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Landsknechtek
Írta: Schunder László

A

z 1500-as évek,
háborúban nem
szűkölködő esztendeiben, Európa minden
jelentősebb hadszínterén megszokott látványt
nyújtottak a pikával,
muskétával, és egyéb,
az emberi élet kioltására fokozottan alkalmas
eszközzel felszerelkezett németajkú zsoldosok, a Landsknechtek.

K

ik is ezek a marcona hadfiak, akik nevéhez olyan események fűződnek, mint például
Bicocca-i csata (1522), a Pavia-i
győzelem (1525), és Róma kifosztása (Sacco di Roma; 1527)?
Landskenchtek
első
nevezetes kapitánya, „Atyja” Jörg von
Frundsberg, aki első kézből szerzett
ismereteket a svájci hadviselésről
a habsburg (1.) Miksa császár által
felállított állandó zsoldos hadsereg
tagjaként. 1499-ben a Sváb Háborúkban a landsknechteket rommá
verik a svájci zsoldosok. Nevezett
Jörg ekkor már ott küzd a seregben, és valószínű ekkor, a menekülés közben ötlik eszébe a gondolat,
hogy a kantonok lakói képesek erre
a teljesítményre, akkor a háborúskodással igencsak belsőséges lelki
kapcsolatot ápoló német fiúkkal is
menni fog a dolog. Ötletét Miksa is
támogatja, és megbízza azzal, hogy
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svájci minta alapján szervezze újjá
a gyalogságot.
A sereg felépítése a következőképp
festett:
A legalacsonyabb szintű egység a
szakasz, németül Rotte. Ez 8-12
katonát jelentett. A rotték „zászlócskákba”, un: Fähnlein-ekbe
tömörültek. Ezeket egyes forrásokban kompániának neveznek,
és létszámuk 200-500 fő között
mozgott. A klasszikus, Jörg von
Frundsberg által kialakított szervezeti egységben 18 Fähnlein alkot
egy regimentet (3000-7000 katona) A regiment vezetője az Obrist,
későb Oberst, vagyis ezredes. A
Fähnleineket a Hauptman, míg a
truppékat a Rottenmeister vezette.
Később egyes német alakulatok
II. világháborús szakzsargonjában
láthatjuk viszont ezeket a megnevezéseket. Ezen posztok mellett
számos egyéb rang és beosztás

is létezett még, mint például a
„Provost”, aki a tábori rendészetet
és tűzoltóságot vezette. Az ő feladata volt többek között a szerencsejátékok és ivászatok felügyelete
is. Vagy a Hurenwebel, akinek a
feladatköre eléggé egyértelműen
ered a nevéből...
Frundsberg nemcsak koppintotta
a svájci rendszert, de nem általlott
javítani is rajta, mégpedig ahogy
majd később olvashatjuk, eléggé
sikeresen.
Felszerelés
A „klasszikus”, frundsbergi ármádiában három típusba tartozó katonát különböztethetünk meg.
Az alapot a pikával felszerelt katonák adták. Érdekességük, hogy
a szálfegyver hossza „mindössze”
4-6 méter volt, ami méretéből adódóan jobb manőverezési képességeket tett lehetővé, mint a svájciak
időnként 7 métert is meghaladó
rúdja. Itt is látszik, hogy nem mindig a méret a lényeg.
Emellett akadtak közelharcra specializálódott alabárdosok, illetve a
kor új technikai vívmányát felhasználó lövészek. Ezek az első idők-

ben az arkebúz nevű, meglehetősen
primitív és (ön)veszélyes fegyverrel, később muskétával voltak felszerelve. Egyébként a lőfegyverek
használatát Miksa császár rendelte
el. Frundsberg idejében 50 muskétás, 50 alabárdos és 280 pikás volt
egy-egy Fähnleinben, később ez a
szám jelentősen eltolódott a muskétások felé. Az 1600 évek első
felében már 160 muskétás, 100
pikás és 40 alabárdos volt, ez utóbbiak azonban csakhamar eltűntek a
csataterekről. Hogy mennyire volt
kockázatos foglalkozás a korabeli lövészeké, jól mutatja, hogy a
foglalkozás körében elszenvedett
maradandó
egészségkárosodás
szociális hatásaira mérsékelten érzékeny zsoldoskapitányok dupla
bért fizettek ezeknek a harcosoknak. A landskenchtek oldalfegyvere a „Katzbalger” nevű célszerszám
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■ Landsknecht és a Halál
Maga a Landsknecht elnevezés az 1480-as években bukkan fel első alkalommal, jelentése pusztán ennyi: német
katona, aki a dél-német területekről származik. A Land
a gyalogos mivoltukra utal,
a knecht szolgát, parasztlegényt jelent. Az ebből eredő
„Landser” nevet használják
jelenleg is a német Heer (szárazföldi erők) becézésére.
A landsknech seregek felépítése és taktikája az adott
korban nagyon sikeres svájci
mintán alapul, amelyet azonban sikerült továbbfejleszteni, mégpedig olyan sikerrel,
hogy több alkalommal verték
meg nagyon csúnyán a korábbi példaképeket.

