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Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület hivatalos újsága

Egy évtized

Kardok közössége
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Harcművészet - harcművészet?

A harcművészet három pillére
Esni tudni kell! (3. rész)
AEFTH
Bíróképzés

2013.03.27. IV.évfolyam 10.szám

Köszöntő
Kedves Olvasó!
Ez a nap is eljött... Duplán ünnepelhetünk, hiszen a tizedik Kardlapot olvashatjátok. Az első pár számnál
szerintem sokan nem gondolták, hogy eljutunk idáig, de most már bátran kijelenthetem, hogy nem csak egy
egyszerű „lap” vagyunk, hanem immáron tényleg újsággá nőttük ki magunkat.
Mi az ünneplésünk második oka? Ezt most nem írom le, hiszen rögtön meg is tudjátok, ha elolvassátok az
első cikket, melyet próbáltunk sok-sok képpel „megfűszerezni”, hogy az elmúlt tíz év tevékenységéről egy
időrendi áttekintést is kapjunk.
Ahelyett, hogy szokásomhoz híven írjak pár sort az újságban található cikkekről, inkább köszönetet mondanék pár embernek - a teljesség igénye nélkül - akik nélkül nem lenne, vagy nem ilyen lenne ez az újság:
•
•
•
•
•

Kurucz Zoltán Márk: az első szám szerkesztője
Sándor Zsolt: A kezdeti számok szerkesztésénél, nagyon sokat segített
Waldmann Szabolcs: aki a legtöbb cikket írta
Schunder László: A Kardlap grafomán riportere, és kérdezője
Csepeli Andrea és Papp István, a hejesírási helyesírási hibák kiküszöbölője

Köszönet illeti meg továbbá az összes többi cikkírót, hiszen nélkülük eléggé üresek lennének az újság
hasábjai. Köszönet továbbá nektek is kedves olvasók, hiszen a ti visszajelzéseitekből tudjuk, hogy az, amit
alkotunk, az nem hiábavalóság.
További jó olvasást kívánok:
		

Tóth Marcell (Doki)

FIGYELEM!!!
Elkészült a Kardlap levelezési listája. Ha nem vagy
Ars Ensis Egyesületi tag, és
szeretnél e-mailban értesítést
kapni az aktuális megjelenésekről, akkor az alábbi linken
feliratkozhatsz Te is a levelezési listára:
https://groups.google.com/
forum/?fromgroups#!forum/
ae_kardlap_levlista
Impresszum:
Kiadja: Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület
Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 26-28
Adószám: 18143173-1-08
Számlaszám: 10403356-50526575-49841007
www.arsensis.hu
Kontakt: AEkardlap@gmail.com
Főszerkesztő: Tóth Marcell
Korrektúra: Csepeli Andrea, Papp István, Sándor Zsolt

A kiadvány ingyenes! Szabadon letölthető, terjeszthető, és nyomtatható! Kereskedelmi forgalomba nem hozható!
Az újság, a benne szereplő cikkek, írások, a szerzők és az Ars Ensis
szellemi tulajdonát képezik, azok egészének vagy részleteinek nyilvános fórumon való terjesztése kizárólag a tulajdonos előzetes engedélyével, a forrás megjelölése mellett lehetséges.
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Egy évtized
Írta: Waldmann Szabolcs

M

ost járunk a tizedik
évfordulójánál annak, hogy a hosszúkard iskolánk első gondolatai megszülettek. Tavasszal már az
első nyílt edzéseink tizedik
évfordulóját ünnepelhetjük, de ilyentájt már alakult
a koncepció, készült az első
honlap, készültek az első
kardok, szervezés alatt volt
az első Heidenreichstein.
Ennek örömére, meg szeretnék veletek osztani néhány gondolatot és emléket
ebből a remek évtizedből.

■ 2003 Péter és Edgar első párbaja
Azt tudnotok kell, hogy 2003-ban
a ma ismert HEMA iskolák java
része még szintén nem létezett, a
pár meglévőről pedig gyakorlatilag
nem tudtunk semmit. Így majdnem
mindent magunktól találtunk ki,
sok döntésünk és elképzelésünk
annyira megelőzte a korát, hogy
csak ma lehet egyáltalán értékelni.
De nem csak a kezdeti ötlet számít,
hanem annak implementációja is.
Húsz-harminc ember folyamatos
munkaórái szükségesek, amik
működtetik, és a csúcson tartják
az iskolát. Nagyon hosszú lista
lenne, ha mindenkiről külön meg
szeretnék emlékezni. Nagyon
komolyan gondolom: a teljes
oktatókör, és az oktatottak közös
eredménye az, ahol tartunk, nem
egyes emberek nagy tettei. A napi
működést, tíz év alatt, – a szerény
saccolás szerinti – tízezer leoktatott
órát, csak közösen tehettük le az
asztalra.
Mindenek előtt szeretnék felvázolni
egy általam kreált definíciót a
HEMA iskolák generációiról, hogy
ebben el tudjam helyezni az Ars
Ensist. Maga az elnevezés lehet,
hogy nem túl szerencsés, tekintve
hogy alig húsz év iskoláiról
van szó, de cserébe talán jól
érzékelteti a különbségeket. Példát
egyikhez sem fogok írni az utolsót
kivéve; nem vagyok arra hivatott,
hogy megítéljem más csapatok
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működését, de talán a nyájas olvasó
amúgy is fel tudna sorolni példákat
a típusokra.
Első generációs HEMA csapatnak
a hagyományőrzőket gondolom,
de ezek közül is csak azokat, akik
igyekeztek valamiféle oktatási
rendszerbe foglalni a középkori
harcmodorokat. Magyarországon
az
első
ilyen
próbálkozás
tudomásom szerint az Eurolucta
nevű rendszer volt. Külföldön is
valami hasonlót kell elképzelni,
kis klubokat, akik a bemutatóra
rendezett módon akartak készülni.
Ezek a csapatok legtöbbször nem
rendelkeznek írott tananyaggal,
kutatással. Tapasztalati úton,
szemináriumokon
gyűjtötték
tudásanyagukat, ami persze mára
változhatott, de továbbra is cél a
hagyományőrzés, a folyton változó
fellépési gyakorlás, ami cserébe
megfelelő mennyiségű év után
akár egész jó vívókat is nevelhet.
Második
generációs
HEMA
csapatnak azokat nevezem, amik
a világ hosszúkard vívóinak ma
is a legnagyobb részét teszik
ki. Ezek a csapatok, klubok és
egyesületek, már eleve a HEMA
gyakorlására alakultak, és a
hagyományőrző fellépés nem
központi cél a csapatban, bár
tagjai nyilván elmehetnek más
hagyományőrzőkkel fellépni. Itt

már harcművészetről és sportról
van szó, edzésről, nem pedig
gyakorlásról, és nem ritkán
képzett edző vezeti ezeket az
edzéseket. Leírva tananyag itt
sincs, évekre szóló tervezetek
nem szerepelnek, nincs tanterv és
nincs edzésnaplózás. Az oktató
kénye kedve szerint változik a
rend, néha a központi fegyvernem
is. Ami viszont itt már van, az egy
nagyon komoly szakmai szint.
Van kutatás, van hálózat, kutatói
kooperáció, HEMA rendezvény,
továbbképzés és verseny, torna és
előadás. Az, hogy „mindössze”
második generációsnak gondolom
ezeket az iskolákat, nem minőségi
jelző. Látni fogjátok, hogy
magasabb szintekhez igen nagy
erőforrásigény van, rengeteg
munka és energia, bátorság és
emberbázis szükséges. Húszharminc főnyi tagsággal második
generációsnál nagyobb csapatot
nagyon nehéz csinálni. Viszont itt
már megjelenhet a díjvívás.

■ 2003 Péter és Szab: Első párbajok

Harmadik generációs HEMA
csoportot gondolkoztam, hogy
csináljak-e, de végül találtam olyan
közös nevezőt néhány csapatban,
amik a második generációsoktól
kiemelik, de nem jutnak el a negyedik
szintre. Ezek azok a csapatok,
melyeknek van leírt tananyaguk,
de nem egységes tanrend szerint
dolgoznak, hanem modulokkal,
amik hozzáférhetősége időben
és térben változhat. Mivel ezek
a modulok nem épülnek mind
egymásra, a résztvevők gyakran
teljesen különböző képességek
és tudások birtokában vannak,
ellenben mindenki valamiféle leírt
tanrend és terv alapján készül.
Ezek a csapatok is díjvívnak,
viszont a vívók nem egyforma
tudásanyaggal
rendelkeznek.
Jellemzik a harmadik generációs
csoportokat a magas szintű oktatás,
a kitűnő kutatási eredmények, a
versenyszellem (nem zárkóznak el
a tornáktól). Úgy kell elképzelni a
működésüket, hogy bár vannak fix
termek akár fix időpontokkal, de
kurzusokat, modulokat hirdetnek
meg, amikre olyanok is eljönnek,
akik egyébként nem tagjai a
csapatnak, van eleje és vége,
néha csak egy-két hónaposak
(pl. „Lichtenauer Csavarás 1.5
Modul”). A díjvíváshoz általában
megadják, mely modulokat kell

■ 2004 Az első nyilvános bemutatónk Győrben

■ 2004 III. Scholler díjvívás
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abszolválni.
Negyedik generációs HEMA
csapat nagyban különbözik az
összes eddigitől. Jelen van a
kutatás, a díjvívás, a verseny és a
harcművészet, de mindenek előtt
egy lefektetett, leírt, egységes,
évekre szóló oktatási rendszer,
vagyis egy iskola. Ilyent ötven fő
körül lehet elkezdeni jól működtetni,
de elengedhetetlen hozzá a
folyamatos eszközellátás, remek
oktatógárda, az oktatók és vezetők
közös céljai és motivációja. Ilyen
csapat az FS testvércsoportunk,
a londoni Schola Gladiatoria, és
az Ars Ensis is, sok más csapattal
egyetemben Európában, az Egyesült ■ 2005 Edzőtábor Zebegény, Orsi Kezdőt oktat
Államokban és Kanadában.
De az Ars Ensis egyébként is
kitűnik a HEMA iskolák és
klubok sorából, az oktatási
anyag és az iskolarendszer
méretével, az oktatottak számával.
Nem elhanyagolható az sem,
hogy
gyakorlatilag
elsőként
indítottuk (nem névlegesen, mert
úgy mások is, hanem valódi
tartalommal) provost képzést.
Ezek alapján úgy gondolom,
hogy jól ítéltük meg annak
idején, amikor indultunk 2003ban, hogy mikre lesz igény, hová
szeretnénk eljutni, így jók voltak
a kezdeti döntéseink – bár néhány
elképzelésünk
természetesen
csak megmosolyogható ebből a
távlatból.
A visszaemlékezéshez remek
alapot ad az, hogy idéntől került
bele tananyagba a Középhaladó
II. évében leoktatásra kerülő, un.
Bolognai rendszerű hosszúkard
iskola (főként Marozzo-tól, aki
a Dardi iskola követője volt).
Ugyanis a legelső edzésünk legelső
tananyaga, is pontosan ez volt! Már
akkor próbáltuk a német és az olasz
vívás elemeit is tanítani, ahol az
előbbit Paulus Hector Mair könyvei,
utóbbit a bolognai hosszúkard
fémjelezte az edzéseken. A dolog
pikantériája, hogy Mair vívása
minden csak nem „tipikus” német
hosszúkard. Viszont a régiek még
biztos emlékeznek a hőskorban
oktatott dritto és reverso irányokra,
a squalembratokra és ridoppiokra,
a tondora és a fendentére, amik
most a középhaladó tananyagban
köszönnek vissza.

■ 2005 Győri Expo

■ 2005 Iharos torna
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■ 2005 IV Scholler díjvívás

De eleinte mindennel gondjaink
voltak. Fogalmunk sem volt, hogy
oldjuk meg az eszközellátást,
honnan lesz Magyarországon
HEMA-kompatibilis
felszerelésünk, hogyan alakítsuk át
a klubot modern sportegyesületté, a
baráti kört egy több száz oktatottat
befogadni
képes
szervezeti
rendszerré, de eleve, honnan lesz
meg a rengeteg szükséges tudás
a napi működéshez. Itt nem csak
konkrétan
a
harcművészetre
kell
gondolni,
hanem
az
elsősegélynyújtástól a könyvelésen
át a sportmenedzsmentig, a
sportpszichológia
alapjaitól
a nemzetközi színtérbe való
bekapcsolódásig…
Hiány
volt történelmi ismeretekben,
sportismeretekben,
úgy
kb. mindenben, ami a mai,
mindennaposnak
gondolt
szintünkhöz kellett.
Így továbbképzésekkel kellett
kezdenünk, amihez hoztunk külső
segítséget. Bart Walczak oktatót
Lengyelországból,
aki
bevitt
minket a HEMAC-ba, és segített
rendbe rakni az egyébként elég
jó kezdeti tananyagaink hibáit
(például a kampóütést…), Töll
László (akkor még) őrnagyot a
hadtörténeti intézetből, mentős
tiszteket, filozófusokat, könyvelőt
és ügyvédet… Sok mindent
szerencsére házon belül is meg
tudtunk oldani, az alapító tagok
saját ismereteiből.

