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Ütközetek életre keltve: török zsoldossá vedlik át a történelemszerető székely

Csataújrajátszás hadi fesztiválokon

– Hogyan kerültél kapcso-
latba a közösséggel?
– A történelmet az általános is-
kola negyedik osztályában sze-
rettem meg, szerelem volt első 
látásra. A haditornával 2004-ben 
találkoztam először. Egy nem-
zetközi történelmi vetélkedőn 
voltunk Törökbálinton, ahol a 
szünetekben bemutatókat tartot-
tak: először egy Szent László te-
matikájú rém unalmas bemutató 
volt. Aztán jött egy másik csapat, 
a mai Norde Guard, amely fan-
tasztikusan játszott. A felszere-
lés szakadt volt, törött pajzsok, 
kicsorbult kardok, de a szereplők 
tele voltak élettel. A megjelené-
sük hozta az északi zsoldos ka-
raktert, a harci bemutatójuk pe-
dig koreográfia nélküli, vad sza-
badvívás volt. Szikráztak a kar-
dok, csattogtak a balták. Én ott 
és akkor szerettem bele ebbe. 
Az előadás után megkerestem a 
vezetőjüket és jeleztem, hogy én 
is ezt szeretném. A csapat Ma-
gyarországon volt, én pedig Er-
délyben, így nem tudtam neki-
fogni. De 2013-ban Zólya Leven-
te barátom szó szerint elránga-
tott a TDA fellépésére. Ők pont 
a dák–római háborúk korát ele-
venítették fel, és fantasztikus ér-
zés volt. Egykor a suliban ezzel a 
korszakkal szerettem meg a tör-
ténelmet, most tevékenyen újra-
élem. 2014-ben a műtéteim után 
(a segítségért azóta is hálás va-
gyok sokaknak) azt mondta az 
orvos: bármit sportolhatok, kivé-
ve, amiben szúró-vágó fegyverek 
vannak. Mondtam, doktor úr, én 
csak azt sportolom.

– Honnan származnak a ko-
rabeli öltözékek?
– Már 2014 végén elmentem a 
Savaria karneválra Szombat-
helyre, ugyanabban az évben pe-
dig a székelyudvarhelyi Vörös 
Darabontok csapatnak lettem az 
idegenvezetője, és itt szereztem 
be az első végvári korszakos ru-
háimat és a kardomat. 2015-ben 
felköltöztem Budapestre, és a 
munkába temetkeztem, de a ha-
ditorna megtalált egy pályázat 
kapcsán, a Kapuvári Hajdúk és 
Gartai Muskétások egyik vezető-
je, Pintér Gábor felhívott, és meg-
beszéltük, hogy a következő év-
től velük mehetek a fellépésekre. 
2016 májusában Tatára még Vö-
rös Darabontként érkeztem, vi-
szont nagyon megfogott a török 
tábor és sereg hangulata. Koráb-
ban is érdekelt az oszmán ha-
di kultúra, és mivel a török har-
cosokból sosincs elég – Magyar-
országon ugyanis majd minden-
ki magyar végvári vitéz vagy haj-
dú akar lenni, holott a korabeli 
csatákban mindig hatalmas volt 
a török túlerő –, készíttettem ma-
gamnak egy turbánt, és török ka-
rakter kidolgozásába kezdtem.

–Miről szól a haditorna?
– Mindenkinek mást jelent, de el-
sődleges cél szerintem a kelle-
mes időtöltés mindkét részről: a 
hagyományőrzők és a közönség 
részéről is. Hiszen a hagyomány-

őrzők saját idejüket és pénzüket 
áldozzák erre. A végső cél termé-
szetesen egy korszak minél hite-
lesebb megjelenítése lenne. En-
nek természetesen megvannak 
a különböző szintjei: egyesek a 
barátokkal összeülve elképze-
lik, mit kellene tenni, és az Eg-
ri csillagok film alapján készíte-
nek maguknak valamiféle török 
ruhát, vagy a sarki jógaboltban 
vásárolnak be. De ott van a má-
sik oldal is, amely több százezer 
forintot szán a felszerelésre. Az 
egyik török hadvezér felszerelé-
sének az ára megközelíti a 2 mil-
lió forintot, például a pajzsát és 
az alkarvédőjét a Közel-Keletről 
szerezte be. Illetve vannak olya-
nok is, akik kézzel szőtt vászon-
ból, kézzel kovácsolt tűvel, sa-
ját maguk által sodort cérnából 
varrják meg a ruhájukat. 

Hallottam olyanról is, aki Pes-
ten járt évekig egyetemre, de ele-
ge lett belőle, kiköltözött a tanyá-
ra, lovakat tart, és a kun hagyo-
mányok felelevenítésének szen-
teli az életét. A várpalotai Csepin 
Péter például (egyeseknek isme-
rős lehet az Esti Showderből) két-
három évente komoly lovas tú-
rákba vág bele, élete a lovak és 
a végvári hagyományőrzés körül 
forog. Én ezen a skálán valahol 
középen vagyok. Van két váltás 
ruhám, egy kardom, eddig min-
dent összevetve mintegy 6000 
lejt költöttem a felszereléseim-
re. A világhálón a következő szö-
veg olvasható egy kép alatt: „sze-
rettesd meg a gyerekeddel a ha-
gyományőrzést, és soha nem lesz 
pénze drogokra.”

