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Köszöntő
Sziasztok!
Újságunk várva várt második számát tartjátok a kezetekben! A karácsonyi edzés miatt
úgy gondoltuk, hogy ne csak az Interneten legyen olvasható ez a szám, ezért pár példányt ki is
nyomtattunk. Mint észrevettétek az első számhoz képest történt egy kis változás. Az első és talán
a legjelentősebb, hogy van neve az újságnak!!! A névadó pályázatra sajnos csak ketten küldtek
javaslatot, Deres Attila és jómagam. Szerencsére a zsűrinek elég könnyű dolga volt, hisz mind a
ketten ugyan azt találtuk ki… Így lett hát az újság neve: Kardlap.
A másik látható változás, hogy megpróbáltam az újság lapjaira varázsolni az egyesületünk
címerének színvilágát is, kialakítva ezzel a jövőbeni arculatot.
A harmadik, és számomra talán a legfontosabb változás, hogy ezentúl én fogom szerkeszteni az újságot. Mivel ez az első ilyen próbálkozásom ezért kíváncsian várom a visszajelzéseket,
legyen az pozitív, negatív, illetve építő jellegű. (virágokat az öltözőbe kérem, a csokit helyben fogyasztom)
Örömmel jelentem be hogy megtaláljátok újságunkban az Ars Ensis Könyvtár Kutatócsoportjának első hívatalos publikációját. Olvashattok még a páncélokról és a páncélos edzésünkről,
a harmónia, matematika, zene és fluorish párhuzamáról, a Bartitsuról. Helyet kapott az újságban
egy ismertető a The Sword című dokumentumfilről, illetve beszámolunk a két Dreynschlagos
oktató győri látogatásáról is.
A komoly és szinvonalas írások közé sikerült egy kis vidámságot is csempészni! Csepeli
Andrea mókás képregényei a nyári edzőtábor vidám pillanatait idézik fel.
További jó olvasgatást kívánok:
					
Tóth Marcell (Doki)

Párhuzamok
Írta: András Bálint

Bevezetés
Ezt a rövidke írást amolyan ismeretterjesztőnek
szánom, mivel az edzések előtt – után – közben rendre
visszatér a pszichológia, lelki működés témája, és úgy
gondoltam, hogy közösen fejlesztett elméleteinket lassan
érdemes volna írott formába foglalni. Természetesen közel sem merítem ki a lehetőségek tárházát, hiszen még ha
megfelelő felkészültséggel vágnék is neki a párhuzamok
feltárásának, az eredmény inkább egy újabb kódexben,
mint egy újságcikkben férne el. Éppen ezért a cikk voltaképpen csak egy edzőtábori feladatom „transzkripciójára” korlátozódik, de igény szerint sorozatot is csinálhatunk belőle.
Az előzmény a következő: edzőtábori kihívásaink egyike az volt, hogy rögtönözzünk egy esszét Harmónia, matematika, zene és fluorish címmel. Talán nem
én voltam az egyetlen, aki elsőre úgy vélte, hogy egyszerűbb volna a tűző napon elvégezni pár ütésgyakorlatot.
Elsőre ugyanis a címben szereplő fogalmak között annyi
összefüggés van, mintha ezeket is lamantinok válogatták
volna össze. Főleg a matematika lóg ki a sorból: humán
beállítottságú emberként még összerakod valahogy a
másik hármat, de matekból örülsz, hogy megvan az érettségid. Aztán valahol a fejedben összeáll egy homályos
kép, és kezd izgalmas lenni a feladat…
Alfa és ómega
A matematika olyan, mint az Erő: mindenben
benne van. Az emberek döntéseiben, az esztétikában,
az időjárási jelenségekben, a kapcsolatainkban… Igen,
ott van a harmóniában, zenében és fluorishban is. Miért? Mert a manapság domináns megismerési módszer a
természettudomány, aminek alapeszköze a matematika.
Minden következtetést matematikai alapon vezetnek le,
és minden állítást matematikai eszközökkel támasztanak
alá. Ergo minden, amit valamilyen természettudomány
vizsgálni képes, tartalmazza a matematikát. A filozófia
sem idegenkedik tőle egyébként, hiszen az egyik alapköve, a logika a matekhoz tartozik.
Vegyük elsőnek a harmóniát. Hétköznapi nyelvben – illetve ahogy én a hétköznapi nyelvet ismerem – a
szó egyfajta egyensúlyt, arányosságot, és az ebből fakadó szépséget jelenti. Mi, emberek a harmónia elérésére
törekszünk, gondoljunk az „arany középút” keresésére,
az arányos testalkat preferálására, vagy az önszabályzás azon törekvésére, hogy az önfegyelem és a lazaság
helyes arányát megtaláljuk (ha túlzott hangsúlyba kerül, mindkettő káros, vívás közben például sérüléshez

vezet). Ha pedig valamilyen arányról beszélünk, akkor
az kifejezhető számokkal, törtekkel. Ha belegondolunk,
a matek bőven túlmutat az osztálytermen, kifejezhetjük
vele például eltökéltségünket („100%, hogy ott leszek
specfegyveren…”), belső vívódásainkat („Egyik felem
azt mondja, ne nyomjak fekvőtámaszt, mert fáradt vagyok. A másik azt, hogy ha már káromkodtam, akkor ezt
kötelességem megtenni.”). Természetesen – ahogy a két
példamondatból érződik – ezek az arányosságok gyakran
pontatlanok, de higgyétek el nekem, ehhez is találtak fel
már matematikai mentőövet. Az életünk egyik fő célja,
hogy a helyes arányokat, a harmóniát megtaláljuk. Klas�szikus értelemben vett helyes arány igazából nincsen, hiszen ez azt feltételezné, hogy az igényeink lényegében
azonosak, és mint a hétköznapokban is megfigyelhetjük,
ez nem így van (egyesek például boldogan élnek anélkül, hogy valaha is elolvastak volna bármilyen könyvet).
Mindenki számára létezik egy egyéni harmónia, aminek megtalálásához végig kell járnia az ő egyéni útját.
A humanisztikus pszichológusok (pl. Rogers, Maslow)
ezt nevezik önmegvalósításnak (nem azt, amikor mindent megteszel, ami eszedbe jut, hiszen akkor az éned túl
nagy hangsúlyt kap, és nincs harmónia).
Talán illett volna úgy kezdenem, hogy „már a
görögök is…”. Ők alakították ki azokat a társadalmakat, amiből a legtöbb írásos emlék fennmaradt a helyes
arányokkal kapcsolatban. Nálam műveltebb emberek
valószínűleg példák sokaságát tudnák most felsorolni, részemről csupán pár alapismeretre lehet számítani.
Vegyük hát az egyén és társadalom helyzetét példának:
felismerték, hogy mennyire nélkülözi a harmóniát, ha
egy csoport (vagy épp az egyén) létszáma aránytalan a
hatalmával szemben, és egy egész rendszert (kulturális,
politikai, stb.) dolgoztak ki ennek elkerülése érdekében.
A kontroll (igen, az áthallás nem véletlen) nem csak
egoisztikus, gazdasági, katonai célokat szolgált, hanem
etikai, erkölcsi célokat is. Gondolom senkit sem döbbent
meg a hír, ha azt mondom: nem pontosan ezt hordozzuk
ám a génjeinkben. Még szerencse, hogy a személyiséget
nem csak a gének, hanem a nevelés is meghatározza. És
itt kapcsolódik a téma fejtegetéséhez a zene: Hellászban
a zene oktatása általános eszköz volt a leendő polgárok
felnevelésében, és nem másra volt hivatott, mint hogy a
helyes arányokat megtanítsa. Van harmonikus zene? Van
bizony. Van értelme a zenét matematikailag vizsgálni?
Kétséget kizárólag. Hiszen maga a hang is egy bizonyos
frekvencia, és ereje is kifejezhető számokkal. Szintúgy
kifejezhető függvényekkel a hangok közötti viszony, be-

széljünk a hangmagasságról (pl. akkordok) vagy hangzásuk időtartamáról (ütem, tempó). Ezen arányszámok
közül van, amit helyesnek érzünk, és olyan, amit nem. A
helyesnek érzett számokból születik meg a zene. Aki zenélni tanul, a helyes arányok felismerésének képességét
gyakorolja. Megtanulja, hogy az erőteljes és a gyenge
hangerő (itt sem véletlen az áthallás) között mi a helyes
arány, mikor megfelelő a tempó (nem túl gyors, nem túl
lassú). Az eközben szerzett ismereteket aztán más, elsőre
akár teljesen eltérő területekre is továbbviszi (ezt hívják
generalizációnak), és a végén ott köt ki, hogy egész sokat
fejlődött a személyisége.
A fluorisht nem hiszem, hogy definiálni kéne.
Alighanem nem tudok olyan meghatározást, ami minden
hozzá tartozó információt tartalmaz, ezen kívül mindan�nyian csináltunk már ilyet, épp ezért mindannyiunknak
van egy saját fogalma róla. Ha egyetértünk az eddig leírtakkal, miszerint az edzőtábori fogalmazás címében felsorolt fogalmak között hasonlóság van, igazából nincs
szükség arra, hogy ezt a részt bővebben kifejtsem. Biztos
vagyok benne, hogy a zene taglalásánál többen asszociáltak a táncra, ami ugye nem más, mint a zene karakterisztikái alapján végzett mozgás. Tánc közben igazodunk
a zene tempójához, erejéhez, a benne megjelenő érzésekhez. A tánc voltaképpen harmónia a zene és a mozgás
között. Azonban én hozzátenném, hogy a tánc a különböző mozdulatok közötti harmónia is egyben. Vajon ha
egy siket ember lát másokat táncolni, akkor meg tudja-e
mondani, hogy ők tudnak táncolni? Én úgy vélem, igen,
hiszen ha a zene és mozgás kapcsolata nem is érzékelhető számára, de a mozgáson belüli arányosságok igen.
Ebben az értelemben pedig a fluorish is egy tánc, hiszen
e mozdulatsoron belül ugyanúgy vannak arányok, mint a
táncban, csupán a viszonyítási pont nem a külvilág (azaz
a zene) üteme, hanem a belső világé. A fluorish tulajdonképpen a mozgás és a belső világ közötti – remélhetőleg
harmonikus – viszony, egy önkifejezési eszköz (miként a
zene is, amennyiben mi adjuk elő). Ebben az értelemben
tehát a fluorish nem csak egy harcművészeti, de egy lelki
gyakorlat is egyben, és ugyanúgy a személyiségfejlesztés eszköze, mint Hellászban a zene volt.

