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“Vértes” Egyesület új vásártere az interneten
Megújult weblapunkon helyet kapott a virtuális vásártér is, ahol az egyesület termé-

kei képekkel, leírásokkal együtt szabadon böngészhető.

Fontos tudni, hogy az interneten történő vásárlás esetén egyesületünk

5% kedvezményt ad minden vásárlásra!

www.vertesegyesulet.hu

Az egyesület blogján elérhető:

• Eseménynaptár, friss információk 

• Videós és képes beszámolók rendezvényekről:

Vívásedzés, Visegrádi videó, Lovas bemutató

• A lovagi felszerelések leírásai:

A vért, a hit, a sisak, a páncéling, az öv, a csizma ...

• Játékos színezők

• Apród-, fegyvernök- és lovagi

beszámolók:

Visegrád, Csákvár, Bélápapusztai

tábor

A „VÉRTES” Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület Lapja
Cím: 2066 Szár, Dózsa György út 18.
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80
E-mail: vertesegyesulet@gmail.com

Honlap: www.vertesegyesulet.hu
Munkatársak: Tóth Tihamér, Szirmai Nelli, Rossel Ildikó, Rossel Gergely

A lap körülbelül 1.000 példányban készül.
Bankszámlaszámunk: 10918,001-00000048-55040006 

melyre támogatást köszönettel elfogadunk.
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Itt jártunk tavasszal és nyáron:

Őszi terveink:

ESEMÉNYLISTA

június
5.Komárom, Hon-nap

Lovagkori bemutató - Játszóház és fegyverzet 
bemutató

11.Bp., Margitszigeti szinpad

Szegény gazdagok, főpróba - Jelmezkészítés 
a színdarabhoz

18.Szár - Kisnyalka
Lovas túra

21-25.Nyalka, Kisnyalka
"VÉRTES" edzőtábor

26.Hatvan
Történelmi tábor és fegyverzetbemutató

30.Szár, "VÉRTES" székhely
Egyesületi nyílt nap

július
2.Bicske, Nagy Károly könyvtár

Apródbemutató  - Csata és fegyverzetbemutató
3.Sárszentmihály, Falunap

Apródbemutató - Csata és fegyverzetbemutató
6.Szár, "VÉRTES" székhely

Lovagi  bemutató - Lovas harci bemutató
8-11.Visegrád, Visegrádi Palotajáték

Lovagkori bemutató - Tábor és csatabemutató
14.Szár, "VÉRTES" székhely

Egyesületi nyílt nap - Lovas harci bemutató
17.Szár-Tabajd

Lovas túra
19-23.Tabajd, Bélápapuszta

"VÉRTES" nyári tábor - Történelmi tábor 
26-30.Szár, Művelődési központ

"VÉRTES" nyári tábor - Történelmi tábor 
augusztus

7.Csesznek, Cseszneki várjáték

Lovagkori bemutató, játszóház - Várostrom 
bemutató

14.Pápa, Pápai Történelmi Napok

Bizánci tábor és csatabemutató - Lovas és 
gyalogos csatabemutató

18.Szár, "VÉRTES" székhely
Egyesületi nyílt nap

28.Vértesszőlős, Benkinser családi nap

Török kori történelmi játék - Végvári játszóház 
és bemutató

október 2. Csákvári Szent Mihály Nap 
október 8-9. I. Érsekújvári Várjátékok
október 10.
           Watthay Ferenc IV. Harci Emlékverseny
           Apródbemutató Bicskén
november 5.

Egyesületi kirándulás (múzeumlátogatás)
Vívóedzések:
Csákváron (Plébánia):

minden csütörtökön 15 órától
Bicskén (Szt. László isk.): 

minden pénteken 16 órától

Rendezvényeinkről és foglalkozásainkról
érdeklődni illetve azokra jelentkezni az

egyesület elérhetőségein lehet.

március
3.Bp., Duna TV, Dunaszőkítés

TV felvétel - Kézműves és fegyverzetbemutató
6.Tabajd, Bélápapuszta

Születésnapi gyermekbuli - Interaktív 
mese-játszóház

8.Csákvár, Református óvoda
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató

10.Csákvár, Önkormányzati óvodák
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató

11.Alcsút, Óvoda
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató
Felcsút, Óvoda
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató

12.Óbarok, Óvoda
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató
Bicske, Szt. László iskola
1848-as megemlékezés - Díszőrség

15.Bp., Roosevelt téri huszár tábor
MHKHSZ ünnepség - Lovas huszárbemutató

16.Szár, Óvoda
1848-as megemlékezés - Lovas huszárbemutató

20.Nyalka, Kisnyalka
Lovas tanfolyam

24.Tata, Tiszti Klub

TATAI-PATARA toborzó - kézműves és 
fegyverzet bemutató

27.Tata, Gyöngy-ház
Magyarok vására - Kézműves vásár

április
16-17.Frochtenstein, Fraknói vár

Török kori várjáték - Végvári bemutató, tábor, 
kézműves vásár

23.Csabdi, Árpádkori templomrom
"VÉRTES" apródavatás

május
1.Szár, "VÉRTES" székhely

Tavaszi Mustra - Fegyverzet ellenőrzés és 
minősítés

1.Szár, Majális
Apródbemutató

8.Csesznek, Cseszneki vár

Zsigmond napi íjászverseny - Versengés és 
kézműves vásár

8.Bicske, Bicskei napok
Apród bemutató - Tábor és csatabemutató

15.Etyek, Pincefesztivál
Történelmi játszóház - Íjászat és vitézi próbák

22.Szákszend, Falunap
Apródbemutató - Játszóház és csatabemutató

28-30.Tata, TATAI-PATARA

Török kori várjáték - Végvári játszóház és 
bemutató
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Máricus 15-ei
beszámoló

