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Kardokról
Az Ars Ensis nyári tábora
Edzőtábor
Egy nebulina ars poeticája

Mit jelent valójában
történelmi vívónak lenni?
Online kitekintő

Versenyezni jó
„Egyszer a vívótáborban…”
Két Kard vívás az Ars Ensis-ben!

2015.03.01. VI.évfolyam 12.szám

Köszöntő
Kedves Olvasó!
A karácsonyi különszám után hatalmas munka kezdődött, melynek a gyümölcsét éppen a kezedben tartod
(vagy a monitoron nézed). Sok szorgos kéz látott neki a billentyűk püfölésének, hogy ezt a számot minél több
cikkel tudjuk megtölteni. Örömmel jelentem hát be, hogy ismét sikerült rekordot döntenünk az előző számokhoz képest.! 11 cikk, 28 oldalban!
Fő témánk az edzőtáborra történő kedvcsinálás, de folytatjuk a vívómestereink bemutatását is. Riportot
készítetünk egy HEMA témájú évkönyv főszerkesztőjével, Regenyei Pétert felkértük, hogy írjon valamit a
kardokról, de találnak cikket azok is akik az egyre népszerűbb MHS versenyekre szeretnének felkészülni!
Feltetted már magadnak a kérdést, hogy miért is jársz le minden edzésre vívni? Az egyik hölgy tagunk
megtette és gondolatatit veletek is megosztja...

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
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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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HansCÍM
Talhoffer
Alcím Szabolcs
Írta: Waldmann

C

ikksorozatunkban középkori, kora újkori
mestereket mutatunk be.
Másodikként a sorban következzen Hans Talhoffer
(ca.1420-ca.1490), az Istenítélet párbajok kiemelkedő alakja, aki a vívómesterek sorában tudomásunk
szerint a legtöbb vívókönyvet írta.
Egészen pontosan hat darabot,
amikről további tizenegy másolat
készült: így összesen tizenhét darab vívókönyvben szerepel. Cikkem közepén ezeket fel is sorolom,
ha valaki utána szeretne nézni: a
neten több megtalálható ezek közül, csak ajánlani tudom a nézegetésüket.
A mesterről
Hans Talhoffer 1420 körül született Alemanniában. Az első említése 1435, amikor is tinédzserként
egy nürnbergi nemes ellen tanúskodott, magának Sigismund császárnak. Talán ez az eset játszott
közre, hogy Istenítélet-jogtudor és
vívómester lett belőle. 1443-as vívókönyve tanúsága szerint ekkora
már remek vívó. 1443-1445 körül
mesterjelöltként utazott Európában, eljutott Svábföldre, a Frankokhoz, Bajorországba és Svájcba. Ebben az időben Leutold von
Königsegg személyes oktatója,
valamint seregének fegyvermestere volt. 1454-ben Zürichben vívómesterként rendszeresen adott iskolát, de ő vezette / szervezte az Istenítéleteket is. 1459-es könyvének
befejezésekor vagyonos embernek
számított, saját vívótermet tartott
fenn, ahol polgárokat, lovagokat
és bajvívókat fogadott oktatásra.
A Szent Márk testvériség krónikájában megemlítik (annak ellenére,
hogy ismereteink szerint nem volt
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tag) még egyszer, 1482-ben.
Könyvei elsősorban párbajról
szólnak, azon belül is az Istenítélet (bajvívás) technikáiról, hos�szúkarddal, elsősorban páncélban,
de a nélkül is; egyéb alacsonyabb
rendű bajvívó eszközökről, mint a
fabuzogány, lovas harcról, birkózásról, messerről és tőrről, stb. A
vívótudásán kívül komoly ismeretei voltak hadigépezetek elkészítésében, erőgyakorlatokban, írt, fordított, kitűnően számolt.
1459-re a Lichtenaueri iskola már
a harmadik generációjában járt
(amennyiben igaz, hogy 1350 környékéről származik), de Talhoffer
nem írja le, ki volt a saját mestere. Tanításai egyértelműen a
Lichtenaueri iskolába sorolják, de
annyit változtat rajta, hogy teljesen
elkülönül a többi mestertől, kik az
eredeti tanokat pontosabban vitték
tovább. Talán ez az oka annak is,
hogy Talhofferrel manapság kevesen foglalkoznak: aki kifejezetten
Lichtenauer tanait kívánja elsajátítani, annak Talhoffer zsákutca
lenne.
Ismert még Talhoffer problémás
kapcsolata Paulus Kal vívómesterrel, aki nála magasabb udvartartásokban tudott szolgálni. Vívókönyveik nagyon hasonlóak, ám a
kutatások jelenlegi állása szerint,
ha egyáltalán másoltak egymásról,

inkább Kal a ludas: hiszen általunk
ismert könyvét 1462-ben írta, ami
sokban hasonlít Talhoffer 1443Gothaer, 1450-Ambraser és 1459Thott kódexeihez. Ennél több bizonyíték azonban nincs a két mester
kapcsolatára.
A róla szóló feljegyzések, képek,
valamint a könyvei tanulsága alapján Hans Talhoffer mélyen vallásos, titokzatos ember volt, akinek
helyén volt a szíve; ugyanakkor
kifejezetten humoros és jó kedvű,
atlétikus és nemes vágású; s bár
szerény volt, önbizalomnak sem
volt híján. Kereste és kedvelte tanult emberek és szép hölgyek társaságát.
Az Istenítélet (bajvívás) történelmi és jogi kontextusa
Talhofernél
Az itt következőket az 1459-Thott
kódex 8r-10v oldalai tudósítják.
A kánonjog a IV. lateráni zsinat óta
(1215) elvileg tiltja az Istenítéletet,
ennek ellenére a frank és sváb nemesség területein továbbra is használatban volt. (Egészen 1515-ig,
ugyanis a Legfelsőbb Birodalmi
Törvényszék 1495-ös létrehozásával értelmét veszti).
Istenítéletet a hat főbenjáró bűncselekményért lehetett hirdetni: 1.
Gyilkosság, 2. Árulás, 3. Eretnekség, 4. Hűtlenség, 5. Jogtalan fogva tartás, 6. Nemi erőszak. Ezek
súlyosság szerint vannak rendezve,
azaz a hűtlenség és a jogtalan fogva
tartás a feudális rendszerrel szemben elkövetett bűn, ami nagyobb,
mint az erőszaktevés (illetve más

bűntény, ami itt nincs felsorolva)
de kisebb, mint az eretnekség vagy
a gyilkosság.
Természetesen csak akkor hirdették
meg az Istenítéletet, ha egyéb bizonyítékok, tanúk (akiket nagyon komolyan számon kértek) nem voltak
elérhetőek a perben. Úgy tűnik az
iratokból, hogy peres párbajra úgy
is sor kerülhetett, hogy a bíróság
döntése előtt, annak hiányában
vagy akár ellenében az egyik fél, a
bíróság színe előtt párbajra hívta a
másik felet. A rangosabb peres (pl.
nemesi származású) visszautasíthatja az alacsonyabb származású
kihívását, de fordítva nem; egy
számkivetett pedig senkit sem kötelezhet vívásra. Családtagok ötöd
rangig nem vívhattak egymással
perben.
Ha a vádlott elmenekült a tárgya-

lás elől, automatikusan bűnösnek
számított, így az Istenítélet első lépése, hogy a vádlott megjelenik a
bíróság előtt. Amennyiben így történt, a bíróság hat hét felkészülési
időt engedélyezett a feleknek, akkor is, ha kifejezetten párbajra hívják egymást a bíróság színe előtt.
A hat hét alatt kötelezően békében
kell élniük egymással, s aki megtámadná ez alatt a másikat bármi
módon, azzal úgy bánnak, mintha
elvesztette volna a párbajt.
Az, akinek testi fogyatéka, vagy
súlyos betegsége volt (pl. gond
van a szemével), fogadhatott bérharcost.
Elsőként keresni kellett egy megbízható vívómestert, aki megesküszik a bíróság előtt, hogy legjobb
tudása szerint oktatja a peres felet.
Talhoffer azt tanácsolja a mestereknek, hogy az ellenféltől függően dolgozzanak ki egy stratégiát
a vívóval közösen, amit titokban
tartanak. A vívónak csak ellenfelére szabad koncentrálnia: nagyon
fontos, hogy a betanult technikáknál maradjon, és ne álljon neki rémületében rögtönözni.
A vívás felszerelését, ha a bíróság
által meghirdetett Istenítéletről volt
szó, mindig a bíróság határozta
meg, a kierőszakolt Istenítélet (tehát amikor a nemes a bíróság előtt
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(5)  Fechtbuch. Hans Talhoffer. 1459.
Bayern: Thott 290 2°. Det Kongelige
Bibliotek Copenhagen. Talhoffer saját
példánya. Tartalmaz két további részt,
Bellifortis (hadigépek) Kyeser tervei alapján
és „Hie Lert”
Ebreesch alapján (asztrológia,
matematika). Továbbiakban 1459Thott. 150 folio

kihívja az alacsonyabb származású
ellenfelét a perben) pedig a résztvevő felek megegyezése alapján
határozza meg.
Ha valaki nem jelent meg a vívás
napján (hacsak nem bizonyította,
hogy milyen valódi oka volt rá),
automatikusan vesztesnek ítéltetett. A vívást az un. Homokőr, vagyis a párbajbíró irányította. Amint
a harcosok beléptek a ringbe, a vívómestereiknek már tilos volt hozzájuk szólni, nekik tanácsot adni.
Aki kilépett a ringből, vagy kilökték, vesztesnek számított. Aki úgy
veszített, hogy még életben volt
(kilépett vagy kiesett a ringből,
feladta, ellenfele lefogta őt, elájult
stb.) a fölött a bíróság folytatta a
pert és büntetést ítélt, hiszen ez által bűnössége bizonyítást nyert. Ha
az egyik úgy győzött, hogy végezett ellenfelével, azzal le is zárta a
pert.
A párbaj kezdete előtt a két felet
úgy állították be, hogy a nap egyiküknek se süssön a szemébe, hogy
ez ne zavarja a vívásukat. Felhívták a vívók figyelmét arra, hogy
semmilyen testrészük ne lógjon ki
a ringből, mert azt a kívül várakozó hóhér jogosan lecsaphatta.

XIX, 17-3. Gräfliche Bibliothek
Schloss Königseggwald. Leutold von
Königseggnek készült. Továbbiakban:
1447-Königsegg
(3) Fechtbuch. Hans Talhoffer.
Circa 1450. Swabia: P 5342
B. Kunsthistorisches Museum,
Wien. {Cod. Nr. 55Ambras. KaiserKöniglichen Ambraser Sammlung}.
Szintén Leutold von Königseggnek
képszült. (figyelem: ezt sok helyen hibásan 1459-Ambrasernek nevezik, de Dr.
Hans-Peter Hils 1450-re datálja. Szintén
hibásan, de néhol a (2) tervezetének írják) Továbbiakban: 1450-Ambraser. 58
folio
(4) Fechtbuch. Hans Talhoffer.
1459 előtt. Swabia vagy Franconia:
78 A 15. KuperstichkabinettPreuszischer Kulturebesitz, Berlin.
Brüdern vom Stainnak készült. Továbbiakban: 1459-Berlin. 77 folio

Eredeti könyvei:
(1) Fechtbuch. Hans Talhoffer.
1443. Swabia vagy Franconia: MS
Chart. A558. Forschungsbibliothek
Gotha. {Ch. A.no. 558. Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha}. Továbbiakban:
1443-Gothaer. 151 folio
(2) Fechtbuch. Hans Talhoffer.
Circa 1447-50. Swabia: Hs.
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(6) Fechtbuch. Hans Talhoffer. 1467.
Swabia: Cod. icon 394a. Bayerische
StaatsbibliothekMünchen.{Membr.1.no.
114 Cypr. p. 22 LXXV. Herzoglichen
Bibliothek zu Gotha}. Eberhardt im
Barte von Württembergnek készült. Továbbiakban: 1467-Gothaer. (figyelem. sok helyen hibásan az (5)
másolatának nevezik) 137 folio
Másolatok:
(7) Fechtbuch und Kriegsbuch.
Ludwig von Eyb der Jünger
zum Hartenstein. Circa 1500.
Franconia. MS B 26.Universitätsbibliothek Erlangen. Részben (16r-61v)
Kal vívókönyvének anyaga, (Cgm 1507)
és Talhoffer (6), de nagyrészt (62v-305v)
a Thott-féle Bellifortis másolata
(8)
Bellifortis
(Kriegsbuch).
Anonymous. Circa 1500-1530.
Bohemia és Austria. Codex 5278.
Österreichische Nationalbibliothek,
Wien. Elsősorban Kyeser (1r-173v) másolata, de szöveg nélküli másolata (174r203r) Talhoffer saját tanainak (6) is.
(9)
Solothuner
Fechtbuch.
Anonymous. Circa 1510-50: Mscr. S 554.
Zentralbibliothek Solothurn, Schweiz.
Talhoffer (6) és Kal (Cgm 1507) máso-

eredetiekből dolgozik, a legfőbb két forrás az 1467-Gothaer és az 1459-Thott
kódexek, az előbbi azért, mert abban van
a legtöbb hosszúkardos technika ábrázolva, az utóbbi pedig azért, mert ebben van
a leghosszabb magyarázó szöveg a képes
rész előtt.

lata, bár inkább az utóbbiból tartalmaz
anyagot.
(10) Anonymous. Circa 1525-50: Libr.
Pict. A 83. Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Berlin. Ez annyi minden
kevert másolata, hogy csak azért van
helye ebben a listában, mert köze van
Talhofferhez. A tartalma Talhoffer (1)
(3), Kal (Cgm 1507) és Wilhalm
(Cgm 3712).
(11) Anonymous. 1561: Cod.I.6.2.1.
Universitätsbibliothek,
Augsburg.
Talhoffer (2) másolata, de van benne (1)
(3)(5). Paulus Hector Mair gyűjteményének darabja volt.
(12) Anonymous. 16.század: Cod.
Vindobonensis Ser. Nov. 2978.
Österreichische
Nationalbibliothek,
Wien. Talhoffer (6) másolata.
(13) Anonymus, 1640 körül. Manuscript
2° MS iurid 29, Landesbibliothek Kassel.
(1) és (6) másolata.
(14) Anonymous. Késő 17. század. Philos. 61. Niedersächische
Staats- und Universitätsbibliothek,
Göttingen. kevert Talhoffer anyagok másolata.
(15) Anonymous. Késő 17. század.
Cod. Guelf. 125.16 Extrav. Herzog
Augustbibliothek Wolfenbüttel. Kevert
Talhoffer anyagok (1)(6)(13) és az I.33
(Walpurgis) másolata.

