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Miért harcolunk?

CÍM

Beszámoló a 2015-ös motivációs kutatásról
Alcím
Írta: András Bálint

M

indig érdekes kérdés
volt számomra, hogy
miért járnak hozzánk vívni
az emberek, milyen motivációk tartják őket ezen a
pályán? Megjósolható lenne-e, hogy ki jut el a Free
Scholler díjvívásig, hogy
kik lesznek kiemelkedő
versenyzők? 2011-ben készítettünk egy motivációs
felmérést, ami erre a kérdésre keresi a választ. A
korábbi tapasztalatok alapján megismételtük a vizsgálatot, melynek eredményei ezidáig nem kerültek a
nyilvánosság elé…

Mi motivál?
A 9. Kardlapban van egy cikk Kardok útja címmel – ebben foglaltam
össze, milyen motivációtípusok
voltak a 2011-es kutatásban.
Maga a módszertan annyi, hogy
összeállítunk egy kérdőívet, amit
jó sok emberrel kitöltetünk. Aztán rászabadítjuk a statisztikai
elemzést a válaszokra, és valamilyen mintázatot keresünk, amely
alapján a kérdéseket faktorokba
tömöríthetjük. Ezek a faktorok a
motivációtípusok; azaz azok a tényezők, amelyek miatt az emberek a hosszúkardvívást, illetve az
Ars Ensist választják. A 2011-es
tapasztalatok alapján sikerült egy
kicsit jobb kérdőívet szerkeszteni,
amelyet neten lehetett kitölteni.
Sajnos körülbelül 80 ember vállalkozott erre a feladatra, elsősorban
Budapesten, így sok információ kimaradt. Ezen kívül a kitöltők nagy
százaléka oktató, ami nyilván torzítja az eredményeket, révén elég
speciális motivációs mintázat kell
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ahhoz, hogy valaki felöltse a sárga
pólót…
Szóval, milyen motivációtípusok
jöttek ki 2015-ben?
• Formálás: ez a faktor azokra
jellemzők, akik a vívás személyiségfejlesztő hatása miatt
járnak közénk szívesen. Úgy
érzik, kitartóbbak, fókuszáltabbak, becsületesebbek lesznek ettől a harcművészettől.
• Móka: afféle gyermeki én-állapot (ld. Eric Berne) jellemzi
ezt a motivációt. Egyrészt jót
szórakozunk a rendezvényeken és edzéseken, másrészt
közben biztonságban vagyunk, mert felkészült oktatók
figyelik minden lépésünket.
• Tank: akit ez jellemez, harcolni és győzni akar, azért van
itt, mert pozitívan élheti meg
a benne lévő agressziót, dominancia-késztetést. Érdemes
tudni, hogy ez a motivációtípus együttjár a vívással töltött
évek számával, azaz jellemzőbb a tapasztaltabb, elkötele-

tagjakén. A motivációtípus
együttjár a Scholler-fokozat
emelkedésével, azaz az elköteleződéssel és tapasztalattal
is.

•

•

•

•

•

zettebb vívókra.
Elfogadás: ami igazán fontos
ebben a faktorban, az a közösség megtartóereje, a kötődés.
Ez a motivációtípus – úgy tűnik – meg tudja jósolni, hogy
mekkora valószínűséggel vesz
részt az egyén olyan tömegeket
megmozgató rendezvényeken,
mint a Várcsata és Liga.
Értékrend: a HEMA-hoz
szinte evidens módon kapcsolódik valamilyen értékrend,
jellemzően a lovagi ideákhoz
hasonlatos. Akinél ez a faktor
magas pontszámú, annak fontos a vívás értékrendi aspektusa.
Hobbi: akikre jellemző ez a
motiváció, azok azt szeretik
az Ars Ensisben, hogy relatíve olcsón lehet művelni (a
2011-es kutatásban is ott volt
ez a hiedelem, és az adatok
alapján kb. Scholler 1-ig él
az emberekben…), és könnyű
elhelyezni az edzéseket a hétköznapokban. Emellett az sem
jelentéktelen, hogy ez egy értelmes elfoglaltság, ahol valódi történelmi, harcművészeti
ismereteket lehet elsajátítani. A motivációtípus negatív
együttjárásban van a megkezdett félévek számával, tehát
inkább a kezdőkre jellemző.
Lovagkor: ide tartozik a régi
fegyverek, a címerek, történetek és történelem iránti vonzalom. Tömören, ez a faktor a
„lovagkor-feelinget” foglalja
magába.
Közös célok: erre a faktorra az
a lelkesedés jellemző, hogy az
egyén tagja lehet a HEMA forradalmi előretöréséhez (kérdezzétek csak, hogy voltunk
tíz éve!), hozzáteheti maga
elgondolásait, és megélheti
ezt a fejlődést egy közösség

Szóval, adott 8 motivációtípus,
amivel jellemezni lehet egy vívót.
Ezen a 8 faktoron keresztül össze
tudjuk hasonlítani egymással az
embereket, és profilokat tudunk
alkotni.
Érdemes figyelembe venni, hogy a
kitöltési hajlandóság gyatra mivolta miatt ez a 8 faktor nem feltétlenül teljes. Személy szerint meg
vagyok győződve róla, hogy egy
nagyobb mintán kevesebb, de ös�szetettebb faktor lenne. Például a
mért adatok alapján a „Formálás”
egy elég komplex elvárásrendszert
jelent, ami alapján meg lehetne jósolni, milyen irányba szeretne haladni az egyén. A sor végére került
motivációk ennél egyszerűbbek.
Profilozók
Képzeld el, hogy mindegyik motivációtípushoz tartozik egy számegyenes, amin be lehet állítani,
hogy az adott motiváció mennyire
jellemző rád! Ha minden számegyenesen bejelölted, hogy men�nyire ír le téged az adott faktor,
akkor készen vagy a motivációs
profiloddal.
Mint sejtheted, ilyen
profilokkal mi is
foglalkoztunk, keresvén a legtipikusabb
vívókat
az adatok között.
Egész érdekes
eredmén y e k
jöttek
ki:
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Az első tipikus vívó a „Harcos”
profilba tartozik. Ő a legjobban
a „Tank” motivációtípussal írható le, az összes profil közül nála
a legmagasabb ez az érték. Neki
a „Lovagkor” tényezőa legfontosabb. Amennyiben a mintánk
alapján lehet következtetni a teljes
egyesület összetételére, a vívóink
kb. 20%-a tartozik ebbe a típusba.
Érzésem szerint a következő profil
az előző ellentéte. Ez a „Szakkör”
nevet kapta, és az a szuperképessége, hogy azért szeret az Ars
Ensisbe járni, mert viszonylag alacsony befektetéssel elfoglalhatja
itt magát: tanulhat, sportolgathat.
A közösség és a saját önismerete
annyira nem érdekli, konkrétan
őt jellemzi legkevésbé az „Elfogadás” és a „Formálás” motivációtípus. Körülbelül 20%-ot jellemezhet ez a profil az egyesület
állományából.
Sokkal fontosabb az „Elfogadás”
abban a profilban, amit „Közösségnek” neveztem el. Ebben
a profilban a legalacsonyabb a
„Móka”, „Hobbi” motivációtípus,
és különös módon az „Értékrend”
is. Viszonylag könnyű elképzelni
a profil mögötti embert: nem azért
van itt, mert olcsón itt lehet, nem
is különösebben a szórakozás motiválja, hanem inkább az, hogy itt
vannak a barátai, hogy tehet az
emberekért valamit. Valószínűleg ez a profil az oktatók magas részvétele
miatt alakult ki: bizony,
ők egy idő után inkább
adnak közösbe, mint
kivesznek belőle. Azt
nem igazán értem, hogy
az „Értékrend”
faktoron
miért

van ilyen alacsony pontszámuk.
Lehet, hogy valamilyen illúzióvesztés van a háttérben, vagy
egyszerűen rutinná vált ez a téma
számukra, így már meg sem említették a felmérésben? Nagyjából ez
a profil is 20%-ot ölel fel a populációból.
Végül, itt a legnagyobb elemszámú típus, ami a fantáziadús
„Móka&Tanulás” nevet kapta.
Ennél a profilnál a legerősebb a
„Formálás” és a „Móka” motivációtípus, s érdekes módon a legalacsonyabb a „Tank” faktor. Ezek
alapján ez a típus lelki fejlődést él
át a vívás által, és nagyon élvezi az
egyesület által nyújtott lehetőségeket. Igazán keményen azonban
még nem akar belemenni a párbajokba, a harcba, és nem is igazán
tud mit kezdeni a „Harcosokkal”,
akik viszont csak 100%-os harcművészi hozzáállást fogadják el. A
közösségi célok ebben a profilban
a legerősebbek még, de igazából
elhanyagolható súllyal ülnek itt is.
Ez a profil durván a 40%-át írja le
a mintának.