volt. Ezen kívül egyes elvetemültek/bátrak/elmeháborodottak a minimum 160 cm-es kétkezes karddal
vállalkoztak arra, hogy megbontsák az ellenséges erők alakzatát.
Őket – némi eufemizmussal – az
elveszett alakulat néven ismerték.
Fő feladatuk az volt, hogy a csata
elején rohanjanak neki a szemben
álló, több méteres pikákból alkotott sorfalnak, és mészároljanak le
annyi ellenséget, amennyit tudnak.
Páncélzatuk – a tisztek kivételével – meglehetősen silánynak
volt mondható. Ennek egyszerű
magyarázata az, hogy általában
nem a tehetősebb családok sarjai
választották hivatásuknak a zsoldosok életét. Láncinget, mellvértet
■ Landsknecht és felesége

vagy brigantint hordtak. Csatában
viselték a moriont, de érdekes,
hogy szinte az összes ábrázoláson
a színes, nagyméretű barett van a
fejükön.

A Landsknechtek végigharcolták
az itáliai háborúkat, és csakhamar
– szintén svájci mintára – zsoldossereg vált belőlük. Az egyes regimentek önálló vállalkozásként annak adták el magukat, aki hajlandó
volt megfizetni a szakértelmüket.
Nem voltak válogatósak, így nem
volt olyan háború Európában az
XIV-XV században, ahol ne lettek
volna megtalálhatóak. A svájciakkal ellentétben egymás ellen is hajlandóak voltak harcolni, sőt, Pavia
csataterén a két fél Landsknechtjei
brutális kegyetlenséggel mészárolták le egymást.
Ők nem lovagok voltak. Nem valamiféle eszmény, vagy ideál miatt
harcoltak, egész egyszerűen anyagi javak motiválta „iparosként”
űzték a háború mesterségét. Ez a
hozzáállás félelmetes katonákká
tette őket, és az üzlet mindaddig
virágzott, amíg az Európa szerte
kaotikus állapotok lehetővé tették.
Internetről letölthető a „les
lansquenecht” című album, amely korabeli német
katonatótákat tartalmaz.

Forrás:
http://www.st-max.org/
http://lemil.blog.hu/2008/06/25/a_
landsknechtek
http://en.wikipedia.org/wiki/
Landsknecht
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Tigris! Tigris!

Avagy elmélkedés Lichtenauer víváselméletéről
Írta: Waldmann Szabolcs

L

ichtenauer víváselmélete sok kutatót
foglalkoztat. Vajon miért maradt fenn közel
négyszáz éven keresztül
élő tradícióként?

N

em tudom, hányan emlékeznek Alfred Bester 1954-es
Sci-Fi-jére, mely hasonló címmel
került a magyar könyvesboltokba. Eredeti címe „The Stars My
Destination” volt, és döbbenetes
erővel írt az emberi vitalitásról,
túlélőképességről, de mindenek
előtt arról, mennyire veszélyes az
ember, aki elszántan megtartja előnyét, és folyamatosan támad, míg
célját el nem éri. A könyv egy, az
átlagnál lustább, tohonyább embert
vesz főszereplőjének, és a könyv
végére igazi harcost nevel belőle.
Rám, nagy hatással volt gyermekkoromban.
Az alapvető lichtenaueri törvények
némelyikét minden bizonnyal a
legtöbb olvasó ismeri, mint például azt, hogy a legjobb védekezés a
támadás. Nyerd meg az előütést,
kövessék utánütések! Tartsd meg
az előnyt, ne add semmi pénzért!
Támadj erősen ütésekkel és szú-
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rásokkal, ragadj lándzsát, kardot,
stb.
Ha megnézünk egy hosszúkard
párbajt, általában ezeket mindenki
követni is igyekszik. Szó szerint
mindenki, mindkét fél: gyakran
látni tornákon dupla találatokat,
egymást agyonpontozó embereket.
Az egyik hasba szúrja a másikat,
míg amaz fejre visz be egy találatot. Kérdezhetné mindkettő: hát
nem látta a másik, hogy el fogom
találni? Miért nem védekezett? Az
olvasóban pedig jogosan merül fel
a kérdés: ki hibázott tulajdonképpen? Lehet-e minden hibát annak
betudni, hogy a vívók nem félnek
az ellenfél kardjától, hiszen a vívás
mára biztonságos harcművészetté
vált, megfelelő felszerelésekkel?
A középkorban kezdeném a probléma keresését. Tény, hogy azokról a területekről, melyeken maga
Lichtenauer tevékenykedett, az