Végül egy rövid szó Talhoffer és
Lichtenauer tanainak hasonlóságáról és különbségéről!
Mint tudjuk, Lichtenauertől nem
ismerünk saját írású vívókönyvet. Viszont aki róla ír, a tanításokat mindig az un. „Zedel”-lel,
vagyis a vívóverssel kezdik, amit
Lichtenauer hagyott hátra. Ebben
vannak leírva a vívás alapjai.
Az 1443-Gothaer kódex még
Lichtenauer saját Zedeljét, vívóversét idézi szó szerint, 1459-Thott
viszont ezt átrendezi, és Talhoffer
saját terminológiáját is használja,
versbe szedi. 1459-Thott kódex tanúsága szerint a következő technikák ismertek:
Lichtenauer technikák: Zucken,
Fehler, Nachreisen, Überlaufen,
Duplieren, Winden, mesterütések.
Ezek megegyeznek az alapoktatáson tanulható kora Lichtenauer
tananyaggal.
Talhoffer technikák: Zornort
(ez
megjelenik
Ringecknél,
58r), Überschiessen, Wecker,
Treiber, Einflechten, Rose im
Rädlein, Reissort, Schrankort (=
„Schranckhut, amit más mesterek
használnak” MS3227a), Eisenort
(= „Eiserne Pforte, amit más mesterek használnak” MS3227a). Ezek
a technikai elemek (sok mással

(16) Anonymous. 1820: Cod. icon 394.
Bayerische Staatsbibliothek München.
Talhoffer (6) másolata, készítette Julius
Hamberger.
(17) Anonymous. 19. század. Cod. icon
395. Bayerische Staatsbibliothek München. Talhoffer (1) másolata.
Az Ars Ensisben Talhoffer vívásával a
Provost iskola hosszúkard kurzusának
első két félévében találkozhatnak a már
Free Scholler tanulóink. A tananyag az
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egyetemben) a provost iskolában
tanulhatóak. Néhányat ábrázolás
és leírás hiányában nem tudunk
oktatni egyáltalán.
Van Talhoffernek egy további különlegessége: használ félkard technikákat páncél nélküli vívásnál is.
Annak nem sok értelme lenne, hogy
páncél nélkül, eleve félkardban
kezdjen valaki vívni, viszont van
technika, amivel a vívó abba kerül
normál hosszúkardvívás közben is,
ilyenkor a félkard kifejezés helyett
a vértezett hegy kifejezést használja. Ha viszont ilyenkor még folytatódik a vívás, érdemesebb félkardra
váltani, különösen, ha a védő már a
ring szélén áll és nincs hova hátrálnia, hogy távolságot nyerjen.
Hans Talhoffer tehát különleges vívótant hagyott ránk, ami több helyről táplálkozik, és sok saját megoldást is kínál. Aki átfogóan szeretné
ismerni a középkori / kora újkori
Német-Római Császárság területén használt hosszúkard-iskolákat,
annak mindenképpen érdemes foglalkozni a mester hagyatékával.

Mit jelent valójában történelmi vívónak lenni?
Írta: Meg Floyd
Fordította: Palotai Márk

M

a szeretnék megvitatni egy kérdést, ami,
úgy tűnik mostanában sok
beszélgetés szíve a HEMAban. Ez a kérdés csábítóan
bonyolult, de ugyanakkor
a gyökerénél nagyon egyszerű: mit jelent történelmi
vívónak lenni?

Mi a mélyen húzódó válasz a több ezer
elköltött dollár, a kutatással és fordítással töltött órák, a törött ujjak, az
edzések, az utazások mögött? Kérdezz
erről öt vívót, aztán hat és fél különböző választ fogsz kapni. Mindazonáltal,
én azt hiszem megtaláltam az egyetlen racionálisan védhető és objektív
választ. Ez némileg radikális, szóval
lehet, hogy le akarsz ülni hozzá.
A pokolba is, bármit, amit csak akarsz,
hogy jelentsen.
És ez itt az istenek legőszintébb igazsága emberek. Jelentheti ez azt, hogy
sok tornán küzdesz és sok érmet
nyersz? Persze, ha ez az, amit szeretnél. Jelentheti, hogy magad fordítasz
régi iratokat, mélyen tanulmányozod a
történelmi forrásokat és soha nem versenyzel? Miért ne? A HEMA egy küzdősport, vagy Művészet (nagy M-el)?
Senkit sem választottunk közösen
királynak és adtuk meg neki a jogot,
hogy meghatározza mi a HEMA, vagy
hogy mit jelent történelmi vívónak
lenni. Azok, akik kísérletet tettek erre,
megbuktak, többnyire a köznevetség
miatt, ami az igyekezetüket övezte,
hogy mindent besoroljanak egy csinos
és egységes dologba. A HEMA úgy
alakult, hogy legalábbis a megfelelő
módon kezelve, természetszerűleg nagyon sokrétű.

lahogyan arról, hogy micsoda és mi
nem, aminek eredményeképp jó sok
feszültség generálódik. Ezek a típusú
döntések nem könnyűek és gyakran
nagyon személyesek. Ha valami iránt
valaki nagyon szenvedélyes, ennek a
személynek általában nagyon tiszta és
meghatározott víziója van, hogy mit
akar, mi is legyen pontosan ez a dolog
– ebben az esetben a HEMA. Micsoda
a HEMA és mi nem? Mi számít valid
értelmezésnek, vagy forrásnak? Mi az,
hogy „történelmi”? Elfogadható módja
ez a gyakorlásnak, vagy nem? A lista a
végtelenségig folytatható. Ezért gondolom, hogy az identitáspolitika van a
legkeserűbb viták mélyén a HEMA-n
belül. És, bár nem létezik egy men�nyei mérőszalag, amin le tudod mérni,
hogy egy vízió elfogadhatóbb, vagy
„jobb”, mint egy másik, fenntartom,
hogy némely víziók építő jellegűbbek
másoknál.
Az a véleményem, hogy a legdestruktívabb erők a közösségben azok, amik
képtelenek kilépni a HEMA-val kapcsolatos saját látásmódjukból és elismerni, hogy másvalakié, ami különbözik az övéktől, ugyanolyan elfogadható. Azok, akik elkövetik a hibát, hogy
azt gondolják, valaki más különböző
álláspontja a HEMA-t illetően veszélyt
jelent a saját víziójuk létezésére, pedig
nem több annál, ami – valami más. Annak elfogadásának a képessége, hogy
valaki más módszerének, vagy ambí-

Mindazonáltal, ez nem azt jelenti, hogy
egy efféle a nyitott meghatározás nem
hozza magával a saját bonyodalmait.
A HEMA-nak, hogy közösségként
létezhessen, rendelkeznie kell valamiféle belső koherenciával az identitását
illetően. Ez megköveteli a HEMA-tól,
hogy közös döntéseket hozzon va-
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ciójának nincs semmiféle eredendő alsóbbrendűsége a tiedhez képest, hogy
elengedd a tudatalatti, zsigeri reakciót,
miszerint A Te HEMA-d nem egyezik
az Én HEMA-mal, vagyis a Tied nem
„valódi” HEMA, sokat fog mozdítani
a közösség megerősítésének irányában. Ezzel egy időben a közösségnek
egy ponton egyet kell majd értenie,
legalábbis pár egyszerű válaszban azt
illetően, hogy micsoda a HEMA és mi
nem.
Ez természetesen egy nagyon nehéz
feladat és láthatjuk a vele való birkózást a nemzeti és nemzetközi HEMA
szövetségek mostani formálódásában,
amiknek körvonalazniuk kell, hogy mi
a céljuk ahhoz, hogy létre jöhessenek.
Hogy őszinték legyünk, nagyon izgalmas mostanában történelmi vívónak
lenni, a HEMA nagy keletkezése és
evolúciója alatt, mielőtt a konvenciók
elfogadásra kerülnek és egy sokkal
rugalmatlanabb definícióját érjük el.
A fontosabb kérdés, amit fejben kell
tartanunk talán nem is az, hogy mi a
HEMA, hanem, hogy mivé válhat?
Szóval a kérdés áll, HEMA, mit jelent
számodra vívónak lenni? És öt, vagy
tíz, vagy húsz év múlva milyenné szeretnél válni? Kedves HEMA-gyakorló,
Te milyen típusú vívó vagy és öt, vagy
tíz, vagy húsz év múlva milyen szeretnél lenni?

Forrás: hemanews.com

T

udtátok, hogy a középkori harcművészeteknek már évkönyve is van?
Nem? Pedig nekünk Magyaroknak nagyon is sok
közünk van ahhoz, hogy ez
létrejött. Ahhoz, hogy ti is
többet tudjatok a kezdeményezésről a Kardlap felkereste Miskolczi Mátyást az
Acta Priodica Duellatorum
főszerkesztőjét.

- Mi az az
Acta Periodica Duellatorum?
- Az APD egy tudományos évkönyv,
amely kifejezetten HEMA-témájú,
illetve ahhoz szorosan kapcsolódó cikkek számára biztosít megjelenési lehetőséget. Az évkönyv
jellegéből adódóan rendszeresen
megjelenik és az előző megjelenés óta összegyűlt friss cikkeket,
publikációkat tartalmazza. Az APD
publikációs nyelve az angol, mivel
fontos, hogy a tartalom a teljes
nemzetközi HEMA-közösség minél nagyobb része számára elérhető és érthető legyen.
Az évkönyv tudományos jellegét az
adja, hogy a megjelenő cikkekkel
szemben magas minőségi követelményeket támasztunk, valamint
elvárjuk a tartalom tudományos
alátámasztottságát,
valamennyi
felhasznált forrás pontos megjelölését és a cikkekben megjelenő állítások, eredmények, következtetések pontos, levezethető, ellenőrizhető módon történő bemutatását.
Így biztosítható, hogy az itt megjelenő publikációk csak olyan állításokat tartalmazzanak, amelyek
nem megkérdőjelezhetők, hitelesek, ellenőrizhetők. Ez a jellemző

kritikus jelentőségű, éppen ezért a
leadott anyagokat szakmai lektorok vizsgálják át és véleményezik.
A lektori munkát (a véleményezést,
illetve a cikkek minőségére vonatkozó javaslatok megfogalmazását)
egy részletesen kidolgozott útmutató segíti, amely a szerzők számára is ismert.
- Mi a célja?
- A kezdeményezés célja a HEMA
hosszú távú fejlesztéséhez való
hozzájárulás a kutatási tevékeny-

ség minőségének erősítése mentén. A HEMA egyik legnagyobb
erőssége véleményem szerint,
hogy nemcsak sport, hanem egyben olyan harcművészet is, amely
mögött aktív kutatás zajlik és annak eredményei nyomán napról
napra épül, fejlődik és változik. Ez
a három egyfajta szimbiózisban él
egymással. Kinek a sport, kinek
a kutatás, kinek a harcművészet
fontosabb, azonban egyik sem
művelhető a másik kettő figyelmen
kívül hagyása mellett. Ha például a
HEMÁ-t, mint sportot értelmezzük,
a harcművészeti jelleg – bár rendkívül fontos -, önmagában nem ad
olyan megkülönböztető jelleget,
hogy egyedinek lehessen mondani
– gondoljunk csak azokra a távolkeleti harcművészetekre, amelyek
az Olimpián is képviseltetik magukat. Szerintem a HEMA kutatási
része olyan megkülönböztető jelleget kölcsönöz számára, amely
okán nem lehet nem komolyan
venni. Éppen ezért fontos a kutatási tevékenység és eredményeinek
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hitelessége. Az APD fő célja ezt
erősíteni, támogatni, fejleszteni. A
megkülönböztető jelleg erősítése
az önmeghatározás egyik fontos
eszköze. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy egyszer végre hivatalosan is elismerjék a HEMÁ-t
önálló sportként.
- Hogyan működik?
- Az Acta Periodica Duellatorum
magyar kezdeményezésre jött létre több neves külföldi tag bevonásával. Az évkönyv működtetését
egy kicsi, de elhivatott – mondhatni
mániákus –csoport biztosítja, akik
saját szabadidejüket és munkájukat áldozzák azért, hogy ez az
évkönyv minden évben minőségi

tartalommal jelenhessen meg. A
szerkesztőbizottság tagjai, a szerzők, a lektorok, illetve akik egyéb
módon segítik ezt a munkát, anyagi ellentételezés nélkül dolgoznak
az évkönyvön.
A szerkesztőbizottság tagjai:
• Dr. Miskolczi Mátyás – főszerkesztő, alapító
• Dr. Daniel Jaquet – a tudományos
bizottság elnöke, alapító
• Waldmann Szabolcs – a gyakorlati publikációkkal foglalkozó bizottság elnöke, alapító
• Dr. Majár János – a tudományos
bizottság állandó tagja, alapító
• Harald Winter - – a gyakorlati
publikációkkal foglalkozó bizottság állandó tagja, alapító
• Törcsvári Attila – műszaki szakértő (tördelés, nyomdai előkészítés)
• Az évkönyv honlapját Waldmann
Orsolya szerkeszti és tartja karban.
Az első évszám 2013-ban jelent
meg, a tavalyi volt a második. Az
idei szám megjelenése – most már
mondhatni, hogy szokás szerint –

május elejére várható. Az évkönyvet a nemzetközi HEMA-közösség
egyik legrégebbi hagyományokkal
rendelkező éves dijoni találkozóján
mutatjuk be. Az eddigi számokban
rendre 9 cikk jelent meg, a szerzők
eddig magyar, USA-beli, francia,
lengyel és svájci illetőségűek, de
az idei megjelenéssel várhatóan
újabb országok szerző is bemutatkoznak.
A publikációs folyamat az ún. „Call
for Papers”-szel, azaz a cikkek regisztrálására való felhívással indul.
Ez az az időszak, amikor a cikkek
szerzői be tudnak jelentkezni a cikk
témájának megjelölésével és egy
tervezett rövid összefoglalóval. A
szerkesztőbizottság ezalapján eldönti, fogadja-e a cikket. Ha igen,
akkor a szerző december végéig
adhatja le a kész munkát. Ezt követi a lektori folyamat, amely során
az elkészített cikkeket felkért szakértők megvizsgálják és véleményezik, valamint javaslatot tesznek arra
vonatkozóan, megjelenjen-e a cikk
az évkönyvben. Ez általában egy
támogató jellegű szakmai együttműködés formájában zajlik, amely
során a szerző a lektor építő kritikai észrevételei nyomán gyakran
átdolgozza a cikket. Ennek során
a szerző és a lektor között a szerkesztőbizottság közvetítő szerepet
játszik. A véglegesített munkák
március során eljutnak Attilához,
aki – általában gyakori éjszakázások és további segítők bevonása

