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A bemutató perceiben a sztyeppi világot idézzük a közönség elé. A zenék, amiket hallani fognak; 
mongol népdalok, harci dobok és belorusz-tatár népdalok.  A két bemutatóval  - lovas íjászat és ügyességi 
gyakorlatok,  valamint  a  lovas  közelharci  bemutató  -  azt  a  mozgáskultúrát  rekonstruáljuk,  amivel  egy 
honfoglaló harcos rendelkezett. 

Viselet 

A lovagló- és harci technikákhoz hasonlóan a honfoglaló viselet  is sztyeppi nomád örökség. Alul 
vászonból, bőrből, nemezből, selyemből, vagy brokátból készült nadrágot hordtak, melyet puhatalpú nemez-, 
vagy bőrcsizmába foglaltak. Felül hasonló anyagból készült inget viseltek. Erre vették fel az úgynevezett 
kaftánt, vagy dolmányt, mely lehetett középen, oldalt, vagy átlósan záródó. Az átlósan záródó ruha már a 
szkíták idejében is  ismert volt  a sztyeppén. A ruha teljes mértékben illeszkedik a testhez,  és annyira jól 
használható, hogy Belső-Ázsiából kínai közvetítéssel egészen Japánig eljutott, sőt ez a minta alapja több mai 
keleti harcművészet által használt öltözéknek is. (Megtalálható a judoban, a karate különböző ágaiban, az 
aikidoban, az iaidoban, kendoban… stb.) A férfi viselet általában egyszerűbb, ellenállóbb anyagból készült, 
kevésbé volt díszített mint a női. 

A férfi és női viselet alapjaiban nem tért el egymástól. A nők is nadrágot, inget és dolmányt hordtak, 
de általában finomabb anyagokból és jobban díszítve hímzésekkel, nemesfém-, vagy gyöngy szerelékekkel. 

Lovasíjászat és ritmikus tornagyakorlatok 

Haramza  Klára  18  éves,  jelenleg  középiskolás  tanuló,  kiemelt  érdeklődési  területe  a  magyar 
népművészet  és  ornamentika,  a  magyar  népzene  és  népének,  valamint  a  történelem.  14  éves  kora  óta 
foglalkozik lovasíjászattal. 

Bemutatójában a  lovasíjászattal  és  a  tornagyakorlatokkal  a  lovaglás  ritmikája  érvényesül.  Üléssel 
irányítja a lovat, minek során combbal és csípővel nemcsak követi a ló mozgását, de irányítja is: ló és lovas  
deréktól  lefele  eggyé  válik.  A felsőtest  mozdulatlan,  vagy  az  alsótesttől  függetlenül  mozgatható.  Ezt 
legjobban  a  ló  hátán  végzett  ritmikus  tornagyakorlatok  szemléltetik:  a  karok  és  vállak  az  alsótesttől 
függetlenül, mégis a ló vágtájának ritmikáját felhasználva mozognak, ami kivételes ritmusérzéket igényel. 
Ennek a technikának a végrehajtása a hajdani lovasíjászoknál élet-halál kérdés volt, hiszen csak nyugalmi 
állapotban lehetett pontos, célzott lövést leadni. A bizonytalan ülés, amellett, hogy veszélyes, el is fárasztja a 
lovast, a görcsös mozgás megakadályozza a lóval való „eggyé válást”. Ha valaki fél a lótól, az merev ülést és  
darabos mozgást fog eredményezni, amiből egyenesen következik a rossz lovaglás. Ez a nomád gyermekek 
számára ismeretlen volt, hiszen már karon ülő korukban nagyanyjuk a bölcsőjüket maga elé fogva lovagolt 
velük. 
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Lovasíjászat 

A lovasíjászatnál a töltés gyorsasága és folyamatossága legalább annyira fontos volt, mint a pontos 
célzás. Volt,  hogy a csatában hosszabb ideig tartó nyílzáport  zúdítottak az ellenségre,  amihez folyamatos 
töltés, és egy koncentrált területre történő lövésre volt szükség. Ehhez használták legfontosabb fegyverüket, a 
merevszarvú, összetett, visszahajló íjat. 

Sokan visszacsapónak nevezik,  amit  azonban nem szabad szó szerint  értelmeznünk,  hiszen ha az 
íjkarok lövés után visszacsapnának, leválna a húr az íjtestről. Ezzel szemben a „visszahajló” kifejezés arra 
utal, hogy a karok ajzatlan állapotban az ellenkező irányba hajlanak, mint felajzva. 

Összetettsége abból áll,  hogy nemcsak fából készült,  mint az egyszerű íjak,  hanem a karok belső 
részére  szarut,  külsőre  állatínakat  ragasztottak  túró-  és  halenyvvel.  Ezen kívül  az  íj  nem egy fából  van 
kifaragva, hanem különálló szarvakból, karokból és markolatból van összeállítva. 
Két végén keményfából készült szarvak találhatók, melyek gyorsítókarokként funkcionálnak. Sokszor ezekre 
is ragasztottak szarut, ez azonban az íjat csak statikailag erősítette, átütő erejét nem növelte. 

Nyílvesszők 

Őseink többfajta nyílvesszőt is használtak. A legelterjedtebb a rövid, vagy hosszú vágóélű, rombusz 
alakú nyílhegytípus, de gyakori a páncéltörő is, ami lehet gúla, kúp, vagy fullánk alakú. 