ő vívásán kívül nem ismerünk
más vívást, csak jóval későbbről.
Már az első könyv, melyet sokan
„Hanko Döbringer” vívókönyvének neveznek, és ami először
foglalkozik a Mester tanaival – az
un. MS3227a, az 1389-es évből
– megemlít Leychmeistereket,
vagyis hullamestereket, akik hamis művészetet tanítanak, széles,
nagy csapásokkal, összekombinált
ütésekkel. Vagyis létezett másik
vívás, az átlagember vívása, melynek se neve, se forrása nem ismert
jelenleg. Spanyolországban adtak
utólag nevet a régi, „hasztalan” iskoláknak: Destreza Vulgar, vagyis
vulgáris, egyszerű iskola. Azt nem
tudjuk, milyen volt eme vívás, de az
sejthető, hogy nagyjából ellentétes

Lichtenauer legfontosabb tanításaival. Mondhatni, a lichtenaueri vívás mintegy „összesítése” azoknak
az elveknek, melyekkel, sikerrel
lehet győzni egy „vulgáris vívó”
ellen. Mielőtt nagyon félreértené
valaki, egy szóval sem szeretném
azt állítani, hogy Lichtenauer vívása kifejezetten az „egyszerű ember vívása” ellen lett kifejlesztve.
Az viszont tény, hogy ezen iskola
tanítványai rommá verték Európaszerte a többi iskola tanítványait,
ami sok száz éves hírnevet szerzett
a Mesternek.
Úgy vélem tehát, hogy Lichtenauer
víváselmélete nem kezdő anyag,

ugyanis egy fundamentális alap
nagyon hiányzik azokban a párbajokban, amiket látok.
Gondoljunk csak bele! Állítja
Lichtenauer valamikor is, hogy védekezni tilos? Vagy hogy „támadj,
akkor is, ha közben eltalálnak”?
Vagy, hogy „támadj, akármi lesz
is”? Természetesen nem!
A probléma alapját én az előző
bekezdésben látom. Mai vívók,
bárhonnan is jönnek a világból, a
„legjobb védekezés a támadás” és
a „nyerd meg az előütést” törvényeket úgy értelmezik, hogy felállnak a küzdőtérre, és hatalmas
sebességgel rátámadnak egymásra,
szinte csukott szemmel, hogy lesz,
ami lesz, itt egy Zornhau el fog
durranni!

A törvényeket és szabályokat megvizsgálva azonban valami sokkal
bonyolultabb tárul szemeink elé.
Tény, hogy az előnyt meg kell
nyerni, hiszen az egyik fél irányít
a párbajban, a másik fél szenvedő
alany: és szándékosan szenvedő
alannyá válni és arra várni, hátha
a támadó felbukik egy kavicsban
és saját kardjába dől, dőreség lenne. Vagyis mindenki igyekszik ezt
az előnyt megszerezni, tudatosan,
vagy tudat alatt, és Lichtenauer azt
tanítja, hogy vívásunk egyik központi elemének ennek kell lennie.
Ez azonban önmagában nem elég.
Hiszen ha megnyerem az előütést,
vagyis az előnyt, jó pozícióba ke-
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rülök, de ha nem csinálok semmit
ezt követően, az ellenfél az első
technikával lepontoz! Ez annyit jelent, hogy az előnyt egészen addig
meg is kell tartani, amíg a párbajnak vége nincs.
Ha a lichtenaueri írásokat jól és
alaposan olvassuk, rengeteg példa
van arra, hogy az ellenfél pozíciójára reagálunk egy technikával.
Például, a Wallerstein kódex világosan megmondja, mit kell tenni
egy dupla Zwerchhau (keresztütés)
ellen, vor, nach és indes, vagyis a
vívásban az „előnyben”, „hátrányban”, és „közben”. Vagy ott van
Ringeck, aki egy erős Zornhaut
üt az ellenfél kardjára, ha az ránk
támad. Ez érdekes! Lichtenaueri
tanítások, melyek reagálnak egy
támadásra? Mit is jelent ez? Valójában a válasz egyszerű: a technikák vagy megtartják, vagy visszaszerzik az előnyt.
A vívó elsődleges célja az kellene,
hogy legyen, hogy megvédje magát
a találattól. Erre, úgy hiszem, egy
vulgáris iskolának is meg kellett
tanítania vívóit. A második szint az
lenne, hogy a védekezés készítsen
elő egy ellentámadást. Ez már egy
kicsit bonyolultabb, de még mindig
alapnak számíthat. Harmadik szint,
ha a védekezés egyben támadás is!
Itt már Lichtenauerről beszélünk,
Mesteri szintről a vívásban, amikor mesterütésekkel, vagy helyes
akasztásokkal a „támadó” „áldozattá” tehető. Az pedig a végső stádium kell, hogy legyen, amikor a
támadás maga, a védekezés természetes része lesz. Ekkor megvalósulhat az a vívó, akivé Lichtenauer
a tanítványait nevelni vágyott.
Úgy gondolom, egy mai vívónak
a párbajaiban végig kell mennie
ezeken a stádiumokon, sőt, néha
vissza is kell lépnie, hogy igazán
jó vívó válhasson belőle. A régiek,
akiknek valóban az életük volt a
tét, nem is tehettek másként, vagy
aznap már nem mentek haza. Volt

