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KommaNdóztuNK

November elején indult a Figurka Játék Kommandó, amiből egyesületünk sem 
maradhatott ki. Tegnap délután egy Klauzál téri játszótéren elhelyztük a becsületes 
megtalálóra váró fa kardot egy csúzda tetején...
(folytatás a blogon)

2010 oKtóBer 3. csáKvár, 
szeNt mihály Napi pásztortalálKozó és lovas Nap

Borús napra ébredtünk az első októberi szombaton és a kedvem is beárnyékolta, 
hogy Gyaur paripám nem volt itthon. Így a gyerekek és kezdők lovagoltatásához 
használt kancánkat... (folytatás a blogon)

Watthay fereNc iv. harci emléKverseNy eredméNyhirdetés

2010.10.10-én a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje szervezésében sikeresen 
lezajlott Watthay Ferenc IV. Harci Emlékverseny... 
(folytatás a blogon)

pápai törtéNelmi NapoK

A Pápai Huszáregyesület honlapján megtekinthetőek a 
Pápai Történelmi Napokon készített felvételek, melyen 
a „Vértes” Egyesület is részt vett a nyáron...  
(folytatás a blogon)

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: info@vertesegyesulet.hu
Honlap: www.vertesegyesulet.hu

Munkatársak: Tóth Tihamér, Szirmai Nelli, Rossel Ildikó, Rossel Gergely
 A lap megjelenik körülbelül 1.000 példányban 2 havonta.
Bankszámlaszámunk: 10918,001-00000048-55040006 

melyre támogatást köszönettel elfogadunk.
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Ha internetáruházunkban vásárol, 

most 5% kedvezményt adunk!
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December 10. 
Fehérvári Huszárok Napja 
(Koszorúzás Székesfehérváron 
a Városház téren)

December 18. 
“Évzáró összejövetel” a Hagyo-
mányok hegyén

Január 16. 
A Don-kanyarban 1943-ban hősi 
halált halt magyar honvédeinkre 
emlékezünk a II. vh-s emlékmű-
nél

Február 19. 
Pápai Huszáregyesület éves 
közgyűlése

Március 11. 
1848-49 emlékezete Kerper Pé-
ter fotókiállításának megnyitója a 
könyvtár folyosóján (a Történel-
mi Napok fényképanyagából)

Március 15. 
Városi ünnepség, megem-
lékezés az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 162. 
évfordulójára 

Május 29. 
Hősök napi megemlékezés 
Bősárkányban

Május 29. 
Hősök napi megemlékezés 
Tapolcán

itt jártuNK:
Szeptember 11.  

Szár, szüreti felvonulás
Október 2. 

Csákvár, Szt. Mihály Napi pász-
tortalálkozó

Október 8-9. 
Érsekújvár, I. Érsekújvári várjá-
tékok

Október 10.de. 
Whattay Ferenc IV. Harci Emlék-
verseny Székesfehérvár

Október 10.du. 
Bicske, könyvtár, apródbemutató

Október 31. 
Budapest, Misztrál klub

November 5. 
Őszi kirándulás, Győr

terveK:
November 28. 

Budapest, Misztrál klub
December 5. 12. 19. 

Szár, Adventi Sokadalom kéz-
műves vásár

December 30. 
Előszilveszteri portya 
„VÉRTES” filmforgatás!

EsEménylista

vívásedzés miNdeN héteN:
Csütörtök 15h 

csákvári plébánia
Péntek 16h 

Bicske, Szent Lász-
ló ált. iskola

www.papaihuszar.hu

Árpád Népe Hagyományőr-
ző és Sport Egyesület

www.arpad-nepe.hu
2010. December 29-30.

Téli hadjárat
Gyülekező: XII. 29. 10:00-kor

Cím: Budapest XVI. ker. Rákosi út 224. 
(Sarkad u. sarok)

Programok: táborépítés, hadi játékok 
nappal és este is, vadászat, főzés, népi 
hagyományok, zenélés, táltos hagy-
ományok, versenyek és még sok más 
érdekesség.

Magyar Királyi  
Kardforgatók Rendje 
Honvéd Szondi György SE
Információk: 06705901113 

www.kardforgatok-szfvar.hu
December 10.  

Székesfehérvár,  
A fehérvári legendás 10-es 
huszárok koszorúzása

Január 28.  
Székesfehérvár 
Varkocs György IV. Harci Em-
lékverseny

Február 21. 
Székesfehérvár 
ARÉV Sportcsarnok 
Budo fest harcművészeti gála

Február 14. 
Székesfehérvár  
Balassi emléknap
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nyári BEszámoló: 
lovastúra KisnyalKára

nagyon jól megúsztam némi nyirkossággal, a 
csizmámban pedig egy csepp víz sem volt.

A lovamon bok-nyereg volt, degeszre 
tömött martáskával, magamra meg egy katonai 
sátrolap-köpenyt borítottam. Ez befedte az egész 
nyerget, a málha pedig eltartotta a lábamtól. Vállnál 
ugyan egy kicsit átnyirkosodott, de nem ázott át. 
Bebizonyosodott, hogy ha jó lovas túrafelszerelést 
szeretnénk, érdemes a huszárokra hallgatni. Az a 
pár ezer éves tapasztalat nem múlt el nyom nélkül.

