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Egyesületi újságunk életében
több új változás is történt. Új

számunknál Balassi Bálint volt,

munkatársakkal gyarapodtunk.

a jelenlegi tavaszi szám pedig

Rossel Gergely és Ildikó már az

Szent Györggyel, rajta keresztül

előző számokban is jelentősen

napjához kötődő főleg hadi szoká-

közreműködött és ezek alapján a

sokkal, tavaszi fegyvermustrákkal

tapasztalatok alapján előbb úgy

foglalkozunk. Mai aktualitásként

döntöttünk, hogy 2 havonta jelen-

pedig hagyományőrző körökben

tetjük meg a lpunkat, de aztán 3

sok szó esik a csapatok és har-

hónapra csökkentettük. Így min-

cosok minősítéséről. Ezekhez a

den évszakban lesz egy szám.

témákhoz szeretnénk egy-egy kis

Mivel az újságnak jelenleg semmi anyagi bevétele nincs, ezért

adalékot, betekintést adni.
Mindezeken túl pedig minden

várjuk azok jelentkezését, akiknek

hagyományőrzéssel foglalkozó

tetszik újságunk és témánkba

csapatot, egyesületet szívesen

vágó munkájuk van.

bemutatunk, rendezvényeit in-

Kézművesek, hagyományőrző

gyenes eseménynaptárunkban

egyesületek, Várkapitányok hirde-

megjelentetjük és a magánjellegű

téseit megjelentetjük.

apróhirdetéseknek is (pld. „alig
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Eseménynaptár
www.magyarhuszar.hu
szetibi@vipmail.hu

Április 24.
Hegymagas Szt. György napi
felvonulás és
boráldás
Április 30.
Pécsely - parancsőrtiszti
szolgálat – tájékozódási lovas
terepverseny
Május 14.
Vászoly parancsőrtiszti szolgálat
– tájékozódási
lovas terepverseny
Május 29.
Tapolca - Hősök Napja
Június 9-15.
Csíksomlyó - részvétel a Csíksomlyói
búcsún – átlovaglás Gyergyóból
Június 18.
Bakonykoppány - parancsőrtiszti
szolgálat – tájékozódási lovas terepverseny
Július 9.
Kővágóőrs - parancsőrtiszti szolgálat
– tájékozódási lovas terepverseny
Július 29-31, augusztus 1.
Komarow – Lengyelország emlékcsata

www.magyarhuszar.hu
jóvoltából
Magyar Királyi
Kardforgatók Rendje
Honvéd Szondi György SE
Információk: 06705901113
www.kardforgatok-szfvar.hu

Június 9.
Székesfehérvár Vízivárosi Óvoda, Juniális - harci bemutató

ERDÉLYI HUSZÁR ÉS KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐK
Április 30 - május 1.
„III. Csíkszéki huszártoborzó”
ANDRÁS ZOLTÁN &SZŐCS ELEK:
0746244314 / 0744557831
Május 7.
„Szentgyörgy nap”
KÁDÁR: 0742 495 865
Május 15.
„Udvarfalvi majális”
MIHOLCSA: 0727785271
Május 20 - 22.
„II. háromszéki toborzó” – Bikszád –
Szentgyörgy KÁDÁR: 0742 495 865
Május 20 - 22.
„Hortobágyi huszártúra”
JUHÁSZ IMRE: 0036 3400562
Június 11.
„Somlyói búcsú”
PARÁSZKA GÉZA: 0740085619
Június 9 - Július 13.
XIII. Emlékzarándoklás, szervezők: a
gyergyószentmiklósi huszárok
PARÁSZKA GÉZA: 0740085619
Június 3.
„Ezer székelyleány” a somlyói nyeregben, SZŐCS ELEK: 0744557831
Június 1 - 10.
„Honismereti tábor”, a Gyimesekben
PARÁSZKA: 0740085619
Június 9 - 10.
Gyergyóremete: „Piski csata”
NAGY JÓZSEF: 0745479927

Június 12.
Szigliget vára - harci
bemutató

Június 10 - 11.

Június 18.
Komárom Csillag Erőd , Hon Nap harci bemutató

Június 16.

Június 25.
Székesfehérvár Bregyó Sportcentrum, II. Fejér Megyei Vagyonőr Nap
- harci bemutató
Június 26.
Szlovákia Fülek vára - felvonulás és
harci bemutató
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Marossárpatak: „Tánc és huszárfesztivál” MIHOLCSA: 0727785271
Gyimesfelsőlok: „Búcsú”
HATOS MIHÁLY: 0744393779
Június 23 - 24.
Gyilkostó: „Szent Kristóf – nap”
PARÁSZKA: 0740085619

www.magyarhuszar.hu
jóvoltából

www.papaihuszar.hu
huszar@papaihuszar.hu
Április 30.
Huszár kiképzési nap
Május 6-8.
Pápai Lovas Majális
Május 14.
Vadvirág kupa Győrben
Május 29.
Hősök napi megemlékezés Bősárkányban
Május 29.
Hősök napi megemlékezés
Tapolcán
Június 11.
Győri Lovasjátékok
Július 15-17.
Nádasdy Történelmi Napok
Sárváron
Július 22.
Nándorfehérvár 555. évfordulójára megemlékezés

Bethlen Gábor
Hagyományőrség
www.bethlenhagyomanyorseg.hu
info@bethlenhagyomanyorseg.hu
Április 30 - Május 01.
Fraknó (A) Várfesztivál
Május 20-22.
Tatai Patara
Május 27-29.
Château de
Jehay (B)
Július 16-22.
Bethlentől Rákócziig,
17. századi menetelés Kassáról
Sárospatakra
Július 23-24.
Bethlentől Rákócziig Sárospatak
Augusztus 27-29.
Château d’Herbeumont,

Eseménynaptár

Ildikó

Ha szeretné, hogy az Önök rendezvénye is szerepeljen eseménynaptárunkban, szerkesztőségünk e-mail címére küldje el: info@vertesegyesulet.hu

Szent László Ünnepe 2011’
Dzień Świętego Władysława
Nagy Géza elnök, Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző Egyesület
4467 Szabolcs, Szabadság utca 26.
Tel: 06-30-232-2823
geza.szabolcsvar@gmail.com

Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség
1848-as és Napóleoni Tagozata
Április 30- május 1.
Izsai lovasnapok
Május 27.-28-29.
Veresegyházi hagyományőrző
napok
Június 11.
Regruta toborzó Kiskunhalason
Június 12.-13
A Győri csata emlékünnepségei
Augusztus 5.-6
A Szőregi csata emlékünnepségei
Augusztus 27.
Honvédgyalogság alaki kiképzés
Kecskeméten.

Június 18.-27.
Magyar-Lengyei Történelmi Zarándoklat
Visegrád-Kmkkó-Krosznó-KassaToknj-Szabolcs-Nagyvárad

Augusztus 27.-28.
Regruta verseny és járőr pár
huszárverseny Kiskunhalason

www.magyarhuszar.hu
jóvoltából

www.vertesegyesulet.hu
info@vertesegyesulet.hu
Április 21.
Nemzeti Lovarda - Lovagi
bemutetó, történelmi játszóház
Április 26.
Tavaszi Mustra
Fegyvernök próba
Apród és fegyvernök-avatás
Április 29.-Május 1.
Fraknó - Puskaporos Történelmi
Fesztivál
Május 8.
Péliföldszentkereszt
Május 20-22.
TATAI PATARA
Június 20-24.
Kisnyalka edzőtábor
Július 7-10.
Visegrádi palotajátékok
Július 25-29.
Tabajd Bélápapuszta - Lovagi
nyári-tábor

Június 23.-26.
Magyar-Lengyel Hagyományőrző
Fesztivál
Tokaj-Szabolcs
Június 25.-Július 03.
Magyar-Lengyel Történelmi Borút
Expedíció
Tokaj-Krosznó

Bakonyi Poroszkálók
Hagyományőrző- és
Sportegyesület

www.bakonyiporoszkalo.fw.hu
csepinpeter@freemail.hu
Július 15-17
Csobánc
Július 22-24
Sárvár
Augusztus 5-7
Várpalota
Augusztus vége
Buda elliberata
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Beszámolók
Összefoglaló a Varkocs György IV. Harci Emlékversenyről.

Vivát Varkocs György!

Két hetes téli szünet után a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje máris versen�nyel kezdte az új évet.
Immáron negyedik alkalommal rendeztük meg a Varkocs György Harci Emlékversenyt városunk hajdani kapitányának
tiszteletére, ki a törökök ellen harcolva
halt hősi halált a Budai kapu előtt.
Hagyományos magyar övbirkózás és
hosszú lándzsa szabad vívás kategóriákban mérettettek meg a versenyzők.
Összetett versenyünk a fegyveres közelharci és test-test elleni küzdőképességeket tárja fel.
Három korcsoportban harcoltak a „
fejérvári vitézek „ : felnőtt, ifi, és serdülő.

Érmesek
Felnőtt:
1. Farkas Bence
2. Angyal Viktor
3. Szathmáry Péter
Ifjúsági:
1. Vidermann Dominik Szilveszter
2. Géczi Barnabás
3. Bori Ádám
Serdülő:
1. Vidermann Mátyás Boldizsár
2. Dobi Patrik
3. Vidermann Zsombor Ármin

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
Honvéd Szondi György SE

Szépséget téntával,
vitézséget szablyával

A székesfehérvári
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje - Honvéd Szondi
György SE 2011.02.11-én megtartotta
Balassi megemlékezését a Szent István
Művelődési Ház Szent László termében.
Eseményünkön a köszöntő és Balassi Bálint életútjának ismertetése után
elhangzott Az egy katonaének, Te szép
fülemüle és a Az én jó Istenem c. verse.
Ezt követőleg bemutatásra került av c.
török kori jelenetünk.
Csapatunkban a tagok rangokat
viselnek, melyeket harci bemutatókkal,
illetve versenyeken történő dobogós helyezettségekkel lehet elérni.E szép este
keretén belül sikeresen teljesített 150
harci bemutató okán Vidermann Dominik
Szilveszter főhadnaggyá léphetett elő.
A megemlékezést jövőre is szándékunkban áll megtartani, reméljük az
Égiek is úgy akarják!
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Március hónapban Romkeresők elnevezéssel Zámolyon felkerestük azt az
udvarház maradványt, ahol a monda
szerint Péter királyt elfogták és megvakították András herceg vitézei. Ez után
felkerestük a hódoltság alatt elnéptelenedett Kerekszenttamás falu templomának
maradványait.
Márc.26-án Csókakő várában voltunk,
ahol részt vettünk a vár rekonstrukciós
munkáiban.