árán – készre szerkeszti a teljes
anyagot, ami ezt követően kerül
nyomdába. Általában 100-150 példány készül, amelyből a szerzők
és a lektorok tiszteletpéldányain
felül maradó mennyiséget értékesítjük. A bevétel – szerencsés
esetben – fedezi a következő évi
nyomtatás költségét. A megjelenés
anyagi vonzatai miatt az évkönyv
elindításához, valamint fenntartásához a fent említett munkán kívül
további anyagi segítségre is szükség volt, amit a Regenyei Armorytól mindkét évben, illetve tavaly a
PBT-től is megkaptunk.
- Mi a fejlődési irány?
- Az immár harmadik éve fejlődő
tudományos publikációs tevékenység körül lassan kirajzolódik a
HEMÁ-val kapcsolatos kutatással
foglalkozó embereknek egy olyan
köre, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek az APD-vel az
elmúlt évek során. Bízom benne,
hogy ilyen módon hozzá tudunk járulni a kutatói kapcsolatok fejlődéséhez és ki tud alakulni egy olyan
stabil, nemzetközi kutatói kapcsolatrendszer, amely a későbbiekben
más módon is hozzá tud járulni a
HEMA fejlődéséhez.
Három évvel ezelőtt az évkönyv
még egyfajta kísérleti fázisban
volt, de az elmúlt évek azt bizonyították, hogy van létjogosultsága egy önálló HEMA-témájú
tudományos évkönyvnek. Emiatt
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a közelmúltban megteremtettük
a hivatalos intézményi hátterét is:
a Genfi Egyetemen megalapítottuk az Acta Periodica Duellatorum
Association-t, a jövőben ez az
egyesület fogja kiadni és gondozni az évkönyvet. A jövőt illetően
nemrég szintén fontos előrelépés
történt: egyesületünk megállapodást kötött a De Gruyter Publishing
House-szal, akik a jövőben részt
vesznek az APD online terjesztésében. A De Gruyter több mint 1.300
tudományos folyóiratot és évkönyvet tesz elérhetővé az interneten,
valamint számos egyetem és
könyvtár használja a szolgáltatásaikat, így több nagyságrenddel
megnő azok száma, akikhez az
APD cikkei a jövőben eljuthatnak.
A De Gruyter részéről történt megkeresésé egyúttal jelentős elismerés is a számunkra. A májusban
megjelenő számunk már náluk is
leérhető lesz.
- Hol érhető el a kiadvány?
- Az évkönyv online elérhető cikkei megtalálhatók a www.
actaperiodica.org honlapon. A
2014-es szám 9 cikke közül 7 csak
a következő szám megjelenésekor
lesz szabadon elérhető, de a jövőben éppen a De Gruyterrel kötött
megállapodás miatt ez a rendszer
változni fog. Nyomtatott példányok
a tavalyi számból még korlátozott
mennyiségben rendelkezésre állnak.

Online kitekintő

B

Írta: Palotai Márk

ár az európai történelmi
harcművészetek
kutatása gazdag múlttal
rendelkező terület, legnagyobb mértékű növekedése
az internet elterjedésével
valósult meg. Ez tette lehetővé a világban sokfelé
működő egyéni kutatók és
csapatok rendszeres, gyors
kommunikációját, egymás
forrás-értelmezéseinek
megismerését.
A szociális média elterjedésével a folyamat még inkább felgyorsult, mert lehetővé vált gyakorlati tapasztalatok
azonnali vizuális megosztása is. A jelenben továbbra is a virtuális felületek és a nagy nemzetközi rendezvények
a tapasztalatok kicserélésének fő fórumai. Ezek képezik a Hema ugrásszerű fejlődésének közösségi hátterét.
Habár a rendszeres külföldre látogatás a hazai körülmények között nem egyszerű, szerencsére az internet
mindenki számára lehetővé teszi a nemzetközi események nyomon követését, a kutatásaink kiterjesztését,
más kutatókkal való egyeztetést, vagy csak a legutóbbi versenyszabály-változatok kibeszélését, mondjuk a
norvégokkal.
Jelen cikkben kigyűjtöttem azokat a webes felületeket, amiket én személy szerint értékesnek gondolok
vagy rendszeresen szoktam nézni és jó szívvel tudom ajánlani. Természetesen ezek valamilyen szinten az
érdeklődésemet is tükrözik és ezeken kívül még egész biztosan rengeteg kiváló weblap létezik, amiket nem
ismerek, de remélem az összeállításom ettől függetlenül hasznosnak bizonyul majd.

Weboldalak:
www.myarmoury.com Kifejezetten fegyverekkel
foglalkozó oldal, ebbe beleértve fegyvertörténeti
cikkeket, modern replikák tesztelését, múzeumi
galériákat. Egy jó ideje nem nagyon frissítették, de a
cikkek nagy része még mindig relevánsnak tekinthető,
eredeti fegyverekről pedig itt van az általam ismert
legnagyobb képgyűjtemény. A fóruma még mindig
elég élő.
www.wiktenauer.com Kutatók számára (is) nagyon
hasznos oldal, szinte minden stílusról, iskoláról,
mesterről van szócikk és nagyon sok könyvről
transzkripció és fordítás is. A fordítások jó része nem
tekinthető professzionálisnak, így fenntartásokkal
kezelendő. Ezzel együtt hatalmas segítség tud lenni
egy kutatáshoz.
www.hroarr.com Az egyik legnagyobb lap, rengeteg
elismert kutatók által írt cikkel, vívástörténeti, filozófiai,
technikai és egyéb témákban, letölthető forrásokkal,
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fordításokkal. Mindenképpen ajánlott nézni. Az
oldal működtetője egyébként Meyer kutató, így
az őt kedvelők örömére jó sok és hosszú Meyeres
cikk van fent.
www.hemanews.com Célja elvileg a netszerte
megjelenő jobb cikkek összegyűjtése, meg persze
saját cikkek is vannak, de elég hektikusan működik
az oldal, attól függően, hogy a készítők hogy érnek
rá. Verseny-videók is vannak.
www.hemac.org Ennek a nagy nemzetközi
szerveződésnek az Ars Ensis is tagja. Az oldalon
forrásgyűjtemény, a tagok által írt esszék,
fordítások, eseménynaptár és egyéb hasznos
dolgok találhatók. Facebook-csoport szintén van.
Blogok:
www.marozzo.com Ilkka Hartikainen blogja, főleg
bolognai vívásról szól, de általánosabb témákat is

szokott érinteni. Összességében szerintem az egyik
legmagasabb minőségű egyéni oldal. Van Youtubecsatorna is, szintén jó, a blogról elérhető.

látogatott.
Englishmartialarts Oz fő területe Silver vívása, a régi
angol boksz és catch birkózás, akit ezek érdekelnek,
érdemes néznie. A csatornáról elérhető az iskola
weblapja is, ezen kívül van vívós és boxos külön
oldal is cikkekkel, e-könyvekkel, ezeknek a linkje a
videók végén szokott lenni.

Understandinglongsword Ahogy a neve egyértelművé
teszi, hosszúkardvívással foglalkozik, elég komoly
cikkek szoktak lenni, érdemes olvasgatni. Inkább
modern megközelítésű, nem annyira forráselemzős.
http://blog.subcaelo.net/ensis/ Ritkásan frissül, de a
fent lévő cikkek jók. Elsősorban egykezes kardokkal
foglalkozik, viszont a cikkek jó része általánosnak is
tekinthető.

Lindybeige Lloyd csatornája elég széles merítésű,
ennek csak egy része tekinthető a Hema-hoz
kapcsolódónak, főleg fegyvertörténeti és archeológiai
témájúak (elvileg az az eredeti szakmája). Ettől
függetlenül Lloyd stílusa elég vicces tud lenni,
így még azzal együtt is érdemes nézni, hogy nem
nevezhető igazán Hema-szakértőnek.

guywindsor.net/blog Guy teljes állású Hema-oktató,
író, elismert Fiore-kutató. A blogja jobbára általános
víváselméleti és filozófiai témájú.

Skallagrim Skal szintén nem csak Hema-val, illetve
nem elsősorban azzal foglalkozik, de sokat tesztel éles
fegyvereket, kardokat késeket különböző felületeken,
ami kifejezetten érdekes tud lenni.

fightwithallyourstrength.blogspot.hu/ Az írója nagy
pártolója az erőnléti edzésnek. A blog témája is ez és
ennek beillesztése a Hema-ba. Néha talán elfogult a
témában, ennek ellenére aki komolyabban szeretne
erősíteni, az találhat jó ötleteket, vagy inspirációt
további kutakodásra.

Ars Ensis csatorna Aki nem ismerné, a mi saját
csatornánk, rajta videók az egyesületről, tábori
összeállítások és egyebek. :)

boxwrestlefence.com
Víváselmélet,
filozófia,
pszichológia, önvédelem, erősítés, edzéselmélet. A
blog témaválasztása elég szélesnek nevezhető, mégis
koherens jelleget ad. Határozottan érdemesnek
tartom az olvasásra!

Egyéb fórumok, Facebook csoportok:
Általánosnak tekinthető tendencia, hogy a netes
közösségek kommunikációja áttevődik a fórumokról
a Facebook-ra. Ezt speciel én nem szeretem, mert a
Facebook-csoportok, hacsak nem kis létszámú, zárt
csoportok, elég átláthatatlanok, ahogy mindenki
posztol fel dolgokat, aztán azokra érkezik 60+
komment. Ráadásul ezek nagyon gyorsan pörögnek,
így hamar elveszik az információ és nem is igazán
kereshető. Egy fórum sokkal átláthatóbb, kezelhetőbb,
de hát a trend az trend... Mindenesetre itt egy kis
csokor a nagyobbakról (a már említetteken túl):

Encased in Steel Hosszúkard, általános víváselmélet,
edzéselmélet, versenyzés, felszerelések a fő témák, de
előfordulnak történelmi cikkek is. Általánosságban
jó kis blog, csak nem kifejezetten hosszúak a cikkek,
igaz ez sokszor előny.
www.bartitsu.org Minden, ami bartitsu. :)
thehemaists.com Inkább modern, sport és versenyzős
megközelítés a jellemző ezen a blogon. Akit ez nem
zavar kifejezetten, az találhat jó dolgokat.

http://www.swordforum.com/forums/forumdisplay.
php?15-Historical-European-Swordsmanship

http://hemamisfits.com/
Egykezes
fegyverek,
általános vívás, általános Hema-élet, bartitsu és
egyéb témák. Hosszúkard dedikáltan nincs.

http://hemaalliance.com/discussion/ (Fb is van)
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
marxbrueder/?ref=browser

Youtube-csatornák

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
hemahacks/?ref=browser

Schola Gladiatoria Matt Easton csatornája.
Mindenféle témájú ismeretterjesztő videók,
fegyvertörténet, víváselmélet, általános Hemaismeretterjesztés, meg még csomó minden. A műfaj
korlátai persze szabnak egy határt a „komolyságnak”,
de ettől függetlenül jónak tartom. Eléggé hiánypótló
a maga nemében (én legalábbis nem ismerek túl sok
kifejezetten Hemás csatornát). Matt egyébként az
egyik legnagyobb angliai iskolát viszi, ő pedig főleg
19. századi katonai szablyavívással foglalkozik. A
honlapjukon (http://www.fioredeiliberi.org/) vannak
fent cikkek, fordítások, források is és elérhető róla a
facebook-csoportjuk és a fórumuk is, mindkettő elég

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/363620243807721/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/151725608343207/
Röviden én ezeket tudtam összeszedni a jobbakból,
ha tudtok még hozzá tenni, akkor kövessétek el
ezt az AE facebook-csoportjában, vagy egyesületi
levlistáján! :)
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Kardokról
Írta: Regenyei Péter

F

elkértek, hogy írjak
egy rövid értekezést a
kardokról. Ez egy egyszerű
és ugyanakkor nagyon ös�szetett feladat. Felmerül a
kérdés: mit lehet írni? Miről lehetne, miről kellene
beszélni?

Talán kezdhetnénk ott, hogy
véleményem szerint a kardokban
alapvetően nincs egy általános,
mindegyikre kiterjedő rejtett
misztikum. A használójában, a
kardforgatóban lehet, de magában
a vasban nincs. A kardban a
lehetőség van meg. Lehetőség,
hogy a forgatójára hasson, és ha
jól készítik el, lehetőség arra,
hogy könnyeden, gyorsan lehessen
vele végrehajtani a hozzá illő
mozdulatokat, technikákat.
Egy jó kard egy nem hozzáértő
kezében nem sokat ér. De akkor is
csődöt mondhat, ha nem megfelelő
vívásra akarjuk használni.
A kardnak alapvetően a vívást, a
vívó igényeit (elsősorban azt, hogy
életben maradjon) kell kiszolgálnia.
A vívás stílusa és a kard, mint
fegyver régen párhuzamosan
fejlődött,
évszázadokon
át
tökéletesedett. Ahogy változott
a kor, a külső körülmények,
úgy változtak a kardok és a
vívótechnikák is. Volt, amikor a
kardok fejlődtek gyorsabban, és
hozzájuk idomultak a technikák.
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Volt,
amikor
a
technikák
megváltozott kivitelezése miatt
kellett a kardokat kicsit módosítani.
Ez a folyamat sosem egy statikus,
egy mondatban meghatározható
dolog volt, hanem egy állandó
kísérletezés, ötletelés, próbák
sorozata.
A jelen korban készülő kardok
is jobb esetben ezek mentén az
elvek mentén készülnek, bár
természetesen más eszközökkel,
mint évszázadokkal ezelőtt. Ennek
részben a technológiai fejlődés
az oka, részint az alapanyagok
magasabb minősége. Egy nem
hagyományos kézi kovácsolással,
hanem modern gépekkel készült
kard ötlete talán sokak számára
kiábrándító lehet, de az alapelvek
valójában ugyanazok, mint több
száz évvel ezelőtt, és a kard
tartóssága (és ára) szempontjából
jóval előnyösebb a modern
eszközök használata.
Amikor
kardot
választunk
magunknak, három fontos kérdést
kell szem előtt tartanunk.