– Hogyan kell elképzel-
ni egy ilyen újrajátszott 
csatát?
– Ez a rendezvény szervezői-
től függ, de rendszerint a csa-
ták újrajátszása szakmai alapo-
kon nyugszik. Általában a látvá-
nyos tömegharc, a tűzfegyverek 
és az újrajátszott történelmi ese-
mény legfontosabb jelenetei kö-
rül forog. A csaták mindig a sere-
gek csatarendbe fejlődésével és 
a tüzérségi előkészítéssel kez-
dődnek. Miután felálltak a sere-
gek, elhelyezik az ágyúkat és tü-
zelnek. Az ágyútűz félelmetes. 
Igaz, mi résztvevők tudjuk, hogy 

az ágyúkban nincs golyó, csupán 
a puskaport fojtják le és lövik ki, 
mégis rombolja az ember bátor-
ságát és morálját. Egy fesztiválon 
általában összesen 15–20 ágyú 
jelenik meg. Bele sem merek gon-
dolni, milyen hatással volt a ko-
rabeli katonák moráljára, amikor 
egyszerre több száz ágyú volt a 
csatatéren. Az ágyúzás után álta-
lában a muskétások sortüze kö-
vetkezik, ahol korhű – de bizton-
ságos – muskétákba töltenek fe-
kete lőport, azt fojtják le és lövik 
ki. Ezt a rohamok és a közelharc 
követi. Tudni kell, hogy a közel-
harcban használt fegyverek nem 
élesek, viszont súlyosak. Senki-
nek nem az a célja, hogy megse-
bezze az ellenfelét. Ennek ellené-
re sajnos ez néha mégis megtör-
ténik. A jól dokumentált történel-
mi csatáknál – például Szigetvár 
vagy Eger ostrománál – a szerve-
zők külön hangsúlyt fektetnek a 
fontos események megjeleníté-
sére, gyakran a modern technika 
és színészek segítségével. Eger-
ben például Dobó István szerepét 
egy neves színművész alakította, 
aki saját korhű páncélt készítte-
tett, illetve tanult vívni a szerep 
kedvéért, beszédét pedig a sisak-
ja alá rejtett mikrofon segítségé-
vel hallhatta az egész közönség. 
Idén a Tatai vár ostromát a vár 
falára szerelt hatalmas kijelzőn 
lehetett követni, a párbeszédeket 
előre felvették, így a közönség jól 
hallhatta a szöveget.

– Magyarországon népsze-
rűek a hadi fesztiválok?
– Szerencsére nem divat, és so-
sem lesz az. Túlzottan felhígul-
na, és ez sem a közönségnek, 
sem a résztvevőknek nem lenne 
jó. Ez olyan hobbi, amihez min-
dig is kellett egyfajta elvetemült-
ség. Hagyománya viszont van, a 
legrégebbi fesztiválok már nagy-
korúak, a fiatalok körében kiala-
kult egyfajta „karneválfüggőség”. 
A hagyományőr csapatoknak ta-
vasszal már egész szezonra be-
telik a naptáruk: két-három hét-
vége kivételével mindig van fel-
lépésük. Olyan is megtörténik, 
amikor egy hétvégére kettő esik. 
És ez csak a mi korszakunk, a 
kora újkor. A rendezvényeken 
általában ismerős arcokkal le-
het találkozni, de egy-két lelkes 
újonc mindig megjelenik.

– Erdélyben vannak ilyen 
kezdeményezések?
– Erdélyben jóval később indult 
el ez a folyamat, az elsők között 
volt a korábban említett kolozsvá-
ri csapat, a TDA és a nagyváradi 
Ezüst Sólymok. Itt kell megemlí-
tenünk a székelyudvarhelyi Vörös 
Darabontok csapatát is, amely bár 
nem a katonai hagyományőrző 
vonalon mozog, tehát nem csatá-
kat játszik újra, Magyarországon 

igen sokan ismerik, és elismerés-
sel beszélnek a felszereléséről. A 
székely hagyományőrzésben pe-
dig élen jár Sashalmi-Fekete Ta-
más, aki Kaposvárról költözött 
hozzánk, és tapasztalatait az első 
középkori székely sereg felállítá-
sába fektette. Az évek alatt szépen 
fejlődött csapata, és egyre több 
rendezvényen öregbíti városunk 
hírnevét Erdélyben és Magyar-
országon. Saját rendezvényük is 
van: az augusztusban megrende-
zésre kerülő Erdélyi Seregszem-
le, ami egyre nagyobb érdeklő-
désnek örvend.