rá példa bőven.
Saját tapasztalatom szerint, vagyis
a saját vívásomban, elsőként támadni általában jól működik kezdők ellen, és jól működik azokban
a ritka párbajokban, amikor én is,
és ellenfelem is komolyan vesszük,
amit csinálunk; de a kettő között
az ember a vesztébe rohan. Egyáltalán nem a lichtenaueri törvények
ellen ágálok: csupán úgy hiszem, a
lépcsőfokok végigjárása messzebb
juttat, mint egy katapult. Nagyot
repül ugyan az ember, de egyszer
úgyis arcra esik. Pont, amikor számítana. Vagyis meggyőződésem,
hogy a dupla találat mindkét fél
hibája. Úgy bevinni a pontot, hogy
az ember utána képes még sértetlenül kivonulni, védeni magát a találat utáni ellentámadástól, alapvető
készséggé kell váljon. Akárcsak a
megfelelő időpontban támadni.
Beszéljünk egy kicsit az erőszakról, a fantáziáról, a párbajról és a
majom-táncról! Nem árt ugyanis a
vívást, és a lichtenaueri technikai /
taktikai arzenált valóban a helyére
tenni. Sőt, nem árt definiálni, mit
is jelent ez a két szó! Rory Miller,
a „Meditations on Violence” című
könyv írója, a következőképpen
definiál egy helyzetet: cél, paraméter, stratégia, környezet, taktika, környezeti változók, technika.
Az általános cél mozgatja az egész
rendszert: tornán vagyunk, önvédelemben, csatában? A paraméterek, úgymint a saját testi - lelki
állapotunk, elvárásaink, vagy velünk szemben támasztott elvárások
meghatározzák a stratégiát, amit
követünk. A környezet további
változókat diktál: nem mindegy,
milyen helyszínen vagy szituációban történik a harc. Mindez befolyásolja a választott taktikát, amin
keresztül a környezeti változókat
értelmezve – vagyis pontosan mi
történik, hol az ellenfél és mit csinál – választunk technikát.
Látható, hogy a technikai / taktikai
lehetőségek nem mind alkalmaz-

hatóak univerzálisan, sőt, van, ami
kifejezetten alkalmatlan egy-egy
helyzetben. Egy dupla Zwerch nem
biztos, hogy jó ötlet egy csatában,
ahol a barát is csak két fej távolságra van jobbra és balra. Egyes
helyeken a díjvívásban egyenesen
tiltott volt az arcra szúrás, vagyis a
technikák egy része eleve nem volt
használható. Így, ha valóban meg
szeretnénk érteni a vívás alapelméleteit, akkor a kontextust nagyon
jól meg kell vizsgálni.
Mielőtt azonban meg tudnánk válaszolni ezt, foglalkoznunk kell az
erőszak kérdésével. Ez egy óriási területet magába foglaló téma,
amelyben csak egy-egy területen
lehet igazán „profi” az ember, de

a többi aspektusát, esetleg meg
sem ismeri. Különböztessünk meg
most mindössze két alaphelyzetet
(ez egy nagyon leegyszerűsített
forma): a kontrollált és a kontrollálatlan erőszak eseteit.
A kontrollált erőszak lehet egy
edzés, egy torna, vagy szokások
által irányított becsületpárbaj, ha
úgy tetszik. Itt az ember tudhatta
mi vár rá: milyen fegyverrel történik, mikor, ki ellen stb. A becsület-párbaj pedig sokszor nem volt
más, mint az ún. emberi majomtánc (monkey dance), vagyis egy
előre lefektetett szabályok szerint
történő dominancia harc, két férfi
között (ez a mai napig megtörténik újra és újra, bár manapság más
szabályok mentén, és sokszor csak
verbálisan). Jó esetben, akárcsak
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az állatvilágban, az ilyen villongások nem járnak halállal, sőt, apró
sérülésekkel meg lehet úszni, egyegy pofonnal, vagy - a kardok idejében - egy kisebb, vérző sebbel.
A becsület ugyanis már abban a
pillanatban helyreáll, ha mindkét
fél megjelenik a párbaj napján: a
párbaj végeredménye ezen nem
változtat. Ahogy két medve, vagy
két tigris sem öli meg egymást egy
egyszerű territoriális vita vagy dominanciaharc esetében, úgy az ember is igyekezett az ilyen párbajokat túlélni, aminek remek módja a
gyors, határozott, emiatt biztonságos megoldás. Ha párbajra hívtak
egy lichtenaueri vívót, az ellenfél
is akkor járt a legjobban, ha ez a
vívó villámgyorsan megszerezte
az előnyt és bevitte a szükséges sebet. Feltéve persze, hogy „első vérig” típusú párbajt vívtak. A rapierpárbajok kora előtt - még mielőtt
tömeges halálozást okozott volna
minden egyes elszenvedett mély,
szúrt seb az elfertőződés miatt, több tucat feljegyzés szól arról,
hogy a párbajban, hosszúkarddal,
ki nyert és ki vesztett, de mindketten a saját lábukon mentek haza.
A kontrollálatlan erőszak viszont
leírhatatlan. Nincs az a fantázia,
képzelgés, regény vagy film, ami
képes lenne visszaadni egy szándékolt, kontrollálatlan, erőszakos
esemény lehengerlő, testet-lelket
megtörő élményét, legyen az hirtelen támadás, csata, rablás, rajtaütés. Az emberek nagy része a támadás első másodperceiben vagy
túl sok, vagy túl kevés információt
gyűjt be az eseményről, ami miatt
időt veszít a reakcióból, vagy megfagy a miért? kérdésnél, de reagálni képtelen. Mivel a támadásnak
konkrét célja van, amiről az áldozat nem tud, így a támadó stratégiái, taktikái, technikái ehhez igazítottak lesznek. A támadás elsöprő
erejű lesz, és a lehető leggyengébb
helyre fog irányulni. Szinte kizárt
dolognak tartom, hogy legyen ide-