Az éjszakát azért egy panzióban töltöttük. 
Másnap jött a felejthetetlen élmény, átvágtunk 
a fél kisalföldön, ahol földutak gyakran kis, 
sekély folyó állapotban üzemeltek. Az előző esti 
felhőszakadástól mindenütt állt a víz. Nemsokára 
már a lovak is szemmel láthatólag élvezték a 
szikrázó napsütésben, fröcskölve vágtatást.

Hirtelen mintha ugrottunk volna pár száz 
évet. Mintha a víz visszakövetelte volna a jussát 
és megsejtettük milyen is lehetett régen a tavaszi 
Magyarország. Az ilyen dágványokon nem lehetett 
mással, mint lóval közlekedni. Se gyalog, se 
kocsival, de a jó lovat nem zavarja a hasig érő 
víz sem. Amikor aztán elértük a Cuhát egy kissé 
meglepődtünk. Tegnap idefelé barátom csak azt 
látta, hogy sok víz van a mederben. Most egy 150-
200 méteres folyót találtunk és a közepén egy kis 
pici kiemelkedő híd-ívecskét. A fasor jelezte, hogy 
merre visz az út és mivel (mint később kiderült) a 
környéken ekkor már ez volt a legjobb állapotban 

levő híd. Átgázoltunk a vízben levő 
hídig és sikeresen átkeltünk rajta, 
majd kigázoltunk a túlpartra. 
Innen már dombosabb részre 
értünk, majd Kisnyalka határában 

utolértük a sárban elakadt 
kisbuszomat, amivel egyik 

társunk a felszerelést 
szállította.

A lovakat letettük, 
traktorral kivontattuk a 
buszt és indulhattunk 
vissza az apródokért.

Újra beköszöntött a havas hideg tél, 
úgyhogy jólesik néhány nyári élményt 
feleleveníteni:

Az elmúlt nyáron a Pannonhalma melletti 
Kisnyalkán tartottuk edzőtáborunkat. 

Az ezt megelőző hétvégén pedig lábon vittem 
át lovacskámat,és ez egy 80 km-es lovas túrát 
jelentett.

Előbb a Vértes hegységen kellett átkelni. 
A nyár-eleji esőzések és szélviharok nyomát 
láttam útközben mindenütt. Vízmosások, kidőlt 
fatörzsektől eltorlaszolt völgyek. Az igazi élményt 
azonban este következett, a nyár egyik legnagyobb 
felhőszakadásával.

Kb. 10 km-t kellett abban az esőben 
megtennem, ami másnapra úgy megduzzasztotta 
az amúgy méter széles Cuhai-Bakony-ért, hogy 
több közúti hidat is elvitt. 

Császáron beszéltünk meg barátommal, 
és leendő házigazdánkkal, Tiborral, találkozót. Az 
útnak ezt a felét ő már jól ismerte.

Az esti 
találkozón 

barátom fél-
fél liter vizet 
öntött ki a 
csizmájából. 
Jómagam 
viszont 

Tihamér
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„vértEs” HírEK

Felhívás!
Előszilveszteri portya

A „VÉRTES” Egyesület december 30-án filmET foRgAT!
Szeretettel várunk minden gyereket, aki apródunk, valaha is járt edzéseinkre, illetve részt vett nyári 
táborainkban, hogy jöjjenek el a csatajelenetek hadseregeit növelni.
Akit érdekel, kérjük telefonon vagy e-mail-ben jelentkezzen a részletek egyeztetése végett.

Telefon: 06-22-714-437, 02-20-951-45-86
E-mail: vertesegyesulet@gmail.com

Ha tetszik újságunk kérjük rendelje meg!
Egyelőre 2 havonta jelenünk meg.
E-mail-ben: ingyenes
Fekete-fehér, A5: 100 Ft + postaköltség
Színes, A5: 350 Ft + postaköltség
Részletek honlapunkon: www.vertesegyesulet.hu

apród-KöpeNy csere

Aki kinőtte a nálunk készült apródköpe-
nyét, annak nagyobbra cseréljük. Rész-
letek honlapunkon. 

www.vertesegyesulet.hu
Hasonló csere lehetőség van a csizmákra is!

mustra KöNyv

Elkészült a „VÉRTES” MUSTRA-KÖNYV!
Ebben jegyezzük:
• a fegyverzetek és felszerelések mustraeredményét
• az edzéseken való részvételt
• a bemutatókon való részvételt
• a közösségi munkákat
• a versenyeken való részvételt és azok eredményét
• a továbbképzéseken való részvételt

Évi 30 bejegyzés után avatható a vitéz ap-
róddá, 90 után fegyvernökké.

helyreigazítás (2010 október)

Az előző újságszámban egy vég-
zetes sajtóhiba található a 16-ik 
oldalon, a lovagi és huszár kopja 
számozását véletlenül felcseréltük.
A gömbös-zászlós (6) a végvári hu-
szárok korába, a kézvédő tárcsás 
(7) pedig a lovagok korába illik.

6.          7.
Balassi Felhívás!