Az áramlat
Az eddig leírtakhoz igazából nem kell semmilyen szakképzés, csak némi műveltség és hajlam az elmélkedésre. Nyilván nem akarom senki idejét rabolni
azzal, hogy olyasmit írok le, amire egyedül is képes rájönni, így innentől hozzátenném a témához a képzettségemből származó ismereteket is.
Ahogy szoktuk, vizsgáljuk meg mélyebben,
hogy mi és miért közös látszólag különböző dolgokban!
Ahogy elején utaltam rá, a négy fogalom között van egy
kakukktojás, ami nem más, mint a matematika. A zene,
harmónia és fluorish rejt magában egyfajta pszichés állapotot, míg a matek csak egyfajta absztrakt leíróeszköze
a másik háromnak (talán ő is rejt magában valamilyen

pszichés állapotot, de csak – szerintem – extra-perverz
emberek számára).
Úgy vélem, hogy a matekot kivonva a fogalmak
közötti közös pont nem más, mint az úgynevezett Flow
(Csíkszentmihályi, 1991) jelensége. A Flow magyarul
áramlatot jelent, illetve csúcsélménynek is szokták emlegetni, de a pszichológiából művelődő népek között
leginkább az angol kifejezés használatos, így engedelmetekkel (vagy anélkül) én is ennél maradnék. Őszintén
remélem, hogy volt már szerencsétek Flow-élményt átélni. Onnan lehet felismerni, hogy amit csinálsz, nagy élvezetet jelent, és a tudatod valahogy másképp működik,
„eggyé válik az univerzummal”, és végül úgy fejezed be
a gyakorlatot, mindha valami nagyon különleges élményben lett volna részed. Szerencsére, Csíkszentmihályi ennél kicsit komolyabban írta le a dolgot, és egy könyvben
összeszedte, hogy milyen kritériumai vannak a kérdéses
élménynek, illetve miképp járul hozzá a személyiség fejlődéséhez (wikipedián is elérhető, ellenőriztem). A Flow
élmény az alábbiakban ismerhető fel:
1, egyértelmű, a képességeknek megfelelő célok
2, a tudat erős fókuszáltsága
3, az öntudatosság csökken
4, az időérzékelés torzulása
5, azonnali reakció a tevékenység alatt felmerülő jelzésekre
6, egyensúly az egyén képességei és a feladat nehézsége
közt
7, a szituáció feletti kontroll érzése
8, a tevékenység belülről, önmagában jutalmaz, ezért
nem megterhelő
9, teljesen elmerülsz abban, amit csinálsz, minden figyelmed erre összpontosul
Vegyük sorra, hogyan értelmezhető ez a vívás esetében!
Vannak közöttünk olyanok, akik oly módon beszélnek a
vívásról, ami alapján arra következtetek, hogy már átélték a Flowt közben. Azt beszélték, hogy az élettel járó
problémák megszűntek, amíg kard volt a kezükben. Eltérően sok hétköznapi szituációtól, itt világos volt, hogy
mit akarnak elérni, és amíg ez meg nem történt, sem a
külvilág, sem a belső világ ingerei nem zavarták meg
őket. Egyszer, amikor a pontok számolásáról ment a vita,
egy általam nagy tudásúnak megítélt ember bevallotta,
hogy egy igazán jó összecsapásban olykor nem vesz észre minden találatot. Itt persze nem arról beszélt, hogy ő
is átment Terminátorba, mint néha egyesekkel megesik,
hanem hogy a küzdelem oly intenzív és technikás volt,
hogy egyszerűen lényegtelen volt, ha mondjuk a ruháját megérintették. Ami az időérzéket illeti: egy párbajt
leginkább másodpercekben lehet mérni. Ennek ellenére gyakori, hogy sokkal hosszabbnak éljük meg, hiszen
annyi minden történik a viadal alatt (stratégia, technika
kiválasztása, ráérezni a másikra, hibára kényszeríteni,
stb.), ami miatt szubjektíve sokkal tartalmasabbnak,
hosszabbnak érezzük azt.
Az ötödik pont annyira fontos, hogy külön be-

kezdést nyitok miatta. Amit eddig leírtam, annyira nem
specializálódik a vívásra. Azonban az azonnali reakcióknál eszembe jutott, hogy elképzelhető, hogy a mesterek tulajdonképpen a Flow-állapot alapján okították
tanítványainkat. Az azonnali reakcióknál én a kardérzékre asszociálok, amikor ugye ráérzünk, hogy erős vagy
gyenge-e az ellenfél, és eldöntjük, hogy ezt miképp honoráljuk. Oké, mondhatjuk, hogy annyit gyakoroltuk
már, hogy egyfajta reflexként működik a dolog; hiszen
talán egyetértünk abban, hogy tudatosan végigfuttatni ezt
a folyamatot a fejünkben nem valami gyors (tehát eldönteni, hogy erős/gyenge a másik, és eldönteni, hogy mit
csinálok). Viszont a reflexnél csak egy válasz adható egy
ingerre, a vívás esetében pedig ennél összetettebb dologról van szó. Én azt állítom, hogy a gyors válasz nem azért
jön létre, mert be sem kerül a tudatba, hanem azért, mert
a tudat módosult állapotban van a vívás alatt.
Szintén kiemelendőnek tartom feladat nehézsége és képességek arányát. Ez elsősorban az edzők számára lesz megszívlelendő, de az edzés kiválasztásában,
az otthoni gyakorlás tervezésében is fontos szerepet
játszhat. Igazából az intelem egyszerű: ha túl egyszerű
edzést tartunk, vagy túl egyszerű edzést látogatunk, unni
fogjuk. Nem jön létre a Flow élménye, ami pedig a fejlődés záloga mind a vívás, mind a lelkiek értelmében. Ha
túl nehéz az anyag, az elég sok frusztrációval jár, és valószínűtlen, hogy élvezni fogjuk, amit csinálunk. Nekem
például már volt alkalmam megtapasztalni, hogy nem felelek meg azoknak a követelményeknek, amik a feladat
színvonalas teljesítéséhez kötődtek. Azt mondtam, hogy
sebaj, majd lovagiasan helytállok, és nem futamodok
meg. Azonban ez sem volt jó stratégia, hiszen a figyelmi
kapacitásomat a frusztrációval való megküzdés, és nem
a feladat teljesítése kötötte le. Persze mondhatjuk, hogy
vannak részeredmények is, azonban mint az elején szó
volt róla, a céloknak világosaknak kell lennie, ezeket pedig az edző határozza meg inkább, mint én. Ergo tényleg
van, hogy a kevesebb a több.
A szituáció feletti kontroll érzése több értelmű
számomra. Bizonyos értelemben ez azt jelenti, hogy
csak az ügyesebb, gyakorlottabb fél élheti át a Flow élményét, hiszen a párharc macska-egér játékában ő kapja
nagyobb állat szerepét. Ha azonban nem az a cél, hogy
megnyerjük a párbajt, hanem hogy fejlődjünk, akkor egy
vesztésre álló küzdelem is jutalmazó lehet számunkra. A

kontroll követelménye nálunk ugye az, hogy kerüljük a
sérüléseket, azonban a harc tényleg harc legyen. Igazából ez a pontosság: oda ütsz, ahová akarsz, és akkorát,
amekkorát akarsz. Tulajdonképpen ezt érthetjük a szituáció feletti kontrollnak, nem a győzelmet. Következésképpen aki szétveri az edzőtársa fejét, bizonyosan nem
tapasztalta meg a Flow élményét.
Összefoglalva tehát a Flow nem más, mint harmónia a test, intelligencia, érzelmek, akarat, stb. között.
Csíkszentmihályi ezt tekinti a képesség- és személyiségfejlődés kulcsának. A Flow mindenben megtalálható,
amiben keressük, hiszen a világ számunkra csak szubjektumként létezik, amibe beleláthatunk bármit (magyarul sosem az objektív valóságot érzékeled, hanem az
objektív valóságot + saját magad /értelmezed, belevetítesz…/). A sikeres kultúrák olyan tevékenységeket adtak
az embereknek, amikben könnyebb átélni a Flowt. Ilyen
lehet a meditáció, szex, zene, sport és igen, a harcművészet is (amire Csíkszentmihályi külön kitér). Én úgy
értelmezem ezeket, mint különböző párhuzamok (mozgás, érzés, stb.) metszéspontjait, ahol a sok különböző
tényező harmóniában van.
A mi kultúránk, hagyományaink ugyanúgy tartalmazzák ezeket a metszéspontokat, a fejlődés lehetőségét, mint a távol keletiek, csak több szemetet kell róluk
lehántani. Mint valószínűleg rájöttetek, ez az írás ehhez
a megtisztuláshoz kíván hozzájárulni, remélem inkább
több, mint kevesebb sikerrel.
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A páncélos edzés
Írta: Waldmann Szabolcs