je valakinek kardot – vagy akár
kést – rántani, ha egy igazi ragadozó típusú támadó áldozata lesz. De
ha mégis előkerül a kard, mert az
áldozat túléli az első, döntő három
másodpercet (esetleg észrevette,
hogy mi készül), vagy, amennyiben
csatáról van szó, már nagyon nem
mindegy, hogy az áldozat hogyan
reagál. A támadó ugyanis már
rég eldöntötte, hogy meddig fog
elmenni; számára az áldozat
csak erőforrás. Ő már tudja,
hogy akár gyilkolni is fog,
netán eleve ez a szándéka,
miközben az áldozat még
az önvédelem jogi következményein elmélkedik. Egy párbajhoz
szokott ember, aki
gondolkodik, elemzi
ellenfelét, halál fia
volt a középkorban, és ugyanaz
lenne most is,
ha letámadják.
Ugyanis a támadó ököllel
egy másodperc alatt
5-8 különböző
ütést
tud bevinni,

hosszúkarddal egy másodperc alatt szintén lead 3-4 támadást, vagy technikát. És bár egy
senkiházi útonálló fele akkora erejűt sem tud ütni, mint egy képzett
harcművész, még így is nagyobbat fog ütni, mint amekkorát egy

harcművész valaha ki kellett, hogy
védjen, a vívóteremben! Hiszen a
vívóteremben kontrollált erőszak
történik, ami nem igaz „odakint”.
Talán mondanom sem kell, hogy
ebben az esetben a szintén lehengerlő
erejű

ellentámadás roppant előnyös megoldás. Aki jól képzett
Lichtenauerben, minden védését
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igyekszik támadássá alakítani, ellen ütni, vagyis visszaszerezni az
előnyt és megtartani. Ez egy nagyon Valid stratégia volt egy középkori, utcai önvédelemben, ahol
a tét óriási volt. Ugyanakkor, tudni
kell azt is, hogy stresszhelyzetre az
ember fizikája és pszichéje olyan
reakciókat vált ki, amire nem lehet rágyakorolni, amit
nem lehet elke-

rülni, és
roppant
„megl e p ő ”
érzés.
Remegnek
a kezek, a
térdek; a száj
kiszárad;
a
kézfej csatakos
az izzadtságtól.
A perifériás látás
megszűnik. Szinte teljesen kihagy
a térérzékelés. A vér
visszahúzódik a test
belsejébe, a végtagok nehéznek és ügyetlennek tűnnek. A finom
motorikus
képességek
használhatatlanok. Az emlékezőképesség
megromlik, és irreleváns kérdések
árasztják el az ember elméjét.
A nem működő technikákat
(pusztakezes vagy kardos) az
áldozat elkezdi tapaszolni erővel,
vagy ismétléssel, ahelyett, hogy
technikát váltana.
Ilyen állapotban a begyakorolt taktikák, technikák erősen degradálódnak! Hogy Marc McYoung-ot
idézzem szabadon, csak az olyan