Nemzeti ünnepeink minden iskolás

szívét kettős érzelmekkel töltik el. Egyfe-

lől, alig várják, hisz végre nem kell isko-

lába menni. Másfelől a hideg futkos a

hátukon, az ünneplőben átvészelt taní-

tási nap végén sorra kerülő iskolai ün-

nepségtől.

Egyesületünk úgy gondolta, gazda-

gítja a pozitív élmények számát, és egy

kis élő történelemórával kedveskedett

több óvoda és iskola diákjainak is. Ezek

keretében lovashuszárok látogatják meg

az iskolát teljes felszereléssel. Látvá-

nyos, izgalmakkal tarkított bemutatóval

lepjük meg a csillogó szemű diákokat. A

látogatásunk tetőpontja mégis az, amikor

a gyerekek

lehetőséget

kapnak ki-

próbálni az

eszközöket,

vagy éppen

magukat egy

ló hátán.

Idén a

Magyar For-

radalom és Szabadságharc ünnepét

megelőzően, és követően is több óviba

és iskolába sikerült ellátogatnunk. Volt

ahol szikrázó nap sugariban villogtak a

kardok, pár nappal később pedig, sza-

kadó hó színesítette az élményt.

Reméljük jövőre is minél több ovis

és kisdiák március 15-ei ünnepét tehet-

jük emlékezetesebbé, ezzel az egyedü-

lálló lehetőséggel.

Egyéb helyeken is szívesen állunk

rendelkezésre, ezért kérjük is-

kolák, művelődési

házak jelentkezé-

sét.
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Szablya-vívó edzés
Hogy miért most meséltünk március 15.-éről, annak két

oka van. Egész nyáron sokat tekeregtünk, nem jutottunk írás-

hoz. Viszont nyár végén megszaporodott szerkesztőségünk,

így reméljük most már rendszeresen tudunk megjelenni.

A második pedig, hogy a márciusi huszárbemtatóink

után, úgy hallottuk az óvónéniktől és tanítónéniktől - a

gyerkek meglepő határozottsággal, már ilyen fiatalon

ráeszméltek hivatásukra. Elhatározták, hogy huszá-

rok lesznek.

Ezt elősegítendő, vállalkoztunk rá, hogy

egyengessük a fiatalok pályaválasztását.

Vívóedzéseket tartunk, egyenlőre két helyen,

Bicskén a Szt. László iskolában minden péntek 16

órakor és Csákváron a plébánián, minden csütörtök 15

órakor.

Egyéb helyeken is szívesen állunk rendelkezésre,

ezért kérjük iskolák, művelődésiházak jelentkezését.

info@vertesegyesulet.hu
A helyszínre utazva heti rendszerességgel tartjuk az

edzéseinket, felszerelést (fakardot, pajzsot, sisakot stb.)

biztosítunk, a gyerekeknek tornafelszerelés és kesztyűt kell

hozni.

Az anyagi részletekről e-mail-

ben adunk tájékoztatást.



Mustra, 2010 tavaszán
Más hagyományőrző egyesülethez

hasonlóan nálunk is eljött az ideje, hogy
csapattagjainkat rangsoroljuk.

Ezért rendeztük meg, középkori
hagyományok alapján, első tavaszi must-
ránkat, melyre május 1-én került sor. El-
lenőriztük a fegyvereket, ruházat
felszerelését, melyet kategóriákba sorol-
tunk. Az első kategóriába az úgynevezett
alapfelszerelés került (C). Ezt a szemé-
lyes ruhadarabok, étkészlet, tábori fel-
szerelés képezte.

A második az “apródfelszerelés”
(B). Ez egy középkori apród, vagy főem-
ber egyszerű civil, hétköznapi viselete,
mely mai szemmel hadi fegyverzetnek is
tűnne, hiszen kard és íj is tartozik hozzá.
A harmadik pedig már teljes lovagi, hadi
felszerelés páncéllal, sisakkal, lándzsá-
val(A). 

Magazinunk két utolsó oldalán
megtekinthetőek a felszerelések.
Akiknek hiányzott valami az alapfelszere-
lésből, de több mindene volt már a fegy-
verzetből, kapott egy átmeneti “D”
minősítést.

A mustra után vitézi próbát is tartot-
tunk, aminek része a teljes fegyverzet-
ben futás. Itt kiderül, hogy a szépen
összeszedett felszereléséből mi potyog
le egy kis futástól, vagy nem esik-e át a
vitéz a saját kardján.