Kérünk mindenkit, aki Bálint napon Balassi meg-
emlékezést tart, jelezze nekünk, hogy közhírré 
tehessük azokat a  rendezvényeket is, mivel a 

következő számunknak ez lesz a témája.
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intErjú
WidErmann CsaBa Rossel Ildikó

Magyar Kiráyi Kardforgatók Rendje
Honvéd Szondi György SE

Az elmúlt hónapban, egy csendes, őszi napon 
Vidermann Csaba rendkapitánnyal beszélgettünk. 
Székesfehérvári hagyományőrző  csapata sok ha-

sonló értéket próbál megőrizni a lovagi és végvári korból, 
amire a mi egyesületünk is törekszik.
 Megtudtuk, hogy két 
közösségben is aktív részt-
vevő volt az elmúlt években, 
egyiknek alapító tagjai között 
szerepelt. De azt tapasztalta, 
hogy az előre meghatározott  
célok  helyett más irányokba 
tartanak és ezzel nem óhajtott 
azonosulni. El kellett döntenie, 
hogy végleg szakít a hagyo-
mányőrzéssel kidobva addigra 
két és fél év eredményeit, vagy 
saját csapatot alakít. Az utóbbi 
mellett döntött. Két nagyobbik 
fiával összefogva elkezdték a munkát: cél egy a magyar 
kultúra felé orientálódó harci hagyományőrző egyesület.  A 
fiúk ekkor 11 és 13  évesek  voltak.
 A csapathoz három hullámban csatlakoztak a tagok: 

voltak akik a régi csapatokból érkeztek. Hamarosan fiai 
barátai is csatlakoztak hozzájuk, végül a régi csapattársak 
barátai is “csatasorba” álltak.
 Az első év még a formálódásról szólt és a baranta 
keretein belül tellt. Kialakították saját céljaikat,  identitásu-
kat, mely azóta különleges színt képvisel Magyarország 
hagyományőrző palettáján. Már az első évet sok siker és 
rendezvény tarkí-
totta, ami a munka 
folytatására sarkallta 
a csapatot.
 2007 már-
ciusában igazoltak 
a Honvéd Szondi 
György Sportegyesü-
lethez mint Történel-
mi Magyar Harcmű-
vészeti Szakosztály.
 A  csapat 
munkásságának fon-

tos részét képezik az évszakonként megrendezésre kerülő 
versenyeik. A minden év októberében zajló Watthay Ferenc 
Harci Emlékversenyek összetett harci képességükben mérik 
meg a jelentkezőket. Korhangulatot idéző ruhákban, élethű-
en kialakított csata szituációkban kell helytállnia a verseny-
zőknek. Futás, célzás, összpontosítás. Ezzel a hagyomány-
őrzésnek egy új, mozgalmas módozatát valósítják meg.
 Arra a kérdésünkre, hogy milyen földrajzi területen 

tevékenykednek öszetett vá-
laszt kaptunk. Leginkább  Közép 
Dunántúlon, a Balatonnál,  de 
meghívás esetén akár az ország 
határait is átlépik. Saját szerve-
zésű versenyeiket Fehérváron 
rendezik meg.
 Amikor Csabát az álmokról, 
hosszútávú célokról faggattam, 
igazán értékes jövőképet vázolt 
fel: Szeretne független, főállású 
hagyományőrző lenni. Ennek 
helyszínéül egy birtokot képzel 
el, kőből épült várral, és körülötte 

a régi hagyományos mesterségeket művelők műhelyeivel, 
lovardával. Ezen felül saját szervezésben akár nemzetkö-

zi szintű rendezvé-
nyek is szerepelnek 
a reménybeni álmok 
között.

 Vannak emellett 
folyamatos megvalósí-
tás alatt álló tervek is 
mint a viselet, ruházat 
szépítése, egyre jobb 
lábbelik beszerzése. 
Fegyverek tekintetében 
törekvés a strapabíró 
kivitelek felé, hiszen a 

sok bemutató és a harcisebességű használat azt követeli.

 A magas nívó megtartása folyamatos odafigyelést, 
áldozatos munkát igényel, melyet heti két edzéssel valósíta-
nak meg, hiszen máshogy nem lehetne eleget tenni az évi 
45-50 teljesítendő programnak.
           A közeljövőben rendezik a Varkocs György IV. Harci 
Emlékversenyt  övbirkózás és lándzsa szabad vívás ver-
senyszámokban, azt a Balassi Nap követi szervezésükben 
a székesfehérvári 
Szent István Mű-
velődési Házban, 
majd a Budo Fest-
en / a cikk írásakor 
még visszaigazo-
lásra vár / szeret-
nék megmutatni a 
többi harcművészeti 
irányzatnak, miképp 
is harcoltak eleink 
hajdani korok fegy-
vereivel.
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verőfényes mezőre.
 A Móri Középkori Hagyományőrző Egyesület és a 
Csókakői Szabad Királyi Íjászok nézőként tisztelték meg 
versenyünket, de mi bízunk abban, legközelebb ők is 
részesei lesznek a versengésnek.
 Számos néző, kicsik és nagyok tekintették meg 
az eseményt, mely a középkori ruhák, fegyverek, érde-
kes célalakok, a vagy 60 db szélben lengedező zászló 
látványa okán is „megért egy misét”.
 Legközelebb január hónapban, a Varkocs Györ-
gy IV. Harci Emlékversenyen övbirkózás és lándzsa 
szabadvívás kategóriákban folytatódnak a küzdelmek.