Szokva vagyunk ahhoz, hogy ha a középkorról / kora újkorról olvasunk modern kutatások tükrében, az írás valahogy így
kezdődik: „rengeteg tévhit uralkodik ebben a témában” vagy
„a közhiedelemmel szemben…”. Az elmúlt évek egyik tapasztalata számomra az volt, hogy gyakorlatilag minden egyes
tudományág szakcikkeit lehetne így kezdeni. A közvélemény,
a közhiedelem szinte mindig városi legendákon, harmadkézből származó információkon, filmeken, regényeken alapszik,
bármi legyen is a téma. Talán mondanom sem kell, hogy a
lovagi vértezetek, testvédő rendszerek (köznyelvben: páncélok), különösképpen a fegyverekkel szembeni hatékonyságuk,
használatuk, céljuk még az átlagnál is nagyobb félreértések
áldozatai.
A történelem, mint diszciplína rengeteg tudományból és segédtudományból áll, amik közül a fegyvertörténet csak egy
bizonyos tudományág, ráadásul eléggé mellőzött is. Világhírű
szakértői elsősorban kinézetük, stilisztikájuk és művészeti értékeik alapján sorolják rendszerbe a fegyvereket és páncélokat.
Ha viszont – rendkívül ritka esetben – egyáltalán szóba kerül
kipróbálásuk vagy használatuk (például a Higgins Armoury
Múzeumnak van kísérleti történész csoportja), akkor az eredeti példányok minőségéhez és tulajdonságaihoz képest messzi
alulmaradó másolatokkal dolgoznak.
Így még a szakemberek körében is inkább véleményekkel találkozhatunk, amit íróasztal mögül írnak. A középkori harc- és
hadművészet rossz megítéléséhez hozzájárult továbbá jó néhány historizmus korabeli kutató (19. század második fele)
egyértelműen hibás következtetése, amit a korai, olimpiai vívásról értekező írók (20. század eleje) kritika nélkül vettek át.
Hogy teljes legyen a „félreértések miértjének listája”, megemlíteném végül azt az egyszerű tényt, hogy a múzeumokban, gyűjteményekben fellelhető eredeti példányok túlnyomó
többsége – legyen szó akár fegyverről, akár páncélról – nem
a korabeli „átlaghoz” tartozik. Nyilvánvalóan rengeteg munka
fekszik egy ötszáz éves, másfél milliméter vastag fémlemez
megőrzésében, miközben szó szerint pár év alatt semmivé
tud lenni. Ennyi munkát, a megőrzésbe, alacsony minőségű,

de cserébe az átlagot képviselő vértezetekbe senki nem tett
bele. Ami megmaradt, azok különleges művészi értékkel bíró
díszpéldányok, királyi vértek, hercegi ajándékok, kincstárakba való díszes csecsebecsék. Aranyozott, gyémánttal kivert,
valódi vívásban használhatatlan Rapierok, rendkívül értékes,
de rossz súlyponttal rendelkező felvonulási díszfegyverek, és
csatában használhatatlan felvonulási-, valamint bálokra készült
páncélok. A kivételesen fennmaradt, valóban eredeti, korának
átlagát jelentő példány, egy európai harcművészeteket kutató
ember számára ennél, ha lehet, még nagyobb értékkel bír.
Leírnék néhány olyan tulajdonságát a páncéloknak, legyen
szó bármely korszakról, amik a modern, kísérleti kutatások
tükrében kijelenthetőek. Saját tapasztalatokon kívül hivatkoznék személyes beszélgetéseimre a bécsi, a budapesti, és
az ingolstadti gyűjtemények kurátoraival, Dr. Töll László,
interneten elérhető magyar nyelvű doktori munkájáról ugyanebben a témában, valamint Ortwin Gambel, Wendelin Boeheim
és Garry Embelton témát érintő könyveire, amik mind ezekre a
következtetésekre jutnak.
A középkor és kora-újkor testvédő rendszereinek nem az volt a
feladata és a célja, hogy a különböző fegyverek által sérthetetlenek legyenek. Nem kérdéses, hogy jó néhány közelharci- és
távolba ható fegyver képes felsérteni a páncélzatot, áthatolni
rajta. Azonban ezek a sérülések, az esetek zömében nem jutnak
el a páncélt viselő harcosig, hiszen a vértezet alatt kötelezően
hordott bélelt ruházat, maga a fém vértezet erőelnyelő képessége, és egyéb faktorok miatt a lovagi páncél egy-két centit
„szakadt csak be” a leg erősebb, általános támadások hatására
is. Tehát nem a vértnek kell „sérthetetlennek” lennie, hanem a
használójának! Sőt, Thomas Höft páncélos-pszichológiai kutatásaiban (nehéz lenne szót találni arra, amit kutatni próbált)
arra a következtetésre jut, hogy még a sérülések „elkerülése”
sem célja a páncélnak. A középkor hős lovagjai nyilván nem
félelmükben bújtak acélba, ahogy talán az is eleve hiú remény,
hogy egy több órás csatát az ember sérülések nélkül át tudjon
vészelni, ha részt vesz benne, akárhogy is öltözik fel. Nem, a
dolog ennél ijesztőbb: a lovagi vértezet célja, hogy segítsen
eljuttatni a harcost a csata sűrűjébe. Többek között ezért nevezik mára a páncélokat inkább támadó– és kevésbé védőfegyvernek.
Ennél fogva a vértezet mozgékonysága, könnyűsége, praktikussága mindig alá van rendelve a védő képességének. A páncélzat relatíve könnyű volt a maga 25-27 kilogrammos összsúlyával (típusonként és koronként némi változás figyelhető
meg), amihez képest egy mai katona teljes bevetési málhája
akár a duplája is lehet (a bevetési málha a francia idegenlégó
ejtőernyős alakulatánál 28,4 kg alapjáraton)! Ráadásul a mai
katona mindezt a vállain cipeli; a lovagi vértezet súlya, viszont
eloszlik a testen. Egy csatára készült páncélban futni, kúszni,
ugrani, bukfencezni, szaltózni, lóra szállni, de főleg harcolni
probléma nélkül lehet, főleg ha az embert ki is képzik ilyesmire.
Negatívuma, hogy természetesen fárasztó. Természetesen meleg, és sokszor kényelmetlen, főleg ha deformálódik a csata
során, ha az ember aláizzad, ha hibás a készítése vagy elszakad

/ eltörik egy működéshez szükséges alkatrész. Porban, melegben, hamar vezethet légszomjhoz, fulladáshoz, hőgutához.
Nem kérdés, hogy nem úszásra lett kifejlesztve, és nyilván a
hosszútávfutás sem tartozik egy páncélos erősségeihez! Akárcsak a többi fegyvernemnél, a hadvezérnek a páncélos alakulatokat is tudnia kell használni a csatában, arra, amire való. Az
is történelmi tény, hogy a testvédő rendszerek pár száz évig
alulmaradtak a tűzfegyverek erejével szemben (ez a középkor
vége felé már érezhető tendencia volt) mígnem újra előkerültek, golyóálló mellények és modern harci vértek – valamint
mélytengeri és űrruhák! - formájában.
A páncélok kialakulásáról, fejlődéséről, főbb típusairól nem
szeretnék írni itt, mert még nagyon leegyszerűsített formájában is feszegetné egy cikk határait. Öt, számunkra fontos
dolgot emelnék ki a teljesség igénye nélkül:
1.
a klasszikus lovagi korra a láncpáncél a jellemző.
(9-14.század első fele)
2.
a vívókönyvek korában, így az Ars Ensis fókuszában álló korban a lemezvért a jellemző. (14. század második
felétől)
3.
még egy adott korszakon, korstíluson belül is rengeteg különböző típusú páncél létezett, volt, amit csak harci játékokra, tornákra készítettek, ezek
kinézete, funkciója és működése
sokszor teljesen különbözött
egy csatára, vagy párbajra szánt
vérttől, de a dísz- és felvonulási páncél is egy külön kategória
volt.
4.
a páncélkészítésre egy,
a mai ember számára szinte hihetetlen méretű ipari struktúra állt
rá, céhekkel, mesteremberekkel,
híres páncélverő családokkal és
központokkal, amikben különkülön is, éves szinten több ezer
lemezvértet készítettek el. Az
egyszerűbb páncélokat szinte
bármely zsoldos megengedhette
magának.
5.
a száz éves háború második felére, nem minden páncélt viselő harcos volt lovag,
sőt, mire teljesen kialakul a lemezvért, addigra főként zsoldos
hadak viselik.
Az Ars Ensis páncélos edzésének jelenlegi célja, hogy
az érdeklődőket megismertesse ezzel, a világon egyébként
egyedülálló lemezvértes vívással. Természetesen szeretnénk
nagyon magas szintre fejlődni mind oktatásban, mind korabeli anyagok feldolgozásában, mind képességekben és felszerelésben; egyenlőre azonban a csapat (és a felszerelések) felfejlesztése, valamint a páncélos vívás alapjaival való ismerkedés
a fő profilunk.
Három forrás feldolgozását tűztük ki oktatásunk céljául, ezzel
a hárommal mintegy lefedve a lemezvértek tipikus felhasználási eseményeit. Az első forrásunk az un. Gladiatoria-csoport
melybe három kézirat tartozik (valamint egy negyedik, jelenleg elveszett könyv). Ez a könyv kifejezetten az istenítélettel,

vagyis a bajvívással foglalkozik, peres ügyek harcias eldöntésével. A középkori ember ugyanis nagyon vallásos volt. Egy
kis túlzással élve nem annyira az igazság, mintsem Isten akarata érdekelte: az olyan peres esetekben, amikor a döntést bajvívásra bízták, úgy gondolták, az Isten szemében érdemesebb
ember fog győzelmet aratni. Az ilyen peres párbajok előtt általában hat hét felkészülés járt egy vívómesternél. A módos
polgárok saját felszerelést vettek, azonban a legfrissebb ez
irányú kutatások szerint a város biztosított felszerelést, és egy
kockacukrot (ma is ismert a stressz oldó hatása) a párbaj előtt.
A Gladiatorián kívül is ismerünk egyébként ilyen könyveket,
például Hanns Talhoffer és Paulus Kal műveit, amik szintén
bajvívással foglalkoznak.
A második forrásunk Fiore Dei Liberi vívókönyve. Fiore „nemes” vívással foglalkozott, tanítványai, eleve lovagok, vagy
Condottierik, azaz zsoldos kapitányok, kik saját seregekkel
rendelkeznek, vagy kinevezett parancsnokként egy-egy város sereget irányítják. Ezek az emberek nyilván napi szinten
művelték a kardforgatást, mégis a híres mestert választották
tanítójuknak. Fiore maga a lovagok közötti barátságos párbajokról ír, amibe beleszövi a rendkívül hatékony csata-technikáit is. Így ez a könyv egyszerre ablak a 15. század elején élő
„felső tízezer” harci játékaiba,
és abba a harcmodorba, ami a
korabeli Itália harcmezői igazi
urainak volt sajátja.
A harmadik forrás Hanns
Czynner, aki a németalföldi
páncélos tornák technikáival
foglalkozik, általános tanítást
ad, ami minden kétséget kizáróan istenítéletekben, és baráti párbajokban is használatos
volt.
Mi szükséges a csatlakozáshoz?
Így szoktuk mondani: a mellkas
és a fej védelme. Vagyis egyrészt egy sisak, bármilyen, valamint egy tetszőleges mellkas
védelem. Mindez természetesen korabeli, és összepasszoló
darabokkal. Gótikus mellvérthez nem illik a normann sisak,
armethez a brigantin stb. A
mellkas védelme sok minden lehet: leg alapabb felszerelés természetesen a bélelt kabát, amit
úgyis viselni kell a lemezvért
alatt, de önmagában is megteszi
az edzésre. Lehet viselni láncinget, brigantint, lemezelt ruhát, mellvértet. Sisaknak Sallet-et
vagy Kattlehat-et javasoljuk, netán barbutát, hiszen ezek adják a vívókönyvek korának átlagát. Ezek beszerzéséről szívesen beszélgetünk Veled élőben.
Aki az edzést figyeli specfegyver oktatáson észreveheti, hogy
a legtöbben Great Helmet viselnek, láncinggel vagy bélelt
kabáttal. Mivel az Ars Ensis nem határoz meg kötelezően
korszakot, amihez öltözni kell, ez a megoldás is elfogadható
természetesen, bár én személy szerint a vívókönyvek korszakainak lemezvértjeit javaslom beszerezni.
Várunk edzésünkre nézőnek vagy résztvevőnek!