■ 2005 Kisnána Várcsata

■ 2005 Páncélos Szabi + Maci

Emlékszem az első dijoni
HEMAC-találkozóra,
amire
kijutottunk.
Furcsán
néztek
ránk, mert fémkardjaink voltak,
mert komolyan oktattunk és
megizzasztottuk a népet már az
első edzésen, amit ott tartottunk…
És mert sikerült elég sok párbajban
győzedelmeskedni más csapatok
tagjai felett. A kezdeti előnyünk
abból állt, hogy sokkal komolyabban
vettük a lovagi harcművészeteket

■ 2006 Hédervár, páncélos edzés
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és azok gyakorlását, oktatását, mint
a legtöbb korai csapat, akik még
első- vagy második generációs
ugrásuk közelében jártak a HEMA
gyakorlásában, sokan maguk
sem tudták hová akarnak eljutni.
Szerencsére azért motiváció is
akadt bőven, mert találkoztunk
Dave Rawlingssal, Matt Eastonnal
és Colin Richardsszal, akik viszont
messze a mi akkori képességeink
felett álltak már és tátott szájjal
bámultuk a mozgásukat. Dave, úgy
gondolom, a mai napig az egyik
legjobban mozgó európai vívó,
akit ismerek.
Az előbb említett kezdeti előnyünk,
furcsaságunk mára eltűnt. A
HEMAC iskolái kitűnő vívókat
képeznek, az edzések nagyon jók
és magas színvonalúak, egyre több ■ 2006 Karácsonyi Központi Edzés
negyedik generációs HEMA csapat
jelenik meg szinte a semmiből
(persze megfelelő saját múlttal).
Például a svédek és hollandok,
akik mára kenterbe verik a világot
tananyagjaikkal, vívótudásukkal.
Izgalmas idők voltak. Ugyanakkor
irigylem azokat, akik ma tudnak
vívni kezdeni! Nagyon nehéz
volt hat-hét évvel ezelőtt a
vívókönyveket
beszerezni,
fordítani, kitalálni, mit hogyan
kell oktatni, aztán tesztelni és
visszatérni újra az asztalhoz. Az
első Lichtenauer vívókönyvünket
– MS3227a – még mikrofilmen
rendeltük: de mára bárki letöltheti
a legtöbb, akkoriban igencsak
hozzáférhetetlen anyagot, a netről.
És az edzőtáborok, ó, a táborok!
Ebből is a tizediket ünnepelnénk,
ha komoly tábornak vennénk az
első évek Hedenreichsteini pár
napos minitáborait, de hát ezt
nyilván nem tehetjük, így a 2013as tábor „mindössze” a kilencedik
lesz. De gondoljatok bele!
Mögöttünk van nyolc tábor, nyolc
díjvívás (plusz az első években
volt a táboron is kívül néha, így
valójában 13 díjvívás), rengeteg
kurzus, rengeteg edzés. Óriási
mennyiségű anyagot leadtunk,
rengeteg vendéget fogadtunk.
A
középkori
európai
harcművészetek feléledtek. Nagy
szó ez. A világ vívói 15-20 éve
dolgoznak ezen, s tíz éve még
erősen kérdéses volt, lehet-e
majd egyszer igazi közösségről

■ 2006 Orsi Rapier Gyakorláson

■ 2006 Péter az Első Dijonban oktat
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beszélni,
egységesség
felé
törekvő tananyagról, egységes
felszerelésről,
jó
minőségű
kardokról és egyéb eszközökről,
hogy a gyártók észrevesznek-e
minket és az olimpiai vívás
felszerelései mellett elkezdenek
nekünk is gyártani. S ebből a mi
csapatunk is kivette a részét.
Lássunk egy kis kitekintést is, mit
tartogat számunkra a jövő.
Az egyik, kívülről kevésbé látható,
de annál nagyobb jelentőséggel
bíró dolog az lesz, hogy a
provost képzésünk egy-két éven
belül elveszti misztikumát, és
mindennapos részévé válik az
iskola életének, amire készülni
fog tudni minden kezdő. Érződik a
specfegyverek minőségi erősödése,
amiből egy-két éven belül egy,
ma még nehezen elképzelhető,
komplex,
fegyvernem
alapú
oktatás valósulhat meg. A
felszerelés, úgy gondolom, jobbá
és megfizethetőbbé válik, ahogy ■ 2006 Zoli + Szab
a gyártók maguk is rájönnek, mi
hogyan lesz jó, és olcsón gyártható
– már csak szükségből is, hiszen
jön a konkurencia.
Első évtizedünk végére itt a Magyar
Hosszúkardvívó Sportszövetség
alakulása is, melyben mi is alapító
tagok vagyunk. Úgy gondolom,
az MHS sokat fog tudni tenni
azért, hogy a tradicionális vívás el
tudja foglalni a neki kijáró helyet
a köztudatban is. Emellett persze
izgalmas időszak következik,
országos
hosszúkard-tornákkal,
speciális szemináriumokkal és
rendezvényekkel.

■ 2007 Csattogóvölgy csata

■ 2007 Csattogóvölgy Scott Brown kétkezes kard oktatás
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■ 2007 Erdély Szab + Peti

De még egyszer: mindenki
munkája kell ahhoz, hogy itt
tartsunk, ahol. Szó szerint csaknem
tízezer leoktatott vívó-óra áll
mögöttünk. Tízezer felkészült óra,
utazások, izzadás és iszogatás,
munka és felelősség, befektetés,
öröm és csoda. Találkoztam
már Ars Ensises oktatottal a
Mátrában, utcán, boltban és járdán,
kisállatvásáron és moziban. Csak
becsülni lehet az összes valaha
nálunk megfordult oktatott számát,
de mára bizonyosan ezer felett
van.
Tíz éves szolgálattal a hátunk
mögött jól esik visszatekinteni.
Milyen gazdag a múltunk!
Történetünk teli van világsikerekkel
és csalódásokkal; dicsőséggel
és odaadással. Végig büszkén
szolgáltuk a vívni vágyókat,
és a lovagi vívás mestereinek
tradícióit.
Vívásra fel, jöhet a következő tíz
év!

■ 2007 Várcsata Révkomárom

■ 2008 Sándros Zsolt + Olivier Dupois Dreyneven ■ 2009 Finnország

■ 2009 Edzőtábor Csattogóvölgy, éjszakai edzés

■ 2009 Dijon
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Az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület hivatalos újsága

V. Károly és vértjei
Két él
■ 2009 Malájzia

Francia vívócéhek

■ 2010 a Dreynschlag Győrben

Harci lovak, csatamének a
középkori Nyugat-Európában

■ 2010 Edzőtábor Csattogóvölgy

■ 2010 Karácsonyi Edzés

Free Scholler díjvívás
AE Liga 2011

■ 2010 Máté + Kinga Rapier bemutató

Dijon 2011
Edzőtábor 2011

■ 2010 Oktatói2011.08.07.
edzés
II.évfolyam 5.szám
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V. Károly és vértjei
Két él

Francia vívócéhek

Harci lovak, csatamének a
középkori Nyugat-Európában

■ 2010 Workshop Tahitótfalu

■ 2010 Kinga + Orsi

■ 2010 Várcsata Solymár

■ 2011 Dijon

Free Scholler díjvívás
AE Liga 2011

■ 2011 Edzőtábor Salgótarján

Dijon 2011
Edzőtábor 2011
2011.08.07. II.évfolyam 5.szám
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V. Károly és vértjei
Két él
■ 2011 Karácsonyi edzés

Francia vívócéhek

Harci lovak, csatamének a
középkori Nyugat-Európában

■ 2012 Edzőtábor Provost Edzés Hekka + Peti

■ 2012 Edzőtábor Salgótarján

Free Scholler díjvívás
AE Liga 2011

Dijon 2011
Edzőtábor 2011
■ 2012 Karácsonyi
Edzés
2011.08.07.
II.évfolyam
5.szám

Kardok közössége

A

Beszámoló a 2011. év végi motivációs felmérésről, 2. rész
Írta: András Bálint

z előző számban olvasható volt a Kardok
útjai című írásom, amelyben egy tavalyi, az Ars
Ensis közösségére vonatkozó kutatás eredményeit közöltem. Egy cikkbe
természetesen nem férhet
bele minden, úgyhogy újra
felveszem a fonalat, és
megkísérlem bemutatni az
akkori közösséget a kutatás
szempontjából.
Az előző rész tartalmából
Mivel ez a cikk az előzőben
leírtakra
épül,
röviden
összefoglalom, mit tudunk eddig.
Adott volt egy 23 tételes kérdőív,
amivel a vívással kapcsolatos
motivációkat vizsgáltuk. Ezek
hét motivációfajtába tömörültek;
a „Kiképzésbe”, „Versengésbe”,
„Úttörőbe”, „Praktikus okokba”,
„Lovagi képbe”, a „Macsóba” és
a „Társaságba”. Ezeknek bővebb
leírására itt nincs keret, de az előző
számban kifejtettem ezt a részt.
Szintén kifejtésre került, hogy e
motivációfajták hat profilt, típust
képeznek az Ars Ensisen belül, ezek
voltak az „Érdeklődő”, „Szerény”,
„Padawan”, „Hallgató”, „Elit” és
„Ragadozó” típusok. Elég változó,
hogy ezekből a típusú vívókból
milyen arányokban vannak jelen
a közösségben, a legtöbben a
„Padawan” és „Hallgató” típusba
tartoznak.
Azzal zártam a beszámoló első
részét, hogy ezek a motivációk,
típusok csak bonyolult matematikai
eljárások
eredményei,
ezért
messzemenő
következtetésekre
nem alkalmasak, viszont összkép
szintjén rábukkanhatunk olyan
dolgokra
a
segítségükkel,
amelyek
fontosak
lehetnek

13

a
közösségfejlesztésben.
Az
újabb eredmények érdekében
különböző tényezők (pl. Schollerfokozat, részvétel specen stb.)
szerint felosztottam a mintát,
és a feltárt motivációfajták
mentén hasonlítottam össze az
alcsoportokat…

Egy harcművészet ára
Nagyon érdekes, de az összes
közül
a
leghangsúlyosabb,
legmegbízhatóbb előrejelzésekre
alkalmas
motivációfajta
a
„Praktikus okok”, amit röviden
úgy lehetne definiálni, hogy akit
ez a motiváció jellemez, azért jár
ide vívni, mert az olcsó. Minden
mért adat – és itt most nem a saját
pénztárcámra gondolok – arra
enged következtetni, hogy idővel
mindenki kénytelen felülbírálni ezt
az álláspontot.
Egyébként mennyibe kerül HEMAzni? Nos, vívócéhek idejében a
londoni Masters of Defence-nél
egy oktatás (FS díjig) egy munkás
nagyjából éves keresetét taksálta,
de a talián konkurencia ennek
akár a hússzorosát is zsebre tehette
(Waldmann, 2011). Nálunk egy
csomó minden ingyen van, ami nem
is fog megváltozni, de aki időnként

mondjuk Dijon felé fordítja vigyázó
szemeit, vagy elhatározza, hogy
legalább a mi szabványainknak
megfelelő felszerelést szerez be
szabadvíváshoz, már tudja, hogy
ez a sport sem fog elterjedni a
koldusok között.
Bár a harcművészetünk már
a nevében is igen távol áll a
Távol-Kelettől, úgy tűnik, hogy
sokan mégis abban a reményben
csatlakoznak hozzánk, hogy itt
diszkont áron meg lehet tanulni
magas színvonalon csapkodni.
Ezt elsősorban az sugallja,
hogy a Scholler-fokozattal nem
rendelkezőkre
látványosan
nagyobb mértékben jellemző a
„Praktikus okok” motiváció, mint
mindenki másra (az első díjvívás
után az embereknek nagyjából
azonos mértékben fontosak a
praktikus okok). Nyilván a nagy
vízválasztó itt a fémkard megvétele.
A vívással eltöltött félévek száma
negatívan korrelál – hétköznapi
kifejezéssel azt mondanám, hogy
fordítottan arányos – a „Praktikus
okok” motivációval. Ez több
dolgot jelenthet. Egyrészt, aki már
régóta itt van, az már tudja, hogy
azért itt is vállalni kell néhány
anyagi terhet, ezért náluk ez a
motivációfajta alacsony. Akik újak,
azok még nem tudják, tehát náluk
ez a motivációfajta még magas.
Ezek a tények kimutathatók a
mintából, úgyhogy megbízhatónak
tekinthetjük őket. A harmadik
csak feltételezés, de logikusan
következik az eredményekből:
akik szembesülnek az anyagi