Az eseményen részt vett egyesüle-
tünk etyeki társcsapata, akik elsősorban
íjászattal foglalkoznak. 

Ezek után még átlátogattunk a
szári majálisra is, ahol tartottunk egy
csatabemutatót, majd bográcsozás, és
eszem-iszom zárta a napot.

Székely István apród
beszámolója:

Fegyvermustra az Úr 2010.
évében

2010. május elsején 17
vitéz, köztük én is, az

egyesület székhelyén
összegyűlt a Fegyver-

mustrára. Ez volt az
első mustra az

egyesület történe-
tében. 
Négy minősítés
volt: D, B, C, A. A
minősítésből egy
sem lett. B-ből 4,
C-ből 5, D-ből 6. 
Ezzel a mustrával

volt egybekötve a
fegyvernök próba

is. Volt futás, íjász-
kodás, párbajok.

Ezeket a próbákat
pontozták is. Az első

helyezet 3 dénárral
gazdagabb lett. Ez a

szerencsés vitéz Locker
Dávid volt. Én ezen a mustrán D minősí-
tést kaptam, de az edzőtáborban javítot-
tam C minősítésre.
Az eredményhirdetés után lehetett lova-
golni, és még sok mindent csinálni. Sebi,
Dávid, Ricsi, Gergő, a két lány társasá-
gában elmentünk a csapattal csatázni. A
csata után lovagoltam is. Nagyon tetszett
ez a nap.
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"Vértes" Egyesület
Etyeki különalakulata

Idén megalakult a “VÉRTES”
Egyesület etyeki íjász szakosztálya
Nyári Krisztián vezetésével. Az idei
évben az alábbi programokat szervez-
ték:
— Az etyeki íjászok Cseszneken jól telje-
sítettek.

Nehéz célpon-
tokból nem
kevés, össze-
sen húsz darab
volt a Zsig-
mond napi tör-
ténelmi
íjászverse-

nyen, ahol a
"Vértes" Egyesü-
let Etyeki Íjász
Szakosztálya
rendre jól vette
az akadályokat.
— Az Etyeki Fi-
delitas Ifjúsági
Szervezettel kö-
zösen rendezett gyermeknapi játékokon
ismét nagy népszerűségnsk örvendtek
az íjászok. Valamint a Vértes Egyesület
lovagi játékai is vonzották a gyerekeket
és szülőket.
— Előadást és íjászoktatást tartottunk az
Etyeki Művészeti Iskola kézműves tábor
résztvevőinek.
— Az etyeki Kezes-Lábas nagyszabású
rendezvényen több száz érdeklődőt taní-
tott meg Szabó István, Magyar Dezső és
Nyári Krisztián az íjjal bánni.
— Egész évben az Etyeki Ifjúsági Klub
biztosít helyszint a heti rendszerességű
kézműves foglalkozásoknak és íjász ed-
zéseknek.
— Megrendeztük az első etyeki íjász ver-
senyt, ahol bárki nervezhetett akinek
kedve volt. Három kategóriában Felnőtt
Ifjúsági és Gyer-
mek kategóriá-
ban. Mivel ez a
Kezes-Lábas
fesztivál napján
történt, ezért az
egész országterü-
letéről volt részt-
vevőnk akik
gyakorlás után ha
mertek benevez-
hettek a ver-
senyre.

Nyári Krisztián

Nyári Kiriszián az
Etyeki Íjász Szakosztály vezetője
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Fraknó vára, a Rozália-hegység egyik
nyúlványán emelkedik a magasba. Különle-
gessége, hogy a 13. század, azaz építése
óta színesíti a tájat. A környék egyetlen
vára, amit nem tudtak a törökök bevenni, tö-
kéletesen helytállt végvári szerepében.

A 17 század óta az Esterházy család
birtokában van, és védi, őrzi a család kin-
cseit. A várnak látogatható kiállításai, kincs-
tára, panoptikuma, fegyvergyűjteménye,

levéltára van, melyben
úgy tekinthetők meg a
többszáz éves fegyve-
rek lószerszámok fel-
szerelések, ahogyan
azt a dragonyos, gráná-
tos, vértes és huszá-
rezredek annakidején
letették.

Ebben a várban tölthetett el csapa-
tunk egy hétvégét, Puskaporos Történelmi
Fesztivál keretében, a Tatai-Pataráról meg-
szokott legénységgel együtt.

Török-magyar harcok, felvonulás, sá-
tortábor a várudvaron, kézműves
vásár, stb.

Itt élheti meg igazán egy
lovag, milyen is amikor egy végvár
hatalmas kapuja adja a biztonságot
éjszakai álmához. Szavakba nehe-
zen önthető az az élmény, amit a vár
körüli árkot látva érez az ember.
Olyan, mintha egy mesébe, vagy
sokkal inkább a történelembe
csöppentünk volna. Ezt az él-
ményt csak fokozzák lovagi be-
mutatók, a sok korabeli ruhát
viselő résztvevő. 

Igazán megtiszteltetésként élte meg a
csapat, hogy részese lehetett ennek az idő-
utazásnak.