Salföldi beszámoló

Rossel Ildikó

Egy hideg, de napos februári napon, egy Balaton-felvidéki kis faluba indultunk. Mikor megérkeztünk, azonnal láttuk, hogy
nem csak térben, de időben is eltávolodtunk otthonunktól. Az utcákon Balassi kortársaival találkoztunk. Lovasok, kocsik, fantasztikus ruhákba öltözött nemes, harcedzett férfiak, és némelyek asszonyai is. Mi is igyekszünk testben, és lélekben egyaránt
megtalálni a helyünket ebben a különleges közegben. Minden jel szerint jó úton jártunk, mert az egyik lovaskocsin kaptunk
helyet. Míg mentünk a múltidéző csata helyszínére, körülöttünk olvasok cikáztak, és tapasztalatlan hagyományőrzőkként csak
találgathattuk, milyen élményben is lesz aznap részünk. Már a lovaskocsin előkerült a fantasztikusan zamatos bor, és a hozzá
illő vitézi magatartás. Jó hangulat, tisztelet és valami különleges, megfogalmazhatatlan légkör, ami sokkal jobban megidézi a
kort, ahova a kocsi repít minket, mint valaha gondoltam volna.
Telik az idő, nézelődünk, beszélgetünk, és körülöttünk minden készülődik. Egyik percről a másikra egy csata kellős közepén
találjuk magunkat. Lovasok, gyalogság, vezényszavak, rohamok, és igazán rémisztő jelenetek, mint például az összekapaszkodott lovasok harca, vagy az eldörrenő fegyverek hangja. A fényes győzelem után jöhetett a lakoma, és dínomdánom. Mindenki jól lakott, és mindenki „jólivott”. Annak dacára, hogy újoncok voltunk, nagy szeretettel fogadtak minket. Hallgattunk lovak
betanításáról, lovasok neveléséről, és a lovas alázatának, határozottságának, következetességének fontosságáról.
A napot fantasztikus lantos, énekes együttlét zárta. Lassan nekünk is haza kellett indulni, vissza a jelenbe, de már olyan
élményekkel gazdagodva, amit sose vehetnek el tőlünk.
Rossel Ildikó
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Szent György
Legendája

A

gonosz mindenhol,
mindig igyekszik
magának mennél nagyobb teret hódítani.
Nem volt ez régen se
máshogy. Történt azonban egyszer, ezer-hétszáz évvel ezelőtt,
hogy egy város melett elterülő
tengernagy tóban a gonosz egy
sárkány képében öltött testet.
Nagy étvágya, feneketlen gyomra, és könyörtelensége nagy veszteséget okozott a népnek. Eleinte
minden nap egy bárányt áldoztak
számára. Egy idő után azonban
már nem volt több bárány. A sárkány pedig szüntelenül, nap-nap
után követelte
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magának a bőséges eleséget. A
nép pedig nem tehetett mást, mint
ember-áldozatot adott a végtelen
félelmet és reménytelenséget jelentő fenevadnak. Minden reggel
sorsot húztak, kinek kell életét
áldoznia a közösségért.
Gyász borult a tájra. Fogyott a
nép, és a lélek. Egyik nap a király
lányára mutatott a sors kegyetlen ujja. A királyt és a leányt
is kétségbeesés fogta el.
Daliás vőlegényről, hét
országra szóló lakodalomról, unokákról,
boldogságról álmodtak ezidáig.
Ma pedig a
város átka
eléri a
királyi

családot is. A király-lánynak nem
volt választása, elindult a tó partjára.
A város lakói végtelen fájdalmukban észre sem vették, hogy
ma valahogy a nap is fényesebb,
és melegebb mint máskor. Volt
valami, ami a szívekig hatolhatott
volna, ha nem keményítette volna
meg azokat az állandó veszteség
fájdalma. Amint a lány könnyeit potyogtatva elért élete utolsó
útjának céljához, egy daliás vitézt
pillantott meg, fehér lovon közeledni.
-Miért búsulsz te szépséges
leány?- kérdezte a lovag.
-Hogy ne sírnék, hisz ma bealkonyodik ifjú életem napja - és
töviről hegyire elmesélte a város
sorsát. Hogyan emészti fel a
gonosz az utolsó élő remélő lelket
is az egykor virágzó, növekvő
országban.
-Egyet se búsulj! - felelte a herceg - megmentelek én téged, és
egész népedet ettől az átoktól!
-Jaj, dehogy vagy te képes ilyen
nagy tettre, menekülj inkább, ha
kedves az életed! Sok ifjú veszett már oda mikor megpróbálta
elpusztítani a fenevadat.
A leány ekkor még nem tudhatta, hogy a lovag, ki előtte állott,
nem egy hétköznapi lovag csupán. Az ki őt küldte hatalmasabb minden gonosznál, minden fájdalomnál. Kinek erejét
ha kérjük a fájdalom és a gyász,
a félelem és a szenvedés - ha

Szent György nap
mégoly hatalmas testet is ölt, mint
egy sárkány - említésre méltatlan
porszemmé zsugorodik csupán.
Amíg így beszélgettek, a sárkány
egyszerre hatalmas ordítással,
pokoli tűz kíséretében feltört a
sötétvizű tóból. Amint azonban a
lányra vetette volna magát, Szent
György - mert ő volt a vitéz - sarkantyúba kapta lovát , neki rontott
és lándzsájával keresztüldöfte.
Életét azonban nem, csak erejét
vesztette a fenevad. A lovag, övét
kötötte a vergődő szörnyeteg nyakába. Így tértek vissza a faluba,
a nép legnagyobb, félelmére és
döbbenetére. A félelem azonban
hamar bizakodássá változott. A
tehetetlen sárkányt vezető György
lovag így szólt hozzájuk:
- Krisztus küldött hozzátok, hogy
megszabadítsalak titeket ettől a
gonosz fenevadtól, aki népeteket
pusztította. Ezért hát higgyetek
Krisztus urunkban, térjetek meg,
és vegyétek a keresztséget magatokra. Akkor a sárkánynak nem
lesz többé hatalma rajtatok, és
népetek újra növekedhet, gyarapodhat örömben és boldogsában.
Ettől a beszédtől a falul lakóinak
szívében a félelem helyére a hit
és hála költözött. Az egész város megkeresztelkedett, és ettől
a naptól kezdve Krisztus szolgálatának ajándékai tették újra
gyömölcsözővé mindennapjaikat.
György pedig kihúzta kardját, és a
gonosz bestia szívébe mártotta.
Ahol ez az eset történt templomot emeltek, hogy nemzedékrőlnemzedékre emlékeztesse az
ország lakóit: A reménytelenség
és a gonosz ellen, a hit és Krisztus ereje az egyetlen fegyver.
Szent György pedig azóta is
midnen lovagnak és vitéznek őrizője, ki az igazság és a gyengék
védelmére emeli fel kardját.

Sárkányölő Szent György sok-sok évszázad óta a lovagok, fegyverkovácsok, lovas
katonák, vándorlegények, s utóbb a cserkészek patrónusa.
Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja.
- Ekkor hajtják ki először az állatokat a legelőre.
- Rontásra, varázslásra alkalmas nap, pl. földbe ásott kincsek keresése stb.
- Gonoszok rontása elleni védekezés.
- Sok időjárásjóslás kapcsolódik e naphoz
Károly Róbert királyunk 1318-ban megalapította a Szent György-vitézek lovagrendjét (Societas Beati Georgii), amelynek kötelessége volt az Egyház védelme, a lovagi
erények: istenfélelem, foglyok kiváltása, szegények istápolása, bajtársias érzület
ápolása, továbbá a királyhűség és a haza védelme.
A rend ötven tagja harcban és vigasságban egyaránt tartozott urát követni és
jó példával előjárni az ország vitézeinek. Jelvénye fehér mezőben piros kereszt,
ruházata pedig térdig érő hosszú fekete, csuklyás köpeny.
Jelszava: IN VERITATE IUSTUS SUM HUIC FRATERNALI SOCIETATI, vagyis:
valósággal igaz vagyok e testvéri társaság iránt.
Ennek a rendnek ma is megvan utóda, a Visegrádi Szent György Lovagrend személyében.
Általában Szent György napjához kapcsolódott a hadak szokásos tavaszi szemléje,
mustrája is, amiről az alábbi törvényrészlet is tanúskodik:

1578. évi XIII. törvénycikk
a vármegyei hadak szemléje a kapitány vagy annak embere jelenlétében történjék
Megengedik azt, hogy úgy az általános, mint a más részleges hadjárat alkalmából, az ezerötszázötvenharmadik évi czikkelyekhez képest
minden vármegyében Szent György-nap körül, évenkint egyszer a
hadak felett szemlét tartsanak.
Ezeken a mustrákon dőlt el egy-egy vitéz felszereléséről , lováról, hogy megfelel-e
ez elvárásoknak (lásd kimustrált szavunk), illetve ez egyes csapatok jogállása is.Pl. a
török időkben rendes ill. mezei hadakat különböztettek meg. Az előbbi zsoldot kapott,
a mezei hadak csak zsákmányért harcoltak. Nagy volt tehát a tétje, hogy a kötelezően kiállított hadakat sikerült-e jól felszerelni.
Mai „Mustrák”
A katonai hagyományőrzésen belül élénk viták folynak arról hogy legyen-e valamilyen minősítése a harcosoknak, illetve, hogy milyen legyen az.
Több dolog miatt is felmerül a kérdés.
Sokan mint szabadidős, hobbitevékenységként tekintenek elfoglaltságukra, ami
természeténél fogva nem eredményez olyan katonás megjelenést, de ők vannak
többen, ők biztosítják a hagyományőrzés tömegbázisát és utánpótlását, és minden
hagyományőrző vitéz így kezdi pályafutását.
Másrészt vannak olyan csapatok, akik fontosnak tartva tevékenységüket, komoly
kutatómunkát folytatva, fejlesztik fegyverzetüket, felszerelésüket, harci tudásukat,
fegyelmüket. Drága fegyvereket, lovakat tartanak, ami időből és pénzből is sokat
felemészt.
Első ránézésre a laikus nem is biztos hogy észrevenné a különbséget, de egy
komoly csatabemutató, vagy egy hosszabb program alatt, már szembetűnő, hogy
„udvari” avagy „mezei” hadakról van-e szó.
Egyértelmű, hogy egy rendezvényre - főleg ha helyben van, és nem kell utazni - a
mezei had akár csak virtusból is elmegy szerepelni, addig egy udvari felszereltségű
csapatnak komoly fellépti díjat, kell elkérnie, hisz neki a költségei is sokkal magasabbak (posztó, abrak, kovács, stb.)
Másrészt egy hagyományőrző egyesület állami támogatással, pályázatokkal is
próbálkozhat, de ebből az irányból is a nőnek a minőségi elvárások.
A legjobb persze az, ha minden csapatban lehetősége van mindenkinek a szereplésre, a profi harcosnak éppúgy, mint a munkája után kikapcsolódásra vágyó újonc
vitéznek.
A vita eldöntése helyett négy korszakból, négyféle törekvést mutatunk be, hátha
más is ötletet meríthet belőle.
9.
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Honfoglalás-kor: Kassai iskola
Az egykori lovas-íjász harcosok a nomád pásztortársadalmak fiaiból lettek. A szélsőséges körülmények, a
perzselő hőség, a dermesztő hideg, az állandó munka
az állatokkal, és a ménesek csordák folyamatos soha
nem lankadó őrzése, a vadállatoktól, rablóktól és ellenségtől, acélkeményre edzette ezeket a férfiakat.
Ezek a társadalmak szigorú szabályok szerint épültek
fel és feltétlen engedelmességet követeltek az előjárókkal szemben.
A próbák és avatási szertartások is szigorú rituális
rendben zajlottak, mint a férfivá avatás, a felövezés,
vagy a harcossá válás.
A legyőzött ellenségek száma , vagy a hadjáratokon
való részvétel szabta meg a következő szintet.
Végül az idősebb korosztálynak az jelezte rangját,
hogy hány harcost vezetnek harcba, ami erősen ös�szefüggött, fiaik számával.
„olyanok a fiak, mint nyilak a harcos tegezében…”
A mai lovas-íjász harcosok egész máshonnan jöttek.
Mivel a kommunizmus még az utolsó fellegvárban,
Mongóliában is kiirtotta a lovas-íjászást, kihalt ez az
apáról fiúra szálló tudás.
Ennek a harcstílusnak az újra feltalálása Kassai
Lajos nevéhez fűződik. Ő egyből egy sportágat is
kidolgozott lovas-íjászatból, precíz felvételi és vizsgarendszerrel, versenyekkel és világra
szóló bajnoksággal,
melyek minden
félreértést kiküszöbölve meghatározzák a harcosok
rangsorát, tudásuk
alapján.

Szemelvények a
Kassai Lovasíjász Iskola
vizsga és felvételi rendszeréből:
A Kassai iskola felfogásában a lovas-íjászat mint harcművészet jelenik meg. Ezért egyszerre fontos a test, a szellem és a lélek harmóniájának megteremtése, a tökéletes
technika végrehajtására való törekvés, Az emberi közösség

I.

10.

Tanuló
II.
III.

I.

Haladó
II.
III.

létrehozása és fenntartása,
és hagyományaink, kulturális értékeink ápolása. Az
íjászat egy lehetséges út
önmagunk, belső világunk
felé. A lovaglás egy lehetséges út a külvilággal való
kapcsolatunk fejlesztésére.
A cél pedig ennek a két útnak, a lovas-íjászatban váló
ötvözése.
A felvételi célja az alapképességek és készségek felmérése, sikeres teljesítés
esetén a tanítvány jogosult edzéseken, edzőtáboron való
részvételre.
1. Általános erőnlét: 5 km terepfutás
2. Speciális erőnlét:
Akadályfutás, kardpálya.
3. belső fegyelem:
5percig tartó mozdulatlan állás.
4. Belső erő:
Csatakiáltás.
5-6. Előadói képességek: Egy szabadon választott vers és
egy szabadon választott ének.
A második lépcső, a próba, a tagság megszerzésének
feltétele.
10 km terepfutás 72 perc maximális szintidőre - 10 perc
szünet
2 óra ügetés szőrén – 10 perc szünet
500 lövés leadása 20 méterről 60 cm átmérőjű körre, 1,5
órás szintidőre, minimum 50%-os találati aránnyal.
A próba időtartama maximum: 5óra 2 perc.
A tagsághoz szükséges 3 tag írásos ajánlása is.
Ezután a kezdő vizsgák következhetnek, melyek íjász,
lovas és íjász-lovas alaki és formagyakorlatokból állnak.
Ezeket hibátlanul kell végrehajtani, illetve az iskola képzésrendszeréből, vizsga és versenyszabályzatából kell elméleti
vizsgát tenni.
Ha mindez sikerült, akkor lehet a lovas-íjász vizsgákra
jelentkezni, amelyek azonban szorosan kapcsolódnak a
versenyeken való részvételekhez.
Az íjászok a vizsga után új kaftánt kapnak, mely az elért
fokozatnak megfelelő színével jelzi viselője tudásszintjét.

I.

II.

Mester
III.
IV.

V.

VI.
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Török-kor: Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület
A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület tagságához
való tartozás alapföltételei

A BGHE felszerelés és ruházat-viselési szabályzata
1.

Lövészek kötelező ruházati felszerelése
• puska, töltéstartóval, szíjjal, tisztító szerelékkel
• szablya oldalszíjon (Perutek szablya használata tilos)
• fokosbalta övön, vaskarikán (az egyesület mindenkinek beszerzi, kötelező hordani!)
• süveg (fácán, vagy strucctollal), dolmány, nadrág, öv,
nyakbavaló, tarsoly, csizma, vagy saru
• védőkesztyű

2.

Alabárdosok kötelező ruházati felszerelése
• alabárd
• szablya vagy kard oldalszíjon
• páncélok, vagy láncing
• süveg vagy kalap, dolmány, nadrág, öv, nyakbavaló,
tarsoly, csizma, vagy saru
• védőkesztyű
Tüzérek kötelező ruházati felszerelése
• Kanóctartó partizán
• oldalfegyver
• süveg, vagy kalap, dolmány, nadrág, öv, nyakbavaló,
tarsoly, csizma, vagy saru, bőrkötény
• védőkesztyű

Részletek Csordás Imre jóvoltából.
•

Az egyesület szabályainak ismerete- és betartása…

•

Elöljárók tisztelete, fegyelmezett magaviselet. Tevékenységünk veszélyeket rejt magában, ezért komoly
odafigyelést- és önfegyelmet igényel! A szabályok betartásán túl, a rangban fölöttünk állók (felelősségvállalók)
utasításait, iránymutatásait (kéréseit), ellenvetés nélkül be
kell tartanunk, végre kell hajtanunk. Így egységes, fegyelmezett képet tudunk mutatni- és a veszélyhelyzeteket is ki
tudjuk küszöbölni…

•

Törekvés arra, hogy az egyéni alapfölszerelés (és viselkedés) korhű- és minél teljesebb legyen. Az egyesület
fő célkitűzése, hogy a 16-17. század magyar történelmét,
minél valóság hűbben letükrözze a ma élő társadalom,
erre fogékony rétegeinek. Ehhez pedig elengedhetetlenül
szükséges, hogy a legegyszerűbb szerepet vállaló tag is,
a legaprólékosabban törekedjen a színvonalas teljességre!

•

Aktív, építőjellegű részvétel az egyesület életében…

•

Gyakori kapcsolattartás az egyesülettel, ill. annak
tagságával…

•

Rendszeres részvétel a haditorna-gyakorlásokon-,
edzéseken. A színvonalas- és biztonságos bemutatók elengedhetetlen föltétele, az edzettség- és a gyakorlottság!
Ezek nélkül, nem csak bajtársainkat, de saját magunkat és
a közönséget is (súlyosan) veszélyeztethetjük és az egyesület hírnevét is ronthatjuk, gyakorlatlan és fölkészületlen
részvételünkkel…

•

Rendszeres részvétel az egyesület által szervezett
szakmai megbeszéléseken-, gyakorlatokon, ill. a
bemutatókon. Az egyesületünk által képviselt 16-17. századi korszak minél teljesebb- és színvonalasabb bemutatásához, a lehető legtöbb ismerettel- és gyakorlattal kell
rendelkeznünk, hogy hitelesen tudjuk bemutatni azt. Fontos tevékenység a bemutatókon való rendszeres- és aktív
részvétel is, mivel ez jelenti egyesületi munkánk koronáját.
E nélkül, értelmetlenné, meddővé válik tevékenységünk…

3.

4.

Zenészek
• Hangszer (síp, dob, duda)
• Süveg (pávatollal), dolmány, nadrág, öv, nyakbavaló,
tarsoly, csizma, vagy saru

5.

Tisztek
• tiszti jelvény (díszes csákány, fokosbalta, több ragadozómadár-toll)
• süveg, vagy kalap, dolmány, nadrág, öv, nyakbavaló,
tarsoly, csizma, vagy saru
• egyéb kiegészítők, nem kötelező, de csak tiszteknek
lehet, kacagány, de csak akkor, ha az valóban farkas
vagy egyéb ragadozó bundája, gyűrű, veretes öv,
egyéb veret a ruhán
• csak a kapitánynak lehet, buzogány, spanyol testőr
• védőkesztyű

Mindenkire érvényes, betartandó szabályok:
• tilos fedetlen fővel a bemutatón részt venni. (Csak a foglyok és jobbágyok voltak fedetlen fővel ebben a korban)
• tilos ingujjban a bemutatón részt venni, vagy lengén vállra
vetett dolmányban.
• a süveget szembe (szemöldök vonalra) húzva kell hordani, nem a tarkóra hátracsapva.
•
védőkesztyű használata kötelező (akinek nincs megfelelő kesztyűje, nem vehet
részt csatajelenetben!)
Ajánlott felszerelés:
•
bőrtömlő, vesszőfonatos üveg vagy
fakulacs
•
tarisznya
Kötelező tábori felszerelés:
•
korhű (fa, vagy kerámia) tányér, kés,
evőeszköz, pohár, kupa vagy ivótülök
•
szalmazsák (esetleg vánkossal)
•
dohányosoknak pipa, dohányzacskóval (hagyományőrző ruhában, tilos cigarettázni!)