kell alárendelnie az életét a vívásnak. Még pont belefér egy fő- és
mellékállás közé. Mivel túl sok
ideje nincs itt, baráti körré sem válik számára az edzés.
Ez a meggyőződés nem tart sokáig, hiszen hamar rájön: a plüsi után
fémet is kell venni, és érdemes lenézni táborba is, ha Schollerezni
szeretne. Ha nem szeretne, nem
gond csak akkor megreked egy
szinten, így megunja és elmegy.
Szóval itt az ideje megszeretni az Ars Ensist és a vívást! A
következő lépés valószínűleg a
„Móka&Tanulás” profil a számára. Figyeljük meg, hogy nagyon
komoly elköteleződésről van szó:
korábban elutasította, hogy a személyiségére hasson ez a harcművészet, most meg egyenesen keresi
ezt a lehetőséget.
A másik lehetséges fejlődési út,
hogy a vívást, aHEMA-t, és a
„lovagkor-feelinget” nem különösebben szereti meg az illető, de
az edzőtársait igen, így a kezdő

Kereszt- és hosszmetszet
A 2011-es kutatást bemutató cikk
második felében (Kardok közössége, Kardlap 10. szám) eljátszottam
a gondolattal, hogy ugyan a kutatás
egyértelműen keresztmetszeti jellegű, de esetleg el lehet-e képzelni
a négy profilt az egyéni fejlődés
egy-egy állomásaként is?
A „Szakkör” egyértelműen a fejlődési folyamat első fázisa: az ember
örül annak, hogy vehet egy plüsit,
aztán már járhat is edzésre és nem
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év(ek) elhagyása után a „Közösség” profilra vált.
A mért, de nem feltétlen reprezentatív adatok alapján mégiscsak
a „Móka&tanulás” lehet az, ami
miatt hosszú időt jósolhatunk emberünknek (a „Közösségi célok”
faktor miatt). Végül is ha már az
ember évekig lejár vívni, akkor
nem árt, ha élvezi is, a barátokkal
meg ugye nem csak edzésen lehet
találkozni… Mégis úgy tűnik van
egy fordulópont, ahonnan már nem
lehet csak simán „játszani” lejönni edzésekre. Ennél a pontnál a
vívó ráérez, hogy mi a különbség a
„kardozás” és a „vívás”, a szabadidősport és a harcművészet között.
Innentől igazán küzdeni akar. Úgy,
mint a múlt harcosai! Így végül átáll a „Harcos” profilra, ami a fejlődési modell utolsó fázisa.
Nem állítom, hogy mondjuk jómagam stabilan felvettem már ezt
a „Harcos” profilt, de őrzök pár
olyan emléket, amelyek kristálytisztán tartalmazzák azt az élményt,
amit egy jó párbaj, egy valódi, fókuszált küzdelem jelent. Azt hiszem, ezek az élmények terelnek
abba az irányba, hogy minden életvezetési nehézség mellett eljárjak
edzésre, illetve külön erősítsek a
vívás kedvéért; életformát csináljak belőle. Hogy megcsináljam a
Free Schollert, végigküzdjem a
Várcsatát, részt vegyek a Ligában.
Az a tippem, hogy ha az ember
átélte már ezt az áramlást, akkor
hajlandó többet befektetni, hogy
újra találkozzon vele – ez lehet a
„Harcos” profil kapuja, ami ezek
szerint egyénileg meghatározott
időpontban jön el. S ez lehet az,
ami miatt hosszú évekig köztünk
marad valaki.

Úttalan utakon

Zarándok élmények az El Caminon
Írta: Tomcsányi László

A

Caminoról
mesélni
egyáltalán nem egyszerű dolog. Különös felismerés volt számomra, hogy
hazatértem után mindenkivel más szinten tudtam
megosztani az élményeimet. Épp ezért döntöttem
úgy, hogy megkísérlek egy
rövid összefoglalót írni a
tapasztalatokról, élményekről. A Camino nem egy nyaralás ahonnan feltöltődve
visszatér az ember és mutogatja a képeket. Már csak
azért sem, mivel minden
kép készítéséhez meg kell
állni, és aki valaha volt egy
több napos zarándoklaton,
az tudhatja, hogy megállni
a legnehezebb…

A Történelem során a zarándoklatok mindig is nagy hangsúlyt
kaptak. Talán a legismertebb ezek
közül a Canossa járás. Azt azonban, hogy vannak olyan zarándokútvonalak, amik több mint 1000
éve működnek, még a mai fejjel
is nehéz elképzelni. Ha valaki
azonban mélyebbre ás a témában
és a Camino történelmére kíváncsi megdöbbenve fogja tapasztalni, hogy az útvonal, már a kelták
idején is használatban volt. Igaz
ekkor az ellenkező irányba járták
az utat. Szent Jakab is Nyugatról indult a tenger felöl, és onnan
kelt át a Galíciai hegyeken, majd a
Pireneusokon, hogy terjessze a katolikus hitet.
Mindez a történelem, de mi oka lehet, hogy ily sokan járnak ma is az
úton?

során többen emlegették a filmet,
vagy a könyvet, bár én is hallottam
róla, de tudatosan az út előtt nem
akartam sem megnézni, sem elolvasni. Engem egészen más okok
vezettek.
Az ok, amiért én útnak indultam
egy álom volt. Megdöbbentő volt,
de láttam magam sétálni az úton,
mintha csak egy filmet néztem volna. Mivel akkortájt elég zavarossá
váltak körülöttem a dolgok, és nagyon nem találtam a hivatásomat,
így nagyon nagy hatással volt rám.
Annyira, hogy szilveszter éjszakáján már újévi tervként fogalmazódott meg: elmegyek a Caminora.
Az út elején

A tervezés azonban csak ekkor
kezdődött. Azzal kapcsolatban,
hogy pontosan melyik úton kíván
menni az ember, megoszlanak a
Indulás
vélemények. Én biztos voltam,
benne, hogy a hegyek irányába
A mai világban a zarándoklat is szeretnék tartani, magam sem tudegyfajta divatként jelenik meg. tam pontosan miért, de valamiért
Nagyon sokan mindenféle egyéb vonzottak a Pireneusok. Így az
cél nélkül csak ezért mennek. A úgynevezett Francia utat választotfilmipar is felölelte a témát, Martin tam, ami A Saint Jean de Pien de
Sheen szereplésével az ÚT című Port-ból indul, egy kis falucskából
film nagy hatást gyakorolt töme- dél Franciaországból. Odajutni a
gekre Paulo Coelho regényével legegyszerűbben Párizsból leheegyetemben, és kevésbé lehetett tett. Az külön érdekesség lehetne,
volna jobb marketing ennél. Utam hogy mekkora élmény a TGV-vel
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átszáguldani 800 kilométert. Érdekesség lehetne, ha lenne benne érdekesség, de meg kell, hogy mondjam ez volt életem legunalmasabb
5 órája.
Egészen az indulásom
utolsó napjáig kérdéses volt, hogy
a hegyeken át tudok-e kelni. A Pireneusok nagyon kiszámíthatatlan,
és egy napon belül is változhat
annyira az időjárás, hogy lezárják
a hágót. Nekem elképesztő szerencsém volt az idővel, ragyogó
napsütést fogtam ki, igaz olyan
erős széllel, hogy majd lefújt a
hegygerincről. Mint közben megtudtam három héttel indulásom
előtt még másfél méteres hó állt a
hegyekben, mikorra odaértem ez
már csak fél méter volt. Ezt nem
vettem kellőképp komolyan, de a
hó türelmesen várt a gerincen, és
legalább 2 kilométert abban kellett
megtegyek. Mondanom sem kell,
hogy a felszerelésem erre nem volt
alkalmas, egyetlen szerencsém az
volt, hogy már többen átmentek
előttem, és valamennyire le volt taposva a hó. A Camino egyik legnagyobb tanításával is ezen a néhány
kilométeren szembesültem.
Mit viszünk magunkkal
Egy zarándoknak, aki mikor kinyitotta a táskáját, hogy kivegye belőle
a kulacsát, a hirtelen szél hatására,
mindene kiborult, és legurult a szakadékba. Ott állt, majdnem teljesen
üres táskával az út elején. Mikor
napokkal később találkoztam vele