Watthay Ferenc IV. Harci Emlékverseny
 2010.10.10-én a Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendje szervezésében sikeresen lezajlott Watthay Fer-
enc IV. Harci Emlékverseny.
 Ezen a versenyen ez volt az első alkalom, me-
lyen hölgyek számára is „kinyíltak a kapuk”, női kat-
egóriában is győztest hirdethettünk.
 Az egyéniben induló Boros Ildikó ( MH ) nyakába 
került az arany érem, az ezüstöt pedig Vidermanné Mec-
seki Ágnes ( szintén egyéni ) érdemelte ki. Kiemelem, a 
hölgyek nagyon magas pontszámokat gyűjtöttek, olyan-
nyira, ha a férfiak között indulnak, akkor is az élbolyban 
végezhettek volna!
 Versenyzőként a Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendje, a szári Vértes Egyesület és a Hon-
véd Szondi Íjász-szakosztály tagjai szere-
peltek, valamint egyéniben indulók is kiálltak a 

BEszámoló
WHattay FErEnC EmléKvErsEnyVidermann Csaba
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Ismét egy határon túli városban járhattunk. 

Október elején rendezték az I. Érsekújvári 

Várjátékok Castrum Novum Anno 1620-1685 

nevű rendezvényt, mely európai uniós támogatás-

ból valósult meg a Regionális Fejlesztési Alap-

ból, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében. 

Ez az újabb Tatai-Patara adoptáció óriási siker lett, 

hisz ilyen rendezvényt még soha nem láthattak a 

helybeliek. Voltak akik meg is könnyezték a végvá-

ri vitézek látványát. Furcsaság, hogy a régi várból 

még egy követ sem láthattunk,pedig a török idők 

legmodernebb erődítménye állt ezen ahelyen.

váraK: érsEKújvár

 A város története a középkorig is visszavezethető. 
Ekkor négy falu helyezkedett el a területén: Nyárhid, Gúg, 
Györök és Lék. Az első vár a Nyék folyó bal partján épült 
1545-ben, Várday Pál esztergomi érsek megbízásából.
 A második, korszerű reneszánsz erődítményként épült 
a folyó jobb partjára. Az erőd építésének katonai felügyeletét 
Zserotin Frigyes látta el. Feladata az oszmán hadsereg megál-
lítása volt a Duna bal partján, a Bécs felé vezető úton. Ennek 
a feladatának sokáig eleget is tett, egészen Forgách Ádámnak 
meggondolatlan cselekedetéig: az oszmánok dunai átkelését 
a pontonhíd elpusztításával akarta megakadályozni. Az érsek-
újvári erődért vívott harcok szeptember második felében érték 

el tetőfokukat. A Frigyes-bástyán bekövetkezett robbanás után 
az újvári helyőrség kapitulálni kényszerült és 1663. szeptem-
ber 24-én kitűzték a fehér zászlót. A város és környéke a török 
uralom alatt sokat szenvedett. Lotharingiai Károly és Heisler 
ezredes katonai akciói Érsekújvár visszafoglalására csak 
1685. július 7-én indultak Caprara tábornagy vezetésével. 
Caprara a bástyákat és az erőd belsejét lövette, ami következ-
tében leégett az élelmiszerraktár és a Ferenc-rendi templom. 
A császári seregek egészen a várfalakig nyomultak és 1685. 
augusztus 19-én elfoglalták a várat. Az erőd 22 éves török 
fennhatóság után felszabadult.

További érdekességek a város honlapján.
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ELADó
használt 6 éves  

bok-nyereg
100.000 Ft

06-22-714-437
06-20-951-45-80

Babáknak 
huszárruha

ELADó
06-22-714437

Ütőgardon  
rendelhető
Szabó István

06-30-827-77-42

Lószerszám javítás

Nyereg
Szíjazat
Katonai, 

Lovagi felszerelések
JAVÍTÁSA

2.500 Ft/munkaóra
2066 Szár, 

Dózsa György út 18.
06-22-714437

foglalKozásoK, BemutatóK

Egyesületünkkel a következő programok megren-
dezését 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

• 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, kardfor-
gatás, célba dobás, kísértetkastély, lándzsado-
bás, verekedős játék

 – népmesei, mondai és történelmi témájú szelle-
mi vetélkedők

Lovas programok
Különböző méretű, középkori, harci szerszámzatú, 
póni- és kis-lovainkon:
• gyermek-lovagoltatás
• lovas harci gyakorla-

tozás fakarddal • és 
kopjával

• középkori lovas-
táborok szervezése

• lovas csata-bemutató

apróHírdEtésEK
EgyEsülEtünK 

KínálatáBól
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páNcéloK

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

íjászfelszereléseK

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

faKardoK

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

lószerszámoK

Lándzsa tartó 1.000
Kantár 25.000
Szügyelő 12.000
Veretes szügyelő 15.000
Lovagi szügyelő 17.000
Farmatring 12.000
Lovagi farmatring 17.000
Kengyelszíj 8.000
Kengyel 10.000
Bőr heveder 14.000
Kötél heveder 8.000
Veretes orrszíj 7.000
Veretes homlokszíj 5.000
Veretes kantárszár 12.000
Nyeregbunda 15.000
Hátsó nyeregtáska 40.000
Mar táska 40.000
Lengötalpas katonai nyereg 140.000
Favázas bok-nyereg 280.000

öveK

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

hétKözNapi holmiK

Karkötő 500
Hajcsat 1.000
Tolltartó 1.000
Bicskatok 1.000
Erszény 1.000
Övtáska (varrott) 3.500
Fonott tarsoly 16.000
Lovasíjászos, kis tarsoly 4.000
Telefontok (fűzött) 2.500
Telefontok (fonott) 5.000
Férfi válltáska (A4) 23.000
Kislány válltáska 4.000
Női válltáska (A5) 18.000

Az árlista a következő szám megjelenéséig érvényes.

