
Az Úr 1301. esztendejében váratlanul meghalt Magyarország királya, András úr, harmadik e néven, 
s vele pusztult a háromszáz évig uralkodó ősi dinasztia, az Árpád-ház is. Magyarország a káosz, az 
anarchia  szélére  sodródott  az  ezt  követő  évtizedes  trónviszályok  során.  A  királyság  különálló, 
gyenge tartományokra esett  szét,  melyek élén kiskirályokként  pöffeszkedő tartományurak álltak, 
akiket csakis a saját zsebük megtömése érdekelt, és akik szép lassan a végromlás felé taszították az 
országot. A harcokból végül egy ifjú itáliai lovagkirály, az Árpádok és a Capetingek vérvonalát is 
magában hordozó erőskezű uralkodó, Anjou Károly került ki győztesen. Károly, akit háromszor is 
magyar királlyá koronáztak, leverte a tartományúri rendszert, újraegyesítette a Magyar Királyságot, 
majd új, értékálló pénzt veretett, melynek egész Európában jó híre kelt. Uralkodása alatt felvirágzott 
az ország kulturális és gazdasági élete, a felvidéki és észak-erdélyi bányákban pedig évente több 
mint másfél tonna aranyat és tíz tonna ezüstöt bányásztak – akkoriban a Magyar Királyság adta 
egész Európa aranykészletének négyötöd részét!

A lovagkirály  a  katonaságot  is  megreformálta.  Magyarországon  az ő idejében kezdett  gyökeret 
verni a klasszikus lovagi kultúra, ekkoriban rendezték az első lovagi tornákat, és a király közvetlen 
környezetében úgynevezett udvari lovagok jelentek meg, akiknek részvételével 1326-ban létrejött 
Európa első világi lovagrendje, a Szent György Lovagrend. A legfontosabb katonai reform azonban 
a banderiális hadszervezés volt: az olasz „banderia”, azaz „zászló” szóból ered a bandérium, azaz a 
zászlóalj  elnevezés.  Ha  egy  úrnak  volt  legalább  ötven  katonája,  azokat  már  saját  zászló  alatt 
vezethette a csatába. Minden megyének állandó jelleggel rendelkeznie kellett egy kétszáz főből álló 
bandériummal, melyet a megye ispánjának háborús időben azonnal a király rendelkezésére kellett 
bocsátania.  Az  egyházi  főméltóságoknak  fejenként  két  bandériumot,  azaz  négyszáz  páncélos 
harcost kellett kiállítaniuk, a királyi és királynéi bandériumok száma pedig egyenként ezer fő volt 
békeidőben, és ennek sokszorosa háború idején. A bandériumok harcosait  a megadott  minimum 
létszámon túl fegyvernökök, apródok, szolgák kísérték, képzelhetjük hát, micsoda roppant haderőt 
mozdíthatott  meg Magyarország királya,  ha a  saját  bandériumain  túl  hadba szólította  az összes 
vármegyét, illetve az egyházi méltóságok zászlóaljait.

Bíró Szabolcs Anjouk c. regénysorozatának első része, a Liliom és vér megjelenésének örömére két 
Anjou-kori hagyományőrző bandérium is fellép majd 2015. április 25-én (szombaton) a Millenáris 
parkban. 15:00 órai kezdettel egy félórás tömör, színvonalas, eseménydús középkori hadi bemutatót 
láthatnak az érdeklődők, melyen a két csapat egyesül,  és izgalmas harcok közepette  mutatja  be 
Anjou Károly korának szinte összes fegyverét.  A Debreczeni Dósa Bandérium évtizedes múltra 
tekinthet vissza. Sorai közt genovai zsoldos számszeríjászt, nemesi szervienst, lovagot, sőt még a 
kor  egyik  leghíresebb  alakját,  Debreczeni  Dósa  nádor  megidéző  hagyományőrző  harcos  is 
felbukkan. A délről érkező bandérium északi testvércsapata, a Csallóközi Anjou Károly Bandérium 
még  egészen  fiatal;  2014-ben  alapították  a  Felvidéken.  Ők  elsősorban  a  pozsonyi  vármegye 
bandériumát  igyekeznek  rekonstruálni,  így  lovagi  címet  csak  vezetőik  viselnek,  alattuk 
várjobbágyok  és  fegyvernökök  vonulnak harcba  a  király  parancsára.  Az előadáson  az  egyesült 
bandériumok korabeli  tőrtechnikákat  mutatnak be,  lovagjaik egykezes  kardokkal  csapnak össze, 
majd hosszúkardvívást mutatnak be a XIV. század titokzatos vívómestere, Johannes Lichtenauer 
tanait  követve.  A  szálfegyverek  és  sújtófegyverek  is  bemutatkoznak,  többek  között  láthatjuk, 
milyen pusztítást képes végezni egy csillagfejű buzogány, mire jó egy szakállas csatabárd, és vajon 
milyen messzire hord el egy íj. Ha pedig már a korabeli íjaknál tartunk: a klasszikus visszacsapó íj 
mellett  megjelenik  a klasszikus angol  hosszúíj,  és természetesen  a kor egyik  pusztító  újítása,  a 
számszeríj  is,  mely  olyannyira  félelmetes  erőt  képviselt,  hogy maga  a  pápa  tiltotta  meg  annak 
keresztények elleni használatát.

A  két  csapat  különösen  nagy  hangsúlyt  fektet  nem csak  a  hadi  hagyományőrzésre,  de  az  ún. 
történelmi  életmód-rekonstrukcióra is.  Azaz ruháik és felszerelésük korántsem jelmezek,  hanem 
tudományos  alapossággal  elkészített  korabeli  viseletek,  melyeknek  korhű anyagokból  készültek, 
javarészt  saját  kezűleg  szabva  és  varrva.  Fegyvereik,  sisakjaik  és  páncélzatuk  hagyományőrző 



kovácsműhelyekben készültek ugyancsak autentikus  anyagokból,  a középkoriakhoz képest annyi 
különbséggel, hogy a kardok, tőrök, bárdok, lándzsák nincsenek kiélezve – ettől függetlenül komoly 
erőt képviselő darabok, így használatuk, forgatásuk is csak magabiztos, értő kezekben ajánlott. A 
hagyományőrzők  pedig  arra  is  odafigyelnek,  hogy  hadi  felszerelésük  mellett  civil  viseletük,  a 
mindennapi életet segítő eszközeik (pl. ivócsanakok, tálak, étkészletek) is megfeleljenek az adott 
korban elvártaknak.

Aki tehát megtekinti a két csapat közös előadását a XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 
2015.  április  25-én 15:00 órai  kezdettel,  és  nem csak néz,  de  lát  is,  az  rögtön kicsit  közelebb 
kerülhet a korhoz, és jobban megértheti  Bíró Szabolcs  Anjouk I. – Liliom és vér c.  regényének 
világát. Sok szeretettel várunk hát minden érdeklődőt!