Az utóütésről
Írta: Matt Galas

A fordítást készítette: Galát Márk
Lektorálta a projektvezető, Waldmann Szabolcs
Fordítói megjegyzés: a szövegben előforduló verseket igyekeztem úgy fordítani, hogy legalább közelítőleg hasonlítsanak
egy versre magyarul is. A fordítás így ezeken a részeken nem
szó szerinti.
„Ne nagyon sajnáld, ha megvágnak egy kissé,
jó az utóütés, ha vasad erősen mártod belé.”
-- Játék a kétkezes karddal versben, Harleian MS 3542,
késői XV. század
Az elmúlt öt évben a HEMA kutatói számos szabályzatot fedeztek fel, melyek kétkezes karddal történő díjvívásról szólnak. A leggazdagabb információforrások Belgium és Franciaország területéről származnak, ahol a vívómesterek és a polgári
vívócéhek belső szabályzatai nagy részletességgel bemutatják,
hogyan történtek ezek a díjvívások. Ezek a szabályok, melyek
a hosszúkard, rapír, rapír és tőr vívásformákról rendelkeznek,
a korai 1500-as évektől egészen 1791-ig érvényben voltak – a
francia forradalom ekkor vetett ugyanis véget a vívócéhek működésének. Valószínű, hogy ezt követően még sokáig érvényben voltak az említett szabályok, ám senki sem dokumentálta
ezeket a párbajokat.
Ezen dokumentumokban felfedezhető közös elemek egyike
egy, az úgynevezett „utóütésről” rendelkező különleges szabály. Ez a kifejezés a flamand „naerslag” (utóütés) „naersteek”
(utószúrás) kifejezésből ered, melyeket belga vívócéh szabályzatokban találhatunk meg. Ezen szabály szerint az elért találat
nem érvényes addig, amíg a támadó sértetlenül el nem hagyja
az ellenfele által fenyegetett területet. Eszerint a találatot érvényteleníti az utóütés, melyet a másik fél közvetlenül azután adhat le, hogy eltalálták. A védekező korlátozott számban
léphet az utóütés előtt: az átlagos értéknek egy lépés tűnik, de
némelyik céh hármat is engedélyezett tagjainak. Az együttes
találatok nem számítanak utóütésnek, viszont ugyanúgy érvénytelenítik a találatot.
Hogy tisztázzuk ezen szabály értelmét, íme egy gyakorlati
példa: az ellenfelem megtéveszt egy csellel, majd megüt a
vállamon. Ahogy vonulna vissza, utána lépek és megütöm. Ha
ezzel az utóütéssel eltalálom, az iménti találata nem érvényes.
Ha elkerüli vagy hárítja a csapásomat, az ő ütése tiszta találatnak számít és érvényes.
Az utóütés szabálya nem korlátozódik Franciaországra és Belgiumra. Olaszországban is találjuk nyomát, ahol Manciolino
vívókönyve, az 1531-es Opera Nova of 1531, illetve a Névtelen Bolognai, egy XVI. századi kézirat is tárgyalja. Az elképzelést Angliában is használták, ahol az „after stroke” kifejezést
már a késő XV. században is dokumentálták, az „after veny”
pedig a kora XVII. században. (A „veny” szó, aminek az angol nyelvben sok jelentése lehet, a francia „venue” szóból ered
és az összecsapás utáni találatot jelenti.) Ez a szabály tehát
a XVI. századi európai vívócéhek jelentős részében elterjedt
lehetett. Belgiumban egészen 1791-ig érvényben maradt a sza-

bály, míg csak a francia forradalmárok el nem törölték a céhek
rendszerét.
Az utóütés az európai vívás fontos kelléke volt jó néhány országban azon évszázadok során, míg a kard számottevő fegyver volt. Figyelembe véve, hogy ezeket a versenyeket vívómesterek vezették, valószínűleg harctéri jelentősége is volt.
Az alábbi bekezdések megvizsgálják az utóütés harc közbeni
fontosságát és szerepét. A Függelék I. tartalmazza az elsődleges forrásanyagot az utóütés témakörében. A Függelék II. az
utóütés koncepciójának néhány népi interpretációját mutatja
be, azaz hogy miként őrizte meg a középkori gondolkodás az
alapelvet közmondások és versek formájában.
Értelmet adni az utóütés-szabálynak
„Ez kitérés vala, vívói játékom, s az utóütésnél, hadd használom tudásom.”
-- The Two Maids of More-clacke, 1609
A Függelék I.-ben idézett forrásanyagokból úgy tűnik, hogy
a korabeli Európában széles körben elterjedt volt az utóütés
szabálya. Mit kezdhetünk hát vele? Hogy értelmezni tudjuk
az utóütést, két szemszögből kell megvizsgálnunk a dolgot: a
támadóéból és a védekezőéből.
A támadó szemszögéből az utóütés szabálya rendkívüli követelményeket támaszt. Megkívánja tőle a legmagasabb fokú
kardvívó tudást, mivel a legkisebb hiba is érvényteleníti a találatát. Nem elég közel kerülni az ellenfeléhez és úgy megütni,
hogy az ne legyen dupla találat, de sértetlenül vissza is kell
vonulnia anélkül, hogy ellenfele megütné – valóban igen magas elvárás.
Ez a magas elvárás a gyakorló kardvívó szemszögéből rendkívül kívánatossá teszi a komoly küzdelmet és jó érzéssel tölti
el.
A legújabb kutatások szerint nem létezik garantált, hirtelen halál. Olyan könyvek, mint David Grossman A küzdelemről (On
Combat, PPCT Research Publications, 2004) című műve és
cikkek, mint and Frank Lurz „Kétségek a gyors öléssel kapcsolatban (the dubious quick kill)” (http://www.classicalfencing.
com/articles/bloody.php) rámutatnak, hogy az emberi test még
elképesztő mértékű elszenvedett sérülés után is működőképes.
Számos leírás fennmaradt kardvívókról, akik tovább harcoltak
olyan találatok után is, amikről azt gondolnánk, egyszerűen
letaglózó lehetett. A történelem hemzseg olyan harcosok példáitól, akik hatékonyan visszatámadtak, miután halálos ütést

kaptak. Íme egy szemléletes példa az ibériai háború idejéből:
„Épp akkor egy francia tiszt átdöfte szegény Harry Wilson testét, valósággal keresztülszaladva rajta. Szilárdan hiszem, hogy
Wilson azonnal meghalt; mégis, bár érezte a rajta áthaladó
kardot, hallatlan önuralommal az előtte álló ellenségen tartotta a szemét és a kengyelben felemelkedve a francia sisakjára
zúdított egy akkora csapást, hogy réz és koponya is széthasadt
alatta; és az ember feje az álláig kettévált. Az volt a leghatalmasabb csapás, amit valaha láttam; és mind ő, aki adta, mind
ellenfele, aki kapta – együtt estek össze holtan.”
(Forrás: egy könnyű dragonyos emlékiratai, a United Service
Journal, 1840. évi számában, idézte a Sword Fighters of the
British Empire, D.A. Kinsley, 2009.)
Ezt is figyelembe véve elvárni, hogy a vívó megmutassa, képes
elkerülni vagy hárítani ellenfele visszatámadását, mielőtt megkapná a találati pontot, kiemelkedő harci érzékről tanúskodik.
Ahogy egy oktató kolléga mondta, mindig feltételeznünk kell
azt, hogy az ellenfél ütése megállít minket, míg a mi támadásunk őt nem. Ez rendkívül bölcs megközelítés és úgy hiszem,
ez az utóütés szokása mögött megbúvó valódi ok. Hasonlítsuk
csak össze a modern vívás szabályaival, ahol a kardvívó találata akkor is érvényes, ha csak egy tizedmásodperccel érkezik
az ellenfél támadása előtt, mely szintén tiszta találat.
A védekező fél szemszögéből az utóütés szintén fejleszti a harci érzéket. Egy valódi harcban, ha az ellenfeled eltalál, mi a
megfelelő válasz? Leállni és passzívnak maradni? Vagy vis�szatámadni és megütni az ellenfelet, amíg még kardtávolságon
belül van? Nyilvánvaló, hogy a válasz az utóbbi.
Másképp megfogalmazva az utóütés az, amit az után csinálsz,
hogy a védekezésed csődöt mondott és eltaláltak. Mi mást tehetnél még ilyenkor? A visszatámadás ilyenkor ésszerű, mert
az ellenfeled legalább nem hagyja el a küzdelmet sértetlenül.
Ebben van valami nagyon harcias, figyelembe véve a hasonlóságot a valódi harccal. Mintha azt mondanánk: „legjobb tudásom szerint harcolok; de ha átjut a védelmemen, bosszút állok
rajta.”
Az alábbi példa, amit a Willehalm néven ismert lovagi eposzból emeltünk ki (ca. 1265), ez az elképzelés mélyen benne
gyökerezett a középkor harcos kasztjaiban:
„Halzibier er durch den helm sluoc,
daz er des slages kûme gesaz.
Halzibier was ouch niht laz,
des widerslages er niht vergaz.”