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

2066 Szár, Dózsa György út 18.  
Tel.: 06-22-714-437, 06-20-951-45-80  

E-mail: info@vertesegyesulet.hu
www.vertesegyesulet.hu
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iNgeK

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

dolmáNyoK

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

1867-1914-es huszármenték mintájára ké-
szítünk, szürke-fekete színösszeállítással, 
hétköznapi viseletre télikabátokat.

meNtéK

Rövid mente egyszerűsítve 55.000 
Rövid mente teljes zsinórzattal 70.000 
Hosszú mente egyszerűsítve 65.000 
Hosszú mente teljes zsinórzattal 80.000 
Bőrrátétes női mente 50.000 
Rövid női mente 40.000

süvegeK Műszőr, Báránybőr,
polár posztó

prémes süveg 2.500 4.000 
csákós süveg 3.500 5.000 
Kun süveg 4.000 
Bocskai sapka 6.500

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

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 80.000 120.000
Mente 80.000 120.000
Fehér köpeny 12.000
Tábori nadrág(oldalt gombos) 12.000
Csizma (sarkantyúval) 35.000 42.000
Pisztolytáska (pár) 12.000 24.000
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 7.000
Láncos csikózabla 4.500 4.000
Szügyelő 12.000 16.000
Farmatring 12.000 16.000
Kengyel 10.000 10.000
Kengyelszíj 8.000 8.000

huszár egyeNruha és lószerszám (1798-1848)
Kívánságra bármely kor 
egyenruháját és felszerelési 
tárgyait elkészítjük az I. világ-
háborúig. A jelzett kor egysze-
rűbb darabjaiból, raktárkész-
letünk is van.

35-ig 36-43 44-től
Papucs 6.000 6.000 6.000 
Cipő 8.000 12.000 15.000 
Bakancs 15.000 25.000 28.000 
Bakancs (kézzel varrt felsörész) 28.000 31.000 
Csizma 18.000 30.000 33.000 
Fűzős csizma 25.000 35.000 38.000 
Viking csizma 25.000 35.000 38.000 
A cipőket és a gyerek méreteket 
géppel varrjuk, a talp kézi varrása +

3.000 

Javítás
Talp-gumi csere 1.350 
Sarok-gumi csere 650
Teljes talp gumi cs. 2.000 
Talp újra varrása 4.000 

KözépKori csizmáK és láB-
BeliK
Kaptafa nélkül készülő, 
varrott talpú, középkori 
jellegű cipőket, bakancso-
kat, és csizmákat készí-
tünk, egyedi megrende-
lésre, kizárólag személyes 
próbával. Használatba vétel 
előtt egy-két hetes bejá-
ratás szükséges. Ekkor a 
lábbeli végleges formájának 
elnyerése előtt előfordulhat, 
hogy feltöri viselője lábát.

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
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Mondák a Magyar történeleMből

A rajzfilm különlegessége, hogy a középko-
ri kódexek rajzait, miniatúráit felhasznál-
va, azokat életre keltve meséli el a törté-

neteket. Több évszázados mozdulatlanság után 
leheltek életet a rajzolók az egykori képekbe.
 Az a furcsa varázslat jött létre, hogy a XIV. 
századi miniatúra-festő szerzetes, földi élete be-
fejezése után több száz évvel, rajzfilm karakter-
tervezővé lépett elő.
 A Képes Krónikától kezdve, festményeken 
és szobrokon át, még a török szultánok szemé-
lyes használatára készített miniatúrák is megele-
venednek. A muzulmán világban ugyanis tilos em-
bert és állatot ábrázolni. Így próbálják elejét venni, 
hogy az igazhívő muszlinok a bálványimádás 
bűnébe essenek. A felséges padisahnak azonban 
részletes rajzokkal illusztrált történelemkönyveket 
készítettek. Ezekkel, a szpáhikkal, janicsárokkal, 
besliákkal küzd hunyadi János, akit a Mátyás-kó-
dexek lapjairól ismerhetünk.
 A német lovagok német 
kódexekből, a bizánciak 
pedig bizánci 

festményekről lépnek elénk.
De találkozhatunk az életre kelt Szent László her-
mával, vagy láthatjuk a csatában Attila kardját is.
 Felnőttnek és gyereknek egy-
aránt él- mény 

Jankovich Marcell csodálatos 
meseszövése, ahogyan azt a lehetetlen 
feladatot - talán a világon egyedülállóan - 
megoldja, hogy a szóban mondott mese varázsát 
átülteti képi formába, és nem-hogy romlik, de 
bővül a történet jelentése. Minden képkocka egy 
önálló műalkotás, sokkrétegű jelképrendszerrel, 
mégis minden szemlélő a saját szintjén megérti 
az egészet.
 A magyar középkor forrásait sehol máshol 
nem találhatjuk meg ilyen mennyiségben. Króni-
kák, zene, viselet, hit, vallás, életmód, ruházat, 
hadakozás, mind tudományos alapossággal egy 
láncra fűzve, és elmesélve.
 Aki szülő, és szeretné, hogy gyermekében 
a mai történelemtanításnál igazabb és jobb kép 
alakuljon ki a magyarságról, járjon utána és sze-
rezze be!