még akkor is az üres táskát cipelte, mert a nagy városok még jó 50
kilométerre voltak, hol újra beszerezheti a felszerelést. A Caminon
az van veled, amit magaddal viszel, és ez szó szerint értendő. Az,
hogy mi van a táskádban, idővel
letisztul, és a felesleges dolgokat
könnyű szívvel hagyja maga mögött az ember. Alapszabály, hogy a
táska lehetőleg ne legyen több mint
a testsúly 10%-a. Ezt az egyszerű
szabályt azonban szinte senki nem
tartja be. Az út során két lehetőség
van, az egyik, hogy minden este
az úgynevezett Albergueben alszik az ember, mely nagyjából 10
euróért egy ágyat biztosít, és tisztálkodási lehetőséget, valamint ki
lehet mosni a ruhát. A másik, hogy
a zarándok visz magával sátrat, és
fent alszik a hegyen. Az utóbbi az
igazi út, de kétségkívül magában
hordozza a lehetőséget, hogy egyben az utolsó is legyen… Mivel én
áprilisban indultam az év legcsapadékosabb hónapjában a sátrat eleve
elvetettem.
Talpon maradni
A Camino kétségkívül a lábat teszi
a legjobban próbára. A hát hamar
hozzászokik a terheléshez, de a láb
az utolsó kilométereken is feladásra kényszerítheti az embert. Az út
előtt külön kutatást végeztem, és
részletesen utána olvastam, hogy
milyen cipőt, és zoknit érdemes
vinni. Rendkívül szerencsésen választottam. Az egyetlen, amivel
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igazán meggyűlt a bajom az ínhüvelygyulladás volt. Van az a helyezet, mikor az egy óra alatt megtett
távolság néhány száz méterre csökken, és a táblán a felirat szerint még
2 kilométer van a faluig…
Ezek azok a tapasztalatok, amiket
nagyon nehéz megosztani. Esténként szinte minden alkalommal mindenki a lábát gyógyította.
Egészen elképesztő módszereket
láttam, talán a legkiemelkedőbb,
mikor valaki kávéval borogatta
a bokáját. Különös, hogy reggelre mindig volt erő újra elindulni.
A megállással kapcsolatban a titok nyitja a saját szervezetünkben
rejlik. Nyomatja az adrenalint, az
endorfint, és a morfiumot, szinte
nem is érezni a fájdalmat. Amint
azonban megáll az ember akár csak
egy fél percre, hogy a kulacsát elővegye, vagy készítsen egy képet,
azonnal leesik a vércukorszint,
valamint a vérnyomás, és fáradtság tör rá. Ha enged a csábításnak,
és le is ül az a legrosszabb, onnan
újra elindulni maga a pokol. Az
első néhány száz méter megtétele
után újraindul körforgás, és megint
lehet menni kilométereket. Ezzel
is magyarázható, hogy relatíve
nem készül sok kép az úton. Ennek
másik oka, hogy nagyon sok mindent egyszerűen észre sem vesz a
zarándok. A monoton menetelés, a
magány, és egyedüllét teljesen kiélesíti az érzékeket, de ez nem irányítva működik. Lehet egy madár
rikítása oly éles zaj lesz, hogy még
percekkel később is ott cseng az

ember fülében, de mikor átkel egy forgalmas úton, észre
sem veszi az autókat. Szerencsére a Spanyolok ebben
már nagyon rutinosak, és nagyon előzékenyen viselkednek, ez különösen a városok közelében igaz.
Találkozások
A találkozások az igazi eszenciája az útnak. Minden nap egészen más meglepetést tartogat,
és idővel a zarándok ráérez a
pillanat megélésének titkára.
Nem kell tervezni, és nincs
semmi más tennivaló, mint
menni, menni előre. Ha
egyedül halad az ember,
akkor tud igazán működni a Camino. Nincs
felesleges nap, és nincs
felesleges pillanat. Miködkor valamire szüksétek, amiged van, azt megadja
kor a legnaaz út. Ezt alkalmam
gyobb megpróbálvolt többször is
tatásokat kellett kiállmegtapasztalni.
nom. Mikor a bokámban az
Hogy csak egy
ínhüvelygyulladástól szenvedpéldát említsek,
tem, akkor hozott össze a „sors”
mikor elszakadt
egy francia orvossal, aki azonnal
az esőkabátom,
befáslizta, és ezzel el is tudtam
még aznap tajutni a legközelebbi faluig. Mikor
láltam egyet
a kezem leégett a tűző nap hatására,
az út közeépp aznap találkoztam egy ausztrállal,
pén, ráadásul
aki egy az őslakók által kikevert csoépp abban
dakenőccsel látta el a karomat, és két
a színben,
napon belül meg is gyógyult. A Camino
mint ami
megadja, amire szükséged van. Különös
egyezett
volt megtapasztalni, hogy sokszor a talála táskám
kozás csak néhány percig tart, de van, hogy
színével.
napokkal később újra keresztezitek egymás
A
taútját, és akkor már, mint ismerőst köszöntitek
lálkoegymást. Érdekes volt ez egy ausztrál esetézások
ben, aki némán járta végig az utat. Ebben a legakkor
különösebb az volt, ahogy az emberek erre reai s
gáltak. Mindenki egészen lelassult amint találkoműzott vele, és nagyon sokan nem is szólaltak meg,
hanem maguk is átváltottak mutogatásra. Amint
belépett egy bárba, minden tekintet felé fordult, és
a vendégek a poharat is óvatosabban rakták le, hogy
ne csapjanak vele zajt. Mint kiderítettem a zarándok
egyébként valamiféle rádiós műsorvezetőként dolgozott, és épp ezért akart csendben lenni az úton, hogy ezúttal ne a hangját használja, és módja legyen az érzéseire
figyelni. A legemlékezetesebb találkozás kétségkívül két
személyhez köthető. Az egyik David volt, az ő sorsa nagyon
különös, és egyben tragikusnak is mondható. A barátunk
mindenét elvesztette. Csehországban a bank elvitte a földjét,
a házát. Mikor épp le akarták foglalni vagyonát összepakolta
a táskáját, és 27 euróval elindult. Idővel úgy érezte, hogy a
válaszokat a Caminon találhatja meg, ám az út beszippantotta,
és azóta sem eresztette. Négy év alatt Európa összes zarándokútját bejárta már. Az igazi szabad élet jutott osztályrészéül, ám
ezzel a boldogság nem jár feltétlen együtt. Tekintete sokat szenvedett ember benyomását keltette, ami igaz is volt, mert minden
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nap a puszta túlélésről szólt. Ha
kellet három óráig várt egy halra,
hogy kézzel megfogja, úgy érzem
BearGrylls tanulhatna tőle. Azonban céltalanul minden csak a túlélésről szólt. Nem volt hely, ahol
újrakezdjen, és letelepedjen. Amikor találkoztunk egy igazán nagy
útra készült, egészen Jeruzsálemig
akart eljutni. Mindennél tisztábban
éreztem, hogy onnan már nem fog
visszajönni, az út oda vezet. Az
igazi boldogság kulcsát egy másik
alkalommal, egy másik találkozás keretében volt módom megtapasztalni. Casa de losdioses. Egy
kis bodega a semmi közepén, hol
a megfáradt zarándok ehet, ihat,
és csak annyit kell fizessen érte,
amennyit jónak lát. Ezt egy milliomos működtette, aki megelégelte
a céltalanná vált életét, és elment
a Caminora. Ott rádöbbent, hogy
most már ideje megosztania, amije van, letelepedett a semmi közepén, és elkezdte működtetni ezt a
zarándokszállást. Ebben megtalálta az élet értelmét, és miközben
ott voltunk, még akkor is lázasan
dolgozott a kertjében. Elképesztő
kisugárzása volt az embernek, aki
egyben van magával, nincs rajta
stressz, és egyben van a világgal.