technikák lesznek valóban jól használhatóak igazi stresszhelyzetben,
amik egyszerűek, logikusak, kön�nyen végrehajthatóak. Mint például egy alsó akasztás. Vagy egy
Zornhau, amit még az adrenalin is
felpörget.
Az akció mindig gyorsabb, mint
a reakció. Mert lehet sok mindent
gyorsítani gyakorlással, de az idegi
jelzések sebességét nem; és a támadást az ember érzékeli, agyban felfogja, választ talál rá, majd újabb
impulzusokat küld az ellenreakció
végrehajtására.
Lichtenauer, középkori önvédelmi
szituációban értelmezve, az első
lehetséges pillanatban átfordítja a
mérleget. Hogy a támadó szemszögéből nézve az áldozat reakciója
egyben akció legyen: ezzel szerepcserét hajt végre. De emlékezzünk
a cikk elejére! Az előnyt nem veheti vissza azzal, hogy bevállal
érte egy találatot.
A „legjobb védekezés a támadás”
elv még egy ok miatt hatékony lehetett: tudni kell ugyanis, hogy a
fentebb leírt dolgok miatt egy valódi szituációban az első támadás
általában betalál. Vagyis az igazán
biztonságos az, ha nem a támadásra, nem is a szándékára, hanem a
támadás lehetőségére reagált a középkori vívó. Lehet, hogy ezt ma
„agresszívnak”, vagy „provokálónak” hívnák, és a jogi következmények sem lennének elhanyagolhatóak. De egy amerikai kommandós
tiszt így nyilatkozott erről: csodálatos túlélő stratégia!

Személyes véleményem, hogy
Lichtenauer tanai azért maradtak
fenn annyira sokáig élő hagyományként (400 év), mert a szituációk széles skálájában sikerrel
használhatóak. A tanok igazak
középkori önvédelemre, csatára,
párbajra és hosszúkard tornára, bár
ezek a szituációk más-más technikákat tesznek lehetővé / szükségessé, vagy tilthatnak egyes megoldásokat. A technikai / taktikai
repertoár egyszerű, könnyen tanulható, moduláris, épít az ösztönös
reakciókra, és viszonylag könnyen
előhívható stresszhelyzetben.
A címet nem véletlenül választottam. Az én szememben egy jó
lichtenaueri vívó olyan, mint egy
tigris: lehengerlő erővel, bátorsággal támad, nem ad előnyt, de
teszi ezt jól előkészítve, nem hanyatt-homlok, kockára téve mindent. Idéznék végül William Blake
(1757-1827) The Tiger című művéből két versszakot, angolul és
magyarul is. A magyar fordítás
első versszakát Szabó Lőrinctől,
a másodikat Kosztolányi Dezsőtől
idézem. Nem nagyon illik így, de

az eredetihez éppen jobban illőt
választottam.
Tiger, Tiger, Burning bright
In the Forests of the night,
What immortal hand or eye
Could
frame
thy
fearful
symmetry?
(...)
When the stars threw down their
spears,
And water’d heaven with their
tears,
Did He simle His work to see:
Did He who made the lamb make
thee?
Tigris! Tigris! éjszakánk
Erdejében sárga láng,
Mely örök kéz szabta rád
Rettentő szimmetriád?
(…)
Hogy a csillagfény kigyúlt
S az ég nedves könnye hullt,
Rád mosolygott Alkotód?
Ki bárányt is alkotott?

Felhasznált irodalom:
Sgt. Rory Miller – Meditations on Violence. YMAA Publication Center
Inc., 2008.
Marc MacYoung – The Professional’s Guide to Ending Violence Quickly.
Paladin Press, 1996.
Artwohl /Christensen – Deadly Force Encounters. Paladin Press, 1997.
Hans-Peter Hils – Meister Johann Lichtenauers Kunst des langen
Schwertes. Europäische Hochschulschriften, 1985.
Codex Wallerstein, Augsburg Universitätsbibliothek I.6.4.2.
Lichtenauers Fechtbuch / Hanko Döbringer / MS3227a, 1389.
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Mindig támadni?
Írta: Schunder László

E

lmélkedés a támadás fogalmáról:
Schunder Lászó hos�szúkardos tapasztalatairól ír.

A

Lichtenauer - féle tradíciót
kevés vívónak kell bemutatni. Ha mást nem is, de az alapvető
fogalmaival mindenki találkozott
már, ha máshol nem, a kezdő edzés
első fél órájában bizonyosan. Így
hallhattunk már olyan dolgokról,
mint „vorschlag, nachschlag”, és
a legtöbben úgy tudják, hogy a
lichtenaueri vívó mindig támad.
Mindig támad?
Valóban, sokan így értelmezik,
noha ez a kijelentés ebben formában egy helyen sem hangzik el az
MS3227a kódexben (az írás az Ars
Ensis honlapján olvasható). Van
egy mondat a [20v]-ben, ami így
szól: „Én mondom neked, senki
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nem védi magát teljesen biztonságosan.” Azt gondolom, hogy ezt
a mondatot értelmezik sokan úgy,
hogy „támadj”. Véleményem szerint a „mindig támadj” egy helyes
értelmezés, mert védekezéssel nem
lehet csatát nyerni.
De van egy alapvető félreértés!
A támadás fogalma nem tisztázott,
és sokan ezt - tévesen - kizárólag
az ütéssel (szúrással, vágással stb.)
azonosítják. Ehelyett a lichtenauer-i
„mindig támadj” felfogásban a támadás fogalma jóval túlmutat a
szimpla ütéseken. Emiatt - vitaindító szándékkal - szeretném boncolgatni a támadás fogalmát.