áldozatokkal, de továbbra is
ragaszkodnak ahhoz, hogy ők egy
olcsó harcművészetet szeretnének,
azok felhagynak a vívással.
A fémkardon kívül egyéb feltétele
is van a díjvívásnak, például jelen
kell lenni. Mivel a díjvívás az
edzőtáborban van, el is értünk
az edzéseken túli programok
kérdéséhez. A specnél és egyéb
rendezvényeknél négy-fokozatú
skálákkal próbáltam felmérni,
hogy mennyire gyakran látogatja
a kitöltő őket. Azok, akik sosem
teszik ki a lábukat otthonról AE
rendezvény miatt, igen fontosnak
tartják a „Praktikus okokat” (pl.
ár, távolság), szöges ellenétben
azokkal, akik mindig jelen vannak
ezeken. Itt azért van egy újabb
kérdés is, mégpedig a távolság.
Egy szegedi vívónak több
erőforrást kell bevetnie, hogy
részt vehessen specen, mint egy
budapestinek, ami nyilván hatással
van a motivációjára is. Az adatok
szerint minél kisebb a távolság
Budapesttől, annál valószínűbb,
hogy látni fogjuk az illetőt specen.
A „Praktikus okok” és a távolság
tehát ráerősítenek egymásra abban,
hogy elvonják az embert az edzésen
kívüli programokról.
Nyilván kényelmetlen és drága
átvágni a fél országon, hogy aztán
– képletesen – edzőtársakon is
átvágjunk, de mással is hozzá
lehet járulni az AE fejlődéséhez
(pl. oktatás, kutatói munka, a
plakátozás, az egyesület képviselete
a Sportágválasztón…), s ezen
tevékenységek közül nem minden
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követel meg egy napnyi utazást. Az
a megnyugtató eredmény jött ki,
hogy a távolság nem tartja vissza az
embereket ettől, csak a „Praktikus
okok”. Tehát egy Budapesttől
távol lévő személy kisebb
valószínűséggel megy el specre,
de ugyanakkora valószínűséggel
vállal feladatokat az egyesületért,
mint egy budapesti.

Építsünk közösséget
Már tudjuk, hogy aki közénk akar
tartozni, annak szükségszerűen el
kell köteleznie magát valamilyen
szinten anyagilag. Már az előző
cikkben megjegyeztem, hogy
itt nem csak arról van szó, hogy
„vívhassunk”, hiszen sokszínű
szervezet vagyunk, és sok lehetőség
van itt. Ha különböző motivációk
miatt járunk ide, nyilván különböző
szerepekben, pozíciókban érezzük
jól magunkat, és mást tartunk
fontosnak az Ars Ensisben.
Ha egy olyan közösséget akarsz
építeni, ami az egész országra
kiterjed, szükség van olyan
programokra, lehetőségekre, amik
megmozgatják ezt a közösséget,
és lehetőleg minél többféle igényt
ki tudnak szolgálni. Ilyen program
az edzőtábor, a specfegyvernem
edzés, egyéb össznépi edzések,
közös
kirándulás,
véradás,
újságkiadás és még sorolhatnám.
Az igények alatt nem csak azt
kell érteni, hogy valaki birkózni
szeret, más meg szablyázni, valaki
versenyezni, valaki kutatni –

egyesek esetleg egészen hétköznapi
kompetenciáikat
szeretnék
fejleszteni. Ebből a szempontból
jót tesz a non-profit jelleg, mert
ezek a programok időnként akár
szervezői, alkotói bevonódást, de
legalább személyes interakciókat
is igényelnek. Így alakulnak
ki a komolyabb kapcsolatok,
és ezek a helyzetek termelik ki
tisztségek későbbi betöltőit is. De
milyen programok vonzzák be az
embereket?
Nézzük először a versenyzés
szempontjából!
Akik
nem
vettek részt a Ligában, azoknak
lényegesen fontosabbak voltak
a „Praktikus okok”. A hatékony
ligázás persze macerás, de itt csak
az volt a kérdés, hogy részt vesz-e
benne egyáltalán, ami viszont nem
biztos, hogy praktikus tényezőkbe
ütközik. Ezzel szemben egy másik,
régebbi versenyünknél, a Lovagi
tornánál ez a különbség nem jött
ki, azaz nem a „Praktikus okok”
döntik el, hogy valaki nevez-e,
vagy sem. Fura – a Tornához
mindenképpen utazni kell, nem
elég csak az edzésen megjelenni,
szóval több nyűggel jár. A Tornánál
tehát
hatalmas
különbséget
kellene kapnunk. Ha helytálló a
feltételezésem, hogy „Praktikus
okok” motiváció valahol a kötődés
indikátora is, akkor mondhatjuk,
hogy a két megmérettetésnek
2011-ben más arculata volt: az

emberek úgy érezték, hogy a Torna
mindenkinek való, a Liga pedig a
„profiknak”.
A verseny márpedig fontos, sőt, úgy
néz ki, hogy az országban szétszórt
edzések egyik összetartója. A
„Versengés” motivációfajta és a
Budapesttől való távolság között
ugyanis stabil korreláció van. Nem
nagy, de gondolkodóba ejtő. Ahogy
az előző számban írtam, ez a
motivációfajta a kemény víváshoz
tartozik, és úgy néz ki, hogy akikre
jellemző, azok nagyon komolyan
gondolják a harcművészetet. Vajon
mi köze lehet a távolsághoz?
Lehetséges, hogy egy Budapesttől
távoli vívó hamarabb találkozik
a nehézségekkel, és hacsak nem
veszi komolyan a vívást, kikopik
közülünk. A másik része a dolognak,
hogy a végvári vitézeinknek kell
valami okot találnia arra, hogy
specre, központi edzésre járjanak.
Egy tétmeccs, úgy látszik, kiváló
ok.
Mi csalogatja le az embert egy
AE-rendezvényre?
Ahogy
a
versenyeknél, ez a specnél sem derül
ki, csak azt tudjuk, hogy mi tartja
távol (pénz, utazás). A „Praktikus
okok” persze más rendezvényeknél
is ellenünk dolgoznak. Azonban a
rendezvények látogatásánál kijött,
hogy azoknak jelenti a legtöbbet a
„Lovagi kép” motivációfajta, akik
csak ritkán járnak rendezvényekre.
Ugyanezekre
az
emberekre,
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valamint a náluk valamivel
gyakrabban
megjelenőkre
a
többieknél jellemzőbb a „Macsó”
motivációfajta. Az előző számban
írtam, hogy a „Lovagi kép”
jelenthet misztifikált és kidolgozott
képet is. Mivel itt a „Macsó” és
a „Lovagi kép” motivációfajta
közösen jelennek meg, szerintem
itt a misztikus lovagi kép lehet a
válaszadókban, de ez nem baj. Itt
alighanem az önbizalom, énkép
építése lehet a háttérben, ami a világ
egyik legegészségesebb dolga,
ezen kívül az Ars Ensis lényegesen
olcsóbb egy pszichodrámánál,
nekem elhihetitek. A „Macsó”
motivációba
hangsúlyosan
beletartozik a párkeresés is, nem
csak az énképfejlesztés. Ha párra
nem is (azért szorítunk!), de
barátokra találhatnak az emberek
- a „Társaság” motivációfajta
azokat jellemzi, aki mindig, vagy
majdnem mindig jelen vannak
a
rendezvényeken.
Érdekes
kontraszt, hogy ez a motivációfajta
a ritka rendezvénylátogatót nem
jellemzi, a gyakoriakat pedig a
„Lovagi kép” hagyja hidegen.
Talán egy fejlődési folyamat lehet
a háttérben? Az ember időnként
lemegy rendezvényekre, mert
megélheti, hogy ő most Lovag,
valami
különleges,
érdekes
szerepbe
bújhat
(mondjuk
várcsatán). Aztán megismerkedik a
többiekkel, és igénye lesz rá, hogy

beilleszkedjen, már párt is itt keres
magának. Amikor azon kapja
magát, hogy minden rendezvényen
jelen van, igazából nem is a vívás
a legfontosabb, hanem hogy
találkozzon a haverokkal…
Ennek az utolsó típusnak
alighanem már az is fontos, hogy
tegyen valamit ezért a társaságért.
Az AE fejlődésében szerepet
vállalókra ugyanez jellemző:
nem fontosak nekik a „Praktikus
okok” (lásd feljebb), túl vannak a
„Lovagi kép” naiv szakaszán (ez
csak feltételezés, a tény csupán
annyi, hogy ez a motivációtípus
alacsony náluk), és fontos nekik a
„Társaság”. Egy későbbi szempont
bevonásánál kiderült, hogy jobban
beilleszkedtek teljes (országos)
közösségbe, népszerűbbek, mint
azok, akik kimaradnak ezekből
a feladatokból. Ezt tudjuk tehát
adni ezért a temérdek munkáért –
barátságot.

Hálózat
Eddig nem esett szó a kérdőív azon
részéről, amit az előző cikkben
szociometriának neveztem. Itt
voltak azok a kérdések, hogy
kiket érzel barátodnak az adott

edzésről, illetve a teljes Ars
Ensisből. A módszert leginkább
a közösségi oldalakhoz tudnám
hasonlítani: jelölsz valakit, és ha
ő is jelölt téged, akkor kapcsolat
van köztetek. Egy közösségben
sok ilyen kölcsönös kapcsolat van,
amiket ha egymáshoz viszonyítva
ábrázolunk, egy struktúra rajzát
(matematikai nevén gráf) kapjuk.
A legtöbb szociometria torzít
annyiban, hogy csak korlátozott
számú ember nevét írhatod le.
Ez leginkább azért van, hogy az
ember átgondolja, hogy kit jelöl,
mit tart igazi kapcsolatnak, és az
elemzés eredményét is könnyebb
komolyan venni így. Általában
több szempontból is felteszik
ugyanazt a kérdést, de csak egyet
írtam, mivel nem akartam terhelni
az edzést egy hosszú felméréssel.
Most már azt mondom, hogy ha
csinálunk még ilyet, akkor ezt
a részt tovább kell finomítani,
mivel összesen 3 lehetséges név
elég durva korlátozást jelent. A
teljes egyesületnél alkalmazott
10 lehetséges név úgy tűnik,
reális eredményeket adott. Az
egyszerűsítés áldozata lett a
fogalmazás is: ezek a kérdések
pozitív kapcsolatról szólnak, tehát
kézenfekvő, hogy azt kérdem,
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„kit érzel barátodnak”. Nos, egy
lovagi körben egyáltalán nem
kézenfekvő a válasz, hiszen
nálunk ez egy nemesített fogalom.
Egyeseknél
évek
kellenek
ahhoz, hogy barátjának nevezzen
valakit, és ebből nem engedett a
mintavétel kedvéért. Megint csak
probléma, hogy a „barát” szó
nem fed le olyan kapcsolatokat,
amik viszont jelen vannak a
közösségünkben:
házastárs,
szülő-gyerek,
párkapcsolat,
testvér… Szóval a módszertani
pontosságért nem fogok díjat
kapni, nézzétek el, akkoriban írtam
a szakdolgozatomat!
A mellékelt ábrán látható az
Ars Ensis szimmetrikus, azaz
kölcsönös kapcsolatokból összeállt
struktúrája. Minden egyes korong
egy személyt jelképez, a korong
színe pedig attól függ, hogy az
illető melyik motivációtípusba
került. Amint látható, van egy nagy
tömb, akörül kisebb struktúrák
(párok, csillagok, láncok), az ábra
szélén pedig azok láthatók, akiknek
nem volt visszaigazolt kapcsolata.
Akik a „partvonalra” kerültek,
többségében a „Padawan” típusba
tartoznak. Ne feledjük, hogy ennél
a típusnál magas volt a „Praktikus