hárítássá alakította. A beérkező csapás átütötte a hárítását és
végigvágta az arcát. Azt mondta, „Sajnos a hárítást sietve végeztem és az ellenfelem erősebb volt nálam, így a kardomat
leütötte és végigvágta az arcomat. A csapás után az én köröm
jött és adtam egyet „barátom” fejére.” A tiszt később összeesett a vérveszteségtől, melyet az arcára mért súlyos vágástól
szenvedett.
Az ilyen és ehhez hasonló feljegyzések világosan mutatják,
hogy az utóütés előfordult a való életben, éles kardokkal vívott harcban. Nézeteim szerint ez az a hozzáállás, amit fejlesztenünk kell, nem pedig az ellenkező („Jaj, megütöttek. Ideje
leállni.”)
Arra kiképezni a harcművészeket, hogy bekapott találat után
utóütéssel ellen támadjanak, valójában egy természetes reakció edzése és fejlesztése. Az ellenkezőjét tenni – megtiltani a
vívónak, hogy ellen támadjon, miután eltalálták – egy potenciálisan veszélyes dolog az edzés szempontjából. A begyakorolt
szokások – legyenek azok jók vagy rosszak – felbukkannak a
valódi harcban is. Ha a harcművész hozzászokik, hogy megálljon az első bekapott találat után, akkor nagyon is valóságos
a veszélye, hogy ez a viselkedés elő fog bukkanni a lehető legrosszabbkor – éles helyzetben.
Ebből a nézőpontból szemlélve, arra edzeni egy harcost, hogy
megálljon rögtön egy találat után, kiemelkedően káros dolog.
Emlékezzünk a rendőr esetére, aki úgy gyakorolja a lefegyverzést, hogy mindig visszaadja a pisztolyt az edzőtársának – majd
automatikusan így tesz a bűnözővel is, az utcán. Az utóütést
nem használva a jó vívó leereszti a védelmét, míg ellenfele a
közelében van – a rossz vívót pedig arra bátorítja, hogy amint
eltalálták, hagyja abba a harcot. Egyik hozzáállás sem olyan,
amit a harcművészek körében bátorítanunk kellene.
Ezzel szemben, az utóütés tanítása egy módszer annak kifejlesztésére, amit a régi angol bokszolók „bottom”-nak neveztek
– a képesség, hogy bekapjunk egy kemény találatot és fáradhatatlanul folytassuk a harcot. Ez az elképzelés is ugyanazt a
hozzáállást és harci szellemet tükrözi, amit egy XVI. század
eleji német kard felirata megörökít: Haust du mich, so stich
Ich dich. (Ha megvágsz, cserébe megszúrlak.) A tény, hogy
az utóütés szabályát évszázadokon keresztül alkalmazták a vívómesterek, arra utal, hogy ők is hasonló pedagógiai és harci
értékeket láttak benne.

(Forrás: Ulrich von dem Türlîn’s Willehalm, stanza 44, verses
28-31, ed. S. Singer, Bibliothek der mhd. Litteratur in Böhmen,
Vol. 4 (Prága, 1893))

Az utóütés koncepciója az emberiséggel egyidős. Ha megütnek, természetes reakciónk, hogy visszaütünk. A középkori
német törvénykezésben ezt olyan szinten elismerték, hogy törvényes közmondás is született róla: „nem tilthatja meg senki
az utóütést.” A középkori német nyelvben a widerslac szót
nem szigorú vívástechnikai értelemben használták, sokkal inkább az elszenvedett támadás viszonzásaképp leadott ütésre.
Ez a hozzáállás Európa szerte közmondások formájában maradt fenn; a Függelék II (lásd alább) számos példát hoz fel,
hogy lássuk, mennyire elterjedt is volt ez az idea a középkori
és reneszánsz Európában.

Újabb példákat is találhatunk. A „Swordsmen of the Raj”
(D.A. Kinsley, 2009) című könyvben található egy angol katona leírása egy, a szipolylázadás alatt történt párbajról. Ebben a lóhátról vívott szablyapárbajban az angol elindított egy
csapást szikh ellenfele felé. A szikh ugyanebben a pillanatban
vágott felé, így megállította támadását és az utolsó pillanatban

A fenti okok miatt az utóütés szabályát számos HEMA tornaszabályzatba beépítettük az elmúlt évek során. A nagyobb
HEMA-tornák tapasztalatai, mint amilyen a németországi
Apelernben, 2010-ben megrendezett esemény is volt, azt
mutatják, hogy a jobb harcosok hatékonyan képesek kezelni
az utóütést is. A többiek számára ez jobbára csak gyakorlás

„Halzibier sisakjára olyat sújtott,
hogy a nyeregből majd’ kihullott
Halzibier sem volt lomha,
visszaütött azon nyomba’.”

kérdése. Egy egyszerű mód erre az, hogy a partner nyit egy
rést a védelmén, a vívó megüti a célpontot, aki pedig leadja az
utóütést fél sebességgel, a támadó pedig hárítja ezt, miközben
kihátrál a fenyegetett területről. Ennek a gyakorlatnak számos
verziója kieszelhető egy kis képzelőerő segítségével. Csak
emlékezzünk Joachim Meyer szállóigéjére, a Zornhut általa írt
szekciójában: „Így, minden technikában haladj a kardtól a test
felé és a testtől a kard felé.”
Matt Galas / HEMAC, Belgium
Függelék I: Elsődleges forrásanyag az utóütésről
Az alábbi pontok betekintést nyújtanak az utóütésről szóló
olasz, francia, belga és angol dokumentumokba, melyek a XV.
század vége és a XVIII. század közepe között keletkeztek.
(Az olasz szövegek lefordításában nyújtott segítségéért köszönet illeti Ilkka Hartikainent és Caroline Stewartot; a flamand
szövegek lefordításában nyújtott segítségéért köszönet illeti
Eli Steenput-t.)
Olasz: kivonat Antonio Manciolino, Opera Nova (Velence,
1531), 6 recto-ból:
„Miután megütöttek, legföljebb egy lépés megtételével szabad
visszatámadni, mert csak ilyetén módon nyerhető vissza a becsület.”
Olasz: kivonat a Névtelen bolognaiból (kézirat, XVI. század, para. 62):
„A tompa kardokkal űzött vívóművészetet giucare (játék)-nak
nevezik, és a vívónak nem megengedett, hogy miután eltalálták, egynél több lépést tegyen ellenfele irányába. Ennek pedig oka van: ha bármennyi lépést tehetne, az többé nem vívás volna – úgy tűnne, mintha valóban harcolna. Meglehetős
gyakorisággal előfordul, hogy az eltalált vívó tetszése szerint
lépked ellenfele után, s dühtől elvakultan ráveti magát. Felé
fut, s megpróbálja megütni őt a testén bárhol, hogy eltalálja
ismét. Emiatt, hogy embertelen módon ellenfelére veti magát
és egynél többet lép, az igazlátók nem tudják megmondani,
mi történt.
De miért mondom, hogy akit eltaláltak, nem tehet egynél több
lépést, mikor más azt mondhatja, tegyen csak, amennyit szeretne? Neki azt válaszolnám, hogy ilyesmi a harc művészetében akkor történik, ha valaki találatot kap és belátása szerint előrehaladhat vagy visszavonulhat. Gyakran megtörténik
azonban, hogy a harcos kap egy találatot, elragadja a vágy,
hogy ellenfelére vesse magát és bosszút álljon, de az ütés természete olyan, hogy képtelen mozogni és elesik. Ez okból a
sportvívásban nem léphetünk egynél többet, miután találatot
kaptunk. Mert ha többet szeretnél lépni, a fenti okokat fogom
elősorolni neked: ha a kard éles lett volna, a találat lehetett
volna olyan természetű, hogy nem tudsz előre lépni, hanem a
földre esel.”
Francia: Kivonat a lillei vívócéh hosszúkard szabályzatából (kézirat, késő XVI. század):
„Tárgy: hogy a rendet fenntartsuk a játékban, és hogy megfékezzük azokat, akik bár korábban találatot kaptak, hozzászoktak, hogy ellenfelük után fussanak, elhatároztuk, hogy
akit megütöttek, ezután egyetlen lépése van, s nem több; és ha

valaki nem viszi be az utóütést egy lépés távon (például mert
kettőt kell hozzá lépnie), az az ütés nem számít sem jónak, sem
érvényesnek.”
Flamand: Kivonat a mecheleni vívócéh hosszúkard szabályzatából (kézirat, XVII. század):
„Bárki küzd a Lovagi Kard királyával, érvényes találatot kell
bevinnie neki a fején, vállain, hátán vagy mellkasán, a könyök
és az öv fölött, amint azt a [krétapor] jelek is mutatják – emlékezvén arra, hogy a királynak joga van az utóütésre, melyet
azonnal be kell vinni, három lépésnyinél nem tovább követvén
a kihívót.”
Flamand: Kivonat a brüsszeli vívócéh hosszúkard szabályzatából (kézirat, 1617):
„Bárki, aki a Nemes Kard védelmező királyával vív és érvényes
találatot ér el vele szemben (fejen, öv fölött, vagy a könyöktől
fölfelé; mert ezek alatt semmilyen találat nem számít, sem a
királynak, sem kihívójának) és elhátrál a királytól érintetlenül,
átveszi a király helyét. Eztán a Céhből mindenkinek, aki még
nem küzdött a kihívóval, vívnia kell vele és kipróbálni, tud-e
érvényes találatot bevinni néki. Mert bárki, aki a legmagasabb
érvényes találatot beviszi, király marad; mert tartsátok észben,
hogy a királynak mindig van még egy lépése utóütéssel.”
Flamand: Kivonat a brüsszeli vívócéh rapír szabályzatából (kézirat, 1716):
„Ha a kihívó meg tudja szúrni a bajnokot anélkül, hogy az az
öve fölött megszúrná őt, jutalma, hogy átveheti a bajnok helyét
(szúrása feljegyzésre kerül); utána meg kell védenie címét a
többi kihívó ellen. [...] A bajnok előjoga az utóütés, ami a kihívót nem illeti meg. És az ő [ti. a kihívó] számára, az utóütés
nem számít érvényes találatnak.”
Angol: kivonat a Harleian kézirat 3542-ből, fólia 82-85,
játék a kétkezes karddal versben (késő XV. század)
„Ne nagyon sajnáld, ha megvágnak egy kissé,
jó az utóütés, ha vasad erősen mártod belé.”
Jegyzet: a két, soron következő angol kivonatban, a „veneye”
vagy „veny” szót Bullokar’s English Expositor (1616) az alábbi módon értelmezi: „Venie. Érintés a testen fegyveres gyakorlat során.”
Angol: kivonat a Sloane kézirat 2530-ból, a londoni Masters
of Defence szabályaiból (kézirat, késő XVI. – korai XVII.
század):
„És bármely díjvíváson, legyen az mesteré, provosté vagy free
scholleré, bárki küzd a díjvívóval, ha találatot ér el ellene, a
díjvívó nem ütheti meg legyőzőjét, s az ilyen ütésekért nem
kaphat találati pontot sem – még akkor se, ha a találat betörné
a díjvívó fejét.
Angol:
(1609)

Kivonat a The Two Maids of More-clacke-ból

„Tudod-é magadat óvni? Ez kitérés vala, vívó játékom, s az
utóütésnél, hadd használom tudásom.”