Első kérdés: milyen célra kell
a kard? Mert nem használható
ugyanaz a kard hatékonyan
vívásgyakorlásra,
tesztvágásra,
páncélba öltözve full kontakt
szabadharcra
vagy
múzeumi
dísznek.
Minden igény kis vagy nagyobb
mértéken változtathat ugyanazon
a kardon. A változások lehetnek
szembetűnőek (mint például az
egykezes és hosszúkard közötti
különbség, vagy a schilt megléte
a federek pengéjén vagy annak
hiánya a hosszúkardokén), de
akár első pillantásra észrevétlenek
is.
Például
minél
erősebb
igénybevételnek van kitéve a kard
éle, annál vastagabbra érdemes
készíteni, ha azt szeretnénk,
hogy tartósan és biztonságosan
szolgáljon minket. De minél
vastagabb az él, annál nehezebb a
penge. Ha a penge súlyát szeretnénk
a meghatározott tartományban
tartani, akkor csökkenteni kell
a penge szélességét, és/vagy
érdemes
nagyobb
végsúllyal
kiegyensúlyozni a kardot. Vagy ha
ugyanaz a végsúly kerül a kardra,
némileg hosszabb markolattal lehet
hatni a súlypontra, stb.
De ha sok méretbe belenyúlunk, a
végén már nem ugyanaz kard van
a kezünkben, a kiindulási darabtól
több cm-rel eltér a hosszában
vagy a súlypont tekintetében.
Gyakran keresnek meg vívók
olyan kérésekkel, mint pl. „Három
egyforma
kardot
szeretnék:
egyet
szabadvívásra,
egyet
technikai gyakorlásra, egyet pedig

vágásgyakorlatokra.”
Nagyon
nehéz, úgyszólván lehetetlen
kezelhetőségben és kinézetben is
azonos, ennyire különböző célokra
szolgáló darabokat készíteni.
Tehát a használat módja alapvetően
befolyásolja egy kardnak az
elkészítését, a méreteket, a
formákat. De ugyanígy az is fontos,
ki használja.
Értelemszerűen egy 55 kg testsúlyú
hölgynek nem megfelelő az a
kard, ami egy 90 kg-os férfinak
jó. A vívónak figyelemmel kell
lennie a saját adottságaira, és
ezeknek ismeretében kell a kardját
megválasztania.
Egyértelmű, hogy egy túl nehéz
kard kárára van a vívónak, akár
sérülésekhez is vezethet. De
ugyanakkor egy könnyű kard
is lehet hátrány, annak ellenére,
hogy nyilvánvalóan gyors. Egy
könnyű karddal sokkal nehezebb
a középvonalat megszerezni,
dominálni a lekötésben, a másik
kardját félresöpörni.
Egyetemesen ideális súlyú kard
nincs, de a kívánatos súly függ
a vívó testi adottságaitól és
erőnlététől is.
A harmadik fontos szempont
magának a vívás stílusának az
ismerete, az adott vívóiskola
technikáinak,
eszenciájának
ismerete.
Egy általánosan jó kard, aminek
a paraméterei, tulajdonságai jól
vannak megválasztva, alkalmas
a legtöbb vívóiskola stílusának
alapszintű
gyakorlására.
De
a
vívóiskolák
egyediségét,
különleges technikáit, adottságait
sokszor legjobban csak egy,
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némileg ahhoz a feladathoz
igazított karddal lehet legjobban
kihasználni. Az ilyen technikák
végrehajtásához persze már nagyon
magas szintű vívótudás kell.
Természetesen visszafelé is igaz
a rendszer: egy nagyon egyedi,
különleges kard már nem minden
vívóiskolához megfelelő. Például
egy nagyon hosszú, 96-98 cm-es
pengével Fiore egykezes technikáit,
szúrásait már nem lehet könnyen,
automatikusan véghezvinni.
Mindezek miatt véleményem
szerint a kezdőknek sokkal
célravezetőbb egy általános karddal
elkezdeni a vívás tanulását, mint
egy nagyon egyedi paraméterekkel
rendelkező karddal. Viszont aki
komolyan el akar mélyedni egy
vívóiskola részleteiben, érdemes
annak megfelelő speciális karddal
hozzálátni a feladathoz.
Bizonyos határokon belül nagyon
sok kard lehet nagyon jó kard.
Függ attól, hogy ki, mire, hogyan
akarja használni.
Vannak nagyon szép arányokkal
rendelkező kardok, amelyeken
a modern kutatások bizonyos
arányosságokat,
matematikai
összefüggéseket ki tudnak mutatni,
és amelyeket kézbe véve egyszerűen
az tűnik fel már első suhintásra,
hogy ez bizony egy nagyon jó kard
- de azoknak, akik gyakorlatban
is használni akarják ezt a szép
eszközt, egyéb szempontokat
is figyelembe kell venniük a
fegyverük kiválasztásánál.
Remélem,
érdekesnek
és
megfontolásra
érdemesnek
tartjátok eme gondolatmenetet.

Versenyezni jó!
Erőre kapunk
Írta: Schunder László

“Nem a győzelem a
legfontosabb…”

A versenyvívás különböző képességeket igényel a vívóktól. Ezen
képességek közül a legfontosabb
a tapasztalat, illetve a gyorsaság,
robbanékonyság, és állóképesség.
Ezek közül most egy speciális, a
víváshoz nagyon fontos képességgel foglalkozunk, az ütésgyorsítással. Az ütés során elsősorban
a kezünk izmai és a teljes felsőtest
(hát-vállöv-mellkas) illetve a törzset stabilizáló izmok lépnek működésbe. Emellett a derék, a fenék
és a láb izmait is használjuk, azaz
elmondhatjuk, hogy a teljes testünk dolgozik, de most elsősorban
az előbbiekre koncentrálunk.
A leghatékonyabban akkor járunk el, ha általános, nem egy-egy
izomcsoportot megdolgoztató gyakorlatokat végzünk. Súlyzós edzés
esetén ezért kerüljük a rögzített súlyos gyakorlatokat, és szabad súlyokkal dolgozzunk (kézisúlyzók).
Ekkor ugyanis a kis stabilizáló izmok is mozognak. Ez a testépítés
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során nem előnyös, de nekünk pont
megfelelő.
A leginkább ajánlott gyakorlatok
azonban a saját súlyos, illetve a saját súlyt kézisúlyzókkal kombinálók. A legkézenfekvőbb mindjárt a
fekvőtámasz. A fekvőtámaszt rengeteg mindenre tudjuk használni,
és szinte minden izmot megmozgat, amire szükség van. Most két
fajta felhasználási területre koncentrálunk.
Erő – állóképesség növelése
Állapotfelmérés: Kezdj el szabályos fekvőtámaszokat nyomni. A
kezek szélessége a vállaid vonalában legyen. Ütemesen, folyamatos
tempóban nyomd a fekvőket. Számold meg, hogy hány darab szabályos fekvőtámaszt tudsz végrehajtani egyhuzamban. Ha egy ütemnél több marad ki (pihensz) akkor
vége a felmérésnek. Addig csináld,
amíg folyamatos a mozgásod. Ezt
ismételd meg legalább 3 alkalommal teljesen pihent állapotban.

(akár különböző napokon!) A kapott szám a te egyéni 100%-od.
Sorozatok: Csinálj a 100%-od
40%-val 5 sorozatot. (ha 40 fekvőt
tudsz lenyomni egyhuzamban, akkor 5*16 darabot). A szériák között
tarts 1-1,5 perc pihenőket. Csináld
ezt meg minden nap. Minden 4-dik
napon tarts szünetet. (Akkor is lehet edzeni, de nem a kar-váll-mell
izomzatát!)
Nyomkövetés: kéthetente állapítsd
meg az új 100%-ot.
Időigény: a teljes gyakorlat időigénye: 8-10 perc
Robbanékonyság növelésére az
alábbi módszert ajánlom.
2 perces fekvőtámaszok.
Ahogy a neve is mutatja, egy rém
egyszerű gyakorlatról van szó.
Nyomj le kereken 2 perc alatt annyi
szabályos fekvőtámaszt, amennyit
csak bírsz. Ezután tarts 5-6 perc
szünetet, és ismételd meg a gyakorlatot. Ezt megint 3-4 perc pihenő
követi, majd harmadjára is nyomj
le annyi fekvőt, amennyit bírsz. A
fekvőtámaszok között megállhatsz
pihenni (fekvőtámaszállásban) de
törekedj mindig a maximumra. Ezt
a gyakorlatot teljesen kezdők közül
csak az igen elszántaknak ajánlom,
mert ha lelkiismeretesen csinálod,
akkor kegyetlen tud lenni.
Időigény: 15 – 20 perc
Jó munkát!
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Az Ars Ensis nyári tábora
Írta: Waldmann Szabolcs

H

amarosan indul a
2015-ös táborunk jelentkezése, ezért olvassatok néhány gondolatot
Waldmann Szabolcstól, aki
a tábor programjáért felelős.

Szeretnék azokhoz szólni, akik nem
igazán táborba járók. Akik sosem
voltak még effélében, hovatovább
eszükben sincs eljutni! Azokhoz,
akiknek nem volt esetleg lehetősége,
s most az évek múlásával nem
is szeretnének már visszamenni
„kiscserkésznek”, esetleg feladni
a megszokott kényelmet, vagy
nem szeretnének kényelmetlenül
barátkozni ismeretlenekkel. Azokat
is szólítanám, akik testi/lelki
képességeikben kételkednek, akik
nem tartják magukat érdemesnek,
vagy egyszerűen akiket cseppet
sem érdekel egy nyári tábor.
Egyáltalán, miért érdemes eljutni,
miért rendezzük, mire jó, mire
való?
Kezdjük az elején! Az ember, ha
sikeresen és boldogan szeretne
élni (ahol a siker alatt nem (csak)
a pénzügyi sikert értem), szüksége
van egy nagy halom képességre,
képzettségre,
kompetenciára,
tudásra és lelki egyensúlyra. Sajnos
pont azt, ami kulcsfontosságú
lenne – önhatékonyság, önbizalom,
önbecsülés, alázat, állhatatosság,
bátorság – nem nagyon lehet
intézményesítve tanítani. Ráadásul
valóban vannak olyan kézzel
fogható ismeretek, ami nélkül nem
lehet boldogulni, így a közoktatás
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általában ezekre összpontosít, s
bár nevelési funkciójához nem
fér kétség, azért valljuk meg: az
önhatékonyság, önbizalom vagy
önbecsülés fejlesztését meghagyják
a szülőknek, a hobbiknak, a
sportnak vagy a társadalom egyéb
nevelő eszközeinek.
Nem hiába forognak ezek körül a
felnőttkor problémáinak jelentős
része. Nem véletlenül alakul ki
kisebbségi komplexus, depresszió,
boldogtalanság,
vagy
káros
megküzdési stratégiák, hárítások,
amik bizony egy egész életre
megpecsételik az ember lelki
életét.
Mielőtt valaki azt gondolná, hogy
az Ars Ensis tábora mindezekre
gyógyír, azért azt hadd szögezzem
le, hogy ekkora hübrisz még
belém sem szorult! Viszont van
néhány dolog, amit tudni kell az
önbizalomról, és társairól.
Először is, az önbizalom igazából két
fő forrásból táplálkozik. Az egyik
a pozitív visszajelzések, pozitív
élmények, személyes sikerek. Nem
kell nagy dologra gondolni: de
ha azt képzelted valamiről, hogy
nem vagy rá képes, de kiderül,
hogy mégis, másnap emelt fővel
jársz. A sportok, küzdősportok

és
harcművészetek
kitűnő
visszajelzéseket adnak, és néhány
inkompetens sportoktató pocsék
stílusától eltekintve sok pozitív
visszajelzéssel
gazdagíthatnak
minket. A teljesítmény növeléséhez
az emberi testnek leginkább csak
gyakorlás kell – így aki elkezd
például futni, és elsőre öt perctől
kifullad, hetek múlva negyed órát,
majd húsz percet, egy évi munkával
egy órát fog tudni probléma nélkül
lefutni.
Az önbizalom másik fő forrása az
önbecsülés. Rokon fogalmak, de
az önbecsülés nem csak pozitív
visszajelzésektől épülhet, hanem
saját működésünk megértésétől.
Vannak önismereti kurzusok,
amik látványos sikereket érnek
el, viszont a sport, küzdősport
és a harcművészet itt is előkelő
helyen van. Aki küzd, ráébred saját
gyengéire és erősségeire is. Ha jó
az önhatékonysága (lásd később),
akkor hamar megtalálja a módját
annak, hogy a jó tulajdonságaival
kiegyenlítse a gyengéit. Mivel a
küzdősportok és harcművészetek
nem mellesleg alázatra, és
állhatatosságra nevelnek, így
együtt érzőek lehetünk mások
gyengéivel szemben, ami saját
önbecsülésünkkel
komplex
rendszert alkotva egészséges
önbizalmat adnak. Amikor azt
írom egészséges, természetesen
arra gondolok, akinek önbizalma
nem reális alapokon nyugszik,
esetleg kisebbségi komplexusból