Pénze a bankban pihent, és olyan
minimális kiadása volt, hogy abból
több száz évig is el lehet élni. Nála
láttam működni a Caminot igazán
dinamikusan. Egy zarándok cipője
elszakadt az úton, és teljesen tönkrement a talpa. A szállásadó kihozott egy vadonatúj cipőt, ami épp
jó volt a zarándok lábára. Egyetlen
szó nélkül adta át.
Eső
Az esőhöz is egészen másképp
kezd viszonyulni egy zarándok.
Eleinte nem örül neki, és mindent
megtesz, hogy el se kelljen indulnia, és inkább még egy teát iszik
reggelire. Ám eljön az a pillanat,
mikor belátja, hogy menni kell tovább. Az eső mértékétől, és a szél
erejétől függően percek, vagy órák
alatt azt is belátja, hogy ezen a napon bizony el fog ázni, és ez ellen
semmit nem tehet. A cipő legyen
bármilyen jó, idővel beázik, a táskában legyen bármennyire elcsomagolva az esőkabát alatt, idővel a
víz megtalálja a rést, és minden átázik. Ennek következménye, hogy
a zarándok a cuppogó cipőben sétál
tovább, és legbelül már tudja, érzi,
hogy aznap egyetlen száraz ruhája
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sem maradt. Ami igazán nehezíti a
dolgot, hogy a magas páratartalom
miatt, az aznapi felszerelés az este
sem fog megszáradni, így másnap
sem lesz igazán lehetősége tiszta
ruhát felvenni. Egyetlen remény,
hogy este a szálláson van szárítógép, erre azonban elég ritkán kerül
sor. Az eső egyetlen igazán pozitív hozadéka, hogy idővel mindig
kitisztul az ég, és ez maga a csoda. Ha a szerencse is pártját fogja
a zarándoknak, akkor csodálatos
szivárványokat láthat, és egészen
elképesztő kontrasztot ad mindez.
Szintúgy a nagy esőnek köszönhetően alkalmam volt megcsodálni egy Halo effektust, ami igazán
ritkaságnak számít a mediterrán
környezetben. Ekkor a nap körül
egy egész körvonal jelenik meg a
szivárvány színeiben. Ami különösen felerősítette ezt a csodát, hogy
épp akkor jöttem ki a Burgosi katedrálisból. Ami még érdekesebb
volt, hogy az emberek nem látták
ezt, mert napszemüveg kell hozzá,
és egyébként is többnyire annyira
rohantak, hogy mikor megmutattam nekik, nem is figyeltek igazán
oda, nem is érdekelte őket, és nem
hatott rájuk úgy, mint rám.

Megérzések
A megérzések a Camino lelke,
amúgy a felismerés épp ebben rejlik, hogy a hétköznapokban is ezeket a megérzéseket kell követni. Az
egész élet gyökere ebben rejlik, és
a teljesség iránya is ez. Nem egyszerű levezetni, de az ott eltöltött
idő alatt teljesen egyértelművé vált
számomra, hogy az élet valójában
döntések sorozata, de ez csak a látszat. Az igazság, hogy döntéseink
csak a pillanatra, hatnak, de nagy
ívekben nézve az út valójában ki
van jelölve. Mondhatnám már a
születés pillanatában eldől ki milyen utat fog járni. Ez ellen természetesen lehet lázadni, de idővel
újra, és újra visszaköszön. Vannak
más lehetőségek, és a boldogság
sokféleképpen kialakítható, a céljainkat sokféleképpen elérhetjük.
Egy dologban azonban biztos vagyok, hasonlóan, mint az út alatt,
amire szüksége van, az embernek
azt megkapja. A szorgos munka a
kulcsa mindennek. A szorgos mun-

ka kulcsa, pedig a produktivitás, és
a hivatás megtalálása. Téves az a
feltevés, hogy először meg kell élni
valamiből és utána lehet minden
egyébbel foglalkozni. Soha nem
lesz elég, és jobb esetben tényleg
megteremti magának az ember az
egzisztenciát, azonban másra már
sem ideje, sem energiája nem marad. Nem is maradhat, mert minden
napnak legalább az egyharmadát
olyan folyamat elvégzésével tölti, ami a legkevésbé tölti fel, és a
legkevésbé ad neki sikerélményt.
Mindennél fontosabb, hogy az ember megtalálja a hivatását. Ennek
kell élni, még akkor is, ha esetleg
nehezebbnek tűnik az élet általa.
Valójában csak ebben tud igazán
kibontakozni az ember, és sikereket elérni, és ebben tud hasznos
tagja lenni a társadalomnak, és
megbecsülést szerezni.
Az igazi Camino
A változás a kulcsa mindennek.
A pillanat, és a pillanatok adta le-

hetőségek, és ezek megélése. Különös, hogy mindazokkal, akikkel
találkoztam az út során hasonlóan
történt. Mikor visszaértek, mindegyikük élete teljesen átalakult.
Volt, akit a barátja hagyott el, már
a pályaudvaron ezzel fogadta. Volt,
akinek a munkája változott, és a főnök azzal fogadta, hogy vége. Volt,
aki elköltözött, s volt, aki még haza
sem ért. Én itthon vagyok és szeptembertől rálépek az útra melyet
mindig is járni szerettem volna,
csak nem volt hozzá elég bátorságom. A Caminon újra megerősítést
kaptam, hogy tanítani szeretek, és
valójában teljesen mindegy mit
csinálok, mert ez mindig megtalál.
Most mikor visszatértem beadtam
több tucat iskolába a pályázatomat. Az egyikbe be is hívtak, és
el is mentem a próbatanításra, ami
nagyon jól sikerült. A 2015-ös vívó
tábor előtt pár nappal kaptam a hívást, megkaptam az állást. Egészen
elképesztő, de ez azt jelenti, hogy
7 év után végre történelmet tanítok
egy általános iskolában. Mindehhez 900 kilométert kellett sétálnom, de úgy rézem, bátran mondhatom: Megérte!
BUEN CAMINO!
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Versenyezni jó!

Mit vigyünk a versenyre?
Írta: Schunder László

Ezen kívül reggelizz be bőségesen,
könnyű, tápláló ételekből. Semmi
olyat ne egyél, ami megterheli
a gyomrodat, mert az nagyon
visszaüt. Pirítós, gyümölcs, alma,
banán, méz, mindenkinek a saját
preferenciái szerint. Érdemes
már a megelőző napon is ennek
Nem jó ötlet a hagymás szellemében enni.
Hasznos lehet, ha a verseny
bab a verseny előtt!
előtt néhány nappal minden este
megiszol
egy
magnéziumos
Az előző számban szót ejtettünk pezsgőtablettát.
Ezzel
arról, hogy hol, és milyen csökkentheted vagy elkerülheted
eszközökkel lehet hosszúkardvívó az izomgörcsöket, amik – főleg
versenyeken részt venni. Van tehát egy hosszú, egész napos – verseny
csilli – villi felszerelésed, federed, során jelentkezhetnek, főleg, ha
és holnap kezdődik a torna. A komoly edzésmunkát végeztél
következő hasábokon arról lesz korábban.
szó, mit érdemes magaddal vinni A nap közbeni étkezésre is gondolj.
egy ilyen rendezvényre.
Egy verseny nem a diéta helye és
Nos, mindenekelőtt kipihentséget. ideje, olyan ételeket hozz, amik
Ne a tornát megelőző napra a könnyű emészthetőség mellett
szervezd az évfolyam – találkozót, magas
szénhidráttartalommal
születésnapot, haveri sörözést, bírnak. Pl. csoki, de ha nem
akármit. Helyette inkább alaposan eszel efféléket, akkor a méz
aludd ki magad, hogy formában banánnal, vagy a házilagos paleolegyén
a
megmérettetésen. marcipán (darált mandula+méz
Triviálisnak hangzik, de roppant marcipánszerű masszává gyúrva)
fontos lehet!
is kiváló. Ajánlottak még a
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különböző olajos magvak. Esetleg
a sonkás zsemle is sokat segíthet.
Érdemes
folyamatosan,
apró
mennyiségeket
majszolgatni,
ahelyett, hogy megvárnád az
éhségérzet felerősödését. Úgy
egyél, hogy folyamatosan az éhség
határán legyél, de azt ne lépd át
soha, mert az is a teljesítményed
rovására mehet.
A folyadékbevitel nagyon fontos.
Gondolja arra, hogy a védőfelszerelésben izzadni fogsz, mint egy
ló, rengeteg folyadékot veszítesz.
Ezt pótolni kell. Erre a különböző
izotóniás italok a megfelelőek, de
a sima víz is kiválóan megteszi, és
töredékébe kerül. Mindig abból indulj ki, hogy a helyszínen nem lesz
iható víz, így maximum kellemesen
csalódsz, de nem kell szomjasan
végigküzdened az egész napot.
Ha teheted, akkor vigyél Jégzselét,
ami a zúzódásokra kenve csodákat
művel. Én a Naturlandosat használom, és nagyon meg vagyok vele
elégedve. Emellett ajánlott, hogy
legyen nálad rugalmas pólya, bár
ez általában a versenyszervezőknél
is szokott lenni. Elsődleges azonban, hogy csak versenyzésre alkalmas állapotban indulj el!