11.
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Lovag-kor: „VÉRTES” Egyesület
A magyar lovagkor világa
a nevelés és a harcosok
értékelése szempontjából is ötvözte a
nyugati és keleti
szokásokat.
Az ország első lovagja és
apostola maga a király volt.
A főnemesség, nemzetségfők
és az ország fő tisztviselői,
azaz a bárók, intézték az ország ügyeit, vezették a harcosok rétegét. Ez a réteg nagyon
összetett volt, a pusztai nomád
pásztorkatonáktól kezdve akik folyamatosan települtek
hozzánk keletről -, a várjobbágyokon át - akik a ténylegesen
magyar katonák voltak -, a nyugati kóbor lovagokig a kor mindenféle harcosa beletartozott.
Még muzulmán arabok – ők voltak a
böszörmények - és viking testőrök is
harcoltak a királyi seregben.
Ilyen sokszínű, tarka népséget nem
is lehetett egységes mércével mérni.
Valamiben mindenki nagyon jó volt
és a magyar vezérek mindig annak
köszönhették győzelmeiket, ha sokszínű hadaikat jól összehangolták.
A vitézek egységes vizsgáztatása a
harctéren történt. Az alkalmatlanok
elhullottak, az ügyesek megmaradtak.
A királyi és főúri udvarok azonban
mindig a nyugati keresztény mintát
vették alapul, és a keresztény lovag
lett az eszménykép. Nagy szerepe
volt ebben Szent László királynak,
aki az első igazán népszerű keresztény lovag volt hazánkban.
A jelesebb családok fiai valamely főúr, vagy a király udvarában
apródkodtak, majd fegyverhordozóvá
válhattak. A lovaggá avatás szertartása nálunk nem lehetett olyan
elterjedt szokás, mint nyugaton. Azt
tudjuk, hogy szent Istvánt ifjúkorában
nyugati módra karddal felövezték, de
csak Károly Róbert idejéből van újra
biztos tudósításunk e szokásról.

12.

Azt azonban tudjuk,
hogy királyaink mellett a
„palotás vitézek” szolgáltak, őrködtek és akár életük
árán is oltalmazták urukat.
Célunk, az apródcsapat
megteremtésével nagyon
hasonlatos volt a középkori
apród-nevelés céljaihoz.
A gyerekek keresztény
erkölcsiség mellett tegyék
magukévá a hazaszeretet,
a fegyelem és önfegyelem gyakorlatát, ifjúi
energiájukat jó irányban
lekössük, és bajtársias
légkörben cseperedhessenek emberré. Mindehhez a történelem megismerését és megélését választottuk
eszköznek.
Azonban már az egész kis
gyerekeknek is szüksége van a
teljesítmény értékelésére, visszajelzésre, hogy munkájuk és fáradtságuk
nem hiábavaló. Ezért dolgoztunk ki
mi is egy minősítési rendszert.
A jelölt, apród, fegyvernök, lovag
címet főleg kitartásuk arányában
nyerhetik el vitézeink.

Mindenki Mustra-könyvet kap, melybe az edzések bemutatók, közös
munkák, mindenféle program,- és
mivel harcosokról van szó - fegyverzetük és felszerelésük után pecsétet
kaphatnak.
Apróddá 30 pecsét után válhat valaki, ez kb. az évi vívóedzéseknek felel
meg.
A fegyvernöknek már nehezebb
dolga van. Legalább ötödik osztályosnak kell lenni, összegyűjteni az
apródfelszerelést, jellemében és
önfegyelmében példamutatónak kell
lenni, a fegyvernök-próbát teljesíteni,
valamint 90 pecsétet gyűjteni egy
hadiév alatt. Ha valaki elveszíti mustra-könyvét, elvesznek pecsétjei is.
Ezt egy kisgyereknek nem kis feladat
megőrizni, így felelősségtudásból le
is vizsgázik, akinek sikerül.
Külön osztályozzuk a felszerelést,
alap- apród- és fegyvernök-felszerelés kategóriákba. Ez alapján
kaphatnak zsoldot a csatabemutatók
után,”VÉRTES” Dénárban.
Az apród és fegyvernökavatást
minden évben, a mustrával és próbával együtt, Szent György nap körül
tartjuk.
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Lovag-kor: „VÉRTES” Egyesület
„VÉRTES” Egyesület
Felszerelési szabályzat

Magyar királyi apródok és
palotás vitézek számára,
XI.-XIII. sz.
Alapfelszerelés (C)

Süveg
Kék vagy fekete filc nemez, vagy posztó
süveg. Ha filcből készül, dupla réteg szükséges. Belehímzett monogrammal.
Toll
Tollat csak felavatott apródok (fácán, lúd,
varjú, gólya, stb.…) és fegyvernökök (ölyv,
héja, stb..) viselhetnek. (sastollat csak lovagok)
Kendő
Fekete vászon, vagy selyemkendő. (1,40 m
x 20 cm) Belehímzett monogrammal
Ing
Fehér vászon-ing.(Elől nem lehet végig gombolós, ill. XX. sz.-i szabású)
Nadrág
Kék, vagy fekete színű, testhezálló posztó,
vászon, vagy gyapjú lovaglónadrág.
(gyerekeknek, beszűkített egyszínű melegítőnadrág.)
Csizma
Bármilyen színű bőrcsizma.
Öv
Barna vagy fekete bőröv, fém csattal.
Tarisznya
Vászon, bőr, vagy szőttes tarisznya állítható
vállszíjjal. Belehímzett monogrammal.
Málhazsák
Vászon, juta, vagy bőrzsák, amibe minden
felszerelési tárgy és egy hálózsák is belefér.
Belehímzett monogrammal.
Bőrkesztyű
Fekete, vagy barna egyszínű bőrkesztyű.
Gyakorló fakard
Testmérethez illő, keményfa gyakorló szablya. Névvel megjelölve.
Pohár
Középkori jellegű fa, vagy fém pohár. Névvel
megjelölve.
Tányér
Középkori jellegű fa, vagy fém tányér. Névvel
megjelölve.
Kanál
Fa vagy fém kanál
Pulóver
Gyerekeknek kék vagy fekete melegítő felső,
minden dísz, felirat, zseb, zipzár,tépőzár
nélkül.

Apród felszerelés (B)

Köpeny
Kék színű, arany szalaggal szegett, elől-hátul
felhasított, „átalvető” vászonköpeny, oldalt
hónaljtól derékig, zsinórral összefűzve. Belehímzett monogrammal.
Hüvelyes fakard
Bőrből és fából készült hüvelyű gyakorló
fakard, olyan kidolgozással, hogy kirántásig
ne tűnjön fel, hogy fából készült.

Kacagány
Bárány, kecske vagy vadbőr kacagány,
bal váll fölött csattal, jobb váll fölött fűzővel
megkötve.
Fegyveröv
Bőröv melyre az összes fegyvert fel lehet
csatolni.
Tarsoly
Dísz-övre fűzött bőr vagy posztó tarsoly,
melybe igazolvány, pénz, mustrakönyv és
egyéb apróság biztonságosan elzárható.
Íj
Testmérethez illeszkedő, bőrbevonatos vis�szacsapó íj, max. 35 font erővel.
Nyíl
5 db gyakorló hegyű fa vessző, névvel ellátva.
Tegez
Bőrtegez, melyet a fegyverövre egy mozdulattal lehet fel- és levenni. Névvel ellátva
Kulacs
Fa, vagy bőrbevonatú fém ill. üvegkulacs.
0,5-1 L.
Lópokróc
Táborozáshoz, felirat, csík és minta nélküli
gyapjúpokróc. Névvel ellátva.

Fegyvernök felszerelés (A)

Díszöv
Díszes, veretes bőröv.
Kürt
Szarukürt, vállszíjjal, vagy övre akaszthatóan. Ez a fegyvernök rangjelzése.
Sisak
Bőr vagy vassisak. Félgömb, kúpos, vagy
csúcsos haranggal. Sodronyos, lemezes,
vagy bőr arc és nyakvérttel. Bőr béléssel,
mely a fejtől eltartja a harangot. Vassisakot
gyapjúval is bélelni kell. Lehet keleti vagy
nyugati stílusú, X.-XIV. századba illő.
Páncél
Pikkelyes, vagy sodronyos, mell-, hát-, és
vállvért, combvédővel kiegészítve. Lehet
keleti vagy nyugati stílusú, X.-XIV. századba illő.
Karvért
Mindkét alkarra, végigérő, bőr, vagy vas
kézvédő.
Páncélkesztyű
Bőr sodrony, vagy lemez páncélkesztyű,
legalább a jobb kézre. Balkézre elég egy
erős bőrkesztyű.
Pajzs
Kerek pajzs,vagy szív alakú normann,
vagy íves oldalú, háromszög lovagi pajzs.
Ha lapos a pajzs, fából legyen, bőrborítással és fém, vagy bőrmerevítéssel. Ívesen
meghajlított pajzsokat elég festeni és
lakkozni, hogy sima csúszós legyen a
felületük. Hátra csatolható vállszíjjal.
Tőr
Bármilyen tőr, vagy vadászkés, ami a X.XIV. sz.-ba illeszkedik. Alkalmas legyen
kenyérvágásra, étkezésre, díszövre
csatolható.
Lándzsa
2,5-3 m hosszú, ezüstre festett, tompa
fa csúccsal, kék-sárga, lakkozott nyéllel.
Kék-sárga, fecskefarkas kopja-zászlóval,

a nyél közepén bőrszíj vállhurokkal. A szín
lehet piros-fehér is.
Íj-tegez
Fegyverövre függeszthető, bőr, készenléti
íjtegez.
Nyílvessző
7 db gyakorlóhegyű, fa vessző és 3 db tompa
gumi hegyű flu-flu vessző, mindegyik névvel
ellátva.
Dolmány
Állónyakú posztó dolmány, vagy gyapjúval
bélelt fegyverkabát a páncél alá.
Kard
Egyenes lovagkard, honfoglaló szablya, vagy
lovagkard markolatú szablya, kovácsolt acél
pengével. 2 mm vastag tompa éllel, lekerekített heggyel, bőrbevonatú fa hüvelyben, a
fegyverövre függesztve.