merítkezik, vagyis önbizalom
helyett inkább nagyképűség lesz
belőle.
A
harcművészetek
az
önhatékonyságot is növelik. Az
önhatékonyság röviden az a hit, hogy
az ember képes saját viselkedését
pozitív irányba megváltoztatni;
egy másik megfogalmazás szerint
hit, hogy meg tudjuk tenni, amit
meg akarunk tenni.
Jobban kibontva egy alacsony
önhatékonyságú ember sokat
elvállal, de nem fejezi be; a dolgait
félbehagyja; levert, csalódott; a
problémákat nem tudja megoldani.
Cserébe a magas önhatékonyságú
emberek a problémákat kihívásnak
tekintik; minden kis feladat
elvégzése elégedettséggel tölti
el őket. Mélyen érdekeltek és
aktív
résztvevői
különböző
aktivitásoknak. Az érdeklődés nő,
a világ hatalmasnak tűnik. Erős
elhivatottságot, elkötelezettséget
alakítanak ki az érdeklődési
köreikkel kapcsolatban. Nem
hagynak félbe dolgokat, vagy
kezdenek ügyekbe, projektekbe,
amit hamar feladnak. Hamar
magukhoz térnek, ha csalódás éri
őket vagy kedvezőtlen fordulattal
találkoznak.
A
magas
önhatékonysághoz
elengedhetetlen az önbizalom,
a helyes megküzdési stratégiák,
pozitív önkép.
Az Ars Ensis tábora ezekre kitűnő
eszköz.
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Szerepel a képletben egy másik
fogalom is, ez pedig a komfortzóna
és annak tágítása. Elsőre persze
logikus: van, aki csak jó ágyban
szeret aludni, van, aki nem szeret
másokkal beszélgetni, van, aki
szégyenlős szinte mindenben amit
csinál. De ne csak arra gondoljunk,
hogy hejj, mi lesz szegény emberrel,
ha kitör a Zombi apokalipszis, és
nem tud többet jó ágyban aludni!
Mert ez egy mentális beállítottság,
és nem csak ilyen konkrét dolgokra
alkalmazható. De például, akinek
szűk a komfortzónája, nehezebben
mond fel munkahelyén, nehezen
költözik, és nagyon nehezen
lép ki boldogtalan kapcsolatból.
Rengetegen
élnek
olyan
kapcsolatban, melyben igazán nem
boldogok, de társuk nem vét akkora
hibát, hogy könnyű lenne elhagyni
– de itt is, az ember leginkább
saját maga lustaságának, kényelmi
zónájának rabja.
Az Ars Ensis tábora erre is kitűnő
eszköz.
Nem tudom, de én presztízst
csinálok abból magamnak, hogy
a legelitebb luxuskörnyezetben
is fel tudom magam találni, de
boldog vagyok a tábori puritán
létben is. Hogy ismerek nagyon
különleges és ritka ételeket,
rajongok is értük, de nem
derogál barátaimmal a füvön
ülve menzakaját fogyasztani. Azt
gondolom ez igazi szabadság:
nem hiszek egyik oldalnak sem,

amikor önmaga felsőbbrendűségét
hirdeti (tehát hogy akár a luxus,
akár a természetes egyszerűség
rossz), viszont szabadságot találok
abban, hogy mindegyik helyzetben
vidám és boldog tudok lenni. Ezt
táborozással tanultam meg.
Na, ez eddig amolyan tudományos
hangvételű volt, és komoly
pszichológiai háttér a táborozáshoz,
de a konkrétumok nyilván nem
ezek. Az Ars Ensis táborába
természetesen kardozni járunk.
Akármilyen szégyenlős is vagy,
nemigen fogsz úgy kijönni innen,
hogy ne szereztél volna haverokat
vagy barátokat! A közös küzdelem,
a közös szabályok nagyon
összekovácsolják a csapatot. Nem
tagadom, még nem találkoztam
olyannal, aki azt mondta volna a
tábor után, akárhogy is érkezett
oda, hogy ne lett volna életre szóló
élmény.
Szóval kardozás. Nem biztos,
hogy mindenki tudja, ezért hadd
meséljem el. Amikor távolkeleti
harcművészeteket tanul az ember,
néha napján egy-egy mester
érkezik az országba. Ilyenkor

szemináriumokat tart, amire el
lehet menni (persze általában
bizonyos szint felett), és ezek a
szemináriumok általában fizetősek
is. Mégis, tolonganak a tanítványok.
S mivel ez ritka, ezért a legtöbb
elhivatott tanuló kénytelen néhanéha kijutni külföldre is, akár
egyenesen a távolkeletre, hogy
találkozhasson egy-egy mesterrel.
Ezzel szemben, az Ars Ensis
táborába rendszeresen szervezünk
külföldi vendégoktatókat. Ennek
mondjuk csökkent a presztízse,
hiszen
nekünk
is
vannak
„sztároktatóink”, akik méltán
megérdemlik, hogy elmenjünk
edzéseikre, és akik tíz éve forgatnak
már kardot (vagyis távolkeleti
harcművészetekben mára „mester”
lenne a megszólításuk), de azért
külföldön vannak olyan oktatók,
akik nem tíz, nem húsz, hanem
huszonöt éve oktatnak kardot.
Ilyen és ehhez hasonló külföldi
oktatóból
mi
rendszeresen
szervezünk táborainkba többet
is, volt egy tábor, amikor nyolc
ilyen vendégünk volt, és bizony
akár kezdők is látogathatták az
edzéseiket.
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Ha attól tartanál, hogy mindenféle
megalázó beavatás vár terád,
mint első táborozó, vagy tartasz
a
részegségtől,
esetleg
az
oktatóinktól, hogy basáskodnak
feletted, hadd írjak erről még
pár pozitív gondolatot. Egyrészt,
semmiféle megkülönböztetésben
nem lesz részed, mint első
táborozónak azt leszámítva, hogy
van néhány edzés, amit direkt neked
raktunk össze – hogy felhozzunk
szintre akkor is, ha aznap kezdtél
kardozni. Drogok, alkohol, ezek
teljes egészében ki vannak tiltva a
táborból, és nem is képezik témáját
arcozós beszélgetéseknek. S végül,
mi az Ars Ensisben nem vagyunk
hatalomelvűek. Az oktatók semmit
sem kérnek tőled, amit ők maguk
nem tennének meg, s minden
oktató részt is vesz mindenben,
amiben kell. Ez alól néhány apró
kivétel van (például akinek én
nem engedem s elküldöm pihenni,
mert 48 órája fenn van). Úgyhogy
a táborunk hiteles, kedves,
nem teljesíthetetlen, de azért
megfelelően kemény is, és sok,
nagyon sok, elképesztően sok órát
tudsz kardozni és harcművészetet
tanulni a világ legjobb oktatóiból
összerakott stábtól.

„Egyszer a vívótáborban…”
Írta: Horváth Gábor Kálmán
„-Hol kell regisztrálni?” „-Személyi igazolvány kell hozzá?” „- Melyik az én szobám?” „- Táboros pólót lehet
még venni?”
Kedves Olvasó!
Horváth Gábor Kálmán vagyok, és aki járt az elmúlt
években közös rendezvényen, az már találkozott is velem – még akkor is, ha nem én vagyok a legszebb emléked – bár elöljáróban megjegyezném, hogy nem is ez a
feladatom ;-)
Először is arról, hogy mit is keresek én itt, a hasábokon?
Nos, kaptam egy felkérést arra vonatkozóan, hogy írjak
egy „színfalak mögött” típusú cikket a tábor irányításáról, annak minden kellemes és nyűgös vonzatáról, arról,
hogy ez milyen jellegű munkát igényel, hogy milyen
szempontok játszanak közre. Szeretném bemutatni a tábor előkészületeit, a felmerülő szervezési problémákat,
és ha eljutsz a cikk végére, akkor arról is olvashatsz,
hogy hogyan lehet, hogy valaki ezt még élvezi is?
Itt említeném meg, hogy irományom nem törekszik a teljességre, és korántsem térek ki egy
tábor összes előkészületi munkájára. Ez
egy szelet torta, ha úgy tetszik; lesz benne piskóta, krém és hab is, jóllakni viszont nem ezzel kell! :)
Van kérdés – nincs kérdés? Gyerünk!
„Te
ki
vagy?” „Ő miért kiabál?” „- Hátul
nem halljuk!”
Ajjajj…!”

„-

Nos, először is hogy
hogyan
kerültem
ide?
Erről

Szabolcsot, egyesületünk elnökét kéne megkérdezni, ő az, aki ha jól vélek, 3,5 évvel ez előtt
észrevette, hogy van igény egy ordibátorra*. A
helyzet úgy néz ki, kedves olvasó, hogy amikor
110 ember áll hajnalban a harmatos fűben, csipás szemmel, egyik kezében az alvós takarójával,
másikban egy 1,5 kilós fémkarddal, és valahogy
emlékeztetni kell őket arra, hogy ki lesz az első
a sorban reggelinél, akkor a normál beszédhangerő bizony kevés. Ugyanakkor, ha öt-tíz különböző oktató mondja el a saját mondókáját, az még
össze is zavarja a szegény frissen kelőt. Mert hát
az éjjel elesett zászlóvédőkről vagy –támadókról
infó kell. Figyelsz? Már ne aludj! Ezen feladatok
megoldására érkezett az egyszemélyi megafon, az
ordibátor, ki összeszedi a bejelentenivalókat a hirdetni szándékozóktól – néha meg is cenzúrázza a
hatékonyság érdekében -, és emelt hangon közli
azt az érintettekkel. Így elkerülhető a kaotikus hirdetési-szekció, és egyenletes a hangélmény, hogy
mindenki képbe kerülhessen. Igen, kedves Olvasó,
egykor ordibátorként kezdtem meg a menetelést a ranglétrán. Mindezt köszönhettem némileg túltengő exhibicionizmusomnak,
alapszintű kényszerességemnek
és adott esetben kiképzőtisztre
emlékeztető kiállásomnak.
A következő - 2012-es - tábor
előkészületei közben érett
meg
Sza-

bolcsban az elképzelés,
hogy „szükség lenne egy
emberre, aki figyel arra,
hogy a dolgok jó mederben folyjanak, és
aki lereagálja az

Táborunk Őrmestere:
Horváth Gábor Kálmán (27)
Hosszúkard oktató (2009-)
Egykezes kard, kard-köpeny,
kard-buckler gyakorlati kutató és oktató, a Provosti Szakszeminárium
Tanulmányi
Alelnöke, az Ars Ensis közös
rendezvényeinek operatív vezetője, a rosszul tartott térdek
könyörtelen észrevevője és
barna öves szájkaratés...
esetleges gikszer-helyzeteket. Az
igény kialakulásában legfőképp az
játszott közre, hogy Elnökünk nem
tudott 0-24 órában a táborban lenni, viszont vezetőre non-stop szükség van egy ilyen rendezvényen,
ugyanakkor marshall-i feladatai
mellett elég nagy megterhelés volt
a később taglalt feladatkörökkel is
foglalkozni – hosszú távon egyik
nem mehetett volna a másik rovására.
„- Ki az oktatóm?” „- Naptejet lehet valahol venni?” „- Sorjátlanítót
kérhetek?” „- Mit jelent a három
dudaszó?”

Ezekre vezető, helyettes, segédek
és tartalék igénynek megfelelően.
Ne legyen benne lehetőleg duplázó
– olyan oktató, aki két (vagy több)
dolgot is végez tartósan.
Ne legyen kimaradó – minden oktató és oktatójelölt kapjon feladatot, szerepkört, felelősséget.
Legyenek tisztázva a hierarchiák.
A feladatkörök. A felelősségek. A
célok, eszközök, erőforrások, sémák, tippek, veszélyek és lehetőségek.
Tehát előléptettek! Egyből, amit
senki nem gondolt volna: az
ordibátor egyszer csak operatív
koordinátor lett. Egyenesen (a két
fokból álló) ranglétra tetejére! :)
Csakhogyezzel a fenti ügyek lezongorázását én mind megnyertem…yaaay…
Nyilván ahhoz, hogy a fenti csontváz létrejöjjön, el kellett telnie
egy-két évnek, hogy kialakulhasson, hogy mik azok a rendszeresen
felmerülő feladatkörök, és mekkora ezek mértéke, amikre érdemes
külön felelőst foglalkoztatni.
„- Hol lesz az edzésem?” „- Saját fémkarddal lehet jönni?” „- A
vegetáriánus vacsoráért kinek kell
szólni?” „- Lehet társasozni vacsora után?”
Azt hiszem, ez így sok volt, tömör,
és alig felfogható. Hisz ez csak 2-3

sornyi dolog? Mi sem egyszerűbb,
nem igaz? Engedd meg, kedves
Olvasó, hogy bemutassak csupán
egy feladatkört a sok közül, és miértjeit a működésének.
Az óramester szerepét vesézném
ki, mert olyan kis banálisnak tűnik,
mondhatni fel sem tűnne, ha nem
lenne. Ám ez egy merő tévedés!
Maga az elnevezés arra utal, hogy e
tisztség ellátója nem csak a pontosságot viseli a szívén, de óráját is a
karján, így a megfelelő jelzésekkel
tudtára adhatja a tábor összes lakójának, hogy kezdődik a következő
napirendi pont. Azért volt erre a
tisztségre szükség, mert a pontosságon állhat vagy bukhat egy egész
tábor menete. Ha elképzeljük azt,
hogy mindenki a saját órája szerint
érkezik meg egy edzésre, könnyen
beláthatjuk, hogy ebből az lenne,
hogy a fele oktatott már percekkel
hamarabb ott van – értékes percektől fosztva meg magát, amit a szünetére, pihenésre, evés-ivásra fordíthatna. A másik fele pedig már
akkor érkezik, mikor a bemelegítés
felénél tart az edzés – megzavarva
ezzel annak menetét, kizökkentve
az oktatót és hátráltatva társait az
edzés-részvételében.
Ha egy oktató 5 perccel tarja tovább az edzését – mondhatnók,
hogy jogosan, hiszen ennyivel
később tudta elkezdeni az érdemi
munkát -, akkor azt vagy a szünetből kell visszanyerni, vagy a

Így
kaptam
meg
ezt
a
púpotkiváltságos feladatot, hogy
alakítsak ki egy rendszert, ami képes ellátni a táborban felmerülő
összes operatív feladatot, legyen az
eseti vagy rendszerességet igénylő
mivoltában.
Regisztráció, szálláshely beosztás,
szemétfelelős, óramester, étkeztetés, tűzrakóhely-felelős, zászlóőrzés, zászlószerzés, kulcsos ember,
éjszakai álmok terelgetője, fáklyagyújtók, szobarend ellenőr, reggeli
ébresztés, mulatság rendfenntartó,
játékok felelőse, vésztartalék.
*ordibátor: szárm.: ’ordítva bátor’ összevont alakja. Természetes élettere a tömegrendezvény. ;-)
Az az ember, akit a legtöbbször hallasz (másokkal) kiabálni a táborban. Az oktatottak számára releváns
információk nagyüzemi terjesztésének eszköze, jellemzően gyülekezők idején tűnik fel. Az öblös hang előny,
de én nem szorulok ilyen természet adta csalásra ;-)

20

következő oktatás is késve indul.
Nos, nem tudom, Ti hogy vagytok
vele, de a szünetek hossza arra alkalmas, hogy betöltse funkcióját
(igyál-pisilj-szőlőcukor-naptejmosakodj-cipekedj-átöltözzszusszanj), arra viszont abszolút
nem, hogy lenyeljen 5-10 perc
késést. A Ti időtökből. Na meg
az oktatók idejéből, hiszen Nekik
még fejben fel is kell készülniük
egy adott esetben az előző sávtól
merőben eltérő témájú tananyag
átadására. Végső soron, ha a szünet is, és az edzés is elcsúszik 5-10
perccel, ééés a csatát is nem időpontig tartja a vezetője, hanem időtartam alapján, az nem másból fog
elmenni, mint az ebédidődből. A
fürdésidődből. A vacsoraidődből.
A szabadidődből. És nem utolsó
sorban az oktatóknak is dettó.
Nem fair, ha egy reggeli megcsúszás végigkísér egész nap, ezért
gondoltuk úgy, hogy legyen egy
óramester (Timelord? A Doktor!
Micsoda véletlen egybeesés ;-) ),
figyelmeztetve az edzések végén
az oktatót, hogy zárja le edzését, és
szünetek végén az oktatók mellett
az oktatottakat is, hogy ideje elindulni az edzéshelyre.
Ez a filozófia e tisztség mögött.
Banálisan hangzik, de ennek hiánya képes elrontani a táborát sok
embernek, mert nem adja meg a
rendszer-érzetet, nem adja meg a
keretet, ami fix, a tempót, ami következetes – így felvehető.