Lovagi Torna élmények
Írta: András Bálint, Boni, Jakub Dobi

E

gy edzés utáni beszélgetés során szóba került
a 2015-ös visegrádi Lovagi
Torna. Ahogy felidéztük az
összecsapásokat, rájöttünk,
hogy ebben a tornában volt
valami különleges, valami, amitől igazából lovaginak,
harcművészinek
éreztük. Úgy döntöttünk,
hogy megosztjuk azokat az
élményeket, ami miatt így
emlékszünk vissza erre a
megmérettetésre.
András Bálint
Eddig az összes komolyabb eredményemet akkor értem el vívásban, amikor afféle „esélytelenek
nyugalmával” léptem be a küzdőtérre. Ennek az lehet a fő oka,
hogy az eredményes víváshoz már
fejben is ott kell lenni, nekem meg
jobban segít ebben az, amikor nem
izgulok az eredményért. A Tornán
az volt a célkitűzés, hogy korrektül
vívjak, és ha egy mód van rá, „ne
kelljen mászni”, szóval pár összecsapást meg kéne nyerni. Végül is,
ez sikerült…
Az egész Torna valamilyen pozitív,
örömteli állapotban telt el. Ha ös�sze kellene foglalnom, azt mondanám: játszottunk. Nagyon örültem
neki, hogy voltak bírók, mert így
könnyebben el tudtam merülni a
vívásban, és kevesebb figyelmemet kötötte le, hogy korrektül regisztráljak minden találatot, illetve eldöntsem, tényleg eltaláltak-e
(minél vastagabb a kesztyűd, ez
annál nehezebb). Különösen örültem annak, hogy a bírók törekedtek valamilyen egyedi rendszer
kidolgozására, és az általam ismert
„pontozós” versenyek helyett a
„harcművész” viadalok szemléletét alkalmazták. Figyelembe vették azt is, hogy hitelesen vívunk-e,
amellett, hogy mennyire eredmé-
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nyesen.
Ez a döntőben már elég fontos volt.
Nem is a bevitt pontok, hanem a
technikák, mozgáskultúra alapján
kaptuk a helyezést. Őszintén szólva, a mai napig nem tudom, hogy
milyen szempontok szerint választottak ki győztesnek, de valahogy
azóta sem vitatkoztunk ezen, pedig
általában minden verseny után ütköztetjük az érveinket a bírói döntések helyességével kapcsolatban.
Talán azért, mert a győzelemnél
fontosabb volt nekünk, hogy olyan
jól vívjunk, amennyire ott és akkor képesek voltunk rá. És mivel
erre megkaptuk a lehetőséget, az
egésznek inkább valami barátságos örömívás jellege volt, mint
versenynek. Olyan technikákkal,
fegyvernemekkel próbálkoztunk,
amelyekkel még nem vagyunk igazán magabiztosak, és tétmeccsen
nem is mertük volna bevetni őket.
Itt viszont valahogy pont ezek a
próbálkozások voltak a legfontosabbak, az eredménytől függetlenül. Nagyon hálás vagyok minden
ellenfelemnek, amiért felvették
ugyanezt a hangulatot.
Azt hiszem, mindent elmond róluk, hogy kiálltak velem egykezes
karddal. Nem azt mondom, hogy
akkora hős vagyok vele, de mégiscsak oktatom, ami alapján jogos

lett volna, ha egyenlőtlennek tekintik a küzdelmet. De őket az esélyek, pontok nem igazán érdekelték. Amikor a Faragó Petivel vívtunk, már ment egy ideje a párbaj,
mindketten nyertünk és vesztettünk
pontokat, nagyjából ugyannyit.
Maja, az egyik bíró megkérdezte,
hogy állunk pontokkal. „Azt nem ti
számoljátok?” – kérdeztük Petivel
egyszerre. Az arckifejezésükből
láttuk, hogy nem, igazából senki
sem tudja, hogy áll a meccs. Megállapodtunk benne, hogy nagyjából
ugyanúgy állunk, úgyhogy belőttük, hogy meddig vívunk még, és
rákezdtük. Mindkettőnket elvakította a nap, ami azt illeti, én bele
is építettem a stratégiámba ezt a
tényezőt. Végül egy utolsó ponttal
sikerült legyőzni Petit. Igazából
lett volna helye óvásnak: talán nem
voltunk teljesen egyenlőek pontban, amikor Maja leállított minket,
talán lehetett volna reklamálni a
fényviszonyokból származó hátrányok miatt. De Peti csak vigyorogva gratulált, és úgy tűnt, ő is elégedett, mert jót játszott.
Később Gúzzal vívtunk egy nagyot, én egy kicsit kontrolltalan
is voltam szerintem, de ő csak jel-

zett, hogy sok lesz az, aztán vívtunk tovább, mindketten olyan jól,
amennyire csak tudtunk. Nagyon
fáradtak voltunk a végére, de azért
méltatlankodva sóhajtottunk fel,
amikor véget ért az idő. Már épp
belejöttünk!
A Tornáról nem az az élmény marad meg, hogy én voltam a legjobb,
mert igazábl nem tudom, hogy
tényleg így volt-e. Az az élmény
marad meg, hogy sikerült legyűr-

ni a nyerő-görcsöt, és feloldódni a
harcművészetben. Ez nem sikerülhetett volna ilyen ellenfelek nélkül.
Nem csak abban segítettek, hogy
a jobbfajta vívásképemet hozzam
elő, hanem abban is, hogy a jobbfajta hozzáállásomat is. Tették ezt
azzal, hogy barátságosan, nagyvonalúan, alázatosan közelítették
meg ezt a versenyt. Fejlődtem általuk; amit ezúton is köszönök!