okok” motiváció, s ahogy erre
már fény derült, ez nem segíti elő
a beilleszkedést. Az anonimitás
érdekében nem jelenítek meg más
adatokat, például hogy ki melyik
edzésről származik, de talán senki
jogait nem sérti, ha elárulom,
hogy az oldalt lévő emberek nagy
többsége az akkori kezdő edzések
valamelyikéről van. Némelyikük
alig volt még túl pár edzésen, amikor
a mintavétel volt, úgyhogy teljesen
normális, hogy nincs visszaigazolt
kapcsolatuk
a
vizsgálatban.
Remélem, azóta már sikerült
összebarátkozniuk másokkal! Egy
pont a szkeptikusoknak: a motiváció
önmagában nem magyarázza
és jelzi előre a beilleszkedést,
különösen nem egyén szintjén.
A kisebb struktúrák még fejlődés
alatt álló csoportok. Egy csoport
itt nem feltétlen egy edzést jelent,
hiszen egy csoport összejöhet
több edzésből is, és egy edzés
is kitermelhet több csoportot.
A tömb körüli kisebb csoportok
nagyja jól azonosítható egyes
vidéki városokkal. Ez azt jelenti,
hogy az adott edzés már kiépített
egy működő közösséget, de még
nem tart ott, hogy a távolságot
legyőzve a teljes AE tömbjéhez
kapcsolódjon. Látható, hogy közel
sem kapcsolódik össze annyi
ember ilyen csoportokban, mint
ahányan vidéken járnak edzésre.
Azt hiszem, a közösségfejlesztés
következő lépése az lehetne,
hogy a realitásokhoz mérten a
vidéki edzések belső kohézióját
erősítsük egy kicsit. Már csak
azért is, mert főleg a vidékiek
esetében áll fenn a költözés esélye
(egyetem, munka…), és nyilván
akkor keresik meg az Ars Ensist
egy másik városban is, ha az
előző hely jó referenciát jelent.
Az eredmények egyébként nem
csak a csoportok összetartását
tükrözik, hanem azt az evidenciát
is, hogy az oktató lelkesedése a
mintavétel iránt nagymértékben
meghatározza
a
mintavétel
minőségét. Budapesten minden
edzés oktatójával találkoztam
a haladón, ezért mindig tudtak
kérdezni, vidéken viszont nem állt
rendelkezésre annyi információ és
„biztatás”…
A nagy tömb szabad szemmel
és egy kis gráfelemzéssel is
két további részre osztható.
Többségében
budapestiek

alkotják, de vannak vidékiek is.
Középen az „Elit” és „Szerény”
típusú emberek kapcsolják össze
a felső és alsó ágat, s mint látható,
a „Hallgatók” többsége körülöttük
van. Ha visszaidézzük a fenti,
rendezvénylátogatásra vonatkozó
motivációt, akkor tudjuk is, hogy
miért: a „Hallgatót” alighanem a
társaság motiválja a legjobban,
ezért ő valószínűleg több figyelmet
fordít a kapcsolatokra. Gondolom,
nem lövök le nagy poént, ha
elárulom, az akkori Oktatói Kör
nagy része ebben a tömbben
van (emlékezzünk: a „Társaság”
motiválja a legtöbb embert arra,
hogy tegyen valamit az AE-ért).

A helyünk a hálózatban

Vajon mennyire meghatározó a
motivációtípus a beilleszkedés
szempontjából? Úgy látszik, hogy
a „Hallgatóknak” jobban megy a
beilleszkedés. Azt mondhatnánk,
hogy „persze, nekik a legnagyobb
igényük a társaságra”. Érdekes,
de a kapcsolatok, jelölések száma
egyáltalán nincs összefüggésben
a „Társaság” motivációval, és
láthatunk az ábra oldalán is
„Hallgatókat”. Úgy vélem, hogy
többtényezős dologról van szó.
A „Hallgatók”, a specek és a
rendezvények örökös látogatói,
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valamint az Ensisért fáradozó
emberek jellemzői igen hasonlóak:
alacsony „Lovagi kép”, magas
„Társaság”, szintén visszafogott
„Praktikus
okok”
mintázata
rajzolódik ki. Valahogy ez a minta
– és nem önmagában a „Társaság”
– terelheti az embert valamilyen
fontosabb
közösségi
szerep
irányába.
Akkor ez most azt jelenti, hogy ha
komolyabb baráti kört szeretnénk
kiépíteni az Ars Ensisen belül,
akkor nekünk ilyenné kell válnunk?
Aligha. Látható, hogy a hálózat
központjában a „Szerény” és „Elit”
típusú emberek kerültek. Ennek
nem egyértelmű az oka: van egy
statisztikai kimutatás, hogy őket
többen jelölték, de a háromból csak
egy eljárás szerint megbízható ez
az eredmény. Az ábrán is látható,
hogy némelyikük egyáltalán nincs
meghatározó pozícióban (bár azon
volnék igazából meglepve, ha a
23 kérdéses mintavétel 100%-ban
magyarázná az emberek helyzetét
a közösségben).
Újabb nyuszit húzok elő a kalapból:
jelölések mintázata alapján a gép
ki tudja számolni, hogy feltehetően
kiknek van különleges szerepük
a hálózatban. Láthatjuk, hogy a
„Hallgatók” amolyan „altisztek”
az ábrán: nem ők vannak irányító
szerepben, de ők jelentik a
közösség gerincét. Az eddigi

elmélkedés alapján a szerepeket
nem magyarázzák a motivációs
típusok, de ez nem jelenti azt, hogy
tényleg nincs összefüggés (attól
még, hogy nem látjuk, létezhet,
mint például az Erő, vagy a szörny
az ágyam alatt). Úgy vélem, hogy
a különleges szerephez olyan
személyes tulajdonságok kellenek,
amiket nem mértünk, azonban
ezek hatnak a motivációkra.
Az illető közösségben betöltött
szerepe és a motivációi tehát egy
tőről fakadhatnak. Ez nem zárja ki
azt a lehetőséget, hogy ugyanabba
a
motivációtípusba
kerülő
személyek híján vannak ezeknek
az erényeknek, hiszen ugyanazok
a motivációk más forrásból is
eredhetnek. További kutatásokkal
talán itt is lehetne összefüggéseket
találni, de így csak következtetni
tudunk.
Az
egyszerűség
kedvéért
összevontam a gép által kijelölt, de
nem definiált szerepeket a töréspont
szereppel. A töréspont azt jelenti,
hogy az illető a hálózatban olyan
pontot képez, amit ha kivennénk,
többen leszakadnának a hálózatról,
illetve a háló komplexitása (az
összekötő vonalak sűrűsége)
jelentősen romlana. Úgy láttam,
hogy a szerepek és a töréspontok
afféle héjazatok, amelyek a
centrumra
épülnek,
illetve
összetartják a tömb melletti kisebb
csoportokat.
• Az első ilyen szereplő
törésponti helyzetben van:
ő az, aki felé az ábra szélén
lévő emberek nyitnak, vagy

•

ő az a szélen lévő ember,
aki már próbál haverkodni
a többiekkel. Őt az „első
lépés” pillanatában érte
a mintavétel. Olyan egy
éve vív még csak, tehát
még inkább kezdőnek
mondhatnánk,
sok
kapcsolata nincs is még.
Motivációs szempontból
az a jellemzője, hogy a
„Kiképzés” faktoron a
többieknél
lényegesen
alacsonyabb pontszáma
van. A legalacsonyabb
„Kiképzés” iránti igény,
és a kezdő szintnek
megfelelő vívással töltött
idő az „Érdeklődő” típusra
jellemző, így valószínűleg
ehhez tartoznak ezek a
szereplők is. Elképzelhető
még a „Szerény” típus is,
mivel ott sem érdekelte
az embereket ez a
motivációfajta.
A következő személyünk
nem kifejezetten töréspont
a hálózatban. Úgy tűnik, az
a szerepe, hogy a centrum
felé vonzza az embereket.
Nagyjából három éve
vív. Biztos szerepe van a
közösségben, több olyan
ember is rokonszenvezik
vele, akit ő talán még nem
ismer annyira. Alighanem
ő egy középhaladó edzés
keménymagja, akihez az új
középhaladók kapcsolódni
tudnak. A „Praktikus okok”
szempontjából átlagos (míg

•

•

•
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a centrumhoz közelebbiek
már nem). A szociometria
és a „Praktikus okok”
értéke alapján én arra
tippelek,
hogy
azok,
akik ebben a szerepben
vannak, a „Hallgató”
vagy a „Szerény” típusba
tartoznak.
Az előzőhöz hasonló
a következő szereplő,
viszont
ő
töréspontszerepben van. Nagyjából
ugyanannyi kapcsolata és
jelölése van, viszont az
előzővel szemben ő már
nem csak rokonszenves
az új embereknek, hanem
visszaigazolt kapcsolatot
alakított ki velük. Egy,
vagy csak fél évvel
van köztünk régebben,
mint az előző szereplő.
A
„Kiképzés”
jóval
fontosabb neki, mint az
előző töréspont-szerepben
lévőnek, valamivel az átlag
fölé is emelkedik ezen a
téren, de statisztikailag
nincs lényeges különbség.
Ezek alapján a „Padawan”,
„Hallgató” és „Ragadozó”
típus a legvalószínűbb.
A következő személy
már a centrumban van: ő
vív a leghosszabb ideje
(legalább 6 éve), az összes
szereplő közül neki van a
legtöbb kapcsolata, de nem
a legtöbb jelölése. Ez azt
jelenti, hogy nem őt érzik
a legtöbben barátjuknak
a környezetéből, viszont
reálisan látja, hogy kik
azok, akik viszont igen, és
őket írta be. Ebből kiindulva
a társas kompetenciái elég
jók. A „Praktikus okok”
látványosan
alacsony
értékű nála, tehát hajlandó
pénzt, időt, energiát áldozni
a vívásra. Valószínűleg
itt az „Elit” vagy a
„Ragadozó” típus bújik
meg a számok mögött.
A centrum egy másik
szereplője rövidebb időt
tud még maga mögött:
kb. 4 éve van köztünk.
Őt sem foglalkoztatják
a „Praktikus okok”, bár
nem annyira elszánt, mint
az előző szereplő. Az
összes közül őt jelölték

a legtöbben, azaz sokan
tartják őt barátjuknak, sok
embert tud bevonzani.
Ennek ellenére kevesebb
visszaigazolt kapcsolata
van, mint az előzőnek,
azaz vagy nem látja olyan
reálisan a kapcsolatait,
vagy nincs is igénye olyan
sok kapcsolatra. A vívással
töltött idő (lásd lejjebb) és
a motiváció alapján ebben
a szerepben valószínűleg a
„Szerény” és a „Hallgató”
típusok tagjai kerülhetnek.

A beilleszkedés folyamata
Az eddigi tények és feltételezések
alapján minden típusra szükség
van a közösség épüléséhez, csak
más formában. Logikus, hogy
egy kezdő egy másik kezdővel
könnyebben össze tud barátkozni,
egyrészt mert ugyanarra az edzésre
járnak, másrészt meg ha józan
paraszti ésszel gondolkodunk, a
„új gyerek” nehezebben barátkozik
össze azzal, aki már jelen van ezer
éve, és kialakult egy stabil baráti
köre. Többször is utaltam rá, hogy
valamilyen fejlődési folyamatot
sejtek a beilleszkedés terén, azaz
szerintem a személyiség és az AEben betöltött szerep interakciója
alakítja ki a motivációt. Ismerek
olyan embert is, aki régi motoros, és
mégis „Padawan” (ez inkább kezdő
típus, ld. lejjebb), és olyat is, aki
kezdő, de „Elit” (ez pedig inkább
haladó) – ez csupán annyit jelent,