Ezen kívül még számos nyílhegyet használtak: 
- súlyos, ék alakú hegy: fellőve jól gyorsult, nagyobb átütrő erővel rendelkezett. 

- tűhegyes, lökőgombos: prémes állatok vadászatánál használták, a vékony hegy alatt lévő gomb 
megakadályozta, hogy a nyílvessző mélyen az állatba fúródjon és károsítsa a prémet 

- villás, fecskefarok alakú: V alakú nyílvessző, melynek belső felét köszörülték élesre. 

- zengőgömbös nyílvessző: a hegy alá egy lyukas gömböt rögzítettek, mely a vessző kilövése után hangot 
adott ki. Az ilyen nyílvesszőket tűzvezető vesszőknek is nevezik. Kínai forrás szerint a hunok használták őket 
először, amerre a vezér lőtt, arra lőttek a katonák is. 

- tűzgyújtó nyílhegy: rombusz alakú nyílhegy, melyben két kivágás található, ide rögzítettek meggyújtható 
anyagot 

Lovas közelharci bemutató 

A közelharci  bemutatót  Haramza  Márk  hajtja  végre,  aki  a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem 
harmadéves történelem szakos hallgatója. Az egyetemen Dr. Hidán Csaba régész, történész, keletkutatótól 
tanul  szablya-,  fokos-  és  lándzsavívást,  valamint  késharcot.  Specializációs  területe  a  kísérleti  régészet, 
valamint a had- és fegyvertörténet, ezen belül a népvándorlás kori nomád had- és harcművészet. Huszonegy 
éves,  és  középiskolás  kora óta  foglalkozik lovasíjászattal,  valamint  vívással.  2007 óta  szerkesztett  lovas 
programmal lép fel az ország különböző helyein. 

A műsor szerkesztettségét tekintve egyedülálló, hiszen a közönség egy olyan dinamikus lovaglást lát 
váltott fegyverek használatával, amit egy korabeli lovasroham során hajthattak végre. 
Ezek a technikák hajdanán nemcsak eszközök voltak a csatákban való győzelemhez, de életek is múlottak 
rajtuk.  A most  végrehajtott  gyakorlatok  már  az  ügyességet  szemléltetik,  és  nem a  szúrások és  vágások 
hatását. Ezek elvégzéséhez hallatlan figyelemre van szükség. 

A ló hátán történő harcnak alapvető feltétele, hogy a lovas legalább az egyik kezét szabadon tudja 
használni, de sok esetben szükség van mindkét kézre. Ilyenkor derékkal és combbal kell irányítani a lovat. Ez 



csak egy módon végezhető: ülni kell  a lovon, méghozzá úgy, mintha  „össze lennének nőve”. Több mint 
valószínű, hogy a lovasnomád szkíták nyomán született meg a görög mitológiában a félig ember és félig ló 
testű kentaur-kép. A lóval való együtt mozgást, ez által az üléssel való irányítást, szőrén lehet a legjobban 
elsajátítani. 

Közelharc 

A lovas közelharc során az egymással szemben álló lovasok harci vágtában rohamoztak, ami 40 - 50 
km/h közé esett. A csapatok sormélysége sokszor a húsz főt is meghaladhatta, ezért egy harcosnak nemcsak 
egy, hanem akár harminc-negyven egymást követő ellenfélre is figyelnie kellett. 
Ez megkövetelte a lovastól, hogy fegyvereivel minél gyorsabban tudjon csapást mérni és hárítani. Nemcsak a 
csapások gyorsasága és pontossága volt fontos, hanem az is, hogy ezeket, mint sorozatot dinamikusan, a 
megfelelő helyen, egy rövid időhatáron belül végre tudja hajtani. 

A lovas kendőket és karikákat visz el lóhátról. A kendő könnyedsége révén elhajlik a cél elől, nem 
lehet erővel felszúrni. A karika a test különböző felületeinek felel meg. Ez a gyakorlás már a XVII. századból 
ismert: egy korabeli kártyán maradt fenn, ahogy egy lovas különböző méretű és magasságú karikákat visz el 
egy állványról. A karika dobása egy nehezített változat, itt már a mozgásra is figyelni kell. 

A közelharci bemutató során három fegyver van használatban

1. Fokosbárd 

Az ütő-vágó fegyverek családjába tartozik. Kétkarú fegyver, az egyik kar (bárd) vágásra, akasztásra 
és csavarásra, míg a másik (fokos) páncélok beütésére alkalmas.

2. Szablya 

A leggyakoribb és leg jellegzetesebb honfoglaló közelharci fegyver a 70-90 cm hosszúságú szablya 
volt. A fegyver markolata a pengével ellentétes irányba hajlik, ami hatásosabb szúrást tesz lehetővé és segíti a 
penge élével történő vágást. Az egyenes kardokkal szemben a szablyával ívesen vágnak, ami nagyobb hasító 
hatást eredményez. A penge homorú oldalának utolsó harmadát, vagy ötödét is élesre köszörülték, vagy a 
penge síkjából kiugró fokéllel látták el. Ennek szerepe az volt, hogy a fegyver visszarántásakor is lehessen 
vele vágni. 

Találunk példát két szúró-vágó fegyver használatára, a magyar történelemben Tomori és Kinizsi is 
harcolt így. 

3. Kopja 

Döfő – öklelő – szúró szálfegyver. A közhiedelemmel ellentétben a kopját harc közben soha nem 
dobták, hanem egy-, vagy két kézre fogva szúrtak, vagy egy kézben hónalj alá fogva ökleltek vele. 
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