FRAKNÓ

BESZÁMOLÓ
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Ízelítő egyesületünk termékkínálatából
A honlapon található árak a mérvadóak, különbözhet az itt felsorolt tól.

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 szerve-
zése

- Kézműves vásár szervezése

Lovagi, vitézi, hagyományőrző
programok

- A magyar történelem X-XIX. századaiból

• Középkori hadi-tábori élet bemuta-
tása

• Lovagi hadi-sátor állítása
• Fegyverzet és viselet bemutató
• Szablya-vívás oktatása
• Íjász foglalkozás
• Élő történelemóra
• Apród-kiképzési bemutató
• Csatabemutató
• Középkori, lovagi nyári-táborok szer-

vezése
• Lovagi játszóház

- Kopjatörés, kardkitartás, gólyalábazás, íjá-
szat, számszer¬íjászat, lópatkolás, várost-
rom, kardforgatás, célba dobás,
kísértetkastély

- népmesei, mondai és történelmi témájú
szellemi vetélkedők

Lovas programok
Különböző méretű, középkori, harci szerszám-
zatú, póni- és kis-lovainkon:

• gyermek-lovagoltatás
• lovas harci gyakorlatozás fakarddal • és

kopjával
• középkori lovas-táborok szervezése
• lovas csata-bemutató

Apróhírdetés

BABÁKNAK

HUSZÁRRUHA

ELADÓ
06-22-714437

LÓSZERSZÁM JAVÍTÁS
NYEREG

SZÍJAZAT

KATONAI, 
LOVAGI FELSZERELÉSEK

JAVÍTÁSA
2.500 FT/MUNKAÓRA

2066 SZÁR, DÓZSA
GYÖRGY ÚT 18.
06-22-714437

ÜTŐGARDON

RENDELHETŐ

SZABÓ ISTVÁN

06-30-827-77-42
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Páncélok

Íjászfelszerelések

Fakardok

Lószerszámok

Póni lószerszám

Övek

Hétköznapi holmik

Rátétes karvédő 3.500Ft
Bőr-páncél 120.000Ft
Bőr-sisak 16.000Ft
Páncél kesztyű (bőr) 22.000Ft
Gyerek pajzs 5.500Ft
Lovagi, végvári pajzs 14.000Ft
Kerek bőrpajzs (50 cm) 16.000Ft

Tépőzáras karvédő 1.200Ft
Apród tegez 5.000Ft
Magyar tegez 16.000Ft
Rátétes íjtegez 19.000Ft
Nomád íj 9.500Ft
Szkíta íj 13.500Ft
Emese íj 15.000Ft
Koppány íj 17.500Ft
Magor íj 20.000Ft
Nimród íj 22.500Ft
Gyerek nyílvessző 800Ft
Fenyő nyílvessző 1.100Ft
Cédrus nyílvessző 1.600Ft

Fakard (40, 60,80 cm) 2.500Ft
Fakard bőrhüvellyel (40 cm) 4.500Ft
Fakard bőrhüvellyel (60 cm) 6.000Ft
Fakard bőrhüvellyel (80 cm) 8.000Ft

Lándzsa tartó 1.000Ft
Kantár 25.000Ft
Szügyelő 12.000Ft
Farmatring 12.000Ft
Kengyelszíj 8.000Ft
Kengyel 10.000Ft
Bőr heveder 14.000Ft
Hátsó nyeregtáska 40.000Ft
Mar táska 40.000Ft
Lengötalpas katonai nyereg 140.000Ft
Favázas bok-nyereg 280.000Ft

Füredi nyeregváz 45.000Ft
Nyeregszárny (pár) 8.000Ft
Nyeregbunda 10.000Ft
Ülésbőr 10.000Ft
Párnázott ülésbőr 30.000Ft
Bőr heveder 12.000Ft
Kötél heveder 6.000Ft
Kengyelszíj 6.000Ft
Kengyel 10.000Ft
Farmatring 12.000Ft
Lovagi farmatring 15.000Ft
Veretes szügyelő 12.000Ft
Lovagi szügyelő 15.000Ft
Veretes kantár 25.000Ft
Veretes orrszíj 5.000Ft
Veretes homlokszíj 5.000Ft
Veretes kantárszár 9.000Ft
Nyeregtáska 25.000Ft-tól

Gyerek öv 2.000Ft
Öv (3 cm széles) 3.500Ft
Öv (4 cm széles) 4.500Ft
Veretes íjász öv 7.000Ft
Fűzős lovagi őv 7.000Ft
Apród öv 7.000Ft
Szablya öv (szegecselt) 7.000Ft
Szablya öv (varrott) 12.000Ft
Veretes lovagi öv 12.000Ft

Karkötő 500Ft
Hajcsat 1.000Ft
Tolltartó 1.000Ft
Bicskatok 1.000Ft
Erszény 1.000Ft
Övtáska (varrott) 3.500Ft
Fonott tarsoly 13.000Ft
Lovasíjászos, kis tarsoly 4.000Ft
Telefontok (fűzött) 2.500Ft
Telefontok (fonott) 5.000Ft
Férfi válltáska (A4) 23.000Ft
Kislány válltáska 4.000Ft
Női válltáska (A5) 18.000Ft
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Ruházat
Ingek

Dolmányok

Menték

1867-1914-es huszármenték mintájára készítünk, 

szürke-fekete színösszeállítással, hétköznapi viseletre 

télikabátokat.