Függelék II: A közmondásos utóütés
Az utóütés koncepciója az emberiséggel egyidős. Ha megütnek, természetes reakciónk, hogy visszaütünk. Ezt az alapigazságot Európa szerte közmondások formájában őrizték meg; az
alábbi szemelvények betekintést nyújtanak abba, hogy men�nyire elterjedt is volt ez.
Daniel von dem blühenden Tal (ca. 1220), verses 7696-7703,
by Der Stricker, ed. Michael Resler (Tübingen, 1983)
„Widerslac wart nie verboten
einem zornigen man,
swenne er niht genesen kan,
er muoz sich wern.
ob er den lîp wil genern,
sô sleht er gerne widere
ê er gelige dâ nidere.
rehte alsô tâten wir.”
„Az utóütéstől sosem volt eltiltva
a haragos emberfia;
mert ha életben maradna,
védenie kell magát.
Ha meg akarja őrizni virágát,
majd boldogan üt vissza
mielőtt vérét a föld issza,
ugyanezt tettük, s helyesen cselekedtünk.”

Niemen wol verbieten mac. (Ahogy Sir Freidank mondta,
’Úgy hiszem senki sem titlhatja az utánütést’) Heinrich der
Teichner, Karajan, 32.
Latin megfelelők:
Non interdictum fit verber post prius ictum. (Nem tilos csapást
mérni, ha megütöttek előbb.) Laele 676.
Lex que plagavit nullo plagare vetavit. (Törvény, hogy akit
megütöttek, annak nem tilos visszaütnie.) (Freidank Lat.
(Graz) 90.
Francia megfelelők:
Colée demande son per. (A csapás csapást szül.) Chast. 26,
118.
Qui cop reçoit, colée renge. (Aki csapást kap, csapást is oszt
viszonzásképp) Roman de Thebes, App. 3, 10943 (II, 194),
(XIII. század)
Se tu fiers mi, jou ferrai ti. (Ha megütsz, megütlek.) Jehan, Les
Mervelles de Rigomer, verse 3714 (XIII. század)
Angol megfelelők:
Mert ki csapást mér, csapást is szenved. (Towneley Plays 20,
699)
(Emlékezzünk a közekeletű szófordulatra, „Azt kapod vissza,
amit adsz.”)

Egy sor egyéb példa következik, elsősorban az alábbi forrásból: Thesaurus proverbiorum medii aevi, by Samuel
Singer, (New York, de Gruyter, 2000) p. 118-19

Megfelelő a spanyol vívó szaknyelvben:

Német megfelelők:

Galát Márk az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola egyesület, „Könyvtár” kutatórészlegének, azon belül az Összefüggések csoport aktív tagja. Ez a kutatócsapat a vívócéhek, a
vívómesterek, és a vívókéziratok történetét, titkait kutatja és
teszi elérhetővé publikációkon keresztül.

Swer sleht, der sol umbe sehen, Waz im da wider muege
geschehen (Aki csapást mér valakire, tartson tőle, hogy mit
kap majd cserébe.) Freidank, Bescheidenheit (ca. 1220), 127,
14.
Als her Fridank gesprochen hat: Ich geloub, den widerslac

A tal tajo, tal reves. (A tajora, jön a revez) (Nunez I, 137)

Bartitsu

önvédelem a viktoriánus korban
Írta: Sándor Zsolt

ben még a rendőrök sem mertek járőrözni.
Ezen támadások miatt szükségessé vált egy olyan önvédelmi
rendszer kidolgozása, mely segítségével az ember akár több,
esetenként fegyveres támadó ellen is megvédheti magát.
Ahhoz azonban, hogy megértsük ezen önvédelmi rendszer
lényegét, vizsgáljuk meg, kikkel álltak szemben a kor békés
polgárai.

A huligánok, apacsok

A viktoriánus kort Viktória angol királynőről nevezték el, aki
1837 és 1901 között uralkodott. Ez idő alatt Anglia és Wales
népessége 25 millióról 32 millióra növekedett, köszönhetően
az élelmezési, általános közegészségügyi, és oktatási reformoknak. A munkásmozgalmak kitartó küzdelmükkel a legtöbb
iparágban elérték a 8 órás munkanapot, továbbá megszületett
a nyugdíj rendszer, a nemzeti méretű beteg biztosítás, illetve
az elemi szintű oktatás is ingyenessé vált. Anglia virágzott, az
angol gyarmatok öt világrészen hirdették a birodalom erejét,
és egyedülálló szervező készségét. A viktoriánus kor hőse az
úgynevezett self-made man, aki nagyon nagy szegénységből
(akár az árvaházból) emelkedik a gazdagok közé.
A kor Angliájában az önvédelmet az angol boksz, a különböző népi birkózások (Cumberland-Westmoreland, Cornish/
Devonshire, Breton, Lancashire, Scottish Backhold), a kardvívás, a botvívás (singlestick és quarterstaff) jelentette. Nagy
népszerűségre tett szert a különböző testedző gyakorlatok
végzése (physical culture), mely magában foglalta a saját testsúllyal végrehajtott gimnasztikai gyakorlatokat, és különböző
eszközzel végrehajtott gyakorlatokat (súlyzó, korabeli erőfejlesztő gépek, Indian Club) is.
A legtöbb európai küzdelmi módszer alkalmas volt önvédelemre dis, azonban Angliában ezeket a sportokat elsősorban a
mozgás öröméért, és a vetélkedés izgalmáért művelték. A városok méretével azonban a bűnesetek száma is megnövekedett,
esetenként olyan mértékben, hogy a városok bizonyos részei-

A kor bandákba tömörült tagjait különböző módokon hívták
akkoriban: huligánoknak (“hooligans”), vagy apacsoknak
(“apaches”).
“Az apacs név egyet jelent a csalóval, bűnözővel, a tolvajjal,
olyan (gaz)emberrel, aki a társadalom peremén élve hajlandó
átlépni a szabályokat, és elvégezni a ‘piszkos munkát’.” - írta
egy újságíró az 1900-as évek elején.
Ezek a bűnözők 10-20 fős, jól szervezett csoportokban éltek,
a bandák kapcsolatban álltak egymással, emiatt a rendőrség
szinte tehetetlen volt velük szemben.
Az apacsokat az utca nevelte, éppen ezért rengeteg különböző
trükköt, fegyvert és taktikát alkalmaztak a rablások és verekedések során.
Közelharcban előszeretettel használtak fegyvereket. Elsődleges fegyvereik közé tartoztak
a különböző szúró és vágófegyverek, ezen belül az eustache
(18. században élt francia késműves, Eustache Dubois által kitalált késforma) és navaja (elsősorban spanyol nyelvterületen

Sokféle
zúzófegyvert
használtak, úgymint: ólmosbotokat, boxert, illetve slungshot-nak nevezett
eszközt, melyet úgy készítettek, hogy egy hosszú
kötél végére egy fém súlyt
tartalmazó speciális tengerész csomót (monkey fist)
kötöttek.
Ha ökölharcra került a sor,
akkor nem vetették meg a
“piszkos trükköket”, köztük a fejelést, rúgást, és a
birkózó fogásokat, földre
viteleket sem, amit általában egy befejező rúgás
követett, de előszeretettel
támadtak meglepetésszerűen, egy elterelő mozdulat
után.
használt, íves pengéjű kés) stílusú kések, tőrök, a borotva, illetve boxerrel egybeépített késeket, amely később lövészárokkés néven vonult be a köztudatban, mert előszeretettel használták az első világháborús lövészárokban történt rajtaütések
során.

Láthatjuk, hogy egy átlagos
polgárnak nem volt könnyű dolga, ha meg akarta védeni magát
ezen erőszakos alakokkal szemben; nagy igény volt tehát egy
teljes körű önvédelmi rendszerre.

A Bartitsu klub

A bottal történő küzdelem

A bartitsu alapítója, Edward William Barton-Wright Indiában született, 1860 novemberében. Vasúti mérnöknek tanult,
majd Japánban dolgozott, ahol három különböző jiujitsu ryuban (iskolában) tanult: Shinden-Fudo Ryu-t, Tenshin-Shinyo
Ryu-t, és Kodokan Judó-t. 1898-ban visszatért Angliába, majd
kidolgozta saját önvédelmi rendszerét, melyben kombinálta
az angol ökölvívást, a birkózást, a vívást, a francia boxot, a
sétapálca vívást, és a jiujitsu-t. Az általa kidolgozott rendszert
Bartitsu-nak nevezte el. 1900 körül Londonban, Shaftesbury
Avenue 67B szám alatt nyitotta meg klubját, melyet Bartitsu
Club-nak nevezett el.

A Bartitsu akadémián Professor Vigny a botvívást, valamint az
ütésekkel és rúgásokkal történő küzdelmet (angol és francia
box) oktatta.
Pierre Vigny kezdetben a grenoblei francia tüzérségnél vívást
oktatott, majd 1889-ben kilépett a hadsereg kötelékéből, és
egy vívóakadémiát nyitott Genova-ban, ahol rövid idő alatt
nagy számú tanítványra tett szert. Itt kezdte el saját önvédelmi rendszerét fejleszteni, mely a sétapálcára alapult. Néhány
évvel később Angliába utazott, ahol ökölvívást tanult, majd a
Bartitsu klubban főállású oktatóként dolgozott.
Egy korabeli cikkben [1] a következőket írták
egy bemutatójáról:

A következő másfél évben összegyűjtötte a kor legjobb önvédelmi oktatóit, hogy a lehető legteljesebb önvédelmi képzést
nyújthassa a klub tagjainak.
Az oktatók között szerepelt a svájci-francia Pierre Vigny, botvívó és savate oktató, Armand Cherpillod, svájci schwingen
bírkózó és testkultúra oktató, Tani Yukio és Uyenishi Sadakazu
akik a felkelő nap országából érkeztek, és japán jiujitsu-t oktattak, valamint Egerton Castle és Alfred Hutton kapitány, akik
a régi rapier-, tőr-, valamint a hosszúkard vívás rekonstrukcióján dolgoztak. A klubban nem csak önvédelemmel, hanem
testedző gyakorlatok oktatásával, valamint különböző egészség-terápiás módszerekkel is foglalkoztak.