– Hogyan választottad ki az 
általad alakított történelmi 
figurát, hogyan dokumen-
tálódtál? És honnan szerez-
ted be a korhű felszerelést?
– A figurát mindig a csapat ve-
zetőségével együtt dolgozzuk 
ki. Mivel minden csapat egy se-
regtestet formáz kicsiben, ezért 
fontos, hogy az illető korban je-
lentős, különleges karakterek 
és a „tömeg” is megjelenjen. A 
„tömeg” felszerelése pedig a 
fegyvernemtől függ. Jelenleg két 
karakter kialakításán dolgo-
zom, mindkettő török, az első a 
szilithár. Ez magyarul nagyjából 
fegyverhordozót jelent: a pasák, 
illetve a szultán közvetlen kö-
zelében teljesítettek szolgálatot. 
A fegyvertárért feleltek, illetve 
amikor a pasa utazott, a kardját 
vitték mögötte. Mivel eddig senki 
sem formált ilyen karaktert Ma-
gyarországon, így a korabeli áb-
rázolásokat tanulmányoztam, 
illetve szakemberekkel beszél-
tem a témáról, és közösen hatá-
roztuk meg, mit kellene viselnie 
a szilithárnak.

A másik szerepem egy török 
zsoldos (seymen). Itt az elvárás 
láncing, vassapka, korhű ruhá-

zat, illetve a lábbelim bocskor 
kapcával, mert az jobban illik a 
csapat koncepciójába. A hagyo-
mányőrzők között sok történész 
és régész, illetve a szakma iránt 
komolyan érdeklődő kézműves 
van, akik szívesen válaszolnak 
az érdeklődő kérdésekre. Így egy 
jó felszerelés kialakítása immár 
csupán idő és pénz kérdése, meg 
persze egy kis szorgalomé és 
utánajárásé.

– Miért választottál török 
és nem magyar figurát?
– A török zsoldos karakterből 
egy kifejezetten szakadt, gyáva 
„vitézt” fogok megjeleníteni egy-
szerűen azért, mert abban a kor-
ban szerintem ebből volt a leg-
több, mégis megfeledkezünk ró-
luk. Sajnos van egy olyan tenden-
cia (főleg a magyar oldalon), hogy 
a legtöbben nemest vagy vezért 
akarnak megjeleníteni drága fel-
szereléssel, aki oroszlánszívvel 
harcol a csatában. Ez pedig sze-
rintem nem reális. Igaz, hogy a 
történelemkönyvekben a hősök 
szerepelnek, de a valóságban az 
átlagos katonából volt a legtöbb. 
A zsoldos karakterem tehát hi-
ányos, szakadt felszerelésben 
megy csatába: ha túl sok az ellen-
fél, elfut, viszont ha prédálni kell, 
akkor az első sorban áll. Szerin-
tem ez még hiányzik a korszak 
megjelenítéséből. Ha majd a csa-
tatéri oroszlánokból lesz hiány, 
akkor szívesen vállalom azt a 
szerepet is, a cél a közönség szó-
rakoztatása.

– Mi a célja mindennek?
– A cél a hagyományok őrzése, 
felelevenítése és oktatás kéz-
zelfogható, játékos, emberkö-
zeli módon. Marketingközpon-
tú világban élünk. Ma már nem 
elég annyit mondani, hogy ta-
nuld meg, mert muszáj. Nem 
elég azon keseregni, hogy a fi-
atalok miért nem ismerik az or-
száguk történetét. Tenni kell ér-
te. Olyan nincs, hogy az embe-
reket semmi nem érdekli, csu-
pán olyan van, hogy az alterna-
tív programnak jobb a marke-
tingje. Hagyományőrzőként ar-
ra törekszem, hogy a felszerelé-
sem felkeltse az emberek figyel-
mét, és ha valaki a táborunkba 
téved, akkor annak választ ad-
jak a kérdéseire és meséljek a 
török korról. Ha valakinek a ke-
zébe adok egy kardot, vagy el-
sütök mellette egy puskát, ak-
kor hamar rádöbben, hogy nem 
is annyira száraz és unalmas ez 
a történelem, mint amilyennek 
a suliban tűnt. Ezen kívül fon-
tos cél a szórakozás. Ha a néző 
jól érzi magát a táborban, akkor 
jövőre is visszajön, és nagyobb 
eséllyel keres rá az Eger ost-
roma kifejezésre az interneten, 
mintha muszáj lenne neki. De 
a hagyományőrnek is jól kell 
éreznie magát. Másképp miért 
ölne bele egy vagyont, időt és 
energiát ebbe az egészbe?

KOVÁCS ESZTER

A székely udvarhelyi Bolyai Csaba (portrénkon) szokatlan hobbinak hódol: 

hétvégéin régi korok ruháiba öltözik, s történelmi helyszíneken „csatába” 

vonul. A történelem szakos fiatalember a hadi fesztiválok hagyományáról, 

illetve a csataújrajátszás varázsáról és hasznáról mesélt.

Végkifejlet. Várpalotán a csata utolsó perceiben

Általában a látványos tömegharc, a tűzfegyve rek 
és az újrajátszott történelmi esemény legfon-
tosabb jelenetein van a lényeg.

FOTÓ: BODA L. GERGELY