Kultúrális ajánlat 
rajzFilm

A DVD megvásárolható az interneten a 
bookline.hu webáruházban.

Tihamér
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Király-KróniKa:  
szEnt salamon Király (1063-74)
Ünnepe: szeptember 28.

Egyik legkalandosabb életű királyunk, aki 
életében a királyságtól a remeteségig 
mindent végigjárt. Kevesen tudják róla, 

hogy a István és László királyunk mellett őt is a 
szentek közé sorolta az Egyház.
Különös furcsasága ez az isteni kegyelemnek, 
hogy két, egymással testvérharcot folytató ural-
kodó, egyaránt eljutott erre a dicsőségre.
 Lássuk, hogyan történhetett ez!
 Mint már atyja és nagybátyja (I. Béla) 
történetében is olvashattuk, Salamont már öt 
évesen felékesítették Szent István koronájával 
és egyúttal a német császár leányának Juditnak 
kezét is megkapta. Édesapja halála után apó-
sához menekült német földre, Béla király rövid 
országlása után azonban gyorsan hazatért, 
hogy német segítséggel elfoglalja a trónt. Ezút-
tal Béla fiai, Géza, László és Lampert menekül-
tek lengyelföldre, de ők is nemsokára sereggel 
tértek vissza.
 Már-már megint belháborúra került sor, 
amikor is a magyar püspökök lebeszélték az 
Árpád-fiakat a testvéri vér ontásáról és békét 
közvetítettek közöttük.
Úgy tűnt mindent szépen elrendeztek, és a 
négy ifjú békében és egyetértésben közösen 
vezette az országot.
 A kerlési csatában együtt győzték le a 
kunok seregét, ahol az ifjú Salamon is saját ke-
zűleg aprította a rabló hordát, ám Szent László 
dicsősége elhomályosította a király hőstetteit.
 Nemsokára a Bizánci kézben levő Nán-
dorfehérvárt ostromolta meg a rettenetes mére-
tű magyar sereg.
Két hónapig ostromtornyokkal és kőhajító gé-
pekkel, vívták a várat, de a védők bátorsága és 
ügyessége miatt csak nem sikerült elfoglalni.
Ekkor egy rab magyar leány belülről felgyújtotta 
a várat, és a nagy kavarodásban az ostromló 
seregnek is sikerült betörni. A görög védők a 
fellegvárba menekültek és néhány nap múlva 
megadták magukat. Csakhogy a ravasz görög 
várparancsnok nem Salamon királynak, hanem 
Géza hercegnek adta át kardját. Erre a király 
– megsértődvén ezen - nem adta ki a mesés 
zsákmányból járó részt a hercegeknek és a 

nyolc éve tartó békés viszony megszűnt a roko-
nok közt.
 Örült ennek az álnok Vid ispán. Gyűlölte a 
hercegeket és mindig a békesség ellen beszélt.
 -„Aminként két éles kard nem fér meg egy 
hüvelyben, úgy ti sem országolhattok együtt 
egy országban.” – mondta Vid, és a király eztán 
mindig rá hallgatott.
 Sokféleképpen próbálta Salamon és Vid 
ispán tőrbe csalni Géza herceget, de ő igen 
ravasz ember lévén mindig elkerülte a kelepcét, 
öccsét, Lászlót, pedig elküldte külországban élő 
rokonaihoz segítségért.
 Salamon király gyorsan megtámadta a 
herceget, akinek csak kevés katonája volt, meg 
is verte seregét, de nemsokára megérkezett 
László sógorának a cseh hercegnek seregével 
és Mogyoródnál legyőzték a király hadait. Ott 
veszett Vid ispán is, aki pedig a harc előtt her-
cegséget kért a királytól.
Az ország Gézát királlyá választotta és megko-
ronázta. Salamon elvesztette híveit és koronáját 
is és Moson várába futott.
 Bánatában német sereget kért apósától, 
de Géza király emberei arannyal megveszteget-
ték a német vezéreket, akik azt tanácsolták a 
császárnak, hogy térjen haza.
Salamon Pozsony várába zárkózott és sokáig 
védekezett. A két had vitézei gyakran kihívták 
egymást párviadalra.
Történt egyszer, hogy Salamon is és László is 
elkérte egy-egy közvitézének ruháját és a vár 
alatt összetalálkoztak. Keményen vívtak egy-
mással, de Salamon egyszerre megfordult és 
otthagyta a bajvívás helyszínét.
 – Mi történt uram, te még sosem futottál 
el semmilyen ellenségtől? – kérdezték vitézei.
 –  Nem is tőle ijedtem meg, de őt senki 
meg nem sebezheti, hiszen angyalok védelme-
zik lángoló pallossal.
Salamon megértve az égi látomást, végre le-
mondott a koronáról Szent László javára, mert 
közben Géza király elhunyt.
 László királytól tisztes uradalmat kapott, 
de rossz vére újra fenekedni kezdett, a király 
életére tört, és Visegrádon börtönbe vetették.
Közben László király ünnepséget rendezett 
István király szentté avatására. Csakhogy a 
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kőkoporsónak sehogy sem tudták leemelni a 
fedelét. Ekkor az ünneplő sokaság közé lépett 
egy remete asszony és azt mondta, hogy előbb 
Salamont kell elengedni és csak utána fog en-
gedni a koporsó.
 Úgy is lett. László kiadta a parancsot a 
szabadon bocsátásra és a kőszarkofág enge-
dett, leemelték fedelét, és előkerült Szent István 
porladó teste, de jobb keze csodálatos módon 
sértetlen volt. Véssük emlékezetünkbe, hogy 
ebben a csodában országunk három szent kirá-
lya is szerepelt.
 Salamon azonban még nem kívánt a 
csodák kijelölte útra lépni. Újra a 
németekhez futott katonákért, de 
csak felesége elutasítását kap-
ta.
Eztán a besenyőkhöz ment 
és nekik ígérte egész Erélyt, 
ha őt a koronához juttat-
ják. Elvette a besenyő vezért 
lányát is, de a hadát szétverte 
a magyar királyi sereg. Erre 
Bolgáriába futott a besenyők-
kel fosztogatni, de kelepcé-
be került.
Bizánci katonák Drinápoly-
nál egy várba szorították. A 
könnyűlovas besenyők egy 
folyót átúsztatva egérutat 
nyertek, de Salamon és 
kísérete nehéz páncéljá-
ban nem követhette őket. 
Hosszú harc után kitörtek, de 
csak kevesen me-
nekültek meg 
vezérükkel.
 