Műszőr,posztó,bőrrátét: 4.000 Ft

Gyerek fehér 4.500 Ft
Gyerek fekete 5.000 Ft
Felnőtt fehér 5.500 Ft
Felnőtt fekete 6.500 Ft

ovis kisiskolás felnőtt
Rövid dolmány 25.000 Ft 30.000 Ft 40.000 Ft
Sípujjú dolmány 25.000 Ft 35.000 Ft 45.000 Ft
Rövidujjú dolmány 20.000 Ft 35.000 Ft 45.000 Ft

Rövid mente egyszerűsítve 55.000 Ft
Rövid mente teljes zsinórzattal 70.000 Ft
Hosszú mente egyszerűsítve 65.000 Ft
Hosszú mente teljes zsinórzattal 80.000 Ft
Bőrrátétes női mente 50.000 Ft

Műszőr, Báránybőr,
polár posztó

kun süveg 4.000 Ft
prémes süveg 2.500 Ft 4.000 Ft
csákós süveg 3.500 Ft 5.000 Ft
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Huszár egyenruha
és lószerszám

(1798-1848)

Kívánságra bár-

mely kor egyenru-

háját és

felszerelési tárgyait

elkészítjük az I. vi-

lágháborúig. A jelzett

kor egyszerűbb darab-

jaiból, raktárkészle-

tünk is van.

35-ig 36-43 44-től
Papucs 6.000 Ft 6.000 Ft 6.000 Ft
Cipő 8.000 Ft 12.000 Ft 15.000 Ft
Bakancs 15.000 Ft 25.000 Ft 28.000 Ft
Bakancs (kézzel varrt felsörész) 28.000 Ft 31.000 Ft
Csizma 18.000 Ft 30.000 Ft 33.000 Ft
Fűzős csizma 25.000 Ft 35.000 Ft 38.000 Ft
Viking csizma 25.000 Ft 35.000 Ft 38.000 Ft
A cipőket és a gyerek méreteket
géppel varrjuk, a talp kézi varrása + 3.000 Ft
Javítás
Talp-gumi csere 1.350 Ft
Sarok-gumi csere 650,00 Ft
Teljes talp gumi cs. 2.000 Ft
Talp újra varrása 4.000 Ft

Középkori csizmák és lábbelik

Kaptafa nélkül készülő, varrott talpú,

középkori jellegű cipőket, bakancsokat,

és csizmákat készítünk, egyedi meg-

rendelésre, kizárólag személyes próbá-

val. Használatba vétel előtt egy-két hetes bejáratás szükséges.

Ekkor a lábbeli végleges formájának elnyerése előtt előfordulhat,

hogy feltöri viselője lábát.

Legénységi Tiszti
Csákó 10.000.- 40.000.-
Vitézkötés 10.000.- 10.000.-
Csákórózsa 2.000.- 4.000.-
Tollforgó 2.000.- 2.000.-
Tábori sapka 4.000.- 7.000.-
Tarsoly 15.000.- 35.000.-
Kardszíj 12.000.- 22.000.-
Kardbojt 7.000.- 10.000.-
Lőszertáska 15.000.- 45.000.-
Pantallérszíj 12.000.-
Zsinóröv 18.000.- 20.000.-
Nadrág 25.000.- 60.000.-
Dolmány 80.000.- 80.000.-
Mente 80.000.- 80.000.-
Fehér köpeny 12.000.-
Tábori nadrág(oldalt gombos) 12.000.-
Csizma (sarkantyúval) 35.000.- 42.000.-
Pisztolytáska (pár) 12.000.-
Nyeregbunda(műszőr) 10.000.-
Nyeregbunda(bárány) 30.000.-
Sabrak 24.000.-
Posztó málhazsák 2.000.-
Kantár 25.000.- 65.000.-
Bőr kötőfék+szár 15.000.-
Feszítőzabla 7.000.-
Láncos csikózabla 4.500.-
Szügyelő 12.000.-
Farmatring 12.000.-
Kengyel 10.000.-
Kengyelszíj 8.000.-
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Zórád Ernő
Jó lenne ha őszintén írhatnám, hogy

“Ki ne ismerné Zórád Ernő nevét, itt a ha-
gyományőrzés berkein belül”, de ez a mon-
dat rám nem igaz. Még csak fél éve vagyok
egyre lelkesebb hagyományőrző, és csak
most találkoztam először ezzel a névvel. 