A támadás fogalma a vívásban.
Hogy sikeres ütést tudjak bevinni,
ahhoz az kell, hogy legyen alkalmam és képességem ütni, illetve
felismerjem azt, hogy ez a kettő
mikor van jelen egy időben. A képességemet tudom befolyásolni,
(ezt hívják edzésnek) az alkalmat
azonban nem, azt az ellenfelem
védelmi hibája fogja nyújtani nekem. Ezt a hibát annyiban tudom
befolyásolni, hogy különböző
módokon nyomást gyakorlok az
ellenfelemre, hogy akkor és úgy
reagáljon, ahogy azt én szeretném.
Ez az alapelv egyébként Szun-ce
örök klasszikusában, a Háború
Művészetében bukkan fel először,
ott komplett hadseregekre vonatkoztatva, de az elmélet ugyanúgy
érvényes két ember küzdelmére is.
Érdekesség:
„A legyőzhetetlenség rajtunk
múlik, de a legyőzhetőség az
ellenségen. „
Szun-Ce: A Háború Művészete
4. A Forma
Véleményem szerint a támadás jóval az ütés elött kezdődik, ami csak
a betetőzése a folyamatnak. Azt
kell elérnem, hogy az ellenfelem
úgy mozduljon, hogy nekem alkalmam legyen a legyőzésére. Tehát
rá kell kényszerítenem az akaratomat, el kell érjem, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan én uraljam
a harcot.
Ezekre különböző módszerek vannak. Az egyik legfontosabb ilyen
eszköz, ahogy nyomást tudok gyakorolni valakire, mindjárt maga a
mód, ahogy megközelítem. Minden embernek van egy biztonsági
zónája, ahol úgy érzi, az ellenség
még nem jelent rá közvetlen fenyegetést. Ha valaki egy stabil
állásban védekezik, és helyesen
méri fel a távolságokat, akkor na-

gyon nehéz dolog őt megütni. Ha
úgy közelítem meg a biztonsági
zónáját, hogy azt ő fenyegetésnek
érezze - miközben én még a saját
biztonsági zónámban vagyok - akkor erre reagálni fog. Állást változtat, kilép, feljebb avagy lefelé
mozdítja a kardját. Minden ilyen
mozdulat magában hordozza a hibázás lehetőségét, amit ha felismerek, akkor alkalmam van támadni.
Sok esetben az is előfordul, hogy
a másik kényszeredetten támad.
Az elhamarkodott ütés kiváló alkalom, hogy a megfelelő technikával
fogadjam, és megüssem az ellenfelem. Az, hogy erre képes legyek ismerjem a technikát és fizikálisan
is végre tudjam hajtani - gyakorlásokkal elsajátítható, rajtam múló
képesség.
Nézzünk
egy
példát
(vívástechikailag nem feltétlenül
helyes, de remélem szemlélteti,
hogy mire gondolok):
Ellenfelem „eke” állásban vár. Én
„jobb felső”-vel közeledek felé. Ő
ezt fenyegetésnek érzi, úgy gondolja, hogy védtelen a feje, így állást vált, szintén felmegy jobb felsőbe. Azonban a mozdulat közben
lesz nagyjából egy fél-negyed másodpercem, amikor a kardja köztes
állapotban van, és nem lesz képes
védeni a fejére irányuló ütést. Ezt
akkor tudom megcsinálni, ha a váltás közben nem, vagy nem elégséges mértékben lép hátra, megtartva
ezzel a távolságot közöttünk. Ez
az ellenfél hibája. Az én képességem pedig az, hogy felismerem
az alkalmat, és meg is tudom ütni.
Ez egy támadás. Akkor kezdődött,
amikor úgy döntöttem, hogy jobb
felsővel fogom megközelíteni, és a
fejére mért ütéssel végződött.
De mi történik akkor, ha hátralép,
és én nem tudom megütni? Az akaratomat akkor is rákényszerítettem,
hiszen én cselekszem, ő reagál. Az
eseménysor végén legrosszabb
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esetben is a kezdő pozíció marad
meg, és én újra cselekedhetek,
nem adom át az előnyt. De a legtöbb esetben az ellenfelem ros�szabb helyzetben lesz, ha más nem,
mentálisan, hiszen ő is érzi, hogy
én irányítok. Ennek fontosságát
Lichtenauer számos alkalommal is
kiemelni. Nem ütöttem meg, mégis sikerült gyengítenem. Vagyis folyamatosan támadok még akkor is,
ha nem történt ütés.
Ebből következve a támadás nem
egy ütés, vagy más, egy időpillanatba sűríthető cselekmény, hanem
egy folyamat. A támadás az, amikor irányítva az eseményeket az
akaratomat rákényszerítem az ellenfelemre, mentálisan és/vagy fizikálisan fenyegetem illetve gyengítem.
Nagyon fontos az, hogy én uraljam az eseményeket. Ennek akkor
is fent kell állnia, ha az ellenfelem
ennek pont az ellenkezőjét érzi.
(bővebben lásd Thibault-nál)A támadás egyik formája lehet az is, ha
szándékosan hagyok rést a védelmemben, amivel irányíthatom az
ellenfelem támadásának helyét. A
kiszámított módon érkező ütést aztán egy mesterütéssel hárítom, és
egy időben támadok is azzal.
Ehhez az alábbiak szükségesek:
■ az ellenfél vegye észre az alkalmat. Ez egyértelműnek hangzik
de egy képzetlen vívó nem fogja felismerni, hogy hol van rés
a védelemben, így hiába „trükközök” Ezért az én feladatom,
hogy helyesen mérjem fel az ellenfelemet, és annak megfelelő
technikákat alkalmazzak.
■ az ellenfél érezze úgy, hogy képes lesz megütni engem. Az ellenfél hibája, ahogy azt már korábban is írtam, elengedhetetlen a sikeres támadáshoz. Jelen
esetben alábecsül engem, vagy