Sokáig 

kóboroltak míg a tél is beállt. A befagyott Duna 
egy szigetén állt meg a kis csapat. A pihenő 
vitézek közül felállt Salamon, letette a pajzsát 
és bement a fák közé, mintha mindjárt vissza-
jönne. De sosem látták többé…
 … az Adria partján, Pula város mellett élt 
egy bölcs remete, imádságban és vezeklésben. 
Sokan keresték tanácsaiért. Halála után sírját 
is sokan meglátogatták és kérték égi közbenjá-
rását. Egykor Salamonnak hívták és Magyaror-

szág királya volt.

Tihamér
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lovagi FElszErElés: 
a tEgEz

Íjat már az ősember is használt, a 
nyílvesszőket pedig már ekkor is egész 
biztos összefogták valami módon a szállí-

táshoz.
          Meglepő, hogy a legegyszerűbb nyíltegezért 
mégsem az őskorba, vagy az őserdei primitív tör-
zsekhez kell utazni, hanem a középkori Nyugat-Eu-
rópába, Robin Hood világába. Itt is használtak azért 
különböző tegezeket, de furcsa módon a híres 
angol íjászok többnyire vászonba tekerték nyíl-
vesszőiket és kötéllel átkötve vetették a vállukra. 
Ha lőni akartak kikötötték a vászongöngyöleg egyik 
végét. A hadseregek szekéren hordóban szállították 
a nyílvesszőt, csata előtt kiosztották, az íjászok 
pedig maguk előtt a földbe szúrták. A nyugati 
íjászok nem voltak túl mozgékonyak. 
     Ennek persze az volt a fő oka, hogy itt az íj és 
nyíl a szegények fegyvere volt, míg a gazdagok 
megvetették az íjászokat.
     A 2 méteres long-bow íjat pedig nem lehetett 
sem íjtegezben hordani, sem lóhátról használ-
ni.
 A tegez jellemzően a keleti fegy-
verzet része. Itt a királyi jelvény is volt az 
íj. Az ókorban íjat és tegezt még a pén-
zekre is ráverették.
Háromféle íjász eszköznek készítettek 
tokot, egy honfoglalás kori lovas-íjász 
mindhármat viselte. Egyet a nyílvesszőnek, 
egyet a leeresztett, és egyet a felajzott íjnak. Ezt 
manapság készenléti íjtegeznek nevezik. Különös, 
hogy a magyar nyelvben, mely pedig oly színes, 
mindhármat ugyanaz a 
szó jelöli. Esetleg a puzdra 
kifejezés jöhet szóba, de 
ez is éppúgy jelenheti a nyíl 
vagy íjtartót is.
 Az első te-
gezábrázolások a 
tudomány által ma 
asszírnak és szkí-
tának nevezett népekhez 
fűződnek.
           Az asszír lovas-
íjászok háti tegezt 
használtak, a szkíták 
azonban kombinált 
íj és nyíltartó résszel 
készült tegezt, amit a 
bal oldalon az övükön 
viseltek. Mivel ekkor 

még nem volt kengyel, nem tudtak volna lóra 
ugrani, ha mindkét oldalon fegyverek lógnak.

          A  hunok már feltalálták a kengyelt, 
aminek segítségével könnyebb a nyeregbe 

szállás, így ők már mindhárom tegezfaj-
tát hordták. Az íjat bal, a nyílvesszőt jobb 
oldalon viselték. Mivel a lovas-íjász had-
rendben a balkezesek külön csapatban, a 

jobbszárnyon voltak, valószínűleg ők fordít-
va szerelkeztek.