Az összes felszerelési tárgy tiszta,
ápolt legyen. A bőr alkatrészek
lekenve, kifényesítve, fém alkatrészek fényesre polírozva, rozsdamentesen, leolajozva. A mustrán csak a kifogástalan állapotú
felszerelési tárgyak kaphatnak I.
osztályú minősítést. A teljes C,
B, és A minősítéshez mindennek I. osztályúnak kall lennie.
II. osztályú felszerelés csak D
minősítésre elegendő.
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Minősítő rendszerek
Huszárok: Pénzes Gábor
Huszár teljesítmény vizsga
elvi ismertetése

Szemelvények Pénzes Gábor hö. huszárőrnagy javaslatából, melyet a XIX. századi huszár hagyományőrzők minősítésére
dolgozott ki.
Cél, hogy olyan a katonai hagyományokban gyökerező ló és
lovas képzés valósuljon meg, amelyik a korhű legénységi ló és
lovas képzettséget valósítja meg…
A hagyományőrzőkben tudatosítani kell – akiben ez esetleg
még nincs meg -, hogy az a kincs, amelyhez hozzányúlt csak
erős alázattal kezelhető. Olyan emberek nyomába lépünk
ugyanis, akik művészei voltak az általunk megjeleníteni kívántaknak.
Ha ezekkel az alapelvekkel tisztában leszünk a fejlődésre
való igény már nem lehet kétséges.
A felelősségünk is nagy, hiszen az a feladatunk, hogy közvetítsük is ezeket az értékeket. Ez csak hiteles, magas szintű
módon lehetséges…
Az első feladat tehát – mielőtt még akármilyen gyakorlati
lépést tennénk -, hogy egységes igényt és elszánást építsünk
ki a lovas hagyományőrzőkben a fejlődés iránt…
A három részre osztott vizsga megfelelő, hiszen a ló és
lovas teljes tudását tükrözi és a katonai hagyományokba is
beilleszthető.

Idomító vizsga

Alapvető feladat a ló és lovas összhangjának vizsgálata.
Ebbe az összhangba bele kell tartozzon a ló és lovas felszerelése és annak viselési módja is.
Mivel ez nem kis részben anyagi kérdés..., ha valaki láthatólag még nem tudta a felszerelését a maximális szinten kivitelezni fel kell hívni rá a figyelmét…, majd a következő évben
meg kell nézni a fejlődést…

Elvárás a lóval szemben

Egy ütemes, elengedett, lendületes, előre haladó ló a kívánalom, amely természetes nyaktartás mellett támaszkodik,
lovasa segítségeinek könnyedén, ellenkezés nélkül engedelmeskedik. Mind az előre lovaglásokban, mind a felvételekben
fesztelen marad. A fordulatokban egyenletes és lendületes
a belső csizma körül a fordulat ívének mértékében könnyen
hajlítható.
Ez az elvárás a katonai képzés első évének, a fiatal lovak (
remondák ) belovagoltsági szintjének felel meg.

Elvárás a lovassal szemben

A lovasnak könnyen, elengedetten, a ló egyensúlyához
igazodva, nyugodt üléssel kell ülnie. Segítségeit nyugodtan, de
határozottan minél kisebb mozdulatokkal kell adnia. A szárkezelés puha, folyamatos, a lovat nem zavaró, de a támaszkodást folyamatosan fenntartó kell legyen….

14.

Ugró vizsga

Célszerű itt is a meglévő katonai hagyományokhoz igazodni.
Elkerülendő a modern ugró versenyek másolása, mert nálunk
mind követelményében, mind hangulatában másra van szükség. Erősíteni kell a hagyományőrzőkben a korhű szellemet, a
korabeli hangulat keresését, átélését.
A hadseregnél az ugróképzés célja az volt, hogy a ló és lovas
a harchelyzet vagy szolgálat során felbukkanó akadályokat
(kerítés, farönk, tűz) könnyedén, akár a köteléket is megtartva
leküzdje. Ezért az akadályoknak terep jellegűnek kell lenniük…

Ügyességi vizsga

Az ügyességi vizsga feladata, hogy gyakorlatban is alkalmazandó legyen, ami az idomító és ugró vizsgán fő cél volt.
Míg az előzőekben a feladat a lóra való koncentráció volt,
hogy az, az idomító illetve ugró feladatokat a legtökéletesebben hajtsa végre, itt ez már készségszintű kell legyen. A cél
különböző feladatok végrehajtása, amik során használni kell a
ló és lovas idomító és ugró tudását…
Mivel döntően a XIX. sz.-i huszárság hagyományőrzői vannak jelen a gyakorlatokat erre a korra érdemes szabni, így az
pontosabban átélhető. Természetesen idővel több korszakra is
bontható a vizsga, ha igény van rá.
A feladatok között súlyozott szerepet kell kapjon a szablyahasználat...Mivel hat alapvágás van és még szúrni is lehet
változatos feladatok kidolgozására van lehetőség…
A huszár teljesítményvizsga tehát elsősorban nem verseny,
bár sorrend természetesen felállítható. Kerülendő azonban a
túlzott versenyszellem kialakulása, mert ott a győzelem a fontos nem pedig az ahhoz vezető út…
A gyakorlati vizsgát főként a tiszti beosztásban vezetőkként
tevékenykedő hagyományőrzők esetében ki lehet egészíteni
egy elméleti feladatkörrel is.
Pénzes Gábor
hő. Huszárőrnagy

Kulturális ajánló:

Kuruc kiállítás Szolnokon
A „Hazánknak szabadsága helyre állíttassék…”

Szathmári István

Emlékkiállítás a Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke
300. évfordulója alkalmából
Szolnokon
A rendezvény egy nagy magángyűjtemény, a Máday-gyűjtemény és közgyűjtemények anyagainak felhasználásával
tiszteleg a szatmári béke 300 évfordulója
alkalmából a Rákóczi-szabadságharc
emléke előtt.
A szatmári békét nem a köztudatban jórészt ma is élő téves kép, egy sikertelen
függetlenségi mozgalom kényszerű lezárásaként mutatja be, hanem fel akarja
hívni a figyelmet azokra az eredményekre, melyeket a katonai vereség ellenére
a szabadságharcnak sikerült elérnie.
A szatmári béke korszakhatár történelmünkben, mert a Habsburgokkal való
megegyezés biztosította azon jogi, közigazgatási, társadalmi és gazdasági kereteket, melyek lehetővé tették az ország
újjáépítését, a nyugati típusú fejlődéshez
történő csatlakozást. Ez a békekötés az
időnként kiújuló ellentétek dacára 1920ig meghatározta fejlődésünket.
A kiállításon látható tárgyak zömét
Máday Norbert magángyűjtő hazánkban
eddig még be nem mutatott kuruc kori
anyaga alkotja. Ezenkívül még Budapestről a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Hadtörténeti Múzeum, az Öntödei Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, a
szegedi Móra Ferenc Múzeum, a debre-

ceni Déri múzeum és a nyíregyházi Jósa
András múzeum járul hozzá tárgyainak
kölcsönzésével a kiállítás sikeréhez. Mint
köztudott a történeti emlékek legsérülékenyebb, leghamarabb pusztuló részét
a textíliák adják, így a korabeli öltözékek
ma már szinte felelhetetlenek a világon.
Ezért a az akkori katonai viseleteket
a „VÉRTES” Egyesület által előállított
egyenruha-másolatokkal is igyekeznek
szemléltetni a látogatóknak.
Különlegessége lesz az eseménynek,
hogy Károlyi László, a béketárgyalásokat
magyar részről vezető Károlyi Sándor
kuruc tábornagy leszármazottja egy
hónap időtartamra kölcsönadja a rendezvényre a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által a füzérradványi Károlyi
kastélyban őrzött eredeti asztalt, melyen
annak idején a szatmári
békeokmányt aláírták.
A rendezők az anyag
bemutatása mellett a már bevált
gyakorlat szerint iskoláknak tartott vezetésekkel, filmvetítéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal szeretnénk hangsúlyosabbá
tenni a fő célközönségnek számító ifjúság számára
a rendezvény fő üzenetét, a
hazaszeretetre nevelést. Természetesen ezen túlmenően a „Hazánknak
szabadsága helyre állíttassék…” című
emlékkiállítás valamennyi korosztály figyelmét szeretné felhívni történelmünk e
kimagasló eseményének jelentőségére,
máig ható emlékére.
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Király krónika

Szent László király 1077-1095

G

éza király halála után az
ország elöljárói egy akarattal , testvérét László
herceget választották
királlyá. Ő azonban
nem akarta elvállalni ezt a tisztséget,
mondván, él a megkoronázott Salamon. Azonban az ország érdekében,
hogy ne legyen újra viszálykodás
belenyugodott a magyarok akaratá-

16.

ba, de azt tervezte, hogy ha a rend
helyreáll visszaülteti Salamont a
királyi székbe.
Szent Istvánhoz hasonlóan, szigorú törvényeket hozott, hogy a rablásoknak véget vessen, de a véres
büntetéseken gyakran enyhített, mert
a törvényes rendnél is többre becsülete az isteni irgalmasságot.
Amint a belső rend megszilárdult nő-

Tihamér
vérének, a horvát király özvegyének
megsegítésére sietett. Mivel eztán
László király örökölte a horvát trónt,
a Szent Korona országaihoz csatolta
azt, Dalmáciával együtt.
Ezek után László király Salamon
ügyéhez látott, aki bár lemondott
a trónról és tisztes ellátást kapott,
mégis László ellen tört. Elfogatta és a
visegrádi várba záratta.