Jakub
Utólag belegondolva: Ha úgy tekintjük, hogy a lovagi torna történelmi kontextusában is a résztvevők gyakorlását, formában tartását szolgálta, a mi eseményünk is a tökéletes lovagi tornák körébe sorolható lehet. A
versengés persze örömmel és motivációval jár, és számomra is kitette a rendezvény jelentős részét. De ami
fontosabb, hogy olyan vívásra, harcművészetre ösztönzött, amellyel magam is megleptem. Szerintem ez nem
jöhetett volna létre a kompetitív környezet nélkül. Úgy érzem, én már akkor megnyertem a tornát, amikor Bálinttal olyan elődöntőt vívtunk, hogy jóval később is azt a párbajt csodáltuk. Nekem is másodszemponttá vált,
hogy egyébként vesztettem. „Ezt így kell csinálni”, gondoltam, és ezt gondolom a torna egészéről is.
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Boni:
Tetőre fehler, kötésből csavarás,
koronára birkózás. A technikák
úgy jönnek mintha
egy teszt kérdéseire karikázgatnám a
válaszokat.
Fej és kéz, megvan.
Kézvadászat, benn
van a négy pont. Túl
közel kerülök, egyszerre fogyunk el. Lassan, pontról pontra haladok a győzelem felé.
Versenyzek, az AEFTH
még alig tapasztalt tagjaként megértem az aktuális
rendszert és „kiszámolom” a
lehetőségeimet. Tudom, hogy jól
alakulnak a dolgok és nem bízok a
szerencsében: nyerni kell!
A federes párbajokban picit otthonszerű érzés fog el. A fém csattogása és a megítélt találat öröme
vissza-visszaidézi az MHS tornák
izgalmas hangulatát. Kiváló ellenfeleket kapok, a vívásképünk
szép, a találatok jól kivehetőek és
a mérkőzések veszedelmesen szorosak. Visszafojtom magamban a
győzelmekből merített büszkeség
érzetét, mert nem szabad még célegyenesben éreznem magamat.
Benn vagyok a legjobb tizenhatban, innen egyenes a kiesés, így
a tét is megnő. Átmasszírozzuk
a PGYÜK-kat, hogy van e rajtuk
sérülés, felhúzzuk a kesztyűket,
majd a maszk rácsa mögé bújunk.
Két bíró is néz minket, de a párbaj megítélését mégis ránk bízzák.
Korábban is piszkált már a gondolat, hogy milyen furcsa is ez a
helyzet, nézőpont. No nem mintha csalni akarnék a pontokkal, de

mégis picit túl lazának gondolom
a szabályokat. Lassan, de biztosan érzem, ahogy valami egészen
más lép a korábban megszokott
versenyszellem helyére. Még nem
tudom mi is az igazán, de mégis
végtelenül izgalmas: már vívunk,
röpködnek a technikák és hullanak
a pontok, de a győzni akarást valami háttérbe nyomja.
Amikor eljön az utolsó összecsapás 1-1-es helyzete megállunk egy
pillanatra. Megkérem a bírókat,
hogy a federes víváshoz hasonlóan
kiáltsanak majd álljt, ha találatot
látnak, mert a kiélezett helyzetben
nem biztos, hogy leszek annyira
önmagam, hogy megérezzem az
ütést. Elfogadjuk a feltételeket, felállunk egymás elé és tisztítunk.
Csodásat vívunk! A kardérzék
mintha ott feszülne a levegőben
és még az összeütés pillanata előtt
tudjuk merre tovább. Irányok,
lendület és ritmus ragad magával és végül ütés, vágás és szúrás
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sakkjátszmája eltolja az ellenfelek
szimmetriáját: a kezemen ér a találat, éppen kivonulás közben. Az
időérzékem egy mérhetetlenül rövid pillanatra lelassul, mint mikor
az inga eléri lengésének maximumát. Esélyem sincs a megmentést
jelentő utánütésre, a párbaj eredményét már papírra lehet vetni.
Vesztettem, sőt ki is estem, de valahogy mégse vagyok csalódott.
Nincs miért, hiszen életre szóló
párbajt vívtam.
Álljt kiáltok és a párbaj véget ér.
A bírók megemlítik, hogy azért
nem állítottak le, mert lehetőséget
akartak adni nekem az utánütésre.
Nem tudják, nem is tudhatják,
hogy ott és akkor milyen bizonyos
volt, hogy nincs esélyem visszaütni. Tisztítunk és méltatjuk, hogy
milyen jó is volt vívni. Tovább engedjük egymást a magunk útján:
ő az elődöntők felé, én pedig egy
egészen más úton, a megértés felé
megyek tovább.
Percekkel később hámozom csak
ki a kusza gondolatok közül, hogy
mi is történt. A verseny elején
jártam rossz úton, amikor csak a
győzelmet hajszoltam, hiszen ez a
torna elsősorban nem is erről szól.
A kiesésem párbaja a versengésen
túl valami olyan élményt nyújtott,
amit a korábbi győzelmek vagy
döntetlenek meg se közelítettek. A
vívók között nem csupán versenyeredmény született, hanem kölcsönös megismerés és közös élmény
a torna esszenciáját magában hordozva. Azt hiszem ekkor vívtam
először valóban Lovagi Tornán!

Címerek az egyesületben
Összeállította: Fogl László

G

yakran gyönyörködöm
egyesületünk tagjainak
megvédett címereiben. Néha
találgatom, vajon egyik vagy
másik rész miért került bele,
miért éppen az a szín van ott?
Néha meg is kérdezem a tulajdonosától. Lehet, hogy más is
így van ezzel... Ez a cikk - és
ha lesz rá jelentkező, akkor
a folytatása is - megmutatja
néhányunk címeréről, hogy a
korrekt heraldikai leírás mögött milyen további, személyes tartalom, jelentés vagy
éppen történet húzódik meg.

Nagy Tamás (S1: 2011, FS: 2014)
Zöld alapon felül ormozott ezüst harántpólya, abban vörössel
fegyverzett, lépő fekete medvehím.
Volt pár változata a címeremnek, míg megszületett a végső forma,
és ez volt az első lépés a heroldság felé vezető úton. Természetesen
néztem a színek és formák heraldikai jelentését, de inkább arról
beszélnék, számomra mit jelentenek ezek.
A zöld a természet szeretetét, az ezüst a lelki tisztaságot jelképezi.
A harántpólya ormozottsága a várfalat idézi, így egyrészt utal a
régvolt dolgok szeretetére, másrészt védelmező jelkép.
És a medve... Több embert megkérdeztem, és azt mondták, ez az
az állat, ami illik hozzám. Egyetértettem, a fekete szín és a vörös
fegyverzet pedig esztétikai alapon került kiválasztásra. Később
olvastam, hogy Bern városa (totál véletlen hogy Bern és Beren
hasonló címert használ!) egyszer kis híján háborút indított, mert
a medvéjüket nőstényként ábrázolták. Ezután került fel utólag
a címerembe a fegyverzet részeként a medve elsődleges nemi
jellege.
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Gulyás Réka Daniella (S1: 2015)
Négyelt, az 1. és a 4., arany mezőben hegyestalpú, keresztvégű
vörös kereszt, a 2., vörös mezőben ágaskodó arany egyszarvú, a 3.,
vörös mezőben lépő arany sárkány.
A heraldika alapján is kissé ellentétes jelentéssel bírnak a címerem
lényei. A sárkány a mesebeli legendákkal szemben, számomra
a bátor védelmező szerepét tölti be, aki ha kell, az élete árán is
megvédi a körülötte élőket. Az unikornis az erőt, a kitartást és
egyúttal a kecsességet szimbolizálja. A piros mező energiával és
erővel tölt fel, az arany a fényesség és a pozitív jellem jelképe
számomra. Összességében arra törekedtem, hogy mikor ránézek,
motiváljon, és ha más ránéz, valamennyire megismerhesse a valós
énem.
Kis Zsanett (S1: 2015)
Zölddel és ezüsttel harántolt pajzs, felül lépő arany Cerberos, alul
ötszirmú vörös virág, hasított végű szirmokkal.
A zöld a reményt, örömöt és a hűséges szerelmet jelképezi. Az arany
a nagylelkűséget szimbolizálja, míg a cerberosz az őrző szerepét
tölti be, jelképezi a múltat, jelent és jövőt. Családot, barátokat,
értékeket véd, őriz. A zöld és az arany az én gondolataimban
egybefonódik Írországgal és az ír, kelta kultúrával.
Az ezüst számomra elválaszthatatlan a Holdtól. Békét,
őszinteséget, számomra a varázslatot is magában hordozza. A
vörös cseresznyevirág nekem az életet, örömöt, nőiességet jelenti.
Amikor ránézek a címeremre, tudom mi a feladatom.

Fogl László (S1: 2008, FS: 2011)
Kék alapon ezüst pólya, abban fekvő természetes fekete párduc.
Kék: Az igazság az alapja mindennek.
Ezüst: A hűség sávja fogja át.
Fekete: Állhatatosság, kitartás, amit erősítenem kell magamban.
Fekvő, figyelő állat: Nyugodt helyzetben várakozik, de kész az
ugrásra, csak a kellő alkalomra vár. Közben figyel, tisztában van
azzal, ami zajlik körülötte.
Párduc: Nagymacska, ügyes vadász, gyors, mozgékony, fára
mászik, kiszámíthatatlan. Azt mondják róla, azon kevés állatok
egyike, amelyik nem csak szükségből öl. Igazi ragadozó! Mint
én...