Egyesületünk Kapitánya előkapott ott-
hon pár patinásra olvasott képregényt, és
lelkesen mutatta, hogy mennyire pontosan
jeleníti meg a lovasok tartását, felszerelését
és környezetét. Első ránézésre nem láttam
mást, csak sok vonalat, színeket, lovakat,
alakokat. Eltartott pár másodpercig, míg
saját gondolataimat le tudtam halkítani any-
nyira, hogy meghalljam, hogy mit is érde-
mes néznem. Sose tudtam értékelni a
képregényeket, de amikor elkezdtem azokra
a dolgokra terelni a tekintetemet, amire fel-
hívták a figyelmemet feltűnt, hogy tényleg
egy egy műalkotás minden egyes képre-
génykocka.

Zórád Ernő Nyitra falujában született
és október 16-án ünnepelné 99. születés-
napját. Kutatómunkám során nem csak lo-
vagkori rajzaival találkoztam, hanem
karikatúrákkal, mesés, színes, részletgaz-
dag indánábrázolásokkal, és nem utolsó

sorban regény illusztrációkkal. Rajzai sok-
színűek, mégis összetéveszthetetlenek más
rajzaival, egyediségük által.

Magyar Vasárnapnak, majd a Pesti
Izének is rajzolt grafikákat, karikatúrákat.
Mikor ezek a lapok megszűntek, egy könyv-
kiadónál folytatta munkásságát, címlapok
majd illusztrációk készítésével.
Az ő nevéhez fűződik az első magyar szó-
buborékos képregény is, amit Karl May Win-
netou-jához készített.
Rajzainak részletekben is megmutatkozó
pontosságát nem csak magas műveltségé-
nek köszönhető, bár nem elhanyagolható,
és tiszteletet érdemlő tulajdonsága. 

Katonai rajzainak tökéletessége hadá-
szati tapasztalatainak köszönhető. A máso-
dik világháború előtt az Őrkény Tábori
Lovassági Kiképző Telepen szolgált, alatta
pedig a lovastüzérségnél,Gallíciában.

Itthon utoljára 2005-ben volt képre-
gény kiállítás a Tabánban, ahol természete-
sen az ő képeit is megtekinthették az
odalátogatók. Jelenleg is nyitott kiállítást saj-
nos nem találtam a képeiről, reméljük ez ha-
marosan változni fog, addig forgassuk a
nyomtatásban megjelent munkáit, és gyö-
nyörködjünk rajzaiban minél többet!

KULTÚRÁLIS AJÁNLAT

Rossel Ildikó
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I. Béla
I. Bélát a krónikák Szög-

szárnak, azaz Barnakopasznak
nevezik, úgy mondják ez a ko-
pasz fejére és barna bőrére
utal. 

Krónikáink kedvelt alakja,
már-már mesébe illő élete
volt. Vazul herceg har-
madik, legkisebbik fia-
ként indul világgá
szerencsét próbálni.

Bátyjaival a len-
gyel királynál vendé-
geskedve legyőzte a
lázadó pomeránok
óriás termetű bajnokát, így
nagy szerencsétlenségtől
mentette meg a lengyeleket. A király
hálából lánya kezét adta Bajnok Bélának,
akit ettől kezdve ezen a néven ismertek.
Boldogan élt apósa udvarában, ahol két
fia született, Géza és László.

Közben bátyja, András lett a ma-
gyar király, és hazahívta Bélát, hogy se-
gítsen neki az országot megőrizni.
Elosztották az országot, a királyé lett a
nyugati, a hercegé a keleti fele.

1051-ben megindult Magyarország
ellen a német császár, és ostrom alá
vette Pozsony várát. hosszú időn át tá-
madtak a németek,  de nem tudták be-
venni a hegytetőn épült várat. A
várvédőknek azonban fogytán volt az
élelme, ezért Béla herceg sokat gondol-
kodott mit tegyen. Jelentkezett ekkor né-
hány vitéze, Búvár kund vezetésével,
akik nagyon jó úszók voltak.  Felajánlot-
ták, hogy éjszaka kilopóznak a várból, és
megfúrják a Dunán horgonyzó német ha-

jókat, amiken az ostromlók az élel-
müket tartották.

Reggel arra ébredtek a németek,
hogy süllyednek a bárkáik. A csá-
szár belátta, hogy ennivaló nélkül
ottvesznek, úgyhogy egyből hazata-
karodtak, még a sátraikat is ott

hagyták.
A következő évben azonban
újabb, még nagyobb sereg-

gel támadott az ellenség.
Béla herceg parancsára
a németek útjából em-
bernek, állatnak minden

élemét elrejtették, de még
a füvet is felperzselték. 

Éheztek a páncélos lo-
vagok, lovaikkal együtt. A ma-

gyarok meg minden oldalról
kísérték őket, és ha kisebb csapat elvált
a főseregtől, hogy élelmet szerezzen, azt
elfogták, vagy elpusztították. Éjszakára
meg nyílzáporral árasztották el a német
tábort.

A mai Csabdinál aztán a szűk
völgyben csapdába csalták a magyarok
az ellenséget. A menekülő németek,
hogy gyorsabban szaladhassanak haza-
felé, eldobálták nagy pajzsaikat. Úgy tele
volt az a terület elszórt pajzsokkal, vér-
tekkel, hogy a mai napig is Vértes hegy-
ségnek nevezik.