hogy a kérdéses interakcióban a
személyiségük jobban hatott az
eredményre, mint a helyzetük.
Miért gondolom, hogy vannak
inkább kezdő, és inkább haladó
típusok? Van egy ábrám arról,
hogy
a
motivációtípusokhoz
mennyi vívással eltöltött félév
tartozik. A különbség sajnos csak
látványra jön ki, statisztikailag nem
bizonyítható, hogy „egy Padawan
kezdő, egy Elit meg haladó”, de
szerintem titeket is elgondolkodtat
a tendencia, úgyhogy erről írok
még egy kicsit.
Az ábrán látható, hogy két a két
kezdő típus az „Érdeklődő” és
a „Padawan”, akik átlagosan
két évet töltöttek vívással. A
következő szinten a „Szerény”,
„Hallgató” és „Ragadozó” típusok
vannak, akik bár mentalitásukban
elég eltérőek, de olyan három év
körül vannak a tapasztalatszerzés
terén. A legtöbb időt az „Elit”
tagjai töltötték vívással, több mint
három évet (bár karakterükben
a „Ragadozót” velük állítanám
párba). Eljátszottam a gondolattal, hogy ezek három „tapasztalati
szint” (az alapoktatásunk is
háromszintű) variációi. A cikk
utolsó új információiként ezt a
gondolatot fejteném ki.
- Kezdő szint / Középhaladó
eleje, Scholler I.
o „Érdeklődő”:
Belép.
Nem is a harcművészet
érdekli,
nem
akar
megerősödni, nagyokat
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ütni, versenyezni. Nem
akar lovaggá válni, meg
új barátokat keresni.
De
hogy
alternatív
történelemkutatás,
európai gyökerek, valami
új, fejlődésben lévő
dolog, amit mások még
nem csináltak, ráadásul
a terembérnél alig kell
többet fizetni…
o „Padawan”:
Belép.
Valami harcművészetet
szeretne, valami kemény,
férfias dolgot, de az
agyatlan csépelések meg
a keleties filózás nem jön
be, ráadásul amennyit
ezekért
elkérnek…
Harcos akar lenni. És
íme, a kezébe adják a
Fegyvert, amit álmaiban
(szerepjáték partikon) már
hányszor forgatott! Olyan
emberek járnak ide, mint
ő! Még csajok is vannak!
Ez király! Megtalálta,
amit keresett! Legyünk a
jobbak, testileg és lelkileg
is!
Középhaladó szint (inkább 2.
év), Sholler II.
o „Szerény”: Mit is akar
ő ettől? Már tud vívni,
nem is rosszul. De mások
is tudnak, ettől még
nem kell hetvenkedni,
keménykedni.
Amúgy
sem itt fog megerősödni,
erre már rájött. Már vagy
háromféle módon tanulta
az Ökör-állást. Igen, ez
egy fejlődő harcművészet.
De ettől ő még nem lesz
különleges, inkább azt
tanulta meg, hogy mennyi
mindent nem tud még, és
amit tud, abban sem lehet
biztos; tehát indokolt az
alázat. De mégis megéri
ide járni. Befektetni
kardba, fejvédbe, elmenni
edzőtáborba. Ez a cucc
valahogy nemesít…
o „Hallgató”: Mit is akar ő
ettől? A hosszúkardvívás
még
mindig
menő.
Amikor
felszáll
a
többiekkel a villamosra
edzés után, jó érzés, ahogy
kérdezik,
„horgászni
voltatok”? Nem, olyat
csináltak, amiről ezek
még nem is hallottak!

-

Igazi
küzdősport,
bajtársakkal, barátokkal.
Más városba azért nem
utazna egy versenyért, de
ezek a párbajok, csaták
az edzőtáborban, meg
amikor látott másokat
federrel vívni... Na, ez
megér pár misét, akár egy
kicsit be is segít, ha arról
van szó.
Haladó (vagy gyorsan fejlődő
középhaladó) szint, Scholler
III., Free Scholler
o „Ragadozó”: Itt a helye.
Minden
alkalommal,
amikor magára ölti a
protektort, kezébe veszi
a fegyvert, szembenéz
az ellenféllel, mintha
kiteljesedne. A harc
élménye sokat ér neki:
pénzt, külön erősítést,
kutatást, utazást. Ez az
élmény, ami számít.
Nem a tradíció a lényeg,
vagy hogy a tradíció a
lovagoktól vagy más
ősöktől származik (még
a Scholler-fokozatok se
olyan fontosak), vagy hogy
milyen jófej emberekkel
csaphat össze. Hanem a
küzdelem, amikor végre
nem kell játszania, hanem
valós tétért harcolhat.
o „Elit”: Itt a helye.
Minden
alkalommal,
amikor magára ölti a
protektort, kezébe veszi
a fegyvert, szembenéz
az ellenfelével, mintha
visszautazna az időben
egy nemesebb világba.
Mintha a régi vívóiskolák
egyikén
vehetne
részt, ahol a bátran,
becsületesen, keményen,
de a másikra vigyázva
vívtak az emberek. Ő
ezt képviseli, ezért áldoz
fel annyi energiát, időt,
pénzt. Annyit tanult,
hogy most már inkább
tanítani jár ide, abban a

reményben, hogy a lovagi
harcművészet nemességét
újra elterjesztheti.

Pillanatkép
A két cikkben egy keresztmetszetet
mutattam be az Ars Ensis, és annak
tagjai fejlődéséből. A felmérés
dokumentálja, hogy közel tíz
esztendő alatt milyen motivációjú
emberek illeszkedtek be, és hogyan
lép előbbre és előbbre az egyesület
az ő motivációik változásai által.
A szociometria egy stabil bázist
mutatott ki, amely körül már
fejlődésnek indultak az újabb
bázisok, a vidéki csapatok. Azt
hiszem, a jövő erről a fejlődésről
szól majd.
Ahogy az egyesület fejlődik, úgy
újabb motiváció-profilok alakulnak
majd ki, még színesebb, sokoldalú
közösség leszünk. Az emberek
több irányba is indulhatnak majd,
és messzebbre juthatnak.
Ami azt illeti, magam sem
gondoltam volna, hogy idáig jutok
a vívással, és hogy ennyit változik
a motivációm. Amikor beléptem,

leginkább az „Érdeklődő” típust
képviseltem, még fémkardot se
akartam venni, és az első táborba
is poénból mentem le. Aztán
mégis lett kard, utána címer is,
mentem várcsatára, de specre
például egyáltalán nem. Amikor
haladó lettem, akkor már valahogy
másképp tekintettem az egészre,
akkor kezdtem el cikkezni is,
rendszerében látni a vívást, és a
specekre is igyekeztem eljutni. Ez
a változás alighanem meglátszott,
mert meghívtak az oktatói körbe,
kaptam feladatokat, és most
már ott tartok, hogy a minden
önéletrajzomban szerepel, hogy
milyen király dolgot csinálok,
mennyi mindent megtanulhatok
itt, meg mellesleg már nem csak az
edzéseken találkozom a srácokkal.
Belekezdtem
a
kutatásba,
versenyzek, jelentkeztem FS-re is
– olyanokban veszek részt, amikre
sosem gondoltam pár éve. Itt tartok
most.
Nyilván mindenkinek van egy ilyen
története, és remélem, hogy sokan
lelkesen dolgoznak a következő
fejezeteken, hogy a közös sztorink,
az Ars Ensis folytatása még jobb
legyen!

Ajánlott és hivatkozott irodalom
■ András B. (2012) Kardok útja. In Kardlap III. évf. 9. szám, Ars Ensis, Budapest
■ Waldmann Sz. (2011) A London Masters of Defence. In Kardlap II. évf. 3. szám, Ars Ensis, Budapest
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Harcművészet – harcművészet?
Írta: dr. Majár János

A

z Ars Ensis önmeghatározásának egyik legfontosabb eleme, hogy harcművészetnek tekinti magát,
de az, hogy ez mit is jelent
valójában, nem igazán tisztázott. Ez bizony nem csak az
Egyesületünkre igaz, hanem
általánosságban is. Márpedig
ahhoz, hogy beszélni tudjunk
arról, hogy hogyan éljük meg
a harcművészeti életünket,
hogy hogyan fejlesztjük önmagunkat, mint harcművészt,
ezt azért jó lenne tudni.

A fogalom elég nehezen értelmezhető igazán jól. Éppen azért, mert
könnyű sokféle értelmet adni neki,
és ezek között sok találó, jó megfogalmazás is létezik. Azonban az
önmagukért való fogalom-értelmezések nem töltik be legfontosabb
funkciójukat: hogy amikor egymással kommunikálunk, tudjuk,
hogy miről beszélünk. Vagyis kell
a sokfelé száguldozó gondolatainknak egy közös alap.
Én most megpróbálok egyfajta értelmezést, vagy legalább egy
keretet adni ennek a fogalomnak,
elég tágat, hogy abba minél többünk pontos elképzelései, képei
beleférjenek, de elég konkrétat
ahhoz, hogy ha egymással beszélgetünk, tudjuk, miről beszélünk.
Mert csak így tudunk igazán egymással beszélgetni, egymásra igazán figyelni.
Mondjuk úgy, hogy megpróbálok egy minimumot felállítani a jelenkori harcművészetek számára.
Önvédelem, Küzdősport, Harcművészet
Sokan próbálták már a Harcművészet fogalmát a fenti fogalom-hár-
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masban elhelyezni, több-kevesebb
sikerrel. Tették ezt „saját szájuk íze
szerint”, vagy éppen saját érdekeik
mentén. De hogy mennyire nehéz
ezt a dolgot rendbe tenni, nézzük
meg a Wikipedia magyar és angol
nyelvű szócikkeit:
„A harcművészet és a küzdősport szót általában ugyanabban
a jelentésben használják. Mégis
ha megfigyeljük a különböző küzdősportok/harcművészetek ágait,
elég könnyedén megkülönböztethetünk két fő irányvonalat, melyet
sokan önkényesen, de nem minden
alap nélkül egyik vagy másik névhez rendelnek.
•

Így harcművészetnek inkább
azokat az ágakat és formákat
nevezik, melyek mögött egy
spirituális és/vagy szellemi
rendszer is áll (például a harci
kung-fu egyes irányzatai, az
aikido, az iaido, a tajcsicsüan,
stb.), illetve amelyek nem a
küzdést és az abban való győzedelmeskedést helyezik a
fókuszba. Másképp megfogalmazva ez valódi művészet, a
művész pedig az alkotást és az

•

önmegvalósítást tartja művészete céljának. Versenyről itt is
beszélhetünk, de az nem a ringben, hanem inkább az életben
játszódik. Fontosabb a harcművészetben a kibontakozás
és valamiféle magasabbrendű
elvvel való harmónia kialakítása.
A harcművészet egy tipikus
leírása a festővel való összehasonlítás. A festőnek rendelkezésére áll a paletta az alapszínekkel, valamint a vászon és
az ecset. A felhasznált színeket
viszont ő maga keveri ki, és a
vonalakat is ő húzza, mindezt
a saját stílusában, a saját látásmódja, érzései és érzelmei által
vezérelve. A harcművésznek
rendelkezésére állnak a technikák és formák, amelyeket
szabadon módosít és kombinál
a saját célja, valamint az adott
helyzet szerint.

Összefoglalva: A harcművészet a
test és a szellem művészete testi és
szellemi oldalról egyaránt megközelítve, az ember ősi védekező és
támadó ösztöneit alapanyagul felhasználva.
•

A küzdősport szóhoz pedig
inkább azokat rendelik, me-

lyek letisztultak, nem hordoznak kulturális vonásokat, bármilyen kultúrához csatolhatók, inkább a testi értelemben
vett harcot fejleszti, és nem,
vagy csak nagyon kis mértékben foglalkozik más kultúrá(k)
nak a hozadékával, vagy a
szellemi értelemben vett harccal. Más megközelítésben azt
mondhatni, hogy küzdősport
az, ahol a hatékonyság (mégha
részbeni is, például boxban
csak a kezet szabad használni) felülmúlja a szépség és az
egészség szempontjait (például kick-box, sanda, ökölvívás,
birkózás, stb.) Ez sport, a művészi célokkal ellentétben, itt a
verseny, a mozgás és a mások
felett való győzedelmeskedés
számít elsődlegesen.
Összefoglalva: A küzdősport egy
módszer a hatékony védelemre és
támadásra, illetve sport, vagyis az
előzőek szabályok között való űzésére.
Természetesen a két fogalom úgy
is összeolvad, hogy például a karatét lehet küzdősportként alkalmazni, de lehet harcművészetként
is művelni.”
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„The martial arts are codified
systems and traditions of combat
practices. They are practiced for a
variety of reasons, including selfdefense, competition, physical
health and fitness, as well as
mental, physical, and spiritual
development. (A harcművészetek
harci technikák egységesen rögzített rendszerei és tradíciói. Ezeket megannyi különböző okból
gyakorolták, úgymint önvédelem,
versenyzés, testi egészség és állóképesség, fizikai, mentális és lelki
fejlődés.)”
Jól látható a két megközelítés közötti különbség, és a „küzdősport”,
az „önvédelem” és a „harcművészet fogalmak közötti kapcsolatok
is gyökeresen mások. A magyar
nyelvű bejegyzés egyébként a fentiek után ad egy rövid „történeti
áttekintést”, és egy hosszú listát a
különféle harcművészeti ágakról;
míg az angol nyelvű újabb és újabb
praktikus és történeti tartalmakkal
egészíti ki a fogalom értelmezését,
több oldalról is megvilágítva azt.
Régebben olvastam olyan értelmezést is, amely a fenti fogalmakat
„értékük” szerint rendezte sorba,
és persze a „harcművészet” került
a legelőkelőbb helyre, és az illető
az általa tanult/tanított rendszert

elve.
Ezeket a fogalmakat valójában a
modern nyugati gondolkodásmód
választotta szét, különösen a természettudományos és matematikai
gondolkodás előre törése során. A
jelenkor egyik nagy szellemi kihívása ezen fogalmak újrakapcsolása, a köztük lévő kapcsolatok és
különbségek feltárása. Különösen
fontos szerepet tölt be ebben az
Esztétika, és annak Etikája, illetve
a „szép” fogalmához kapcsolódó
biológiai fogalmak. Ez utóbbi bemutatására kiváló Ivan Jefremov:
A borotva éle című tudományosfantasztikus (inkább tudomány,
mint fikció) műve.
Számunkra, európai harcművészetekkel foglalkozók számára külön
izgalmas és elgondolkodtató, hogy
például a hadtudomány és a hadművészet szavak értelme közötti
különbség lényegében elhanyagolható, majdhogynem ugyanarra
használják mindkettőt (persze ez is
függ a szerzőtől és annak meggyőződéseitől).