László király, mivel tudta, hogy

állnak, és kérkedő szóval megüzen-

nem elég fegyverrel és törvénnyel

ték a magyaroknak, hogy hol és

rendet tenni, hanem a nép lelkét is

mikor támad új seregük. László sem

táplálni kell, támogatta az egyházat,

tétlenkedett, a következő évben már

hogy így is segítse a magyarság

várta az új martalóc hadat. Az első

erkölcseit megjavulni.

összecsapásban serege élén vágta-

Égi közbenjárásra is gondolt.

tott, és lándzsájával szúra le Ákost

István király, Imre herceg és Gellért

a kunok vezérét. Az Úr szétszórta a

püspök szentté avatását nagy ünnep-

kunokat a magyarok tekintete előtt

séggel rendezték meg Esztergomban.
Mint tudjuk ekkor Salamont is
szabadon bocsátotta, aki elmenekült az országból, de kun sereggel
tért vissza. Kutesk kán és Salamon
Ung és Borsova megyéig prédálta
az országot, de László király eléjük
ment és szétszórta hadaikat. Futva
menekültek Bulgáriába, ahol Salamon krónikájából tudjuk már, mi is
történt velük. A csata helyén pedig
László király templomot építtetett az
Úr tiszteletére, mert a győzelmet neki
tulajdonította.
Pár év múlva újra támadtak a
kunok, Kapolcs vezetésével. Rabolva
dúlták végig Erdélyt egész Biharig,
majd Tokajnál átkeltek a Tiszán és
tovább garázdálkodtak mindenfelé.

és ismét győzelemesen tért vissza a
király.
Mivel az oroszok bíztatták ellenünk
a kunokat, így a rutének földjére tört
László, akik rögtön hűséget fogadtak
mindenben.
Eztán a Lengyel és Cseh hadjárat

hoz vezér is kellett. A nyugati ural-

következett, de mindenhol a magya-

kodók azonban erkölcstelen életük

roké lett a győzelem.

miatt egytől-egyig alkalmatlanok

Történt pedig mindeközben, hogy a

voltak erre a szent feladatra. Így

távoli Szent-földön Mohamed követői

László királyt kérték fel, kinek kegyes

rettentő kegyetlenül üldözték, pusztí-

élete messze földön híres volt. Ő

tották és rabszolga sorba taszították

bizony boldogan vállalkozott, mert

a keresztényeket. Az ő segély-kiáltá-

úgy gondolta, nincs lovaghoz illőbb

saik eljutottak Európába, ahol a ke-

feladat, mint rengeteg veszélyen át

resztény lovagok megfogadták, hogy

elzarándokolni Krisztus sírjához. Az

egy nagy zarándoklatot szerveznek
Jeruzsálemig és ha kell fegyverrel
vágnak utat maguknak.
Csakhogy egy ekkora vállalkozás-

úr azonban másként akarta. Az ereje
teljében levő királyt szélütés érte és
nemsokára elköltözött e világból.
Fiúgyermeke nem lévén unokaöc�cseit jelölte utódjául, előbb a fiatalabb

Mivel a király seregével épp Szlavó-

Álmost, ám halálos ágyán mégis, a

niában volt, senki nem tudott nekik

jog szerinti örökös, Kálmán herceget.

ellenálllni. Rengeteg rabot hajtottak

Az elhunyt Szent Király testével a

visszafelé, és már a Temes folyónál

szekér magától indult meg az általa

jártak.

alapított Várad felé, és az nem indult

A hírekre László seregével visszatért és a rablók után vágtatott. Azok

romlásnak a nagy nyári meleg elle-

azt hitték már biztonságban vannak,

nére sem. Sírjánál egymást érték a

nem is törődtek a hadakozással és

csodás gyógyulások, majd III. Béla

az őrséggel, amikor egy hajnalban a

királyunk kezdeményezésére az Egy-

magyar sereg bekerítette őket. Mind

ház szentjeinek sorába emelték.

levágták a kunokat, vagy fogságba

Szent László királyunk a magyar

estek. Csak egyetlen szolga mene-

nép legkedveltebb szentje, az ő köz-

kült, aki megvitte a kunokhoz Ka-

benjárását kérték a harcos évszáza-

polcs vesztének hírét.

dok során leggyakrabban a Kárpátok

Azok elhatározták, hogy bosszút

Szent László birkózása Szekszárdon

hegyláncai között.
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Lovagi felszerelés
Ruházat

H

a középkori harcosok
fegyverzetére vagyunk
kiváncsiak, azt egész jól
megismerhetjük. De ha az
alatta viselt ruhát szeretnénk elkészíteni, már sokkal nehezebb dolgunk
van.
A szobrok, festmények teljes harci
díszben szokták ábrázolni hőseiket,
a páncél majd mindent eltakar, a
közvitézekre pedig kevés energiát
fordítottak a művészek.
Szempontunkból az első használható
magyar kódex, a Képes Krónika de
a miniatúrafestő szerzetes mindenkit
Károly Róbert korának viseletében
ábrázolt. Ennek a kornak a lovagi
viseletét így remekül megismerhetjük, de az egyszerű közvitézekről, az
alsóruháról, vagy a korábbi korokról
nem sokat tudhatunk
A leírásokkal sem sokra megyünk,
mert a nevezett bekecs dolmány,
mente vagy bunda mindig az épp
akkor divatos szabású ruhadarabot
jelölte, még ha egy-egy divathullám
akár száz évig is eltarthatott.
Tudjuk, hogy a két fő „divatirányzat”, a keleti és nyugati, melyek
nálunk egyaránt használatban voltak.
A nyugati viselet jellegzetessége az
egy szerű, T alakú, belebújós, tunikaszerű szabás, és a szinte varratlan
lepelszerű ruhadarabok, mint a néhol
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átalvetőnek nevezett téglalap, középen nyak-kivágással. Ez volt a XII.
században elterjedt lovagi köpenyek
formája is.
A keleti viselet jellegzetességei
a szabott ujjú, elől ferdén záródó
kaftán, a hosszúnadrág, csizma,
gombok.
Tudjuk, hogy varrógép nem lévén,
igyekeztek úgy szabni mindent, hogy
a legkevesebbet kelljen varrni.
Ha nekiállunk elkészíteni és használni ezeket a ruhákat, sok mindenre
rájöhetünk.
Nézzük végig egy XI.-XII. századi
átlagos magyar harcos ruházatát.
Kezdjük a lábával. A középkorban
nem volt gyalogos magyar katona,
ezek mindig más nemzetiségűek
voltak (pl. vikingek),ha pedig lovas,
akkor biztosan csizmát hord. A csizmával már foglalkoztunk, de alatta
kapcát viselhet. Ez egy négyszögletű
kendő,amit többféleképpen is feltekerhetünk a lábunkra, a lényeg hogy
a bokára több anyag kerüljön mint
a lábfejre, így pont jól megszorul,
nem csúszik le, mégsem szorítja el a
lábujjak vérkeringését.
A nadrágról annyit tudunk, hogy
lovaglásra alkalmas legyen. Bőrből
vagy posztóból készülhet, hisz ez
a két erős anyag létezett a közép-

korban, ami a mi éghajlatunkon jól
véd az időjárás viszontagságaitól.
Lovon a szűk szabás a praktikus,
akkor viszont sliccre van szükség, de
nyeregben a középen levő több réteg
posztó, vagy bőr kellemetlenül nyomhat. Ezért érdemes oldalra helyezni a
nyílást. Ha mindezt elvégeztük, akkor
megkaptuk a huszárnadrágot, vagy
székely harisnyát. Mivel a használat
módja és az anyag nem változott az
elmúlt ezer évben, feltételezhetjük
hogy a szabásminta sem.
A keleti könnyűlovasok felsőruhája
a kaftán. Asszimetrikusan, gombbal
és övvel záródó, alacsony nyakú,
vagy teljesen gallértalan kényelmes
viselet, amit jellemzően könnyebb
anyagokból készítenek, selyemből,
brokátból. Érdekes módon a magyarság kárpát-medencei megtelepedése
után, hamarosan eltűnt a ruházatból.
Mi lehetett ennek az oka? Valószínűleg a sodronying.
Mivel a magyarok fegyverzete
nehezedni kezdett, valamirevaló
harcos nem ment csatába páncél
nélkül. Csakhogy ez kb. 10-15 kg,
és vastag aláöltözés nélkül egy órai
viselés után elviselhetetlenül nyomja
az ember nyakát és vállát, lehetetlen
benne harcolni. Ha viszont vastag,
állónyakú posztódolmányt viselünk
alatta, eloszlik a terhelés az egész
testfelületen. Nehezebb páncéling