„- Kimehetek dohányozni?” „Van még olyan zuhanyzó, ahol van
melegvíz?” „- Lesz éjszakai ébr..
izé, közös álmodás?” „- Elmehetek inni?”
Az én feladatom az előbbi témában
az volt, hogy
- ismerjem fel, hogy erre van
igény
- hozzak létre egy tisztséget ennek ellátására
- tisztázzam a feladat jogköreit
és felelősségeit
- tárjam fel, milyen erőforrások
és eszközök állnak ehhez rendelkezésre
- delegáljam a tisztséget egy
lelkes jelentkezőnek
Ám itt nem áll meg az élet: egy
tisztség létrehozása, és a megfelelő
teve lelkes jelentkező megtalálása
még csak a munka fele; a tisztséget
működés közben és a táborok után
felül kell vizsgálni, hogy megfelelően ellátja–e a feladatát, szükséges–e azonnali vagy következő
táborra eszközlendő változtatás,
finomhangolás munkájában. Hála
lelkiismeretes oktatótársaimnak a
tisztségek ellátói külön kérdezés
nélkül is szólnak, ha valamilyen
hiányosságot vagy ki nem használt
lehetőséget látnak feladatuk elvégzésében.
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A felsorolás utolsó pontja volt a
tisztség delegálása, és itt szeretnék
pár mondatot arról is írni, hogy ez
miért fontos.
A legtöbb vezető pozícióba kerülő ember hajlamos elkövetni azt
a hibát, hogy nem delegálja ki a
feladatokat. Van az a bizonyos
embertípus, bizonyára ismeritek:
„- Csak az a biztos, amit én csinálok meg, csak úgy a jó, ahogy én
csinálom!”. Az a helyzet, hogy én
is ilyen típusú ember vagyok. Voltam. Vagyok, csak igyekszem.Ha
helyzetbe kerülök, hogy kialakítsak egy rendszert, - nyilvánvalóan
– akkor vagyok a legboldogabb, ha
minden úgy történik, ahogy elképzeltem. Viszont ha nem én végzem
a feladatokat, akkor abban a pillanatban benne lesz a pakliban az,
hogy a másik máshogy csinálja,
más módszerrel, más igyekezettel,
más rálátással. Annak elfogadása,
hogy ez nem baj, egy elég rögös
és hosszú út. Annak felismerése,
hogy ez egy jó dolog, és előnyt
lehet kovácsolni belőle, az pedig
maga a megvilágosodás.
Ha megfelelő megkötésekkel van
kiadva egy feladat, akkor erőforrásként tekinthetsz a feladatot elvégző
kreativitására, egyéni munkametódusára, természetes adottságaira.
Ha azt szeretném elérni, hogy legyen elvégezve egy feladat, agyon
szabályozhatom az kivitelezés

hogy olyan tábort hozzunk össze,
hogy ha valaki csak erre az egyre
jut el életében, akkor is büszke legyen, hogy ő EBBEN a táborban
volt, és megcsinálta. És élvezte, és
végigizzadta, akár párszor el is bukott, de felállt újra, újra és újra!

módját, pontról-pontra leírva, hogy
hogyan kell azt teljesíteni. Holtbiztos, hogy nem lehet tökéletesen
kivitelezni -> ez frusztrál engem,
frusztrál(hat)ja a feladat elvégzőjét, garantált a csalódás, akár a bukás is emiatt.
A másik véglet, hogy csak a célt
adom meg, és a határidőt. „- Ó,
Uram, Ön rendelt még egy adag
instant csalódást és idegbajt?
Azonnal hozom!”
Meglátásom szerint nem érdemes
egyik végletben sem elmerülni, az
arányokat pedig érdemes személyre szabni, ha megtehető.
„- Hogyan lehet a büfében rendelni?” „- Mikor eszik az ’A’ csapat?”
„- Milyen póló kell a csatához?”
„- Csatában lehet kard és poroltóval harcolni?”
Ó, elmerülök a szakmázásban, és
nem szólsz rám, kedves Olvasó!
A fentiek valószínűleg több mint
elegek voltak, hogy ráláss, milyen
aspektusok mentén kell végiggondolni egy-egy feladatot, tisztséget,
problémát. És akkor itt még csak
azokról a dolgokról volt szó, amelyek tervezetten előfordulnak. Arról még szó nem esett, hogy legyen
ember, aki kész bármikor autóba
pattanni, ha a szükség úgy kívánja (későn érkező vagy ne adj’ Isten
kórházba szállítandó), vagy ha valaki lebetegszik az utolsó pillanatban, vagy akár a táborban is, vagy
ha a helyi lap újságíróját kísérgetni
kell.
„- Mit fog oktatni a vendégoktató?”„- Ki az ispotályos?”„- Melyik csapatban harcolok?”

oktatása, délután meg még kettő,
hogy csatát vezet vagy egy szobányi csapatot legott, hogy válaszol,
ha kérdezed, hogy felkel ő is, ha a
pirkadat elérkezett.
Abba fárad el, hogy ismer. És mivel
ismer, ez Őt kötelezi. Arra kötelezi
– no nem én, vagy bárki vezető -,
hogy odaadja magát, beleéljen, példát mutasson, hangulatot dagas�szon, megfelelően gondoskodjon
és mindig többet, jobban akarjon.
Hiszem, hogy minden évben megugorjuk a tavalyi lécet. Legalábbis
mindig törekszünk, hogy jobbak legyünk. Nekem mindig az a célom,

Ha már eleged van, kedves Olvasó
a száraz szakmázásból, akkor most
hadd mutassak valami mást; járjunk utána, hogy mi az, ami üzemanyagot ad a szívnek mindehhez!
Tudod, kedves Olvasó, hogy miért nehéz az egész? Mert ismerlek.
Mert Te is ismersz minket, oktatókat. Meg az oktatott bajtársaidat.
Hjaj, de könnyű lenne egy tábort
elvinni, ha idegenek lennétek!
Mert hát személytelenül, szenvtelenül végigzongorázni, az egy dolog. Felkészüléssel, tervezéssel a
munka nagy része már meg is lenne. Nem ebbe fárad el az oktatód,
nem abba, hogy van délelőtt egy
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Fura kettősség ez: amikor azt hiszed, hogy nem érdekelsz, akkor
Érted dolgozom. Amikor ebédszünetben – vagy este, alvás helyett!
-egy oktató tananyag fölé görnyedve eszik, hadonászik és irka-firkál,
akkor nem Téged zár ki, hanem
mindent és mindenkit csak azért,
hogy fél óra vagy 2 nap múlva még
annál is jobb edzést adjon Neked,
mint amit otthon elképzelt magában. Mert a tábor inspirál! Nem
egyszer megesett velem, de számos oktatóval vagy –jelölttel is,
hogy az utolsó pillanatban cserélt
meg két menetet. Vagy írt hozzá
még négyet. Mert látja, hogy ott
vannak az ismerős arcok, nem egy
közülük már előre bejelentkezett
az edzésére, és meg szeretné nekik
mutatni a legjavát. Nem ám egy
sima edzést, amit holmi idegenek
kapnának betévedvén, hanem egy
olyat, amit érdemes a nap vagy
tábor végén felemlegetni, esetleg
még szeptemberben a hosszúkard
edzésen is erről mesélni.
Ezt hozzátok ki belőlünk, és ez
az igyekezet az, ami miatt rá kell
szólni az oktatókra, hogy pihenjenek! :D Esküszöm, van ember, akit
le kell tiltani szabályosan, mert
annyira adni szeretne, hogy nem
figyel magára. Ahhoz, hogy ezt
észrevegyük, nem jól megkonst-

ruált rendszerre, nem előre kitalált
szerepkörökre van szükség, hanem
empátiára; figyelemre és érzékenységre a környezeted felé, a téged
körülvevő emberek irányában.
Hogy tudd, a 4. napon nem azért
beszél hangosan, mert haragszik
rád, hanem azért, mert felfokozott
érzelmi állapotban van. Ő is. Mint
ahogy Te is. Kivéve az ordibátor. Ő
mindig hangos ;-)
Inspiráció, igen, azt hiszem, az
önmegvalósítás öröme mellett ez
a másik legjobb üzemanyag egy
egyhetes cirkuszban. Némelyeknek ez az élmény ad erőt az egyesület bürokratikus hétköznapjaira
is, vagy amikor a munkája miatt
nem tud edzésre járni.
Csak a saját nevemben beszélhettem eddig is, és ezután is, de azt
hiszem, nem vagyok egyedül, ha
azt mondom, erőt ad az, hogy látom; eljössz küzdeni. Hogy van
olyan, aki nem tud lefutni 500 métert egyben, de a tábort valahogy
végigcsinálja. Hogy van olyan, aki
itt fog először igazi kardot a kezébe. Hogy látom az átszellemült
örömet az arcodon, amikor sikerül
egy suhintással kettészelned a vízzel telt palackot. Hogy látom, hogy
izzadsz, és prüszkölsz a portól, de
nem hagyod abba. Hogy leégett
a füled, vagy kaptál a fejedre, de
Téged semmi nem késztet haza.
Hogy segítjük egymást az úton,
vállat vállnak vetve. Hogy nincs
még egy ilyen gondmentes hetem
egész évben.
Van egy tábori visszatérő álmom.
Értsd: ezt csak táborban szoktam

álmodni - néha többször is táboronként, és nagyon hasonlók egymáshoz.
Álmomban kint vagyok a tábor
gyepén. Özönlenek az emberek,
mind karddal jön. De nem támadni
akarnak, helyet keresnek mécsesek, fáklyák között a réten. Valaki
középen mond valamit. Néhányan
a közelében utánozzák. A távolabbiak a közelebbieket utánozzák. A
szélsők egyenesen másik tradíciót
űznek :D Hullámzik, hömpölyög.
Valami zene is szól, de elveszik a
lábak susogásában. Már vége is.
Nem értik. Álmosak, csalódottak.
A hang maradásra invitál, de elenged. Elmennek. Szinte mindenki
elmegy.
Ekkor kezdődik számomra az ünnep! Pár ottmaradottnak hirtelen
hatalmas táncparkettje nyílik, csodás fényözön világít alulról, és
milliónyi csillag fénye süt le felülről. Fővárosi panelpatkányként ez
hiányzik a legjobban; a csillagok.
Szól a zene, most hallom is, és kinyílik minden. Olyan, mintha nem
bezárva lennék, a félhomályban én
még látok, de a kerítést már nem
látni. Szabadság és lehetőség: egy
flourish! Vagyis nem; AFlourish!
Egy semmi máshoz nem fogható
kard-tánc. És már vége is, mielőtt
felfoghatnám, hogy ez csak egy
álom. Egy valóra vált álom.
„Joeli-t be lehet szervezni
BUHURT-ra?” „- Ugye ez csak
egy vicc, hogy már másodjára keltetek fel éjjel??!”„- Mikor van a
reggeli ébresztő?”

Ó, kedves Olvasó, bocsásd meg
átszellemülésem, azt hiszem öregszem, ha már az emlékek is olyan
szépek lassan, mint a pillanat, amikor átélem őket.
Nem nagyon írtam még cikket, de
azt hiszem, éppen olyan szerteágazó lett, mint úgy általában a mondandóm, így az önazonosság köpenyébe takarózom mentség gyanánt
;-)
És már csak egy dolgot válaszolnék meg: megfigyelhetted, hogy
itt-ott beszúrtam pár kérdést a bekezdések közé. Ezek csak a legjellemzőbb kérdések EGY RÉSZE,
melyek egy átlagos napon előfordulhatnak a táborban. Ezek segítettek belőni, hogy mire van igény,
és hogy milyen feladatköröket érdemes felelőssel felruházni azért,
hogy gördülékenyen mehessenek a
dolgok, még egy ekkora táborban
is. Mert ha kérdezel, az nem hátráltat. Az – megfelelő felhasználással
– egy erőforrás nekem azért, hogy
legközelebb a kérdésed nélkül is
megkapd a választ.
Köszönöm a kitartásod az olvasásban, remélem nem riasztottalak
el a következő Kardlap beszerzésétől. Akiket igen, azokkal örömmel közlöm, abban nem fog cikk
megjelenni a tollamból (legalábbis
egyelőre ez a hivatalos verzió ;-) ).
A cikk célja pedig többek között az
is volt, hogy jelezzem Neked, kedves Olvasó, hogy én már elkezdtem a 2015-ös táborra való felkészülést. És Te?
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Edzőtábor
Írta: Csepeli Andrea és W. Csabán Mária