Ha szeretnéd, hogy a Te címered leírása is megjelenjen a Kardlapban, keresd Lazsit!
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Elnökségi interjú

F

ebruár 21-én az Ars Ensis
Lovagi Kör és Kardvívó
iskola Egyesület megtartotta
rendes évi közgyűlését, ahol
sor került egy fontos választásra, mely az egyesület elnökségét érintette. Waldmann Szabolcs eddigi elnök leköszönt
posztjáról, és szakmai-alelnökként folytatja tevékenységét a csapat életében. Helyére
András Bálintot választották
a teljes jogú tagok. Ennek az
eseménynek alkalmából készített interjút az elnökséggel
a KardLap.

Kardlap (KL): Sziasztok! Köszönöm, hogy időt tudtatok szakítani
erre az interjúra, szeretnénk ugyanis egy kis bepillantást engedni az
olvasóknak a közgyűlés választásainak kulisszái mögé! Szabolcs,
előbb téged kérdezlek, mi vezetett
ahhoz, hogy végül nem folytattad
az elnöki munkát?
Waldmann Szabolcs (WSZ):
Két különböző okot is meg tudok nevezni, de nem függetlenek
egymástól. A fontosabbik, hogy
amikor nekiálltunk, mármint az
egyesületesdinek és a kardozásnak, már akkor elhatároztunk pár
alapvető irányvonalat; mi kötelező mi nem, mit várunk el, milyen
irányba szeretnénk mozdulni, és
ezen ügyek közt volt az is, hogy
lefektettük: mindent megteszünk a
szektásodás ellen, ami elég gyakori velejárója a harcművészeteknek
is. A szektásodás és más csoportfejlődési irányok tanulmányozásával legalább annyi időt töltöttünk,
mint magával a HEMA kutatással,
és ennek sok-sok kerete van, amit
most nem sorolnék fel; sokan hallottátok már az előadásaim erről,
táborban, workshopon. Az egyik
pillér viszont pont ez. Nem lehet
egy ember olyan státuszban, hogy
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személye annyira meghatározó
legyen, hogy nem függetleníthető
tőle az iskola. Jól esik ám, vezetni
egy egyesületet! És annál nehezebb
lejjebb adni az ügyeket, de néha
meg kell tenni. Nem mondom,
hogy sosem leszek többé elnök, sőt,
bőven belefér, hogy valamikor újra
induljak, de ezmost így jó. Ha egy
ilyen lépést nem élne túl a csapat,
az mit mondana el az elmúlt évek
munkájáról? De lám, lám! Hallga
csak: nincs világvége, nem szólnak a harangok, a normál működés
kellemes motorhangja duruzsol a
háttérben. Ez nagyon dicséri a Bálintot, de bizony az egész csapatot
is. Nehéz így felfogni, de ez egyfajta vizsga volt a csapat számára:
és nagyon jól szerepelt.
A másik ok sem kevésbé fontos...
tizenhárom éve csinálom ezt, és az
a szó, hogy „csinálom”, nem mutatja elég jól, hogy ez mit jelent...
Hogyan vesz az ember minden
ügyet a szívére, hogyan dolgozik
munka után még órákat, hogy miféle roppant mennyiségű lelkierőt,
motivációt, pénzt, időt, kreativitást
jelent egy ilyen meló. Most jól esik
kicsit pihenni, nem tagadom.
KL: Bálint, te mint korábbi szakmai-alelnök hogyan viszonyultál

az addigi munkádhoz? Voltak ambícióid a későbbiekben „feljebb”
kerülni?
András Bálint (AB): Én a szakmai alelnöki ciklusommal felemás
viszonyban voltam. Nem nagyon
tudtam elképzelni, milyen vezetői
szerepben lenni az AE-ben, úgyhogy nagy elképzelésekkel vágtam
bele a dolgokba, de nem volt meg
a tapasztalatom és az energiám se,
hogy ezeket mind végigvigyem.
Szóval a végén azon gondolkodtam, hogy egyik oldalról épp akkor ér véget a ciklus, amikor már
kezdtem ráérezni erre a munkára,
másrészt meg lehet, hogy volna rátermettebb ember is.
A szakmai alelnökség alatt hiányosságomnak éltem meg, hogy
nem kutattam, nem mozgok fórumokon, nem járok külföldi rendezvényekre meg ilyenek.
Ebből a szempontból végül teljesült a vágyam, mert olyan ember
lett a szakmai alelnök, aki nagyon
elmélyült a szakmai kérdésekben!
Ami a változást illeti, Decemberben mondtam Szabnak és Lazsinak,
hogy ideje elindítani a kampány
időszakot, mert le fog járni a mandátumunk. Olyan sokat nem beszéltünk erről, de aztán egy edzés
után felhívott Szab, hogy még egy
dolgot meg akart kérdezni, mégpedig hogy lenne a kedvem helyet
cserélni? Mit ne mondjak, eléggé
meg voltam döbbenve.
Én is meg voltam győződve arról,
amiről szerintem szinte mindenki,
hogy ez az egyesület csak Szab vezetése alatt tud működni. Kellenek
a vezetői kompetenciái, a perspektívája, a lelkesedése és elkötelezettsége.
Aztán rájöttem, hogy ez igazából
egy hiedelem, mégpedig olyan,

nekem a tervét, de átgondolva logikusan hangzott és érthető volt.
KL: Volt-e kampány, illetve másik
jelentkező a posztra?
WSZ:
Nem
kampányolósjelentkezősen csináltuk ezt az
ügyet. Annál fontosabb! Ezt ne
olyan csinálja, aki meg tud győzni
másokat választási kampánnyal. Itt
nem arra van szükség...

ami gyengíti az egyesületet. Ameddig hiszünk benne, addig nem tanulunk meg igazából felelősséget
vállalni, és előbb-utóbb elhasználjuk Szabolcsot is.
Rájöttem, hogy ezt a hiedelmet
meg kell szüntetnünk. Végül ezért
mentem bele, bár tény, hogy egy
hét gondolkodás után még mindig
egy órát beszéltünk erről Szabbal.
Őszintén szólva ott már inkább az
együttműködés szabályait tárgyaltuk meg. Végül is ez nekünk két
lovagi erényről szólt: nekem a bátorságról, neki az alázatról.
KL: László neked mi volt a szereped, meglátásod ebben a folyamatban?
Fogl László (FL): Az átrendeződésben én nem vettem részt aktívan, tulajdonképpen elfogadtam
Szab és Bálint döntését. Igazából
meglepett, amikor Szab elmondta

AB: Így van, pont ez volt az egész
gyengéje, hogy nem volt realitása
meghirdetni az állást. Azok a teljes
jogú tagok, akiknek van már vezetői tapasztalata, már nem akarnak
többet szerezni, vagy jelenleg is
tisztséget viselnek az MHS-ben és
az IFHEMA-ba. Saját tapasztalatból én is úgy éreztem, hogy egy
elnöki poszthoz mindenképp kell
valamennyi rátanulás, úgyhogy én
sem tudtam, kit lehetne jelölni.
Jelentkezni senki sem jelentkezett,
hogy ő ezt akarja csinálni.
Elég nagy dilemma volt, hogy
mennyire buzdítsunk kampányt,
jelöléseket. Végül egyetértésre jutottunk abban, hogy a változásnak
van akkora hatása, hogy nem most
van itt ideje egy újonc szárnypróbálgatásainak, úgyhogy végül
megoldásként tártuk ezt a csapat
elé: nem egyénileg indultunk, hanem kabinetként.
Nem mondanám, hogy 100%-ig
elégedett vagyok a módszerrel, de
pragmatikus szempontból tényleg ez volt a jobb most. Az egyik
legfontosabb elnöki feladatomnak
tekintem, hogy a ciklus végére alaposan felkészített jelöltek legyenek, és megfontolt választók.
KL: Bálint, hogy élted meg a jelöltséget, illetve ha volt kampány,
mivel kampányoltál?
AB: Nagyon intenzív érzelmek kavarogtak bennem. Egyrészt féltem
a dologtól, előttem még csak Szab
volt az elnök, így minden lépésem
az övéivel fogják majd összehasonlítani. Márpedig nem akartam
mindent ugyanúgy csinálni, mint
ő, már az elejétől dolgoztam azon,
hogy ne tűnjek valami strómannak.
Nagyon komolyan el kellett azon
gondolkoznom, hogy mit akarok
ezzel. Nyilván, óriási megtiszteltetés ez nekem, olyan elismerés,