Tihamér
alá azért érdemes gyapjúval, vagy
vattával bélelt steppelt páncélkabátot
venni, de szabásában ez is a dolmányt követi.
A sűrű zsinórozás, csak a páncélviselés megszűnésével, vagyis a
lőfegyver elterjedésével jelent meg a
dolmányokon. Egyrészt a folytonos
mozgástól a nehéz vassodrony ledörzsölné a zsinórt, másrészt páncél helyett a zsinórozás volt hivatott felfogni
a kardvágást.
Ezek a ruhadarabok egész a
kuruc korig, többnyire térd alá értek, a szoknya részt pedig jó bőre
és csákósra (vagyis csücskösre)
szabták így védték a lovas lábát a
vágásoktól,hidegben megtartották a
ló melegét.
A dolmány gombolása mindig középen fut, ez a magas álló nyak miatt
van így, a ruha ujjat pedig hónaljnál
csak félig varrták össze. Ezt hívják
síp-ujjnak. Melegben mellédugja
az ember a kezét, így mellényként
üzemel.
A dolmányhoz hasonló, de rövid,
derékig érő ruhadarabot általában
zekének hívták.
Mindezekre a legegyszerűbb és
legolcsóbb kacagányt venni. Ez prémes állatbőr, ami lehet birka kecske,
vagy vadbőr is. A farkasbőrviselés
mindig a vitézek kiváltsága volt.
Nyak köré tekerve véd az esőtől,
hátravetve megtartja a test melegét
és felfogja a kardvágást. Bal váll
fölött kell átvezetni, így a jobb kéz
szabadon mozoghat, azonban a jobb
váll fölött is át kell kötni egy kis szíjjal
mert különben lovon mindig lerázódna.
Hideg időben a köpönyeg a legegyszerűbb meleg viselet Vastag posztóból kell fél-, vagy ¾ kört kivágni,
kb.1,5 m sugárral. Középen kivágni a
nyak helyét, egy gomboló zsinór kell
rá és kész is.
Lehet hozzá egy kisebb félkör gallért illeszteni, így jobb a vízállósága,
de fel is gombolható csuklyának.
Ha prémezzük a vállát úgy teljesen
esőálló. Elől végig is gombozhatjuk
és oldalt egy hasítékon kidughatjuk
a kezünket, így már előkelő viseletté
is vált.
A nyugati viselet jellegzetes darabja
a páncélra húzott, könnyű vászonköpeny. Egyszerű, nagyon hosszú

téglalap, amit középen kivágnak a
nyaknak. A keresztes hadjáratokban
terjedt el, fehér színben. Feladata
az volt, hogy védje a vaspáncélt a
perzselő palesztinai naptól és ne
forrósodjon fel. Később átkerült Európába is, elterjedt, és mivel itt nem
olyan meleg az éghajlat, mindenki a
saját, vagy ura címerének színeivel
díszítette.
Fontos szólni még a színekről,
aminek a középkorban, és még jóval
később is rangjelző szerepe volt.
A természetes bőr és gyapjú színek,
a barna, drapp, fekete a szegényebb
réteg viselete volt. Mivel a festés

drága volt, minél élénkebb színű
ruhában pompázott valaki annál
előkelőbb lehetett. A piros, vörös,
bíbor egyenesen uralkodói rangjelzésnek számított. Hercegek, királyok,
fejedelmek viselhették, illetve az ő
apródjaik és testőreik.
Az arany és ezüst selymek, kelmék, zsinórok, hímzések,gombok
és csatok pedig magától értetődően
a gazdagságot és pompát jelölték,
hiszen akkoriban nem voltak „aranyszínű” dolgok. Ami aranyszínűnek
látszott az tényleg arany, és ami
ezüstszínűnek látszott, az tényleg
ezüst volt.
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dén is majd egy hétig ültünk lovon, mert a környező települések iskoláit és óvodáit jártuk körbe egy-egy kisebb
huszárbemutatóval.
Az ovisok és óvó nénik izgatottan vártak, volt ahol mondókákkal és énekekkel, volt ahol kis ajándékokkal. Felcsúton
egyenesen egy új lóval leptek meg az ovisok!

Bicske város ünnepségén pedig bemutatkozhatott apródcsapatunk
honvéddé átképzett különítménye. Erre az alkalomra szuronyos puskákat honvédsapkákat és egy-két XIX. sz.-i egyenruha-kiegészítőt készítettünk, amikkel a posztókabátokat és dolmányainkat sikerült ebbe a
korba varázsolni.
Kiképzési bemutatóink és az alaki gyakorlatok után következett a
csata amibe a helyi gyerekekből frissen verbuvált gránátos népfelkelő
zászlóaljak is csatlakoztak. Iszonyatos fegyverropogás gránáteső és
dobszó közt hullottak a veterán harcosok, az újoncok azonban ezen a
napon sebezhetetlen hősökké váltak, úgy elragadta őket a hazaszeretet és a harci láz.
Ezek után kezdődött fáklyás felvonulás amit két huszárunk vezetett,
majd gyalogos honvédeink és a meglepően nagy tömeg – szerintem
több ezren is lehettek – következett honvédnótákat énekelve. A helyi
emlékművek megkoszorúzása után zárult a napi program.
Az alcsútdobozi óvodában szegezett nekem egy kérést, csillogó
őszinte szemekkel egy kisfiú, ami igencsak elgondolkoztatott mekkora
felelősség nyugszik a mai hagyományőrző vitézek vállán:
„Huszár bácsi! Te mentetted meg a világot?”
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„VÉRTES” hírek
Az Etyeki Ijász Szakosztály a

kapcsolattartás technikai nehézségei
miatt kiválik a „VÉRTES” Egyesületből.
Az etyeki íjászok, mostantól nem használják a „VÉRTES” Egyesület nevet,
teljesen önálló csapatként működnek
tovább.

Egyesületünk résztvett a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség éves küldöttgyűlésén, a Budai várban, a Hadtörténeti
Múzeumban, ahol felvételt nyertünk a szövetségbe.

„VÉRTES” páncélok a színházban

Megjelent a „VÉRTES”
magazin új változata!
Az eddigi kisméretű fekete-fehér,
nyomtatott és PDF formátumú
internetes változat mellett, mostantól színes, A4-es méretben is
kapható.
A színes változat ára 800 Ft
1 évre (4 szám) 3.200 Ft

Az elmúlt télen a Győri Nemzeti Színház, Mária
evangéliuma című darabjához, Rátkai Erzsébet
jelmeztervezővel együttműködve készítettünk
felszerelési tárgyakat, bőrpáncélokat a színmű
római katonái számára.

Az idei Mustránkon felavatott vitézek és hölgyek
Fegyvernök
Zsigmond Richárd
Tóth Sebestyén

apródok

Tóth Tibold
Zajdon Ábel
Árki Kristóf
Bódi Ádám

A tavalyi év pecsétgyűjtő
versenyében nyertesek
hölgyek:

Fridrich Vica

alsós fiúk:

Árki Kristóf

felsős fiúk: Cseh Barnabás

A fegyverök próba nyertesei

Palotáskisasszony
Árki Kincső
Hegyessy Luca
Zsigmond Rebeka

1. Locker Dávid
2. Kiss Gábor
3. Kállay Albert
4. Purcsell Boglárka

Itt jártunk

Február 19.
Salföld, Balassi nap
Február 24.
„VÉRTES” Egyesület éves közgyűlése
Március 10.
Csákvári óvodák: Huszárbemutató
Március 11.
Alcsútdobozi általános iskola: Huszárbemutató
Alcsútdobozi óvoda: Huszárbemutató
Felcsút: Huszárbemutató
Március 15.
Bicske városi ünnepség:
Huszár- és honvédbemutatók
Fáklyás felvonulás
Március 26.
Budai vár: Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
22. küdöttgyűlés

Április 21.
Nemzeti Lovarda - Lovagi
bemutetó, történelmi játszóház
Április 26.
Tavaszi Mustra
Fegyvernök próba
Apród és fegyvernök-avatás
Április 29 - Május 1.
Fraknó, Puskaporos Történelmi
Fesztivál
Május 8.
Peliföldszentkereszti Bucsú
Május 28.
Szomor: Családi rendezvény, játszóház
Május 30.
Lovagi bemutató és játszóház értelmi fogyatékos gyerekcsoportoknak
Június 4.
Bicske: Szent László Iskola, családi
nap

Terveink
Június 20-24.
Kisnyalka „VÉRTES” edzőtábor
Június 24. du.
Veszprém, lovagi bemutató
Június 25.
Szárliget: törtélnelmi játszóház
Július 7-10.
Visegrádi palotajátékok
Július 25-29.
Tabajd Bélápapuszta: Lovagi nyáritábor
Augusztus 7.
Cseszneki várjáték
Augusztus 13.
Pápai történelmi napok
Augusztus 7.
Cseszneki várjáték
Augusztus 20.
Vértesboglár

Apróhírdetések

Rejtvények
A helyes megfejtést beküldők között 1 ezüstdénárt sorsolunk ki, melyet az egyesület által készített termékekre
lehet beváltani.
A megfejtést címünkre várjuk:
			2066 Szár, Dózsa György út 18.
Akár e-mail-en is:
vertesegyesulet@gmail.com
Beküldési határidő: 2011. augusztus 19.
Sorsolás: 		
2011. augusztus 20.

A decemberi újság rejtvényének szerencsés
nyertese:

Tóth Krisztián (Szár)
Jutalma: 1 ezüstdénár, melyet személyesen kap meg.
A helyes megfejtések: 1584, 1222

10 év felettieknek mind a kettőt be kell küldeni.

Jelöld be a helyes megfejtéseket!

Az idei lovagi tornán 66 lovag indult.
Az első megmérettetés után 21-en kiestek, mert nem futottak elég gyorsan.

Haladó

A versenyben maradt lovagok közül 27 volt fekete páncélban, és 32-nek volt legalább egy helyen feltüntetve nemesi címere.
Csak azoknak a lovagoknak sikerült a döntőbe kerülni, akik fekete páncélban voltak, és címerük
is volt.
Legalább hány lovag jutott a döntőbe?

○

Kezdő

Alsósoknak

10 év alattiaknak elég ezt beküldeni.

12

○
13

○
11

○

○

○

○

14

15

Zsugori Várúr tarsolyában rengeteg 100-as, 50-es, 20-as és
10-es aranytallér csörög.
Ha vásárol egy új páncélt 180 aranyért, és pontosan ki akarja
számolni az összeget, akkor legalább hány darab aranytallér
érmétől kell megválnia?