Július 12-18 között Salgótarjánban
rendezi meg éves edzőtáborát
az Ars Ensis! A tábor helyszíne
nagyon szép környezetben foglal
helyet egy kis horgásztó közvetlen
szomszédságában.
A
szobák
kényelmesek és tiszták, mindenki
számára biztosított az alapvető
ágynemű és pokróc. A közös
fürdőszobákban
(fiúk-lányok
természetesen külön) melegvizes
zuhanyzók vannak.
Ennek a cikknek, nem titok, a
kedvcsinálás célja, hiszen ez egy
olyan esemény, amely résztvevőnek
felejthetetlen élményt garantál! Aki
nem volt még, az tétovázhat, vajon
menjen? Ne menjen? Jó ez? Mire
számítson? Fogja-e egyáltalán
bírni az egyhetes megpróbáltatást a
szikkasztó nap sugarai alatt? Naná,
hogy igen! Ez a tábor mindenkinek
személyre szabott élményt nyújt,
mert a saját határaival és álmaival
kell majd megvívjon egyik napról
a másikra!
Amellett, hogy átfogó oktatást
kaphatsz az évközben is leadásra
kerülő tananyagokból, számos más
fegyvernemben is kipróbálhatod
magad. Az sem baj, ha soha
azelőtt nem forgattál még rapiert,
egykezes kardot, vagy a köpenyt
is csak ruhafogason láttál azelőtt.
Csaknem minden fegyvernemet az
alapoktól kezdve veszik át veletek
a jól képzett edzők, akik számos
csetlő-botló tanoncból faragtak

már ügyesen párbajozó, jó kiállású
oktatottat!
Edzőid által előadott színvonalas
előadások sorozatával bővítheted,
színesítheted tudástárad. Hidd el,
egy átedzett, átdolgozott nap után
nagyon üdítő élmény kávéval vagy
fagyival a kezedben meghallgatni
egy
előadást
a
Keresztes
háborúkról, stresszről, vagy éppen
a párbajozásról. Remek alkalmat
ad reflexeid csiszolására egy kis
esti zászlóőrzés, csak arra figyelj,
nehogy épp a ház falát nézegesd
eközben, mert akkor tuti levág egy
arra ólálkodó zászlórabló! Egészen
kiváló büntiket lehet kitalálni a
vesztes feleknek, amit csak az
tehet még poénosabbá, ha véletlen
fordítva sülne el a felajánlás…
Nappali kemény munka után
előfordulhat, hogy nehezedre
esik majd átaludni az éjszakát,
lehet többször is felriadsz majd,
miközben ragyogó kardod száz
gyertya lángját és milliónyi csillag
fényét veri vissza az éj sötétjében.
Évről évre invitál meg az
egyesület
külföldi
oktatókat,
akiknél tanulni kincs! Olyan
tudással, olyan különlegességekkel
gazdagodhatsz, amilyenekkel sehol
máshol! Ne bánkódj, ha nem tudsz
felsőfokon angolul, mert mindig
lesz valaki, aki tud majd fordítani
szükség esetén.
Az egy hetes munkát és tanulást a
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Scholler Díjvívás koronázza meg!
Itt lépsz szintet, itt teszed le azt a
mérföldkövet, amiről még magad
sem hitted, hogy képes leszel… A
fizikai és elméleti megmérettetés
után védheted meg azt a címert,
amelyet saját magadnak terveztél
és alkottál meg és csakis téged
jelképez! Ez a címer Te magad
vagy és nagyon büszke lehetsz rá!
Utolsó nagy csatája a tábornak
a buhurt, ahol még az is lehet,
hogy
szóvirágokat
füttyögő
híres olaszok és pirosra pingált
skótok esnek egymásnak, vagy
éppen
azért
szövetkeznek,
hogy megvédjék zászlójukat a
magukat gentlemennek tituláló
teaszürcsölő angoloktól (és lopott
múmiájuktól)!
Nem baj, ha nem tudsz, vagy nem
szeretsz táncolni, mert az esti
élőzenés mulatságon úgy is fogsz!
Nincs láb, amely ne perdülne táncra
a középkort idéző duda, síp és
nyenyere hallatán… Átadhatatlan
élményt ad majd a gyors, pezsgő
zenére való flourishozás, vagy
éppen a federes párbajozás. A
kardok köre színtere a kardoknak;
itt zenére táncolnak a pengék,
ugrálnak a páncélosok és gyűrik
egymást a birkózók.
Kedves, a soraimat olvasó új és
veterán Vívótárs, ha kedvet kaptál a
táborhoz, ne habozz hát jelentkezni
az oktatódnál!

Két Kard vívás az Ars Ensis-ben!
Írta: Majár János

E

gy jó hírrel kezdem: az
Ars Ensis-ben lehet két
kard vívást tanulni.
Folytatom egy „rossz” hírrel: ez nem a közhiedelemben élő „fantazis”-pörgősforgós-morgós vívásforma.

Egy jó hírrel kezdem: az Ars Ensisben lehet két kard vívást tanulni.
Folytatom egy „rossz” hírrel:
ez nem a közhiedelemben élő
„fantazis”-pörgős-forgós-morgós
vívásforma.
Ha valaki ezt a vívásformát komolyan akarja kutatni, vagy csak utánanézni, hogy mi is ez, az egész témával nehéz mit kezdeni. Ha rákeresünk a „twoswords” kifejezésre,
Trónok Harcát, Tarot kártyát, egy
csomó fantasy-t, rengeteg számítógépes játékot, és némi Star Wars-t
találunk. Igazi szakmai oldalt alig
(és csak a sokadik keresőoldalon).
Kicsit jobb a helyzet a „tworapiers”
kereséssel, de nem sokkal. A többi
lehetőséget pedig a keresők átírják,
mondván, biztos én tudom rosszul
a szakkifejezést…
A megbízható információkhelyett
rengeteg fantáziálást, kitalálmányt,
és szórakoztatásra készült film/já-
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ték látványvilágát és elképzeléseit, sztereotípiáit találjuk meg. És
bizony, a valóság nagyon messze
áll ezektől. Egy dolgot leszámítva: a megfelelően felkészült vívó
kezében a két kard bizony nagyon
veszélyes fegyver-kombináció, ha
párbajról van szó – merthogy alapvetően párbaj-fegyvernem.
Történeti háttér
Mindenek előtt fontosnak tartom
kiemelni, hogy a világ történelmi
és jelenkori harcművészetei közül
több is tartalmaz olyan technikai
rendszereket, amelyek két kardot
(vagy szablyát) használnak egyszerre, akár két egyforma hosszúságút, akár különbözőeket. Ezek –
lévén maguk az eszközök, és azok
funkciói is nagyon különböznek
– egymástól nagyon eltérő vívásformákat jelentenek, nagyon eltérő
történelmi, kultúrtörténeti háttér-

rel. Jelen cikkben csak a HEMA
rendszerébe besorolható két kard
vívásról írunk, vagyis mindarról,
ami történelmi alapokon nyugszik,
és az európai harcművészetekhez
tartozik.
A reneszánsz Európában, különösen az itáliai területeken (és hatáskörzeteiben) a vívás világának
központi szereplőjévé válnak az
egykezes kardok, azok rengeteg
különféle típusa (ebbe most beleértem a rapier-t is). A klasszikusan
középkori hosszúkard helyét a nagyobb méretű kétkezes kardok veszik át (Spadone, Montante, stb.),
ezek azonban a mindennapi használat rovására specialitássá kezdenek válni (meghatározott feladatkörökben). A mindennapokban, a
széles (nemesi) néprétegek által
elérhető fegyverek terén az egykezes kard és kiegészítői veszik át az
uralmat.
Önmagában az egykezes kardok
leginkább párbaj-fegyverek, illetve
a vívómesterek tanításainak alapelemei (ez sem mindenhol). Minden más esetben „kiegészítik” azt
valamilyen másik eszközzel, mint
például tőrrel, köpennyel, különböző méretű és formájú pajzsokkal, így kapva egészen különböző
célokra is használható fegyvernemeket. Ezek nem ritkán a párbajok
során is megjelennek, de önvédelemre, csatában való alkalmazásra,
látványos tornákon való szereplésre is leginkább ezek a párosítások alkalmasak, persze mindegyik
másra.
Több szempontból is kivételt képezett a két darab egykezes kardot
(egy a jobb kézben, a másik a balban) használó vívásforma. Önvédelmi célokra történő alkalmazása
kevésbé jellemző (általában nem
hordtak magukkal a ruházathoz két
kardot), csatában való alkalmazása
nem ajánlott (és nem is gyakori),
egy pajzs sokkal jobb védelmet
nyújt. Éppen ezért elsősorban párbajfegyvernemként gondolhatunk
rá (ehhez kapcsolódóan iskolavívásban is előkerült), és az egyes
tradíciók technikai anyagai is erre
utalnak – merthogy meglepően sok
helyen írnak a két kard használatáról.
Emellett kiemelendő, hogy mivel
egyenrangúan kell tudni bal kézzel
kezelni a kardot, a vívás egyfajta
„csúcsának” tartották a két kard-

dal való vívást, vagy legalábbis nagyon nehéznek, amit kezdőknek nem
ajánlanak. Ennek ellenpólusa az a tény, hogy aki viszont mindkét kézzel kiválóan vív az egykezes karddal, annak nem kell túl sok mindent
újonnan megtanulnia a két kardos vívás elsajátításához, ezek a technikai
leírások, vagy éppen oktatómenetek éppen ezért elég rövidnek számítanak. Inkább érdekes azt megtanulni, hogy az egykezes kard technikai
repertoárjából mely elemek nem használhatóak két karddal.
Bár szinte mindenhol röviden, „kiegészítésként” esik szó a két karddal történő vívásról (ez alól talán még Giacomo Di Grassi a kivétel),
nagyon sok forrás foglalkozik ezzel, vagyis a fontossága nyilvánvaló.
És bár kevés feljegyzés szól két karddal vívott párbajokról, azért bőven
van precedens. Például a források szerint két egykezes karddal (az egyik
rövid kard), és megerősített alkarvédelemmel vívták a 16. században
az „évszázad párbaját”, melyet egy képen is megörökítettek. A párbaj
Ascanio della Corgna és Giovanni Taddei között folyt 1546. március 26án, Bologna-ban. Állítólag több, mint háromezer ember nézte végig a
párbajt.
A jelenleg ismert két kard források listája is elég szép, még ha ezek feldolgozásához még csak mostanában kezdett hozzá a nemzetközi kutatóközösség.
Camillo Agrippa (1553) O1r-O3v
Francesco di SandroAltoni (c. 1540) 105-107
Marco Docciolini (1601) 49-56
Antonio Manciolino (1531) 46r-48r
AchilleMarozzo (1536) 22v-24v
Giacomo Di Grassi (1570) 85-86 & 132-136
Giovanni Antonio Lovino (c. 1580) 51r-52v
GirolamoLucino (1589) 75-78
British LibraryAdditionalManuscript 23223, 20v
Camillo Palladini (c. 1600) 68v-70r
Cassani (1603) 6-7

A vívásforma
Vannak tehát források, a fegyvernem jól ismert és fontos volt, még ha
nem is tartozik a reneszánsz legelterjedtebb és leggyakrabban használt
fegyvernemei közé. Ezek alapján az egyik első kérdés, hogy hogyan is
nézhetett ki egy két karddal vívott párbaj? Milyen alapvető tulajdonságai vannak ennek a vívásformának? Bár minden forrás nem került még
feldolgozásra, Agrippa, Altoni, Docciolini, Manciolino, Marozzo és Di
Grassi művei alapján azért néhány dolog elmondható.
Az, hogy a vívó bal kezében is egy teljes értékű fegyver van, nagyon
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különbözővé teszi a fegyvernemet
a többi, két eszközt együttesen
használó fegyvernemtől. Mert bár
pajzzsal, köpennyel, illetve természetesen tőrrel is lehet támadni,
azoknak a hatótávolsága, vagy hatásfoka nagyon más.
Két egykezes karddal a vívónak két
támadásra és hárításra is ugyanolyan szinten és módon alkalmas
eszköz van a kezében, viszont a
bal kézben tartott eszközt a méreténél fogva nem tudja olyan szabadon mozgatni, mint mondjuk egy
buckler-t, vagy tőrt lehet. Továbbá, jobban kell figyelni a két kard
egymáshoz képesti mozgására is.
Fontos megjegyezni, hogy szinte
mindenhol kiemelésre kerül, hogy
az egyik kard inkább védekezésre,
a másik támadásra használandó
egy mozdulatban, és ezek a szerepek dinamikusan cserélődnek egy
párbaj során.
Mindezek miatt maga a vívásforma
kifejezetten offenzív, jó mozgáskoordinációt igényel, és biztos tudást az egykezes kard kezelésének
tekintetében (bal kézzel is). Fontos
továbbá, hogy a vívó megtanulja a
két kard mérete és alakja miatt fellépő nyílásokat folyamatosan zárni,
mert kitakarni, hatékonyan védeni
nem fogja tudni mindet. Jellemző példa erre, hogy ha a két kard
között az ellenfél be tud támadni
mindkét kardjával, a legtöbb forrás
azonnali kivonulást javasol.
Ennek a vívásformának a nehézségét az adja, hogy a vívónak összesen négy kard helyzetét, és lehetséges kölcsönhatásait kell folyamatosan figyelni, kezelni. Ebben a
legnagyobb segítsége a kardérzék,
amely a rapier előtti egykezes kard
vívásformák esetében egyébként
kevésbé volt hangsúlyos (bár fontossága azesetben is aligha elvitatható). Egy másik segítség a bonyolultság legyőzésére az, ha valaki
tudatosan képes az ellenfél pengéinek irányítására, befolyásolására –
ez természetesen szoros összefüggésben áll a kardérzékkel.
Amikor kevert fegyvernemekkel
szabadvívtunk a kutatás/felkészülés során, jellemző visszajelzés
volt, hogy az ellenfél nem számolt
azzal, hogy szinte azonnal még
egy támadás érkezhet az első után,
máshonnan, más irányból, más
dinamikával. Egy másik jellemző
tapasztalat, hogy azáltal, hogy a
kardot nem muszáj egyszerre vé-