természetszerűen ebbe a kategóriába sorolta.
Én meg sem próbálom a három
fogalom pontos definícióját megadni, erre egy kutatást jó lenne
indítani közösen, mert a teljes témának történelmi, sport, filozófiai,
hadtudományos, hadtörténeti, stb.
aspektusai is vannak, és én nem
vagyok eléggé felkészült a teljes
rendszer átlátásához. Ráadásul az
önvédelem, a sport, a küzdelem, a
verseny témaköreiben nem egy kiemelkedő színvonalú cikk született
már a Kardlapban.
Amit azonban most vállalok, hogy
megfogalmazom, hogy ma egy
önmagát akár küzdősportként,
akár önvédelmi rendszerként, akár
harcművészetként aposztrofáló tevékenység mitől lesz ténylegesen
„Harcművészet”.
Harcművészet
A szó első értelmezése eléggé egyszerűnek tűnik, mondván, hogy a
harc művészete. De ha jobban be-

legondolunk, mindkét szó („harc”
és „művészet”) önmagában is külön kérdés, hasonlóan nehezen
meghatározhatóak mint a fenti ös�szetételük. Harc az is, amikor egy
betegséggel küzd a szervezetünk.
Folyamatosan küzdünk saját életünkben a boldogságunkért. Néha a
kedvesünket, barátunkat önmagától is meg kell védenünk, nem csak
mások rosszindulatától. És ezek
mentén a harc, küzdelem eszközei
is mások lehetnek: az immunrendszer, a tanulás, önmagunk hibáinak
kezelése, törődés másokkal, stb.
Talán még ennél is nehezebb dolog
a művészet szó pontos értelmezése, főleg, ha egy történelmi „kifejezés” értelmezésében használjuk.
Ugyanis a múltban a tudomány
és művészet, a tudás és szépség, a
szép és jó, a nagyszerű és helyes,
stb. fogalompárok messze nem
váltak el egymástól annyira, mint
ma. Különösen igaz ez a keleti filozófiák esetében, ahol a nyelvnek
és a közgondolkodásnak is meghatározó része volt a „minden-egy”
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A fentieket nem azért írtam, hogy
a cikk végére kidumáljam, hogy
nincs is igazi jelentése ennek a
szónak. Éppen ellenkezőleg. A
fenti sorok kijelölik azt az irányvonalat, amely mentén elindulok az
értelmezés megadásában.
Vegyük először a harc művészetét
annak leginkább egyértelmű értelmezésében. Vagyis egy másik
ember megsebzésének, harcképtelenné tételének, akár megölésének
művészetét, tudását, készségeit,
képességeit! Ugyanis ez a forrás,
amelynek mentén a különféle társadalmak harcosai, harcos kasztjai
először találták szembe magukat
azzal az igénnyel, hogy saját életük
kockáztatásának, és mások éltének
elvételének valódi, mély tartalmakat, megfelelő lelki, szellemi, mentálhigiénés hátteret adjanak. Amellett, hogy a feladataik ellátásához
szükséges tudást és készségeket is
meg kellett szerezniük, és azokat
fejleszteniük is kellett.
Mindezt alapvetően háborús helyzetben, amikor a tét tényleg más
emberek élete, vagy a védelmezett társadalom jövője volt. Háborús időszakokban születhettek és
születtek meg az első harcművészetek, amelyek már lényegében
annak tekintették magukat. Persze
háború alatt nem csak két (vagy

több) hadsereg összecsapásaira,
két (vagy több) állam hadakozásaira kell gondolni. Háborús helyzetnek tekinthető rengeteg történelmi
szituáció, amely harcművészetek,
harcos rétegek kialakulását tették szükségszerűvé. Jó példa erre
Spárta, ahol – több, más ok mellett
– a körüllakók kordában tartása
kiemelten fontossá tette a harcos
réteg kialakulását.
Ma azonban nem kell minden
harcművésznek háborút vívnia, és
remélem, hogy a hivatásos katonák
kivételével egyikünknek sem kell
majd a háború, vagy akár egyetlen
fegyveres összecsapás borzalmát
átélnie. Akkor számunkra mit jelent, mit jelenthet a harc művészete?
A kérdésre döbbenetesen jól alkalmazható válaszokat ad Daidódzsi
Júzan: A Busidó Alapjai című
kötete, amely a modern harcművészetek számára nagyon fontos
megközelítést ad. Célja az, hogy a
szamuráj hagyományokat és filozófiát olyan korban mutassa be és
tanítsa, amely alapvetően békés (a
Tokugava-sógunátus időszakában).
Olyan korszakban, ahol a mindennapos harckészültség helyét a rövid
krízisekkel tarkított békés fejlődés
veszi át. A mű éppen arról ír, hogy
a harcos hagyományokat és filozófiát hogyan lehet átörökíteni a békés időszakra, a mindennapokra, a
háborún kívül eső életre.
És nekünk, akik zömében nem vagyunk állandóan harci zónákban
szolgáló hivatásos katonák, éppen
erre a gondolatszálra van szükségünk. Sőt, ez lehetőséget ad arra
is, hogy meghatározzuk, hogy egy
fegyverekkel való küzdelmet (ebbe
beleértem az emberi testet is) művelő, oktató rendszer mitől lesz
Harcművészet.

életünkhöz is minél szélesebb
körben értékeket adnak, illetve
elsődleges céljuk éppen ez.
Kötelezettségek
Mindez nagyon sok kötöttséget határoz meg, és nem véletlen, hogy
több olyan, önmagát harcművészetnek nevező iskola is működik,
amelyet legtöbben nem neveznénk
annak – éppen a fenti meghatározás miatt. Ugyanis ez a fogalom
így, két fontos kötelezettséget ró
minden oktatóra és résztvevőre.
Először is, egy harcművészet nem
lehet értékellenes, nem lehet etikátlan. Nem buzdíthat morálisan
helytelen cselekvésre, vagy gondolkodásra. Nem rombolhatja a
saját életünk fontos értékeit.
Hadd adjak erre néhány példát,

Harcművészetnek nevezhetjük
tehát azokat az ember-ember elleni, fizikálisan is megvalósuló
harcot folytató, tevékenységeket,
amelyekre legalább az teljesül,
hogy olyan értékeket is közvetítenek, amelyeket a kifejezetten harci
helyzeteken kívül is értékként élhet meg az egyén.
A jelenben, praktikusan, a számunkra ez azt jelenti, hogy akkor válnak az edzéseink harcművészetté, ha az edzőtermen/
dojo-n/vívókörön/páston kívüli
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amelyek egyébként nagyon szorosan összefüggnek:
• Nem buzdíthat etikátlan gondolkodásra, cselekvésre.
• Nem lehet egészségtelen a testünkre tekintettel. Nem buzdíthat egészségtelen életmódra.
• Nem lehet a lelki egészségünkre nézve kifejezetten káros.
• Nem buzdíthat tétlenségre,
túlzott kényelmességre, érdektelenségre.
• Nem követelheti értékes emberi kapcsolatok felbomlását.
• Nem nevelhet mások eszközként való felhasználására.
• Nem alapulhat idejét múlt,
a jelenben értelmezhetetlen,
vagy kifejezett káros elveken,
ideákon.
• Stb.
Az első pontot teljesíteni nem
könnyű, de elhivatott, jó emberek
közösségeiben meglepően jól mű-

ködnek ezek az elvárások. A komolyabb kihívás a második kötelezettség. Eszerint az átadott értékek
nem lehetnek egyoldalúak, vagy
túlságosan „egyen-megoldások”.
Itt igyekszem néhány rossz példával érzékeltetni, mire gondolok.
- Ha egy oktatott csak a Keresztütés (Zwerchhau) „tudását” viszi
haza, és a konfliktusait azzal próbálja megoldani, csalódni fog.
- Ha valaki a szüleinek nyújtandó
segítségadást szétfilozofálja, és
végül mégsem viszi le a szemetet
(pedig az lenne a helyes), az nem
jó.
- Ha valaki rendszeresen durván
ledominálja a főnökeit a kommunikációban, ne lepődjön meg, ha
nem lesz állása.
- Ha valaki elkezdi magát másoknál jobbnak, többnek tekinteni, és
kivételezést követel magának csak
azért, mert harcművészeti edzésekre jár, sokszor pofára fog esni a saját közösségeiben.
Félreértések
Már most fontos tisztázni néhány
félreértés-forrást. Először, és legfontosabbként: nem kevésbé értékes egy sport, vagy önvédelmi
rendszer, technikai tradíció, vagy
éppen ezek oktatása, ha NEM harcművészet. Egyszerűen csak más.
Önmagában ez a jelző nem érték.
Csak annak válik kiemelt értékké,
akinek számára ez fontos, és aktívan részt akar venni benne.
De semmiképpen sem szabad
lebecsülni azokat a „harci képzéseket”, amelyek nem harcművészetek, vagyis a fenti meghatározásnak nem felelnek meg.
Ugyanez igaz azokra a személyekre, akiket nem érdekel a harc-

művészet. Az az ő saját döntése,
erőltetni az ilyesmit teljesen felesleges. Csupán arra fontos figyelni,
hogy az illető mások harcművészeti érdeklődését ne akadályozza, ne
sértse.
Egy másik forrása a félreértéseknek az lehet, ha a kedves olvasó
azt gondolja, mindaz, amit leírtam,
csak az oktatókra, mesterekre vonatkozik. Ez nem így van.
Először is, ha minél több értéket
akarunk egymásnak átadni, akkor
mindenki saját értékeit „be kell
adnia a közösbe”, vagy inkább úgy
fogalmazom: fel kell ajánlja másoknak. Erre egyetlen oktató önmagában kevés.
Másodszor, a harcművészettől idegen a „majd úgyis megmondják
nekem, majd úgyis kiszolgálnak,
nekem úgysem kell tennem semmit, majd az oktatóm” hozzáállások. A harcművészet testben és/
vagy lélekben és/vagy szellemben
cselekvő, aktív.

Ajánlott és hivatkozott irodalom
■ http://hu.wikipedia.org/wiki/Harcművészet
■ http://en.wikipedia.org/wiki/Martial_Arts
■ Ivan Jefremov: A Borotva Éle, Kossuth Kiadó, 1982
■ Daidódzsi Júzan: A Busidó Alapjai, Szenzár Kiadó, 2007
■ Dan Millman: A Békés Harcos Útja, Édesvíz Kiadó, 1994 (Az eredeti:
Way of the Peaceful Warrior 1984)
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A legalapvetőbb feladat
Van egy fontos oldala még ennek
a kérdésnek, és ezt szánom záró
gondolatnak is. Ugyanis a folyamatosan változó, megújuló világban a minket, értékrendünket,
mindennapjainkat
meghatározó
ügyekkel állandóan foglalkoznunk
kell. Értékrendi kérdésekben nem
lehet hátradőlni, mondván „készen
vagyok”, „megtanultam mindent”,
stb.
És emiatt mindenkinek, aki harcművésznek akarja tekinteni magát, és minden iskolának, amely a
„harcművészet” jelzőt kívánja magára alkalmazni, egy dolgot mindenképpen tennie kell. Saját értékrendjével, saját harcművész/
harcművészet voltával folyamatosan, állandóan, kérlelhetetlenül foglalkoznia kell.

A harcművészet
három pillére
CÍM
Alcím Szabolcs
Írta: Waldmann

Dr.