Sokan megirigyelték azonban Béla
herceg dicsőségét, és miután András ki-
rálynak fia született, könnyen egymás
ellen fordították a két testvért.

Béla herceg lengyel, András német
segédcsapatokkal szállt harcba, és mi-
után a győzelem Béláé lett, a menekülő
András királyt lovak tiporták halálra.

Béla herceg miután eltemettette és

KIRÁLY-KRÓNIKA
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meggyászolta bátyját, elfoglalta a trónt.

Új fajta ezüst dénárt adott ki, és
mindenben a magyarok érdekét kereste.
Ezért történt az is, hogy minden faluból
tanácsba hívott két-két bölcs embert,
hogy velük megvitassa az ország gond-
jait. Csakhogy erre a hívásra mindenün-
nen tömegével, fegyveresen tódultak a
közrendűek, és Vata fia,  János vezeté-
sével követelték a királytól a pogányság
visszaállítását, a papok és az adószedők
lemészárlását.

A király igen el-

szomorodott, hogy terve ilyen balul ütött
ki. Ezért azt kérte a néptől, hogy fegyve-
reiket hordják össze egy helyre a tábor-
ban, majd mikor ezt megtették,
katonáival szétkergette a tömeget. Ez
volt az utolsó pogánylázadás.

Ezután viszont újra a németek in-
dultak meg hazánk ellen. András fia, Sa-
lamon, akit még gyermekként
megkoronáztak, apósa, a császár sere-
gével kívánta Bélától elvenni a trónt.
Béla király meg is indult seregével, de
Dömsödön baleset érte, és életét vesz-
tette.
Az általa alapított Szekszárdi monostor-
ban helyezték örök nyugalomra. Három
fia, pedig apjához hasonlóan Lengyelor-
szágba menekült, Salamon német hadai
elől.

/Képes Krónika 
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A lándzsa
A lőfegyverek feltalálásáig talán a

leggyakoribb fegyver a lándzsa volt.
Igaz, hogy nem túl korszerűen, de 1848-
ban még lándzsával szerelték fel a nem-
zetőröket a nagy lőfegyverhiány miatt.

A lándzsák történetében nem na-
gyon lehet fejlődésről beszélni, mert kor-
szaktól függetlenül mindig a harcmódhoz
alkalmazkodott melyik típust használták.

Egy igazi fejlődés történt, ez azon-
ban már más területre tartozik, amikor a
puskára szereltek egy lándzsahegyet, és
így létrejött a szuronyospuska.

A lándzsákkal kapcsolatban is ren-
geteg félreértés forog közszájon, és
szinte mindig összekeverik a különböző
típusokat.
    Dobólándzsák (1) (gerely, kelevéz):
A dobólándzsa mindig orrnehéz, így ha
repül, biztosan a hegye fog becsapódni.
A legtöbb filmben a lándzsákat hajigálni
szokták, ez azonban nem túl praktikus
használat. Ha eldobom a fegyverem,
akkor az olyan, mintha oddadnám az el-
lenségnek. Az ókorban ez még szokás
volt, ám a komoly hadseregek mint a
római, olyan dobólándzsát használtak,
aminek becsapódáskor (legyen az pajzs
vagy ember) letörik a hegye. Így, ha azt
az ellenség felvette, csak életlen és he-
gyetlen bot maradt a kezében. Képzeljük
milyen lehetett bottal, vagy rövid karddal
harcolni a lándzsás sereg ellen.
Ezeket a középkorban főleg várvédelem-
ben, vagy a vadászatra használták.
Vívólándzsa (4, 5)
Ez a leggyakoribb típus. A legfontosabb
tulajdonsága, hogy a súlypontja középen
van. A hegye rendszerint hosszú, éles

vágóél (15-40 cm), és az alső végét is
megvasalják, ami gyakran egy kisebb
hegyben végződik. Olykor középen bete-
kerik valamilyen anyaggal a markolatot,
ha pedig lovasok használják, egy szíjhur-
kot is rögzítenek a közepére. A ken-
gyelbe, egy kis tokba bújtatják az alját, a
hurkot pedig a vállukra akasztják, így
nem zavar a lovaglásban, nem kell fogni.

Az ilyen lándzsát két kézzel fogják,
(akár lóról is) és épp úgy vívnak vele,
mint egy karddal. Csakhogy a hossza
miatt jóval hatékonyabban. Manapság a
legismertebb vívólándzsát használó har-
cos a Star Wars Dart Mol-ja. Az ő dupla
lézerkardja egy klasszikus vívólándzsa.

