felkészülünk a harcra, de csak az erdészet lánctalpas 

erőgépe dolgozik. A tűz mellett melegedő favágók ámulnak, nem tudják mire vélni 

a látványt, de azért szívesen elmagyarázzák az utat.  

A hó itt nagyon mély, a földutat inkább sejtjük, mint látjuk, azután egyszer csak 

vége. Bármerre nézünk, mindenütt meredek, nincs más hátra, elkezdünk 

ereszkedni. A terep több mint veszélyes. Közel 35 fokos lejtő, csaknem egyenes, kb. 

fél kilométer hosszú. A lovak bámulatos ösztönnel és ügyességgel küzdenek a 

gravitációval, métereket csúsznak lefelé, szinte az életükért harcolnak, de talpon 

maradnak. Én magamban megfogadom, hogy helyi lovastól még a kocsmához 

vezető utat sem kérdezem meg soha többet... talán a közel negyven éves profi lovas 

túrázó múltam tesz óvatosabbá. Végül szerencsésen leérünk, fellélegzünk.  





A visszaút a faluba az előzőhöz képest sétamenet. Istálló, majd ebéd, utána indulás 

kocsival Tatára a záróünnepségre. Az első tiszteletadás az edzőtáborban van, az ott 

eltemetett német katonák emlékére. Rövid tisztelgés után a tatai megemlékezés a 

hősi emlékműnél. A hagyományőrzők sorfala nyílegyenes, vezényszó harsan, 

Himnusz, díszlövés, beszédek, koszorúzás, és sok-sok ember, aki emlékezni jött, és 

megcsodálni a csapatot, amely az emléktúrát végbe vitte. Az első szónok, csakúgy, 

mint két éve megint a bűnnel kezdi. Istenem, nem lehetne inkább a hősökre 

emlékezni, bűn nélkül már nem létezik magyar történelem? Vitéz Jásdi Balázs 

beszéde emelkedett, tiszta, méltóságteljes. A csapat teljesítette kötelességét. 

Mindvégig igazi bajtársias szellem uralkodott, egy rossz szó el nem hangzott, 

mindenki segített a másiknak, ahol tudott, lovainkra vigyáztunk - huszárok 

vagyunk!...Vége az ünneplésnek, búcsúzunk, indulás haza. A kocsi duruzsol, 

kellemes a meleg, halkan szól a zene a rádióból, a fáradtság most jön ki rajtam, 

elálmosodom. Az ablakon kinézve rohan a fehér táj visszafelé. A síkot egyre inkább 

dombok, hegyek váltják fel, már nincs messze a határ. Az állomások tele német 

katonavonatokkal, harckocsik, ágyúk végeláthatatlan sora indul Keletnek. Ahogy 

haladunk Magyarország felé, a lakosság egyre barátságosabb, a Kárpátok vonalát 

átlépve mindenhol virágeső, ételcsomag, bor. Három hetet vergődtünk a mínusz 

30-40 fokban, szakadatlan küzdelemben, százával dőltek ki mellőlem a bajtársak, 

lovaink egy szálig odavesztek, de kitörtünk, és most végre robogunk haza, Haza!!! 

Úgy Fehérvár körül ébredek, te jó ég, félálomban vezettem vagy ötven kilométert 

(!...). Közben telefon, a Balaton felé kerüljek, mert az utakat Veszprém után befújta 

a hó. Egy utolsó erőfeszítés, hogy ébren maradjak, és végleg hazaérkezem. 

 





A 13. Doni Hősi Emléktúrát  

lóháton becsülettel teljesítette 
 

Ézsiás István -  „Zorro” 

hő. százados, egységparancsnok   

 

Dr.Palencsár Csaba – „Sámán” 

hő. hadnagy, ezredorvos  

 

Gyebnár Sándor – „Mester” 

hő.huszár  

 

v.Pénzes Kálmán – „Hargita” 

hő.huszár  

 

v.Győrffy-Villám András – „Matild” 

hő.dandártábornok 

 

 

Tapolca-Diszel, 2013.január 30. 

v.Győrffy-Villám András 
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