Majár János cikke
mentén egy másik oldalról – sőt, egyszerre háromról – szeretném
megközelíteni a kérdést,
hogy megtaláljam azokat a
jellemzőket, amik harcművészetté tesznek egy rendszert, utat, iskolát.

A kérdéskör egyszerre új és régi.
Új amiatt, hogy az angol „harcművészet” szót (Martial Arts) Bruce
Lee találta ki és terjesztette el az
1970-es években. A nagy nyugati
fellángolás a távol-keleti harcművészetek iránt ebben az időben
kezdődött, és tulajdonképpen ez az
új hangulat lökte meg a már száz
éve stagnáló kísérleteket is, a nyugati harcművészetek felélesztésére. A kérdés pedig azért ősi, mert
bár a szó modern értelmezése még
nincs ötven éves, a régiek nagy
energiákat fektettek abba, hogy
művészetüket elkülönítsék más
dolgoktól, hogy tiszta maradjon.
Fontosnak ítélték azt is, hogy csak
bizonyos tudású, morális gondolkodású emberek kapják meg eme
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tudást, s ezzel lefektették annak
a kulturális fenoménnek alapjait,
amit ma harcművészeteknek nevezünk. Ők csak simán a művészet,
vagy az út szót használták, de már
ez is egy üzenet önmagában.
S tessék, bár rengeteg forrás áll
rendelkezésünkre, négy égtáj félelmetes harcművészetei, Afrikából,
Dél- és Észak-Amerikából, Európából, a Közel- és Távol-keletről,
mégis gondjaink vannak, hogy
pusztán a szót definiáljuk. Én is
megpróbálkoznék ezzel, leírom a
kedves olvasónak saját elképzelésemet egy három pilléres definícióról.
Azt gondolom, hogy mindháromnak jelen kell lennie egyszerre,
hogy harcművészetről beszélhes-

bajonettet, modern tőröket és felszereléseket, modern védelmet és
taktikákat. Ennek ellenére, ha a
harcművész nem harci technikákat
gyakorol, akkor átcsúszhat a küzdősport definícióba. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy sok „önvédelemnek” titulált és eladott stílus
valójában inkább harcművészet.
A második pillér a filozófia.

sünk. A három pillér soha nem
egyforma erővel van jelen, művészetről művészetre változik, hogy
mire fektetnek nagyobb hangsúlyt.
Óvatlanul is szembe fogok kerülni
a küzdősportokkal és a sportokkal,
de fontos megérteni, hogy ezek
egyike sem értékjelző. Egyrészt
sok az út, mely a hegytetőre visz,
másrészt egy harcművészeti iskolán belül jelen lehet akár a küzdősport, akár a sport a harcművészettel egyetemben (pl. az Ars
Ensisben…). Más egy kicsit a cél,
más egy kicsit a célközönség, de
attól még egyenértékű utak ezek
mind.
Szóval következzen a harcművészetek három pillére, saját értelmezésemben.
Az első pillér a harci technika.
Tovább megyek, a halálos harci technika. Ezt azért gondolom
fontosnak, mert amennyiben egy
technikai rendszer kifejezetten arra
irányul, hogy jogi keretek között

De a filozófia szó egy kicsit kifordult mára a valódi értelméből, egy
kevésbé aktív, gondolkodó, elmélkedő valami lett belőle, amit emberek előadótermekben hallgatnak.
Eredeti formájában ez cselekvő
filozófia volt, tettekben megnyilvánuló. Ősi mondás, hogy tudni
valamit, nem sokat ér: megtenni,
viszont bölcsesség.
Az aktív, cselekvő, morálisan helyén lévő filozófia az, ami egy
harcművészt megkülönböztetett az
egyszerű gyilkostól.
Egy harcművész fel kell, hogy ismerje, hogy az igazi ellenség, ami
minden rossz csírája a világban,
odabent van az emberben és nem
kívül. Fel kell ismerje azt, hogy az
emberek egyformák, nincs közöttük értékesebb és kevésbé értékesebb, hogy mindannyiunk gondjai,
problémái, félelmei azonosak…
helyesen hogyan kell önvédelmet Hogy mindenki áldozata saját ros�folytatni, melynek célja a lélek szaságának.
és a test védelme, azt önvédelmi A harcművész pengéje elsősorban
rendszernek nevezzük; ha a cél az, saját belsője felé irányul, ez az a
hogy adott szabálykereteken belül harc, amit folyamatosan vívnia
hogyan lehet hatékonyan győze- kell, élete végéig. Hogy jobb emdelmeskedni, az a küzdősport. A ber legyen, erős és sziklaszilárd
harcművészet a 21. században nem abban az etikai rendszerben, amit
lehet mentes attól, hogy valódi har- választott magának. Egy ilyen
ci technikákat ápoljon és gyako- harcművész azt is tudja, hogy ez a
roljon, melyeket a harcművész az küzdelem nem csak a vívótereméletében persze soha nem fog tud- ben kell hogy ott legyen, hanem
ni használni, hiszen nem lesz hol. az élete minden pontjában. Ez a
Sőt! Igazából az edzőteremben sem küzdelem határozza meg őt aktív,
tudja ezeket rendesen gyakorolni. cselekvő filozófusként.
A harcművészetek azon aspek- Amiért a harcművésznek feltétlen
tusa, hogy valódi harci technikai élen kell járnia ebben, az abból körendszert oktatnak, valójában egy vetkezik, hogy ő látja, saját magán
kulturális, történelmi érték, egy keresztül, az ember esendőségét.
hagyomány, spirituális kapcsolat Viszont neki van eszköze és fegyaz ősökkel, nem több. A harcmű- vere, amivel fel tudja venni a harvész fegyvertára elavult, nincs cot! Edzései során éles, erős kardot
használatban, sem az utcán, sem alakít ki, amivel szembe tud szállni
háborúban. Még a pusztakezes, ősi a valaha volt legnagyobb ellenségművészeteknél is hatékonyabb egy gel: saját magával.
21. századi harci zónában, a mo- Így egy harcművész, ha kardot
dern pusztakezes irányzatok hasz- ránt, nem szétvág, hanem összenálata. Ezek ugyanis figyelembe forraszt; nem káoszt csinál, hanem
veszik a lőfegyvereket, pisztolyt, rendet; tettei után nem nyomorú-
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ság és szenvedés, hanem harmónia
kell maradjon.

Egy ismeretlen szerző úgy fogalmazta meg a művészet szó jelentését, hogy az emberi önvaló tökéletességének visszatükrözése. Úgy is
szokták magyarázni, hogy tágabb
értelemben, minden alkotó célú
emberi igyekezet, művészetnek
minősül. A középkorban és kora
újkorban, egészen sok tudományt
is belesoroltak a művészetek nagy
családjába, melyeket a tradicionális alkotó tevékenységektől
megkülönböztetendő,
„Szabad
Művészeteknek” neveztek.
Látszólag van némi ellentmon-

lehetne állapítani, festményt lát-e
az ember vagy digitális képet, az
legfeljebb kuriózumként tartanák
számon, nem kapna akkora érdeklődést, mint pl. Van Gogh festményei. Azok egyáltalán nem ábrázolnak semmit tökéletesen, hanem
úgy, ahogy a mester azt önmagán
keresztül értelmezte, és megjelenítette. Na, ennek a gondolatnak
mentén már közeledünk a harcművészet szó értelmezéséhez! De
előtte még egy példa. Készült egy
szoftver, ami Beethoven és Mozart
darabokat tudott írni úgy, hogy
beletáplálták a zeneírás szabályait, törvényszerűségeit, még a két
mester szokásait is, és a szoftver
írt is rendesen; de élettelen, élvezhetetlen zenéket kreált, amik bár

benne saját magunkat, újra és újra.
Nem véletlen, hogy díjvívások alkalmával elvárták, nem véletlen,
hogy bár modern korunkra leszelídült a flourysh „egyszerű” tisztítássá, tisztelgéssé, még mindig él a
mondás: tisztíts a kardoddal, és én
megmondom, ki vagy!
A harcművész, ha gyakorol, márpedig jó esetben egész életében
csak gyakorol, valójában mozgásművészetet folytat. Amikor közösen edzünk, az olyan, mint egy ősi
törzsi tánc, márpedig a tánc és a
mozgás az önkifejezés egyik legtisztább formája.
Ehhez még egy gondolatot fűznék,
ez pedig a teljesen új mozdulatok,
technikák, stílusok létrehozása. Én
úgy gondolom, hogy erre bárkinek

dás abban, hogy egyik oldalról a
művészet korlátlan célja minden
esetben az önkifejezés, vagyis a
művészet egy önkifejező eszköz,
ami katartikus élményt nyújt, de
másik oldalról a rombolás és pusztítás technikáival hozzuk egyetlen
szókapcsolatba.
De vizsgáljuk meg egy másik oldalról. Bár tágabb értelemben
minden alkotási folyamat művészetnek is minősül, valójában a
tökéletes alkotást nem szokták
művészetnek nevezni. Ha valaki
olyant tudna festeni, mint egy fotó,
annyira tökéletesre, hogy meg sem

tökéletesek voltak, de művésziek
semmi esetre sem.
Így egy harcművész, amíg elsajátítja a technikák tökéletes végrehajtását, valójában tanulásának első
fázisában tart még. Amikor elkezdi
megjeleníteni a technikák gyakorlása közben saját magát, tehát újra
távolodik a tökéletestől, valójában
mozgásművészetet folytat, értelmezi a technikai stílust és valami
egészen újat alkot. Nálunk, a lovagi vívásban, ezt a flourysh gyakorlat jeleníti meg legjobban: ami
mindig más, mindig a bensőnket
kell tükrözze, folyton feltaláljuk

lehetősége van. (az más kérdés,
hogy hatékony lenne-e). Ueshiba
Morihei (Aikido) és Bruce Lee
(Jeet kune Do) példája is mutatja,
hogy a harcművész képes akár teljesen megújítani a tradíciókat.

A harmadik pillér a művészet.
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Nos, ez lenne a három pillér, az én
értelmezésemben. Harcművészetnek tehát azt gondolom, ami harci
technikákat őriz (szemben a küzdősporttal és az önvédelemmel),
aktív, cselekvő filozófiában él a
mindennapokban is, és keretein
belül a gyakorlói művészi szintre
tudják emelni mozgáskultúrájukat.

Esni tudni kell! (3. rész)
Írta: Weisz Attila
Lektorálta: Sándor Zsolt

S

ziasztok! Itt a következő Kardlap, és ennek
megfelelően a következő
esés cikk is. Ezúttal a hátraesésről, a hátragurulásról
és a tompításról fogok írni.

■ Súlypont süllyesztése

Nos hát nézzük az alapelveket és a
helyzetet, amikor hátrafelé esünk.
Az egyik lehetőség, hogy szabadon hátrafelé esünk. Mondjuk,
mert birkózás közben véletlenül
megbotlunk társunk lábában, amit
mögénk rakott, miközben meglökött. Ez a jobbik eset, ilyenkor szabadon választhatunk, hogy egyszerűen csak elesünk, vagy gurulunk.
A másik lehetőség, hogy társunk
kevésbé jóságos, és ránk is esik.
Ez esetben esélyünk sincs gurulni.
Mindkét esetben a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy mikor földet
érünk, a fejünk hátracsapódik és
beverjük. Ezt elkerülendő két dolgot tehetünk.
Az első és legfontosabb olyan szabály hátrafelé esésnél, ami mindig igaz, hogy a fejünket előre,
a mellkasunkra szegjük. Ez nem
csak annyit jelent, hogy az állunk
leszegjük, hanem hogy már egész
a vállak vonalától előrefelé hajlik
a nyakunk. Az elsődleges szerepén
túl, hogy így távolabb tartjuk a fejünk a talajtól, van egy másodlagos
is. Ez a fejtartás görbületet ad a hátunknak is, ami segít csökkenteni a
nyakunkat érő terhelést. Azoknak,
akik birkóznak, ajánlom figyelmébe a nyakizmok erősítését. Tapasztalat, hogy pár tucat hátraesés igen
erőteljes izomlázat eredményez a
nyakban.
A második nagyon fontos szabály,
hogy süllyeszd minél mélyebbre
a súlypontod, mielőtt vízszintesbe kerülsz, már ha a talpad eléri a
földet. Akár gurulsz, akár esel, ha
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■ Hátra esés
érzed, hogy nem tudod elkerülni a
talajfogást, akkor rogyaszd a lábaid és igyekezz mihamarabb elérni
a fenekeddel a talajt. Még az olyan
gebéknek, mint én, is egy jól párnázott felület, bátran ráeshetsz.
Az alapok után lássuk a gurulást.
Ugyanúgy, mint előre gurulásnál,
srégen gurulunk át a hátunkon.
Csak ezúttal a fenekünk ér először
talajt. Maga a folyamat a következőképp néz ki. Amint esni kezdünk, hátrafelé rogyasszuk be a
térdeink és törekedjünk a talaj felé.
A fejünk hajtsuk le a mellkasunkra,
és billentsük oldalra, mégpedig ellentétes oldalra, mint amelyik vállunkon végül átgördülünk. Amint
a fenekünk talajt ér, a lábunkat
tartsuk behúzva a hasunkhoz. Tehát ha a fenekünk jobb oldala felől
gurulunk a bal váll irányába, akkor
a fejünket a jobb oldalra billentsük.
Amikor átfordulunk a vállunkon, a
gördülő vállunk felőli lábfejünk
spiccben tartsuk. Nem szerencsés
a lábujjakat beleállítani a talajba,
ahogy megkapják a testsúlyunk. A
másik lábfejünk viszont tartsuk pipában, és a lábujjaink is feszítsük
hátra. Így amint az talajt ér, egy
folyamatos mozdulatként felállhatunk. Én egy kicsit ki is szoktam
nyújtani, amikor már a másik lábam a talajon van, így egy hos�szú, stabil állásba érkezek, készen
a további küzdelemre. A kezekre
vonatkozóan egyetlen szabályt
fogalmaznék csak meg. NE TÁMASZKODJ RÁ. Nincs szerepe