A kopja elődje az úgynevezett
szárnyas lándzsa (3) volt. Ezt a X.-XI.
század lovagjai használták. A vaddisz-
nőlándzsához hasonlóan, kis ke-
reszt alakú “szárnyat”
kovácsoltak a köpüre. Még
nem szorították a
hónuk alá, de a
kereszt-szárnnyal
lelőkhették a
lóról az el-
lenfelet. A
maga korá-
ban az
olyan jelleg-
zetes lovagi
fegyver volt,
hogy Szt.
István ilyet
kapott aján-
dékba a
német csá-
szártól, és
ezt mint ki-

LOVAGI FELSZERELÉS

1     2          3       4   5
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rályi jelvényt pénzére is ráverette.
Kopja (6, 7)

Minimum 3 méter, de vol-
tak 6 méteres változatai is. Ki-
zárólag lovas fegyver. A lovas
az egyik végét a hóna alá szo-
rítja, a magas kápás nyeregben
mereven megtámasztja magát
és a vágtató ló teljes tömegét a
lándzsa hegyére összponto-
sítva, iszonyatos erővel bármilyen vastag
páncélt vagy pajzsot képes átdöfni. A
kopja súlypontja a tompa végén van,
hogy könnyen lehessen a pici hegyet
célra állítani. Gyakran vékonyodik a hegy
felé, szélesedik hátrafelé. Gyakori tarto-
zék a kopjazászló. Ennek kettős a célja.
Az egyik, hogy közel a hegyhez egy
élénk színű, lobogó textil az ellenfél te-
kintetét folyton magára vonzza, a csúcs
helyett, így azt sokkal nehezebb kivé-
deni. A másik, hogy több méterre a lova-
sok okozta porfelhő fölé magasodova, a
különböző színű zászlók alapján lehetett
tájékozódni, hogy melyik csapat hol he-
lyezkedik el.

A kopja hátránya, hogy egyszer
használatos fegyver. Ha két lovas egy-
mással szemben rohamoz, az jóval 150
km/h fölötti sebességkülönbséget jelent-
het. Ilyen tempónál nem lehet visszarán-
tani a fegyvert, így az felnyársalja az
ellenfelet, mielőtt eldobná az ember.
Ekkor kerül elő a többi kézifegyver.

Épp ezért kötegelve, szekéren
szállították a harcosok után a kopjákat,

és minden ütközet után újat vet-
tek.

Ez a fegyver a XI. században
terjedt el. A vívóládzsához ké-
pest sokkal primitívebb a hasz-

nálata, ám a lovagi páncélzattal
párosítva olyan elsöprő erejű volt

a hatása, hogy a lőfegyver el-
terjedéséig a kopjás nehézlo-
vasság volt a csatadöntő

fegyvernem. A lengyel vértes hu-
szárok még a XVII. században
is a tízszeres túlerőt a
valószínű győzelem
tudatában támad-
ták meg.
Pika
A pika a kopja
gyalogos ellenpárjaként, sokkal
később jelent meg. A használa-
tához fegyelmezett, gyakorlott
zsoldossereg kellett, csakis
csapatban hatékony fegyver.

5-6 méter hosszú, néha
még több is. A pikával több
sorban felállva, valóságos
sündisznót alkottak csapatuk-
ból, aminek 6 méteres tüskéit
lehetetlen volt kikerülni. 

A középkor végén kezd-
tek a vívólándzsából kialakulni
a speciális szálfegyverek,
melyek altiszti jelvényként
szerepeltek, vagy lovasság
ellni akadályt építetek belőle.

Az utolsó lándzsák a
dzsidak voltak melyek a ví-
vólándzsa és a kopja határán
mozogtak. Ezeket még az I.
világháború elején használták
a kozákok, dzsidások és ulá-
nusok.

Szent István pénze a
királyi lándzsával

6         7

(1) Hajítólándzsa, gerely
(2) Vaddisznólándzsa
(3) Szárnyas lándzsa
(4,5) Vívólándzsa
(6) Lovagi kopja
(7) Huszár kopja
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A „VÉRTES” Egyesület, B jo-

gosítvánnyal vontatható 

lószállító utánfutót keres.

Készpénzünk nincs, viszont

kézműves műhelyünk kínála-

tából, csere-üzletet ajánlunk.

Kínálatunk ebben az újságban

megtekinthető.

Tel.: 06-22-714-437

06-20-951-45-80

Magánjellegű, hagyományőrzéssel kapcsolatos apróhirde-
téseket ingyen megjelentetünk!  info@vertesegyesulet.hu

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

Zorád Ernő 1952-től diafilmeket is készített Kedvenc írója műveiből. A helyesen kitöltött kereszt-
rejtvány az egyik általa nagyrabecsült író nevét adja ki. 

A helyes megfejtést be-
küldők között 1 ezüstdé-

nárt sorsolunk ki,
melyet az egyesület
által készített termé-

kekre lehet beváltani.

Címünk: 
2066 Szár, Dózsa

György út 18.
Beküldési határidő:

2010. november 30.
Sorsolás:

2010. december 4.

1. Melyik az a város, ahol I.Béla monostort alapított?   2. Zorán Ernő szülőfaluja.   3. Mi a neve
annak a lőfegyvernek, mely egy lándzsahegy ráerősítésével jött létre?   4. Mely dinasztiába tarto-
zott I.Béla?   5. Az ország, ahol vendégeskedett I.Béla testvéreivel.   6. Milyen stratégiai funkciója
volt a Fraknói várnak?   7. Mely cslád birtokában van a Fraknói vár?   8. I.Béla apja.   9. Melyik
hegységben fekszik a Fraknói vár?   10. I.Béla utódja a magyar trónon.
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