dekezésre és támadásra használni,
a nyílások lezárása/védelme sokkal
szabadabban, sokkal adaptívabban
történhet. Újdonság volt számunkra például, hogy egykezes karddal
is lehet hatékonyan lefelé fordított
heggyel védekezni lábra érkező támadást (merthogy a másik penge
közben támad).
Összességében elmondható, hogy
egy színes, dinamikus vívásformáról van szó, ahol egyszerre nagyon sok mindenre kell figyelni,
és a mozgáskoordináció, illetve a
kardérzék tűnnek a legfontosabb
képességeknek. A bonyolultságra
jellemző, hogy a szabad párbajokról készített videofelvételek kívülről nézve nem ritkán a kardok
kaotikus mozgását mutatták, miközben a párbajozó felek jól tudták, melyik karddal mi történt, kit
sebeztek meg, és hogyan, miért.
Két kard az Ars Ensis-ben
Mióta
sikerült
hozzájutnunk
Antonio Manciolino(Opera Nova,
1531) és AchilleMarozzo(Arte
Dell’Armi, 1568) munkáinak angol
nyelvű fordításaihoz, mindig kerülgetett bennünket a téma. Sajnos
azonban a leírásban szereplő mozgás- és támadásirányok sehogyan
sem akartak összeállni, a menetek
bizonyos részleteit nem tudtuk
megfelelően értelmezni.
Ebben hozott változást az, hogy
Palotai Márk talált egy cikket, ami
a firenzei vívás két mesterének
munkásságáról, azon belül is a két
kard használatáról szólt. A vívókönyvek ezen részeit (Francesco
di SandroAltoni: Monomachia, kb.
1540 – II. könyv, 4. fejezet; illetve Marco Docciolini: Trattato di
Scherma, 1601 – 14. fejezet) le is
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fordították, és közzétették. Ez egy
olyan alapot adott, aminek mentén
a két kard dinamikájának néhány
sajátosságát sikerült megérteni, és
a bolognai források menetei is értelmezhetővé váltak. Majd mindez
kiegészült Giacomo di Grassi(The
true art of Defence, 1594) leírásaival, aki egy részletesebb rendszert
ír le a két kard használatáról (ennek feltárásának lehetőségét pedig
Héjj Gergőnek köszönhetem).
Jelenleg a fent leírt anyagok újra
és újraátnézése zajlik, illetve kiegészül Agrippa könyvének két
kardról szóló részeivel. És persze
ebben az évben nyílik először lehetőség arra, hogy oktatásra kerüljön a két kard fegyvernem. A
Két kard fegyvernem oktatására az
Egykezes kard fegyvernemen belül nyílik lehetőség, mégpedig az
ott haladó szintet elértek számára,
amennyiben valamilyen két eszközt használó fegyvernemet is tanulja az illető (kard és tőr, kard és
köpeny, kard és ökölpajzs, rapier
és tőr). A képzésen fémkarddal
és párnázott gyakorlóeszközzel is
részt vehettek, a szabadvívásban is
használjuk mindkét opciót (megfelelő védőfelszerelésben).
A havi rendszerességű „spec napok” közül kettőn lesz szó erről a
fegyvernemről, hozzátéve, hogy az
egykezes kard oktatásában minden
szinten legalább egy edzés foglalkozik a technikai anyag bal kézzel
történő alkalmazásával. Az említett
két alkalmon a leginkább kompakt,
és jó bevezetőnek bizonyuló firenzei vívással ismerkedhetnek meg
az érdeklődők.
Ezen felül, ha igény és lehetőség
lesz rá, akkor egy egész napos vívószemináriumon áttekinthetjük
akár a Dardi iskola forrásaiból a

legfontosabb alapokat a meneteken keresztül, vagy átvehetjük di
Grassi rendszerének főbb elemeit
– ez az érintett oktatottak döntésétől fog függni.
Megjegyzem, hogy a két kard
használatának néhány eleme meg
fog jelenni a Kard és tőr oktatásban is, de ott inkább kiegészítő,
készségfejlesztő módon – tanítva
az aktívabb tőrhasználatot.
Díjvívási szempontból érdekes
helyzetben van a két kard. Nem
akartunk (még ;-) ) teljes értékű,
önmagában is vívható fegyvernemet csinálni belőle, egyrészt mert
így is nagyon sok fegyvernemből
lehet választani, másrészt ehhez
azért kellenek előtanulmányok –

nem véletlen, hogy a haladó szintű
egykezes kardosok tanulják.
De a díjvíváson ettől még részt
vehet! Bizonyos fegyvernemek
vállalták, hogy a Free Scholler és
Provost díjvívásokon a díjvívási
párbajok egy részét lehet két karddal vívni. Ezek a befogadó fegyvernemek az egykezes kard, a kard és
tőr, illetve a kard és köpeny. Ez azt
jelenti, például, hogy aki Provostotdíjvív kard és tőrrel, a díjvívási
párbajok egy részét (ez a párbajok
fele lefelé kerekítve) vívhatja két
karddal, a többit természetesen
kard és tőrrel.
Ha tehát elég elszántak vagytok,
és rászántok némi plusz gyakorlási
időt arra, hogy bal kézzel is elsa-

játítsátok az egykezes kard fegyvernem anyagát, várunk Titeket
szeretettel!
Köszönetnyilvánítás
Lévén egy elég hosszú utat jártunk
be, mire be lehetett indítani ezt a
fegyvernemet, sokak segítségére
volt szükség ahhoz, hogy mindez
így létrejöjjön. Közülük az alábbiaknak szeretnék köszönetet mondani, még ha a lista nem is lesz teljes: Palotai Márk, Waldmann Szabolcs, Miskolczi Mátyás, Kerese
Máté, Héjj Gergő, Horváth Gábor
Kálmán, Jasik Zsófia, András Bálint és Kurucz Zoltán Márk.

Források
Tom Leoni: The CompleteRenaissanceSwordman, (2010), melyben szerepel az alábbi angol nyelvű fordítása:
Antonio Manciolino:Opera Nova,(1531)
AchilleMarozzo:Arte Dell’Armi,(1568) nem hivatalos fordítás
PiermarcoTerminiello and Steven Reich: FlorentinesDoing „Florentine”, (2014), melyben szerepel az alábbi
két vívókönyv-részlet angol nyelvű fordítása is:
Francesco di SandroAltoni: Monomachia, (kb. 1540) – II. könyv, 4. fejezet
Marco Docciolini: Trattato di Scherma, (1601) – 14. fejezet
Giacomo di Grassi: The true art of Defence, (1594)
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Egy nebulina ars poeticája
Írta: Mrs. Bingley

N

égyévnyi ismeretség után
úgy döntöttem, itt az idő,
hogy tisztázzam magamban,
miért lettem Ars Ensises. Néha
szükség van ars poeticába foglalni és távolabbról megtekinteni azt, ami annyira természetes számunkra, hogy már észre
sem vesszük. Szégyenletes kikiszakadóként meg is ragadnám az alkalmat, hogy számot
vessek az életemmel és igazán
belevessem magamat a jedivé
válás folyamatába.

Azt hiszem, amikor elkezdtem járni,
több oka is volt a vonzalmamnak.
Egyrészt az, hogy egy számomra
addig
teljesen
ismeretlen
dologba kezdek bele. Mivel a
környezetemben senki nem csinálta,
büszke lettem rá, és arra, hogy
ilyen kuriózumot művelek. Abba
bele sem gondoltam, vajon jár-e
ez valami különbséggel lányként.
Pedig egyértelműen járt. Erre akkor
jöttem rá, amikor már feltűnően
sok helyről kaptam a kérdést, hogy
mint a gyengébb nem képviselője,
mégis hogyan tévedtem én ehhez
a sportághoz „vagy mi ez”, és
mit akarok vele. Éreztem viszont
valami zsigeri vonzalmat a lovagi
kultúra idealizált, és ettől oly’ szép
és mesés valósága iránt. Nemcsak
védelmezővé és harciassá, hanem
– az én szememben – kecsessé
is képes tenni. Tudtam, hogy ez
kihívás lesz (és még mindig az!),
de hiszek benne, hogy létezik
egy arany középút Xéna és L. M.
Montgomery Cécily-je között.
A kezdeti okok között szerepelt
némi kisebbségi érzés bennem
amiatt, hogy sokáig egyértelműen
kislánynak kezelt a környezetem
a kinézetem és a megjegyzéseim
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miatt. Volt bennem bizonyítási vágy,
hogy megmutassam, rosszul ítélnek
meg. Így biztos vagyok benne, ez
is közrejátszott abban, hogy egy
olyan sportba kezdtem, ahol csak
önmagamra számíthattam. Rajtam
múlt, tudok-e vigyázni magamra
és képes vagyok-e előrehaladni,
apránként, akármennyire is nagy
vágyakkal indultam. Áttörni az
ellenség csapatán a zászlóért
vagy egyszerűen a dicsőségért.
Azért, hogy az a nap, vagy annak
az edzésnek az az öt perce szebb
legyen.
Tetszett az is, hogy ez egy lányok
által még kevéssé felfedezett
terület, ugyanakkor mindkét nem
számára szabadon látogatható
és elsajátítható. Megnézhettem,
milyen így, kitaposhattam a
saját ösvényemet, megkaptam
a lehetőséget arra, hogy olyan
zászlót tűzzek majd a hegytetőre,
amilyennel kevesek rendelkeznek.
A vívás manapság unikum.
A fent említett Xéna-példa kapcsán
fontosnak tartom még, hogy nem a
férfi-nő egyenjogúságban, hanem
az ember-ember egyenlőségben
hiszek. Nem utasítom el a nőies
elemeket és nemi jellegeket; azt,

hogy bizonyos dolgokban jobbak,
másokban gyengébbek vagyunk,
és ugyanígy gondolkodok a
férfiakról is. Szeretek viszont
együttműködni bárkivel, akivel
kell, azért, hogy a pillanatnyi és
legfontosabb célt elérjem. Ha pedig
ez nem bajtársakként az ellenfél
hatástalanítása, akkor ugyanilyen
szellemben kiállni valaki ellen.
Támadni és védekezni egyszerre,
úgy, hogy minden idegszálammal
az előttem mozgóra figyelek és
megkeresem azt a helyet, ahol
végigvihetek egy betámadást
rajta. Amilyen könnyű beszélni
róla, olyan nehéz ténylegesen
megvalósítani.
Ahogy
Szab
tanította, ha megtanulunk teljesen
a kialakult helyzetre és a másikra
figyelni – na meg a technikákat,
természetesen –, akkor nincs többé
más ellenségünk, mint önmagunk.
Ha az egónkon felülkerekedtünk,
alázattal,
figyelemmel
és
fegyelemmel, akkor legyőzhetjük
azt, és nem maradt ellenfél.
Az Ars Ensisbe máig nagyon
szeretek
járni
azért,
mert
sikerélményt nyújt. És ez éppen
azért nagyon értékes, mert ki
kell vívni. Nem garantált és nem
egyértelmű. A sok kudarc után az
első pozitív végkimenet mosolyt és
elégedettséget csal az ember arcára;
még ha sokaknak inkább a lelke pirul
is ki örömében, de nem mutatja azt.
Megtanulunk szó szerint megvívni
azért, hogy elérjünk valamit, hogy
azt mondhassuk, amit elértünk, az
nem csak megtörtént velünk, hanem
kőkeményen megküzdöttünk érte.
És még így is sokszor megesik
mindannyiunkkal, hogy amiért

nagyon harcoltunk, amibe sok
energiát fektettünk, az egy-egy
apróságon
elcsúszik.Szabad
felületek, nyílások, duplák. Éppen
annyit, hogy előbb vesszük el a
párbajt.
Megtanít tisztelni az aktuális
ellenfelet, aki valójában a
mesterem, mert rávilágít az én
gyengeségeimre és segít befoltozni
őket, megerősíteni; tanulni a
hibáimból.
Megtanít a kontrollra. Úgy játszani,
párbajozni, technikákat gyakorolni,
hogy tudjam alkalmazni őket, de ne
tegyek kárt a másikban. Ugyanakkor
érzékeltessem, amit szeretnék. A
kölcsönös egymásrautaltság az
ellenfélben elengedhetetlenné teszi
a kontrollt megelőlegező ösztönös
bizalmat.
Azt hiszem, kijelenthetem, hogy
eddig ez a csapat adta nekem a
legtöbb megbecsülést, örömöt, jó
társaságot, lovagiasságot, etikát
és – feladatot. Tükröt tart nekem
és irányt mutat, és mindig arra
ösztökél, hogy haladjak tovább,
mert van felfelé. Megtanít szépen
beszélni, mellőzni a közönséges
szavakat; szolidaritást vállalni,
állhatatosnak lenni (!), önfegyelmet
gyakoroltat, és stabilitást követel.
Nekem pedig ez mindig nehezen
ment, és ezt az AE-nél jobban
semmi nem támasztja velem
szemben. Ugyanakkor semmi
nem terelget ilyen jóindulatúan
és határozottan maga előtt, még
a családom sem, legalábbis nem
ilyen módon. Ugyanis a saját
választásom, ezért magamnak kell
kivívnom a haladással járó fejlődést
és sikert, de minden áldott eszközt

megad hozzá, hogy ez sikerüljön.
Arra a kérdésre pedig, hogy miért
vívok, nehéz válaszolni. Az AE
alázatra, kitartásra és fejlődésre
ösztönöz. Biztos, hogy van még
ezen kívül több olyan sportág,
amely szintén ezt követeli, de van
valami az AE-ben, amitől ők mégis
mások. Elérhetővé teszi azt az
eszményített értékrenddel működő,
harcos hozzáállással rendelkező kort
és művészetet, ami a legközelebb
áll az európai tudathoz, kultúrához.
Azért még nemesebb cél ezzel
azonosulni és nem valamelyik
keleti harcművészettel, mert a
gyökereink is ezt táplálják belénk,
és ugyanúgy érték számunkra
ennek a művelése és őrzése, mint
egy múzeumban a páncélok vagy
egy könyvtárban a világirodalom
remekei. Évszázadokig a hadviselés
legmeghatározóbb szereplői voltak
a lovagok, csodálatos erényekkel,
hatalmas szívvel és rendíthetetlen
hittel. Engem mágnesként vonz
ez a tiszteletreméltó, becsületes,
erős karakter; és bár ezeket
birtokolhatnám anélkül is, hogy
mellette vívok, mégis úgy érzem,
megérdemlem azt – ahogyan bárki
más is – hogy ezek közé a nemes
lelkű harcosok közé tartozzak.
Ahogyan a Gondolatok a díjvívásról
díjvívóknak
c.
publikációban
fogalmaznak:
“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.”
Tudom, hogy hosszú út vezet
odáig és ez nincsen kikövezve. De
kitáblázva igen, útmutatót adnak
hozzá és lélekben is mindig velünk
vannak, ha úgy döntünk, hogy
elindulunk rajta.
Ahogyan sok film, könyv és egyéb
alkotás megfogalmazta már: ha
megszerezted, ne engedd el. Az AE
túl nagy és ritka kincs ahhoz, hogy
még egyszer hagyjam kicsúszni a
kezemből.
Ha valaki megkérdezi, miért
vívok: azért, hogy jó ember
legyek.
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