○
3

○
2

○
4

6

5
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További képek és információ honlapunkon elérhető: www.vertesegyesulet.hu

Huszár egyenruha és lószerszám
(1798-1848) Legénységi Tiszti
Csákó
Vitézkötés
Csákórózsa
Tollforgó
Tábori sapka
Tarsoly
Kardszíj
Kardbojt
Lőszertáska
Pantallérszíj
Zsinóröv
Nadrág
Dolmány
Mente
Fehér köpeny
Tábori nadrág(oldalt gombos)
Csizma (sarkantyúval)
Pisztolytáska (pár)
Nyeregbunda(műszőr)
Nyeregbunda(bárány)
Sabrak
Posztó málhazsák
Kantár
Bőr kötőfék+szár
Feszítőzabla
Láncos csikózabla
Szügyelő
Farmatring
Kengyel
Kengyelszíj

Papucs
Cipő
Bakancs
Bakancs (kézzel varrva)
Csizma
Fűzős csizma
Viking csizma
Javítás
Talp-gumi csere
Sarok-gumi csere
Teljes talp gumi cs.
Talp újra varrása
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12.000
10.000
3.000
3.000
6.000
17.000
12.000
7.000
16.000
15.000
20.000
25.000
80.000
80.000
15.000
15.000
40.000
12.000
10.000
30.000
24.000
3.000
25.000
15.000
7.000
4.500
12.000
12.000
10.000
8.000

40.000
10.000
4.000
3.000
9.000
37.000
24.000
12.000
45.000
25.000
60.000
120.000
120.000

47.000
24.000

65.000
7.000
4.000
16.000
16.000
10.000
8.000

Végvári és kuruc felszerelés
Kun süveg
4.000Bárányprémes süveg
5.000Bárányprémes csákós süveg
6.000Rókaprémes csákós süveg
7.000Nyakravaló
2.000
Rövid dolmány
40.000Hosszú dolmány
45.000Kacagány
15.000Posztó köpönyeg
25.000Hosszú mente
80.000Nadrág
15.000
Kardszíj (szegecselve)
8.000
Kardszíj (kézi varrással)
12.000Kardhüvely (bör,fa)
13.000Sálöv
3.000Lőszertáska
16.000Karabélyszíj
15.000Tarsoly
9.000Tarisznya
4.000Bakancs
30.000Csizma
35.000Sarkantyú
5.0000-

35-ig 36-43 44-től
7.000 8.000 9.000
12.000 20.000 23.000
19.000 30.000 33.000
33.000 36.000
22.000 35.000 38.000
28.000 40.000 43.000
28.000 40.000 43.000
2.500/óra
2.000
1.000
3.000
5.000
Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

További képek és információ honlapunkon elérhető: www.vertesegyesulet.hu

Osztrák

XVIII.sz
Női ruha
Kalap
15.000- Szoknya
7.000
Nyakravaló
2.000- Mellény
14.000
Mellény
19.000- Mente
40.000
Kabát
55.0001867-1914-es huszármenték mintájára kéTérdnadrág
13.000- szítünk, szürke-fekete színösszeállítással,
Posztó harisnya
8.000- hétköznapi viseletre télikabátokat.
Öv
4.500Menték
Bajonettsaru
3.500Rövid mente egyszerűsítve
55.000
Bajonett hüvely
7.000Rövid mente teljes zsinórzattal
70.000
Kardkötö
4.000Hosszú mente egyszerűsítve
65.000
Kardhüvely
13.000Hosszú mente teljes zsinórzattal
80.000
Gyalogos lőszertáska
22.000Bőrrátétes női mente
50.000
Vászon tarisznya
4.000Rövid női mente
40.000
Cipő
20.000Lovassági csizma
55.000Ingek
Dolmányok
Gyerek fehér
4.500
ovis
kisiskolás felnőtt
Gyerek fekete
5.000
Rövid dolmány
25.000
30.000 40.000
Felnőtt fehér
5.500
Sípujjú dolmány
25.000
35.000 45.000
Felnőtt fekete
6.500
Rövidujjú dolmány
20.000
35.000 45.000
egyenruha

2066 Szár, Dózsa György út 18.
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80
E-mail: info@vertesegyesulet.hu
További képek és információ honlapunkon:

www.vertesegyesulet.hu

Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.
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További képek és információ honlapunkon elérhető: www.vertesegyesulet.hu

Páncélok

Rátétes karvédő
Bőr-páncél
Bőr-sisak
Páncél kesztyű (bőr)
Gyerek pajzs
Lovagi, végvári pajzs
Kerek bőrpajzs (50 cm)

Íjászfelszerelések
Tépőzáras karvédő
Apród tegez
Magyar tegez
Rátétes íjtegez
Nomád íj
Szkíta íj
Emese íj
Koppány íj
Magor íj
Nimród íj
Gyerek nyílvessző
Fenyő nyílvessző
Cédrus nyílvessző
Fakardok
Fakard (40, 60,80 cm)
Fakard bőrhüvellyel (40 cm)
Fakard bőrhüvellyel (60 cm)
Fakard bőrhüvellyel (80 cm)
Övek

Gyerek öv
Öv (3 cm széles)
Öv (4 cm széles)
Veretes íjász öv
Apród öv
Szablya öv (szegecselt)
Szablya öv (varrott)
Veretes lovagi öv
Székely öv - 2 csatos
Székely öv - 3 csatos
Női öv
26.

3.500
120.000
16.000
22.000
5.500
14.000
16.000

1.200
5.000
16.000
19.000
9.500
13.500
15.000
17.500
20.000
22.500
800
1.100
1.600

2.500
4.500
6.000
8.000

2.000
3.500
4.500
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
15.000
18.000
12.000

Lószerszámok
Lándzsa tartó
Kantár
Szügyelő
Veretes szügyelő
Lovagi szügyelő
Farmatring
Lovagi farmatring
Kengyelszíj
Kengyel
Bőr heveder
Kötél heveder
Veretes orrszíj
Veretes homlokszíj
Veretes kantárszár
Nyeregbunda
Hátsó nyeregtáska
Mar táska
Lengötalpas katonai nyereg
Favázas bok-nyereg
Hétköznapi

1.000
25.000
12.000
15.000
17.000
12.000
17.000
8.000
10.000
14.000
8.000
7.000
5.000
12.000
15.000
40.000
40.000
140.000
280.000

holmik

Karkötő
Hajcsat
Tolltartó
Bicskatok
Erszény
Övtáska (varrott)
Fonott tarsoly
Lovasíjászos, kis tarsoly
Telefontok (fűzött)
Telefontok (fonott)
Férfi válltáska (A4)
Kislány válltáska
Női válltáska (A5)

500
1.000
1.000
1.000
1.000
3.500
16.000
4.000
2.500
5.000
23.000
4.000
18.000

2066 Szár, Dózsa György út 18.
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80
E-mail: info@vertesegyesulet.hu

www.vertesegyesulet.hu

Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

Egyesületünk
kínálatából
Foglalkozások, bemutatók

Egyesületünkkel a következő programok megrendezését vállaljuk:
Hagyományőrző kézműves programok
• Hagyományőrző kézműves foglalkozások:
–– Lányoknak: karkötő, hajcsat, tolltartő, párta,
öv, erszény stb. készítése.
–– Fiúknak: fakés, késtok, öv, pajzs, bicskatartó, tarsoly stb. készítése.
• Kézműves bemutató és kiállítás szervezése

Hirdetések
Magánjellegű, hagyományőrzéssel kapcsolatos
apróhirdetéseket ingyen megjelentetünk!
info@vertesegyesulet.hu

• Kézműves vásár szervezése
Lovagi, vitézi, hagyományőrző programok
• A magyar történelem X-XIX. századaiból
–– Középkori hadi-tábori élet bemutatása
–– Lovagi hadi-sátor állítása
–– Fegyverzet és viselet bemutató
–– Szablya-vívás oktatása
–– Íjász foglalkozás
–– Élő történelemóra
–– Apród-kiképzési bemutató
–– Csatabemutató
–– Középkori, lovagi nyári-táborok szervezése
• Lovagi játszóház
–– Kopjatörés, kardkitartás, gólyalábazás,
íjászat, számszeríjászat, lópatkolás, várostrom, kardforgatás, célba dobás, kísértetkastély, lándzsadobás, verekedős játék
–– népmesei, mondai és történelmi témájú
szellemi vetélkedők
Lovas programok
Különböző méretű, középkori, harci
szerszámzatú lovainkon:
• gyermek-lovagoltatás
• lovas harci gyakorlatozás fakarddal és kopjával
• középkori lovas-táborok szervezése
• lovas csata-bemutató

Lószerszám javítás
nyereg, szíjazat, katonai,
lovagi felszerelések
JAVÍTÁSA
2.500 Ft/munkaóra
2066 Szár,
Dózsa György út 18.
06-22-714437

A „VÉRTES”
Egyesület,
„B” jogosítvánnyal vontatható lószállító utánfutót keres.
Készpénzünk nincs, viszont
kézműves műhelyünk kínálatából,
csere-üzletet ajánlunk.
Kínálatunk ebben az újságban
megtekinthető.

Tel.: 06-22-714-437
06-20-951-45-80

X-XI. századi keleti
sisak típus másolata.

(Normannosabb kivitelben.)
Lemezvastagság 1,5 mm vörösréz díszítéssel és szegecseléssel. Az oldalán
sodrony csuklya helyével és tollforgó
tartóval. Bőr béléssel és állszíjjal. Ha
kell, lehet rá orrvasat és
másfajta csúcsot tenni. (hegyeset.)

Ár: 50.000 Ft
Tel.: 06-22-456736

Lovasközpont és Fogadó
• Lovak bértartása
• Lovaglás
• Lovasoktatás, gyerekeknek és felnőtteknek
• Póni Klub
• Lovastáborok
• Középkori lovagi táborok
Tel/fax: 06-22-594-388
Mobil: 06-20-345-10-35
8088 Tabajd, Bélápapuszta
belapa@belapa.hu
www.belapa.hu
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Történelmi tábor 2011
Tabajd-Bélápapuszta
július 25-29.
augusztus 15-19.
Jelentkezés és bővebb információ:
Szabadhegy Judit 06-20-590-59-56
www.belapa.hu

Tabajd-Bélápapusztán rendezünk lovagi, ill. lovas táborokat, talpraesett óvodás
és iskolás korú gyerekeknek (5-14 év)
melyben megismerkedhetnek a középkori
apródok és udvarhölgyek életével.

Óvodásoknak is!!!
Találkozhatnak az udvari élet, lovagias
viselkedés, szablyavívás, az íjászat, pajzshasználat, a lovaglás, valamint a lovas szablya-harc és kopja-használat alapjaival. Átélhetik egy főúri udvar táborozását, munkáit
és szórakozásait, a kézműves foglalkozásokon pedig elkészíthetik saját udvarhölgy és
lovagi felszerelésük darabjait.

Haladóknak tereplovaglás teljes fegyverzetben.

A tábor nem tanfolyam, inkább kedvcsináló!
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