A Bartitsu rendszer
Hogy határozta meg Barton-Wright a bartitsu-t?
„Ha valaki bajba kerül, és az angol fair play szellemében ököllel - próbálja védeni magát, ellenfele könnyedén rávetheti magát, elkerülve az ütéseit. Ekkor jön el a japán birkózás
ideje. Egy meglepetésszerű fogással a védekező fél elkapja a
támadót, majd olyan erősen hajítja a földre, hogy ezzel akár
a küzdelem is befejeződhet. A sétapálcával való önvédelem ismerete is hasznos, különösen egy késsel támadó ellenfél ellen
- mely esetben a megtámadott félnek általában nincs esélye -,
vagy akkor, amikor az ellenfél egy hosszú bottal, rúgások, vagy
ütésekkel támad...”
A bartitsuban alapvetően négy különböző küzdelmi távolságot
határoztak meg, ezek a bottal történő küzdelem, a rúgás, az
ütések, illetve a test-test elleni küzdelem távolsága.

A párbaj a közönség tapsviharával fejeződött
be, és a hangzavar csak akkor csendesült, mikor Vigny egy tanítványa segítségével belekezdett az utcai önvédelmi taktikák bemutatásába. Egy rész ökölvívás, egy rész birkózás,
jiujitsu és savate: minden mozdulat fogaskerékként kapcsolódott egymáshoz. Vigny egy
ütés után egy dobással a földre teremtette tanítványát, majd, hogy befejezze a küzdelmet,
egy ügyes fogással kicsavarta az ellenfél kezét.
Ez az ökölvívás és a jiujitsu keveréke. A tanítvány megpróbált rárontani az oktatóra egy erőteljes balkezes
ütéssel, de Vigny elhajolt az ütés alatt, és egy forgó rugással
megrúgta támadóját, majd egy back-heel technikával földre
döntötte. Ez a savate és a birkózás kombinációja.
Pierre Vigny botvívó rendszere egy speciálisan tervezett, „önvédelmi sétapálcát” használt, mely malacca botból - hasonló,
mint a rattan - és egy masszív gömb alakú fejből állt.
A korábbi sétapálcavívó iskoláktól eltérő rendszert alkotott
azért, mert rájött, hogy a többi stílus alapjait képző, a kardvívásból eredő technikák a kézvédő hiányában védtelenné teszik
a fegyvert markoló kezet.
Az utcai önvédelemre kifejlesztett Vigny rendszer figyelembe
vette ezt a tényt,
és több különböző védekező
pozíciót használt.
Ezek segítségével olyan helyzetbe és távolságba kerülhetett
a védekező fél,
mely során a kéz
végig védve maradt, miközben ő
könnyedén elérte
támadóját.
A kedvenc taktikája a távolsággal
való védekezés
volt, ez esetben
a védekező fél a
botot a feje felett

tartotta, a bot vége egyenesen az ellenfél arcába mutatott, miközben a védekező fél bal kezét pajzsként maga elé tartotta,
célpontként felkínálva azt a támadó félnek.
Ez az úgynevezett „invitáló” pozíció, mely célja, hogy a figyelmetlen ellenfél a védekező védtelennek látszó bal kezére,
esetleg testére, vagy fejére támadjon.
A támadó csapásával egy időben Vigny hátralépett az elöl lévő
lábával, és egy romboló erejű ütést mért a nehéz ezüst fejű
bottal az ellenfél fegyver tartó kezére, vagy fejére.
Habár a távolsággal való védekezés volt az egyik legfontosabb elv, a Vigny módszer nagyszámú lefegyverző technikát,
földrevitelt és dobást,valamint két kézzel végrehajtott támadásokat is tartalmazott.
Vigny művészetének alapelvét a „küzdelem kezdetének kontrollálásával” lehetne meghatározni. Ezt úgy érte el, hogy egy
invitáló pozíciót vett fel, vagy úgy, hogy megelőző támadással
valamilyen mozgásra vette rá az ellenfelét, majd a reakciót kihasználta.

dobásokat is tartalmazott, és a legjobb ökölvívó oktatók sok
esetben híres vívómesterek is voltak.

Jiujitsu és Judo

Ökölvívás és savate

Barton-Wright művészetében felhasználta a nagyobb távolság
előnyét, azonban tisztában volt vele, hogy a szabályok nélküli
küzdelemben könnyen kialakulhat egy birkózó helyzet. Felismerte, hogy egy határozott, vagy szerencsés ellenfél áthidalhatja a bot küzdelmi távolságot, és lefegyverezheti a védekező
felet, de az is lehetséges, hogy a védekező fél fegyvertelen, és
még egy esernyő sincs nála.
Ezen helyzetben egy Bartitsuka (bartitsu gyakorló) elsősorban a savate-ot és az ökölvívást használta. Az akkori ökölvívó
technikák különböztek a mai ökölvívó technikáktól, általában
függőleges ököltartással ütöttek, és a mozgások sokkal lineárisabbak, vívószerűbbek voltak, azonban ugyanúgy ismerték az
első egyenes ütést (left lead), a hátsókezes kontrázó egyenes
ütést (cross counter), a hajlított kezes ütéseket (swing, hook),
a felütéseket (uppercut), a kalapácsütést, és a forgó ütést, a különböző védekezéseket, az egyidőben végrehajtott, esetenként
védekezéssel egybekötött ellentámadásokat, valamint az elhajlásokat, ellépéseket is. A korabeli öklözés valamint a savate
nem csak kézzel (és lábbal) végrehajtott támadásokat, hanem

A judo és a jiu-jitsu az 1900-as évek elején jelent meg Európában, addig teljesen ismeretlen volt a nagyközönség előtt.
Ezekben az időkben a birkózás sokkal népszerűbb volt, mint
a boksz, ringben, komoly pénzdíjakért zajlottak a küzdelmek,
melyben különböző országból származó, eltérő stílusú birkózók mérték össze erejüket, ügyességüket. Nagy népszerűségnek örvendett a catch-as-catch-can birkózás, melyben minden
fogás engedélyeztek az ellenfél két vállra fektetése érdekében. Ebben a környezetben jelent meg a japán birkózás, és
az addig ismeretlen technikai megoldásaival, gi-ben történő
küzdelemmel, legfőképp pedig a földharcból történő fojtásokkal, és feszítésekkel sikert sikerre halmozott. Barton-Wright
legismertebb oktatója Yukio Tani volt, aki néhány év közös
együttműködés után otthagyta a Bartitsu Klubot, és William
Bankier (aki Apollo néven volt közismert erőember) menedzselésével szalonról szalonra járt, és elfogadott bármilyen
kihívást. Barton-Wright az első európaiak között található, aki
japán jiujitsu-t oktatott. A Bartitsu klubban mind az önvédelmi
jiu-jitsu technikákat, mind pedig a randori jellegű szabad küzdelmet is gyakorolták.

A klub megszűnése
A klub csak néhány évig, valószínűleg 1900 és 1903 között
működött. Megszűnésének pontos okáról csak találgathatunk,
egyesek szerint a túlságosan magas tagdíjak, mások szerint az
oktatók közötti egyet nem értés lehetett az oka. Azt mindenesetre tudjuk, hogy a legtöbb oktató a klub bezárását követően
saját klubot alapított, ahol tanítványokat fogadtak, de legtöbben már csak a saját stílusukat oktatták, nem pedig egy kevert
önvédelmet.
A klub megszűnését követően Barton-Wright felhagyott az önvédelem oktatásával, és inkább a fizioterápiával foglalkozott,
de állítóag egészen a 20-as évekig fejlesztette, és tanította a
Bartitsu-t.

A Bartitsu újrafelfedezése

érdeklődéssel vetették magukat a téma kutatásába: régi cikkeket, könyveket kerestek a British Museum-ban és különböző
könyvtárakban, viktoriánus és Edward korabeli antik könyveket vásároltak az eBay-en, végigkövették Barton-Wright,
és oktatói életútját, összegyűjtöttek minden olyan újságcikket
mely kapcsolódik a bartitsu-hoz, majd az így összegyűjtött
anyagot egy két kötetes könyvben jelentették meg (Bartitsu
Compendium 1-2).

Irodalom és hivatkozások
Tony Wolf, The Bartitsu Compendium, Volume 1: History and
the Canonical Syllabus
Tony Wolf, The
Antagonistics

Bartitsu

Compendium,

Volume

2:

A Bartitsu, mint rendszer, közel 100 évre feledésbe merült, míg
Tony Wolf 2002-ben el nem kezdte kutatni a témát. Sir Arthur
Conan Doyle regényeinek főhőse, Sherlock Holmes a „the
Adventure of the Empty House” című történetben Moriarty
professzorral küzd egy szakadék szélén, ahol egy ismeretlen
önvédelmi stílust használ, bár a könyvben „baritsu”-t, és nem
„bartitsu” elnevezést használja a szerző.
Sherlock Holmes és Moriarty

Laing, F.C.. „The ’Bartitsu’ Method of Self-Defence”

„Ahol az ösvény véget ért, megálltam, és bevártam ellenfelemet. Ő nem rántott fegyvert, hanem rám rohant, és hosszú kar-

„Self-defence with a Walking Stick”. Pearson’s Magazine,
1901 január, 35–44.

„The New Art of Self-defence: How a Man May Defend
Himself against Every Form of Attack”. Pearson’s Magazine,
1899 március, 268–275.
„The New Art of Self-defence”. Pearson’s Magazine,1899 április, 402–410.

