
Gondolatok a díjvívásról díjvívóknak 

 

Mi is az a díjvívás? És miért nem vizsga? 

Egy vizsgán arról teszel bizonyosságot, hogy valamit tudsz, vagy nem. Ha nem tudsz valamit 

jól, akkor elküldenek; ha jól tudod, átengednek. 

A díjvívásnak (Prize Playing) viszont díja van, amit meg szeretnénk szerezni. Olyan ez, 

mintha azt mondanám:"íme, itt egy tál zabkása. Ha elsétálsz az asztalhoz, tiéd lehet" 

Itt nem értékelném, hogy csámpásan jártál-e vagy rohantál, hogy jobbról vagy balról kerülted-

e meg az asztalt. Elmentél érte, így a tiéd. 

A díjvíváson hasonlóan kínálunk neked egy célt, méghozzá kettős célt.  

Az első, maga az élmény. 

Az élmény által tanítás manapság kezd kimenni a divatból, régen viszont sokra értékelték. 

Bizonyos filozófiai iskolák, sok harcművészet, rendek és iskolák, tanító élményekhez kötötték 

a továbbjutást; ezeket beavatásnak nevezték. Itt nem volt fontos a teljesítmény! A megélés, a 

tanuló önmagával való találkozása, a tanítvány ön-értékelése volt a cél. Egyfajta tükör, amit a 

tanulón kívül senki sem lát. 

A tanító élmények, mint lépcsőfokok, mindig a tanítvány szintjéhez voltak mérve. Van olyan 

lépcsőfok, ami egyik vagy másik tanítványnak könnyebb, esetleg nehezebb mint az átlagnak! 

Hosszú távon azonban, ahogy a tanítás haladt a maga útján, előbb-utóbb mindenki megkapta 

azt a meghatározó élményt, ami kiteljesítette a tanulmányait. 

És ezt nem lehet szóban elmondani. Nem lehet leírni, nem lehet elmagyarázni. Ha tanítható 

lenne szóval, akkor nem lennének a törzseknél felnőtté avatási szertartások, nem lennének 

kemény próbatételek rendi avatások előtt, nem lennének zarándokutak. Hogy nézne az ki, ha 

valaki értékelne egy zarándoklatot? Ha azt mondaná: hát, hiába értél el az utad végéig, ez 

most mégsem ér, mert egyel többször pihentél meg, mint kellett volna? 

A másik amit a díjvívás által kínálunk, a kapu. 

Mert a díjvívás, egy kapu, amin átléphetsz egy újabb tanítási fázisba. 

Jelenleg az Ars Ensisben nem kötelező részt venni a díjvívás rendszerében. Azonban a 

díjvívások vezetnek valahová, ez pedig egyik oldalról a Provost Iskolánk, másik oldalról 

viszont sok - és egyre több - rendezvény van, amit kifejezetten Free Scholler szintűeknek 

hirdetünk csak meg. 

Lépcsőfok ez, mérföldkő, a haladás mérésének remek eszköze. 

És előfordulhat, hogy egy tehetséges kezdő jobb vívó egy év után, mint egy Free Scholler. A 

tehetséget nagyon nehéz behozni szorgalommal. Viszont a tehetség még nem jelent kitartást 

sem! Így egy díjvívóban nem a tudást tiszteljük, hanem a kitartását, az akaraterejét, az 

állhatatosságát, a bátorságát, a szerénységét. Ez utóbbi három a legfontosabb lovagi erény, 

amit a huszonegyedik században meg lehet élni. 

A díjvívásnak van technikai számon kérő része. Ám ez a rész sem a vizsgáról szól, sokkal 

inkább leméri saját magad számára, hogy hol tartasz. És itt, szemben azzal, amit a mai világ 

tanít nekünk, nem csak azt kell nézni, hogy mit nem tudsz! Hanem, hogy mi az, amit már 



igen. Hogy mérhető, bemutatható, vállalható tudást szereztél harcművészetünkből, hogy volt 

bátorságod kiállni és magadhoz ragadni a díjadat! 

Röviden megfogalmazva a Free Scholler: 

Egy kezdő az európai történelmi harcművészetekben. 

De nem akármilyen kezdő. 

Megérett arra, hogy elmélyült tanulással nagyon magas szintre léphessen. 

Ismer legalább 5 Hosszúkard-iskolát. 

Ismer legalább 2 további fegyvernemet. 

Ismeri a harcművészetünk történelmét címszavakban. 

Szakdolgozata miatt a harcművészetünk egy szeletéhez az átlagnál már jobban ért. 

Kijárt legalább négy évet, ami legalább 3 edzőtábort jelent, ha FS díjvívásra mehetett. 

Le tud futni, ha kell, akár egy órát. 

Tud vívni, ha kell, akár 110 párbajt folyamatosan. 

Persze a fenti dolgok egyikében sem hibátlan, vagy tökéletes. Épp ezért nevezzük kezdőnek 

az európai történelmi harcművészetekben. 

 