Nézzük a különböző a típusokat!
Amit a mai lovas-íjászok nem használnak, az a 
leeresztett íjat tároló puha vízálló bőrtok. Mindig 
ebben tartották az íjat és csak a harc előtt ajzották 
fel és tették át a készenléti tegezbe. Egyrészt a mai 
üvegszálas íjak jobban bírják a felajzást és a ned-
vességet, másrészt töredékébe kerülnek, mint ezer 
éve, ragasztott társaik. Nem kell őket annyira óvni, 
és mostanában ritka a mindennapos, reggeltől 

estig tartó íjhordás is.
 A készenléti tegez követi a felajzott íj for-
máját. Annyira szoros, hogy nehogy kiessen az íj, 
de könnyű legyen kirántani és visszadugni. Lehet 
húrral fölfelé vagy lefelé, illetve a felül levő végével 
előre vagy hátra is viselni, mindegyikre láthatunk 
példát a régi ábrázolásokon.
 A nyíltartó sokféle lehet.
 A perzsa gyalogosok háti tegezébe legalább 
100 vessző férhetett.
 Az asszírok és a XIX. századi indiánok háti 
tegezből lovas-íjászkodtak, de az ő íjaik és vesz-
szőik még rövidebbek voltak. Hosszú 70-80 cm-es 
nyílvesszőt lóháton  nehéz kihúzni. Ezért a lovasok 
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inkább oldaltegezt használnak.
 A lovas-íjász hadseregek sok vesszőt igé-
nyeltek, így nagy, 50-100 vesszős zárt tegezt hord-
tak. Ezek alul-felül nyithatók. Alulról heggyel felfelé 
töltenek és becsatolják, majd mikor felülről kihúzzák 
a vesszőt, ez a mozdulat még a tollat is lesimítja. 
A hegyeknek azért is kellett felfelé állni , hogy a 
harcos a sokféle nyílhegy közül, mindig a meg-
felelőt választhassa ki.
 Amikor ilyet készítettem zavart, hogy zörög-
nek, ütődnek benne a nyilak. Pont ekkor olvastam 
azonban egy bibliai zsoltárt, aminek egy részlete 
a büszke harci paripát írja le, akinek „csörömpöl a 
tegez az oldalán”. Íme egy kiváló példa a kísérleti 
régészet és a korai kútfőadatok találkozására. 2500 
évvel ezelőtt éppúgy zörgött a tegez mint ma.
 A lapos tegezekbe kevesebb vessző fér (kb. 
10-25, ami viszont nem lötyög), nyitottak, csak a 
nyílvessző felét takarja, de bármikor elő lehet őket 
rántani. Rengeteg formában készültek az évszáza-
dok alatt.
Ami bizonyos, hogy olyan kör keresztmetszetű 
zörgős tegez, ami a vessző feléig, kétharmadáig ér, 

csak sportcélokra hasz-
nálható. Már egy kisebb 
kirándulásnál is lépten-
nyomon kipotyognak 
a vesszők, de az első 
futásnál szinte azonnal.
 Érdekes, hogy a 
lovas-íjászok majdhogy 
minden ábrázoláson 
másként viselik a tege-
zeiket. Jómagam már 
több ezer tegezt készí-
tettem az elmúlt évtized-
ben, de ha lovas-íjász 

megrendelőm akad, mindig egyéni felfüggesztést 
kér. Valahogy lovon mindenkinek máshogy esik 
kézre a fegyvere.
 Mivel ezek az eszközök igen nagy felületűek, 
kívánják a díszítést, ami mindig az adott kultúrá-
hoz igazodott. Az utolsó európai, lovas-íjászo-
kat alkalmazó hadsereg a török volt. Tőlük sok 
selyemmel bevont, arany-, vagy ezüstskó-
fiummal (ezüstszállal) hímzett, nemesfém 
vagy drágakő veretekkel díszített tegez marad fenn 
és látható a múzeumainkban.
       A magyar lovagi fegyverzethez – a nyugatival 
ellentétben – hozzátartozott az íjász-felszerelés. 
Annál is inkább, mert a közhiedelemmel ellentétben 
nem csak a könnyűlovasok íjásztkodak. A szar-

maták, pártusok, hunok, magyarok, 
bizánciak, mongolok, törökök, japánok és 
minden lovas nép hadseregében ott voltak a talpig 
páncélos lovas-íjász elit-alakulatok mint legütőképe-
sebb egységek. Mint leggazdagabb katonák, való-
színűleg ők díszítették legdrágábban tegezeiket is, 
így ezek maradtak meg napjainkig a világ kincstára-
iban.

Tihamér
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A „VÉRTES” Egyesület,  
„B” jogosítvánnyal vontatható 

lószállító utánfutót keres.
Készpénzünk nincs, viszont kézműves 

műhelyünk kínálatából, csere-üzletet aján-
lunk.

Kínálatunk ebben az új-
ságban megtekinthető.

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

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

Lovasközpont és Fogadó
• Lovak bértartása
• Lovaglás
• Lovasoktatás, gyerekek-

nek 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

rEjtvényEK

Megfejtés: Érsekújvár ebben az évben kapott városi címet.

Megfejtés: Szent Salamon halálának éve.
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A szeptemberi újság 
rejtvényének helyes 

megfejtői és szerencsés 
nyertesei:

• Fridrich Vica

• Kovács Viktor  
(Székesfehérvár)

1-1 ezüstdénárral gazda-
godnak.

A helyes megfejtés: 
Krudy Gyula
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Találd ki, hogy a jelek milyen számokat jelentenek!

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: kapitany@vertesegyesulet.hu
Beküldési határidő: 2010. január 15.
Sorsolás: 2010. január 16.

10
 é

v 
al

at
tia

kn
ak

 e
lé

g 
ez

t b
ek

ül
de

ni
.

10
 é

v 
fe

le
tti

ek
ne

k 
m

in
d 

 
a 

ke
ttő

t b
e 

ke
ll 

be
kü

ld
en

i.



19.



20.