„Self-defence with a Walking Stick, Part II”. Pearson’s
Magazine, 1901 február 130–139.
„The Bartitsu Tournament”. Sandow’s Magazine of Physical
Culture 1902 január 28-31
Sir Arthur Conan Doyle Összes Sherlock Holmes Története, I.
kötet, Szukits Könyvkiadó
Defence Against “Hooligans”: Bartitsu
London.“The Sketch”, 1901 április 10.

Methods

Internetes oldalak
www.bartitsu.org
http://sports.groups.yahoo.com/group/Bartitsu_Forum
jával átnyalábolt. Tudta, hogy számára a játszma véget ért, és
már csak azzal törődött, hogy rajtam bosszút álljon. Dulakodva tántorogtunk az irtózatos szakadék szélén. Talán emlékszik
még, hogy elég jól ismerem a baricut és más japán birkózási
fogásokat, aminek már nemegyszer nagy hasznát vettem. Egy
váratlan mozdulattal kicsúsztam a szorításából, mire ő irtóztató üvöltéssel hadonászni kezdett a levegőben mindkét kezével,
hogy megtartsa az egyensúlyát. Ámde minden erőfeszítése hiábavaló volt: lebukott a mélybe.” [2]
Sir Arthur Conan Doyle Összes Sherlock Holmes Története, I.
kötet, Szukits Könyvkiadó
A világ minden tájáról jelentkeztek emberek, akik hatalmas

Figyelem!!!
A nyári edzőtáborra
januárban kell jelentkezni
az első részlet befizetésével!!!
Aki lemarad az kimarad!
Érdelődj az oktatódnál!!!

in

Vendégoktatók
Harald Winter és Martin Enzi a győri kezdő edzésen
Írta: Waldmann Szabolcs

Előzetes egyeztetések után, 2010 December 6.-án
a győri kezdő edzésre látogattak vendégoktatóként
Harald Winter és Martin Enzi, a bécsi Dreynschlag
csoporttól. A Dreynschlag, akárcsak az Ars Ensis, a
HEMAC Európai Szövetségnek tagja, s ott nagyon
jó hírre tettek szert remek interpretációik, kacagtató

ciójuk egy leheletnyit különbözik a miénktől, ezért
különösen érdekesek voltak az edzés közben elhangzott szakmai kérdések (például az éllel, vagy a
lappaláfelfelé tartott „ökör” alapállás a jellemzőbb a
korai Lichtenauerre?). Az edzés után szokásunkhoz
híven beültünk iszogatni-eszegetni a törzshelyünk-

előadásmódjuk és látványos bemutatóik miatt.
Harald és Martin a Lichtenauer intro edzést tartották meg a győri kezdőknek, akik szeptember óta
Fiore-val foglalkoztak eddig, úgyhogy remek olt az
időzítés. Az edzés maga ugyan inkább bemutatójellegűre sikeredett, de nem volt híja jókedvnek és
némi gyakorlásnak sem. A Lichtenauer Interpretá-

re, ahol a jövő év elején megrendezésre kerülő bécsi
hosszúkard-torna részleteiről beszélgethettünk vendégeinkkel, illetve oktatói oldalról a HEMAC szervezetei, szerkezeti kérdéseiről tárgyaltunk.
Martint egyébként ismerhetik azok, akik a 2010-es
táborban kipróbálták a Messer vívást, hiszen vitathatatlanul ő a világ két legjobb Messer-oktatója közül az egyik (A másik Hans Heim, az Ochs csoport
egyik alapítója Németországból). Martin előzetesen
beígérkezett a 2011-es táborunkba is, amennyiben
elfoglaltságai engedik, számíthatunk rá.

Lapzártakor érkezett a hír,
miszerint a regisztrált tagok száma
elérte a 200at.

Rajzverseny
Shaolin voodoo zombi aligátor

...csak homályos információim vannak arról, hogy
a legenda hogyan született, de egy biztos: az
Ars Ensis edzőtáborának
csendes, - időnként edzéssekkel és farkasüvöltéssel
félbeszakított - éjszakáiban, a tűzet és a zászlót
őrzők egy mítikus, szörnyű és kegyetlen lényről
suttognak....
...álítólag a Free Scholler
díjvívóknak meg is kell
küzdeniük vele, de erről
még ők sem mernek beszélni....
...hogy ki ő??? Hát
nem más mint a Shaolin
Voodoo Zombi Aligátor...
Páran - annak elenére
hogy sohasem láthatták megpróbálták lerajzolni
emme rettenetes teremtményt, és csak reménykednek, hogy a rajzok elnyerjék az Aligátor tetszését és ne egye meg őket élve.
Első helyezést Waldmann Bogi kapta (fent). Aligátora tényleg zonbi, tényleg voodoo és saolinságát a falon lévő oklevél
bizonyitja.
A második helyezés pedig Ziaja Zsófié (balra). Bár ezek a jólnevelt
aligátorok tökéletes címerörzők, Son Goku ruhájuk 100 százalékig
biztosit shaolin mivoltukról, az övükön függő voodoo babák azt a
látszatot keltik hogy csak hobbi szinten voodooznak. A lenagyobb
probléma viszont az, hogy ezek sajnos nem zombik :(
Harmadik helyen
Pintér Enikő végzett
(jobbra).
Böfögő
szárnyas
aligátora, kinek
szemében
ördögi tűz
lobog,
a
pokol kénköves torkában angyallal és
ördöggel
küzd.

Filmajánló
Írta: Tóth Norbert (Sajt)

The Sword
A kard. Igen meggyőző címmel készült el
ez a közel egyórás dokumentum film, ami
a kard történelmét és megjelenési formáit
vizsgálja. Azoknak akik régóta űzik eme
nemes harcművészetet kevés az újdonság
benne, viszont bárkinek aki most kezdi,
vagy csak szeretne egy kicsit ismereteket
bővíteni teljesen tökéletes. Egyszerűen
elkülöníthető részekre van felépítve és
mindegyik a kard egy megjelenésének
formáját mutatja be. Vessük mi is bele
magunkat ennek az eszköznek a mélységeibe.
Az első szegmens a kard legismertebb verzióját mutatja be, a filmek
és a múzeumi bemutatók világát. Ki ne
látta volna akár Erol Flin vagy Aragorn
kezében a kardot, amivel ellenségeikkel
harcoltak, a film rávilágít ezeknek a hátterére. A több órányi munkára amit koreográfusuk raknak össze, hogy minél jobban nézzen ki a harc a vásznon. Láthatjuk,
hogy milyen gondolkodás vezet azokhoz
a lépésekhez és támadásokhoz, amik a filmes mozdulatokat eredményezik. Átmenet és a helyszín egy múzeum ahol rendes történelmi elemekből és kódexekből
építkezve tervezik meg a bemutatót, ami
igen korhű, de nem a vívás maga hisz a
látvány a fontos a látogatók lenyűgözése.
Mind kettőben fontos maga az eszköz a
kard ami lehet akár Aragorn kardja, vagy
a múzeumi Rapír.
A második blokk A vívás életútjával foglalkozik. Miből indult és mivé érett ki. A
vívó céhektől egészen a mai olimpiai vívásig. A film igen szépen mutatja, hogyan
tisztult a harcművészet nemesi sporttá,
hogyan vált a kard a ma ismert párbajtőrré. Egy
szép látványos képként az Európai harcművészeteket mint egy hatalmas fa mutatja be, minek a legfiatalabb hajtása az olimpiai vívás, viszont sajnos a fa
elszáradóban van. Ez a rész főleg magáról a sportról
és annak kialakulásáról szól.

A harmadik rész visszatér a gyökerekhez és egy olyan jelenséget vizsgál
ami igen népszerű a modern időkben. A
hagyomány őrzést. A film fontos mondandója, hogy sokszor nem tökéletesek
az adataik sokszor maguk alkotnak meg
részeket, de a történelem kutatás fontos
részei, hisz ez a legközelebbi ahhoz amit
régen csinálhattak. Az öltözködés és a
hétköznapok bizonyos dolgai. A kard számukra is fontos, de ugye nem tökéletesen
korhű sokszor, vagy nem teljesen hozza
azt ruganyosságot amit várnánk tőle. Ennek a résznek a másik fontos mondandója, hogy a hagyományőrzés addig hasznos
amíg az nem kezdi átírni a történelmet.
A negyedik szegmens egy igen szép
képpel nyit az elszáradó fa ismét kizőldül
és ez ami minket izgat, hisz az Európai
harcművészetek eltűnése óta most kezdődik meg az igazi kutatás, az igazi feltámasztása ennek a művészetnek. A film
hátralévő része erről szól kisebb kitérésekkel. Említik a kódexeket, amikből
dolgozunk, kitérnek egyes harcfajtákra
mint a páncélos. Megemlítik, hogy majdnem minden mesternél alap a puszta kezes, vagy a birkózó technika. Mutatnak
harcokat és meneteket. Egy kovács beszél a régi stílusú kard készítésről, egy
tudós csoport megmutatja az egyik legnagyobb kincsüket egy 6 féle vasból és
fémből damaszkolt pengét. Kitérnek ismét a filmekre, és hogy mennyi minden
nem igaz bennük, mennyi minden csak a
szórakoztatás miatt van. Ám megjegyzik,
hogy ezeknek hála, hogy ismét érdeklődnek efelé az emberek és a kutatásoknak
hála egyre reálisabbak a harcok a filmekben. Megemlítik és elmondják, hogy csak
most kezdődik a felfedezés, most változnak meg azok akik csinálják mindezt és amíg képesek folytatni is fogják.
A film az alábbi linken megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=XXNbxgt5eVk

Ha van olyan cikked, írásod, rajzod, vicced amit szeretnél, hogy bekerüljön az újságba, akkor ne habozz,
küld el a szerkesztőség részére:

aekardlap@gmail.hu
továbbá ide írhatod az újsággal kapcsolatos kérdéseidet, észrevételeidet is.
Keresek olyan embereket, akik szívesen írnának beszámolót az egyesület rendezvényeiről, legyen az várcsata, karácsonyi edzés, vagy akár a sportágválasztó.
Az újságban szereplő cikkek és szellemi termékek a szerzők tulajdonát képezik. A cikkek és egyéb
szellemi termékek (vagy ezek részleteinek) terjesztése, módosítása, nyilvános fórumon történő megjelentetése csak a szerzőkkel kötött írásos szerződésben foglalt feltételek mellett lehetséges.