18

amitől rendesen berezonált az
egóm! Fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy most a büszkeségemnek kell a dolog, vagy
csak Szabolcsnak akarok segíteni,
vagy komolyan, végig akarom csinálni ezt a munkát? Minden ember
személyiségében vannak buktatók,
Szabolcs a sajátjait egész jól kompenzálta - vajon én is képes leszek
erre, vagy magammal rántom az
egyesületet valami sorskönyvi drámába?
Aztán rájöttem, hogy igazából
már felvettem valamilyen vezetői
szerepet az előző ciklus végén, és
amint Szab feldobta ezt az ötletet,
már elkezdtem azon agyalni, hogy
mit, hogyan akarok csinálni. Gondoltam, amíg vannak értelmes célkitűzések, addig az egyesület is jól
jár velem...
Végül, Szab azért megnyugtatott,
hogy hagy majd hibázni, ha olyan
van; de ha elkezd süllyedni a hajó,
akkor annál azért többet fog segíteni, hogy szomorúan integet.
Kampány időszak nem nagyon
volt, ahogy írtam is, valahogy nem
láttuk ezt adekvát megoldásnak.
Talán ez volt az első kijózanító tapasztalatom elnökként.

belerázódtam a munkába, ebbe
nem hozott jelentősebb változást
az átrendeződés. Eddig is hárman
beszéltük meg a közös döntéseinket, ugyanazok maradtunk, csak
két társam titulusai cserélődtek
meg.

ben megtárgyaljuk az ötleteket, a
komolyabb vitákat meg edzés előtt
egy „hivatalos” megbeszélésen levezetjük.

KL: Szabolcs, hogy látod, jobban
„fekszik” neked a szakmai alelnöki
munka?

KL: László a te munkádban hozott
valamilyen változást az átrendeződés?

AB: Igen, az elején megegyeztünk
abban, hogy megbeszéljük egymás
közt a döntéseket, és nem szavazgatással jutunk eredményre, hanem adunk időt az érveknek. Egy
edzésre járunk, úgyhogy futás köz-

AB: Egyrészt az oktatói kör problémáival foglalkoznék, amelyek
ugye visszahatnak a teljes egyesületre. Azt hiszem, ennyi idő alatt
kitapasztaltam, hogy milyen hiányaink vannak. Úgy látom, hogy
az élvonal nagyjából egyszerre
érte el azt a kort, amikor már nehéz
egyeztetni az egyesületi teendőket
az élet többi területével, úgyhogy
nagyon aktuális a feladatmegosztás újrakalibrálása, és a tudás pontos átadása az új oktatóknak.
Szeretném írásban rögzíteni a vezetői teendőket, és felkészíteném
vele azokat az oktatókat, akik
egy nap majd átveszik a helyünk.
Nagy változás az, hogy Szab felhagyott az elnöki poszttal, de ezt
az átformálást folytatni kell azzal,
hogy több emberből is lehet majd
választani, akik valódi alternatívát
jelentenek.
Addig is szeretnék a tananyagon
dolgozni olyan formában, hogy
a kevesebb lehetőséggel rendelkező városokban se akadjanak el
az emberek, hanem legyen meg a
lehetőségük a fejlődésre. Tavaly
végre sikerült megcsinálnom a
Free Schollert - addig is az volt a

FL: Az elmúlt egy év alatt, amióta
bekerültem az elnökségbe, lassan

WSZ: Még nem tudom. Egyelőre
pihegek, mint maraton után a futó!
Általános működtetési feladatokat
látunk el, az elnökségben, még
nem történtek konkrét „szakmai”
alelnöki döntések.
KL: Hogyan tudtok együtt dolgozni, milyen gyakran találkoztok személyesen, mint elnökség?
FL: Már az elejétől fogva gyakran
összeültünk megbeszélésre. Mivel
mindhárman a provosti edzésre
járunk, így könnyen meg tudtuk
oldani edzés után, nem kellett külön időpontot szervezni rá. Amint
átbeszéltük a legfontosabb teendőket, ezek a megbeszélések ritkábbá
váltak.
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KL: Bálint, mik a legfontosabb
céljaid elnökként?

véleményem, hogy nagy mérföldkő ez egy vívó fejlődési útvonalán,
de most, hogy már élmény szinten
is találkoztam vele, evidens számomra, hogy ebben a történelmi
kontextusban az FS a legjobb viszonyítási pont egy HEMA-t tanuló számára.
Nem tudunk motivációt és elkötelezettséget ültetni a vívóinkba, de
egy olyan szabályzó környezetet
szeretnék, amiben mindenkinek
megvan a lehetősége az FS felé
menetelni, akiben megvan az elszántság. Már van elég tapasztalatunk ahhoz, hogy tudjuk, hol lenne
érdemes belenyúlni a rendszerbe.
Összefoglalva, a mottóm a „fenntartható fejlődés”!
KL: Szabolcs, László, mik a terveitek a továbbiakban?
WSZ: A szakmai elnök tisztjét a
legnehezebb meghatározni, mert

a sport alelnök és az elnök jól definiált feladatokkal rendelkezik. A
szakmaiság kérdése önmagában is
egy furcsa dolog.
Én ezt a posztot egyfajta „művészeti rendezőnek” gondolom, mint
amilyen a színdarabokban, filmekben is található... egy olyan személy, akit nehéz egyetlen ügyben
hová tenni, de mégis mindenben
benne van, és rendszerátfogóan
határoz meg egy színvonalat, egy
szintet. Szeretnék egy ilyen szakmailag korrekt, kifelé és befelé is
vállalható szintet definiálni magamnak az egyesület működése
kapcsán, legyen szó tananyagról,
rendezvényekről, versenyzői színvonalról, szellemiség átadásáról,
és azt tartani. Számomra az egyik
legfontosabb ügy az edzőtábor: úgy
osztottuk le a feladatokat, hogy annak a szervezése továbbra is az én
feladatom maradt, aminek nagyon
örülök, mert ez a legkedvesebb kö-

A Kardlap rajzpályázat-sorozatot
hirdet

„Vívómesterek
arcképcsarnoka”
címmel!
Rajzold le az általad választott stílusban és módszerrel a megadott
vívómester portréját, melyhez segítségül egy korabeli képet is mellékelünk (a rajznak nem a megadott
kép másolatának kell lennie, a koncepció teljesen szabad)! A legjobb
három pályamű megjelenik a következő Kardlapban!

Az első munkacím:
Johannes Lichtenauer portréja

Az elkészült munkákat elektronikus formában küldjétek el a kerese.
mate@gmail.com címre.
A Pályázat határideje:
2016. szeptember 1.
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telezettségem, ami az egyesületben
van. Igyekszem továbbra is olyan
tábor létrehozását levezényelni,
amelyet továbbra is csak másolni
tudnak külföldön, ahogy teszik is.
FL:Elsősorban szeretném az Egyesület pénzügyi adminisztrációját
rendben tartani. A papírmunka fegyelme kezd megszilárdulni: a jót
megtartani mindig könnyebb, mint
elérni. Emellett folyamatban van
az Egyesületi Majális szervezése.
Ha jól sikerül, akkor hagyományt
teremtünk vele. Szerepet vállaltam
abban is, hogy szeptembertől ketté váljon a budapesti középhaladó
edzés. Ezzel elérjük, hogy a pár évvel ezelőtti tervünk szerint a 4 éves
oktatásunk valóban párhuzamosan
futhasson legalább Budapesten.
Köszönöm a beszélgetést, és sok
sikert, kitartás a remélhetőleg hos�szú közös munkához!

