
A hét vezér nyomában 
Történelmi játék a millecentenárium jegyében Tolnában 

A Tolna Megyei Honismereti Egyesület is meghirdetői között szerepelt annak a tör-
ténelmi játéknak, amelyet a honfoglalás 1100. évfordulóján rendeztek az általános- és 
középiskolás diákok számára Tolna megyében. 

Az elődöntőben 7 héten keresztül a Tolnai Krónikában közzétett, a honfoglalás ko-
rához kapcsolódó, elsősorban történeti, régészeti és néprajzi kérdéseket tartalmazó 
totó helyes kitöltésével szerezhetett pontot az a 97 csapat (183 általános és 108 közép-
iskolás diák), akik kitartóan és eredményesen oldották meg a feladatokat. 

A Tolna Megyei Honismereti Egyesület, a Tolnai Krónika, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat, a Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, a TIT Tolna Megyei Szervezete és a POP 
TV által rendezett vetélkedő döntőre május elsején a történelme során számos csatát, 
ostromot átélt simontornyai várban került sor. E napon 18 honfoglalás kori jelmezt 
öltött csapat (pl. Attila lányai, Csodaszarvas, Fiúk a (dunakömlődi) Sáncról, 
Simontornyai Vezérek, Álmos és az Éhesek) mérte össze tudását, ügyességét. 

A három helyszínen zajló versenyen a honfoglalást és az Árpád-kort idéző rövid je-
lenetek, a korra vonatkozó ismeretek számonkérése mellett egy régi magyar nyelvem-
lék-részlet felolvasása is a feladatok között szerepelt. A szellemi megmérettetésen túl a 
saját készítésű íjjal való célbalövés és a honfoglaláskori S-végű hajkarika készítése 
egyaránt próbára tette a résztvevőket. 

A segítők (családtagok, barátok, ismerősök) által főzött, a honfoglalás korához és az 
Árpád-korhoz köthető ételek illata a tűzrakó helyekhez csalogatta a nagyszámú néző-
sereget, amely a nap folyamán a rovásírás, a szövés, a szíjfonás, a domborítás rejtelme-
ivel is megismerkedhetett. 

A délelőttöt a simontornyai vár környékén töltő, csaknem félezer résztvevő egy, a 
honfoglalás korát idéző kellemes nap részese lehetett a millecentenárium évében. A 
két első csapat számára pedig - Árpád Követei (Kisdorog, Általános iskola, felkészítő 
tanár: Agg László), Árpád Népe (Szekszárd, Ady Középiskola, felkészítő tanár: Tolnai 
Zsuzsa) külön örömöt jelentett, hogy történelmi kalandozásaikat a Tolna Megyei 
Honismereti Egyesület jóvoltából a nyár folyamán egy régésztáborban folytathatták. 
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