
Bemutatkoznak a Horka Íjászai 
 
Közel egy éve működik már Újhartyánban is az őseink hagyományos ijászatát gyakorló 
csoport, ezért szeretnénk röviden bemutatni, kik vagyunk és mit végeztünk az elmúlt 
időszakban. 
 
Először a nevünkről. Mert sajnos mikor többször újhartyáni gyerekekkel íjászkodtunk, nem 
igazán tudták megmondani mit jelent a Horka név. A Horka, akinek ezen a környéken lehetett 
a szálláshelye, a harmadik főméltóság volt az államalapítás előtt. Minden bizonnyal így lett a 
horkából többek között harquian, harkián, és később hartyán. Jelképünknek egy árpádsávos 
pajzsban lévő rovásírásos jelet választottunk, melynek jelentése: Egy az Isten. Legismertebb 
ábrázolása az erdélyi Énlaka református templomának fakazettás mennyezetén található több 
rovásírásos felirat mellett. A pajzs felett az Újhartyán és a Horka Íjászai felirat található, 
utóbbi rovásírással. Ahogy egyértelműen kimutatható a folytonosság a szkíta-hun-avar-
magyar íjak között, úgy látható a rokonságunk a rovásírásban is. Még a XIV. században is így 
ír a Bécsi Krónika: "a székelyek, akik a szkíta betűket még nem felejtették el…".  
 
Persze a lényeg az íjászkodás, melynek gyakorlására sok lehetőségünk volt az elmúlt évben. 
Az önkormányzat jóvoltából kialakíthattunk egy kis gyakorlópályát a régi óvoda udvarán, 
ahol jó idő esetén péntekenként összejöttünk. Felsorolni is nehéz mennyi rendezvényen 
voltunk, sőt szerveztünk is íjász napot Újhartyánban. Próbáltuk megszerettetni az íjászatot a 
német- és a lovas táborban a kicsikkel, a hartyáni, újlengyeli és az inárcsi falunapokon a 
nagyobbakkal. Részt vettünk számos versenyen Szolnoktól a Szigligeti várig, és rendeztünk is 
országos távlövő versenyt a kakucsi réten. Az újlengyeli Vatya Népe Egyesülettel pedig közös 
íjász és Baranta bemutatót tartottunk a vecsési Junior Fogathajtó Világkupán. A környéken 
nem vagyunk egyedül, Újlengyelben, Dabason, Inárcson, Örkényben és Táborfalván is 
vannak hasonló csoportok. Szerencsére sikerült velük is jó kapcsolatokat kialakítani, részt 
vettünk egymás rendezvényein, és rendeztünk több közös programot is. 
 
2011-re is számos terv körvonalazódik már, melyek megvalósításába reméljük minél több 
helybeli is bekapcsolódik. Köszönjük mindenkinek, aki részt vállalt benne és támogatta, hogy 
ez az ősi magyar hagyomány és életforma reméljük hosszú időre gyökeret ereszthet 
Újhartyánban. 
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