a hátragurulásokban. Én általában
behúzom a testem mellé, vagy a
mellkas és a lábak közé, de létezik
olyan technika is, amikor oldalra
kinyújtjuk a gördülő váll felőlit,
hogy stabilizáljuk, irányítsuk a gurulást.
A hátra esés akkor következik
be, amikor nem tudunk (mert épp
ránk esnek vagy nincs hely mögöttünk), vagy nem akarunk gurulni.
Az alapszabályok ez esetben sem
változnak, fejet leszegjük és a
súlypontunk süllyesztjük azonnal,
amint látjuk, hogy nem tudjuk elkerülni a talajfogást. Ez esetben is
gördülünk a hátunkon, de van egy
nagyon fontos különbség a gördülés folyamán. A hátunknak csak a
jobb vagy a bal oldalán gördülünk.
Ennek oka az, hogy ha teljes háttal
érünk talajt, akkor a tüdőnkből ki
fog szakadni a benne lévő levegő,

■ Tompítás szög
■ Tompítás időzítés

■ Hátra gurulás
ami azon felül hogy roppant kellemetlen, egy pillanatra lelassít,
megállít minket és ha még folytatódik a küzdelem, ez nem kívánatos. A hátraesés egyik apró, de nem
elhanyagolható trükkje, hogy miután a fenekünk vagy a lábunk talajt
ért, érdemes a lábakat kinyújtani,
így ellensúlyként szolgálnak, és
egy kicsit lelassítják a mozgásunk,
kisebb teher éri a nyakat, amikor
megállunk. Szintén a nyak tehermentesítését szolgálja a tompítás.
A tompítás az a mozdulat, amiről
sokan sok mindent hallottunk, és
előszeretettel használjuk, ha kell
ha nem. Nos ez az a szituáció, amikor kell. Kézzel való tompításkor a
tenyér lefelé nézzen, és a testünkkel 30-45 fokos szöget zárjon be. A
könyökünket nagyon enyhén hajlítsuk be, és lényegében a tenyérrel
és az alkar alsó, izmok által védett
részével üssünk a földre. Érdemes
ezt egyszerűen háton fekve gyakorolni. Nagyon fontos, hogy a könyökünk ne verjük oda a talajhoz.
Nagy erő hat rá eséskor, és könnyen
sérülhet. A hogyan mellett roppant
fontos a mikor kérdése, és itt szokott a legtöbb hiba történni. Ha
túl korán a földre csapunk, ne adj
Isten rátámaszkodunk a kezünkre,
akkor az mit sem ér, viszont komoly kézsérülést kockáztatunk.
Ugyanakkor ha lekéssük a jó pillanatot, akkor szintén nem sokat
ér, mert nem látja el a funkcióját.
Ugyanis a tompítás feladata, hogy
egy pillanatra megtörje a hátrafelé-lefelé történő mozgás lendületét
azzal, hogy a földre csapva ellenerőt hozunk létre. Így a nyakunk
a terhelést két kisebb részletben
kapja meg, és könnyebb elkerülni
a fej hátracsapódását. Tipikus hiba,
hogy a teljes hátunk már a földön
van, jóformán már megálltunk, és
akkor ütünk a talajra. A jó időpont
az, amikor a hátunk közepe eléri
a talajt a lapocka alsó része táján.
Ilyenkor már majdnem vízszintes
a felsőtest, ilyenkor tudunk a leghatékonyabban tompítani. Tompításkor érdemes az ujjakat egymás
mellé összezárni. Itt ugyan alapvetően csekély jelentősége van,
de szokjuk ezt meg. Lesz szituáció amikor ennek igazi jelentősége
van. Ez pedig az oldalra esés, de
erről majd a következő cikkben.
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AEFTH

A beszámolót összeállította: Schunder László
Néhány hónappal ezelőtt egy újabb csoportosulás látott napvilágot Egyesületünkben, az AEFTH, azaz az Ars Ensis Fighting
Team Hungary. Ez a csoport a versenyzés iránt elkötelezett
és érdeklődő tagoknak nyújt segítséget a felkészülésben. A
csoport egyéni tanácsadással, információcserével és személyre szabott edzéstervekkel igyekszik támogatni tagjait.
Elsősorban a federes versenyzésre koncentrál, de természetesen az egyéb fegyvernemekben indulókat is
várják szeretettel.
Szegeden a második Szabadvívó Szemináriumon az edzések nagy része már kimondottan az
AEFTH – szempontrendszere szerint zajlott,
a visszajelzések szerint sikerrel. Az AEFTH
tervei között szerepel a Dijonban rendezett
tornán való minél eredményesebb részvétel
mellett a mostanában örvendetesen megszaporodó magyarországi federtornákon
való helytállás. A nyári edzőtáborban
egy edzéssorozattal igyekeznek majd
az Ars Ensis nagy versenysorozatára,
a Ligára való felkészülést megalapozni. Ha érdekel a csapat, és te is
a tagjai közé szeretnél tartozni,
keresd az AEFTH csapatkapitányát, Schunder Lászlót.
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Bíróképzés
Tavasszal az Ars Ensis egy új vállalkozásba fog. Pontosabban ekkor startol el nyilvánosan is a Bíróképzés, mint az Egyesület első
olyan nyílt projektje, amely dedikáltan nem csak a tagjai számára, hanem minden, a hosszúkard
– vívással versenyek keretein
belül foglalkozóknak szól. Most
itt, a Kardlap hasábjain betekintést nyerhettek abba, hogy mi is
ez a Bíróképzés, és miért olyan
fontos ez. A Kardlap kérdéseire
Schunder László, a Bíróképzés
projekt vezetője válaszol.
Kardlap: Mi ez a képzés? Kiknek szól ez?
Schunder László: A képzésünk
célja az, hogy a HEMA és egyéb
hosszúkard versenyeken olyan bírók végezzék a párbajok vezetését,
akik rendelkeznek az objektív, és
magas szintű bíráskodáshoz elengedhetetlen alapképességekkel
és gyakorlattal. Dedikáltan nyílt a
projekt, kimondottan várunk más
csapatokból is jelentkezőket az
elvégzésére. Az első rendes képzésünkre már most többen bejelentkeztek más csapatokból, aminek
nagyon örülök.
KL: Tehát bárki elvégezheti, aki
szeretne HEMA bíró lenni?
SL: A képzés nyitott, de a jelentkezésnek vannak feltételei. Idő és
energia arra nincs, hogy a vívás
alapjait megismertessük a jelentkezőkkel, így a képzés feltétele az,
hogy az illető vívóként ismerje a
hosszúkard valamely iskoláját, és
versenyzőként részt vett már valamiféle hosszúkard – tornán. Emellett fontos a megfelelő, határozott,
döntésképes személyiség. Hosszú
távon gondolkodva a minőségi
képzés a legfontosabb. Ez alapozza
meg a képzés színvonalát, és végső
soron a bírók későbbi tekintélyét.
Ezért vannak ezek a kritériumok.
A képzés végén az Ars Ensis bizonyítványt ad az elvégzéséről, mi
pedig megnézzük, hogy mihez adjuk a nevünket.
KL: Honnan jött az ötlet? Miért
gondoljátok, hogy szükség van

egy efféle kurzusra?
SL: Majd’ egy éve voltunk egy
nemzetközi tornán Dijonban. Ott
szembesültünk azzal, hogy a versenyek színvonala meredeken
emelkedik. A bíráskodás azonban
ezzel nem tart lépést. Miközben
sokan nagyon komoly fizikai-technikai felkészülést raknak egy-egy
verseny mögé, a bíráskodásra megkért embereknek minimális tapasztalata van ezen a téren. A jó vívó
ugyanis nem feltétlenül jó bíró.
Idehaza is egyre több a verseny.
Gondoljunk csak a Ligára, a Lovagi Tornára, vagy a legújabbra, a
Bíróképzést lezáró Vizsgaversenyre. Időközben az AE-től független
csapatok körében is megindult a
versenyszervezés, amiből kiemelném a Sárkányosok által szervezett
vívónapokat, ahol federverseny is
van. Emellett az MHS (Magyar
Hosszúkardvívó Szövetség) is hamarosan kiáll majd a porondra a
saját kezdeményezésével. Tehát
versenyek vannak és lesznek, így
bírók is kellenek.
KL: Akkor ezért lett nyitott a
képzés?
SL: Igen. És ezért koncentrál csak
az alapokra. Ha elolvasod a honlapon lévő Kézikönyvet, látható,
hogy az egy abszolút általános szabályrendszert tartalmaz. Nagyon
kevés kötelező szabály van benne,
mint amilyen például a biztonság
elsődlegessége. Ez azért van, mert
valami alapján gyakorolni kell. De
a lényeg a készségeken és a gyakorlaton van. A magyar paletta
színes és sokfelé ágazó, aminek
örülök. Olyat szerettünk volna ehhez hozzárakni, amit mindenki tud
használni anélkül, hogy béklyóba
verné a versenyszerezők kreativitását.
KL: Pontosan mit tartalmaz akkor a tananyag?
SL: Az elméleti része három részre
osztható. Az első a HEMA jelenlegi helyzetéről és a versenyvívásról szóló általános ismertető.
Fiziológia, statisztika, főbb versenyszabályok stb. Van benne egy
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nagyon komoly pszichológiai rész,
András Bálint barátom tollából.
Itt a bíráskodás szempontjából
közelítjük meg a versenyt, mint
stresszhelyzetet, és a különböző
konfliktusok megoldási lehetőségét. Mert valljuk be, bírónak lenni
általában nem túl hálás feladat... A
harmadik szekció a szabályok és a
mögötte húzódó elvek átbeszélése.
A gyakorlati oktatás két részből áll. Az első a tempoelmélet,
ami nagyon fontos része a vívásnak. A második pedig gyakorlásgyakorlás-gyakorlás.
KL: Eléggé sok munka lehet ebben. Mennyit dolgoztál a projekten?
SL: Nem csak én melóztam vele.
Igazi csapatmunkában készült, közel egy esztendő alatt. Nagyjából
egy tucat ember vett részt a munkában, akik közül kettőt emelnék ki.
Az egyik András Bálint, aki a már
említett pszichológiai részt írta, a
másik pedig Waldmann Szabolcs,
akinek a tempoelmélet összefoglalásáért mondok köszönetet.
KL: Mivel ér véget a képzés?
Említettél egy Vizsgaversenyt.
SL: Vizsgával. Pontosabban két
vizsgával. A hallgatók először a
tempoelmélet modul végén vizsgáznak, majd egy párbajt kell levezetniük. Az kapja meg a licenszet,
aki sikerrel teljesíti mndkét megmérettetést. A Vizsgaverseny
egyébként a Szabadvívó Szeminárium keretein bellül kerül megszervezésre.
KL: Végezetül annyit kérdeznék
még, hogy meddig lehet jelentkezni?
SL: Akit érdekel, az minél elöbb
adja le a jelentkezését, mert még
4 szabad helyünk van, amiből 2-re
előjelentkeztek már. Egyébként
minden információ megtalálható a https://sites.google.com/site/
hemareferee/ honlapon.
KL: Köszönöm!
SL: Én köszönöm.