túlbecsüli önmagát. Bármelyik
elég a sikeres támadáshoz.
■ valóban képes legyek megütni
a mesterütést. Ha nem vagyok
rá képes, az az én hibám, és az
ellenfél sikeres támadása.
Összefoglalva a győztes harc
megvívásához végig uralni kell
az eseményeket, vagy a lehető
legrövidebb időn belül vissza kell
szerezni a kezdeményezést. A
támadás azonban nem egyenlő a
folyamatos ütéssel, még kevésbé
a hárítások hiányával. A támadás a
szándékkal születik, és vagy fizikai
vagy mentális előnyt szerez nekem,
de legalábbis megakadályozza,
hogy az ellenfelem jusson efféle
előnyhöz. Ha hárítanom kell, azt is
úgy tegyem, hogy előnyt szerzek
vele, vagyis valójában támadok.
Azt gondolom tehát, hogy igaznak
tarthatjuk a „mindig támadni”
elvet - ha a támadás szót a maga
teljességében használjuk.

Érdekesség:
A nyomást a kendoban „seme” néven ismerik. Szó szerinti fordításban
annyit tesz: „Támadni”, vagy „Nyomást gyakorolni” A mögöttes
tartalma pedig így szól:
„még ha nem is vágod meg az ellenfeledet, akkor is folyamatos
mentális nyomás alatt tartva támadod”
Három módját ismeri a seme-nek.
- Öld meg az ellenfeled kardját.
Lényege, hogy fel-le, oldalra vagy bármely irányba mozdítsd ki a
középpontról.
- Öld meg az ellenfeled technikáját
Vagyis ne hagyd, hogy bármiféle technikát alkalmazzon ellened.
Alakítsd úgy a harcot, hogy ne legyen neki megfelelő a távolság, törd
meg az állásait, olyan állásokban állj, amit nem tud támadni.
- Öld meg az ellenfeled lelkét (ki)
Tán a legnehezebb mind közül. Érd el a kiállásoddal, mozgásoddal
egész fellépéseddel, lényeddel, hogy az ellenfeled féljen, vagy
legalábbis tartson tőled.
Lichtenauer szinte szó szerint ugyanezt tanítja.[20v]
További érdekesség, hogy a nyugat-európai vívásban is fontos a belső
erő, amit a japánok „ki”-nek hívnak. Lichtenauer a latin eredetű
„Auctoritas” [22r] kifejezést használja erre, ami magyarul „tekintélyt”
jelent, vagyis szintén egyfajta belső erőként lehet jellemezni.
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Népi birkózások sorozat

A

Népi birkózások a mai Nagy-Britannia területén (II. rész)
Írta: Sándor Zsolt

népi birkózásokról
szóló cikksorozat
első részében a rövid
történelmi bevezetés
és egy gyors kategorizálás után a Backhold,
Cornish és Devonshire,
Hickling és Norfolk
stílusú
birkózásokat
mutattam be. Ebben a
részében először a kisebb, kevésbé ismert
stílusokat mutatnám be
– mint a Bacon vagy a
Collar & Elbow – majd
pedig a XX. század elején hihetetlen népszerűségnek örvendő, az
olimpiai szabadfogású birkózás alapjaként
szolgáló
Lancashire,
avagy Catch-as-catchcan birkózás következik.

■ Half-nelson és crotch-holdból végrehajtott dobás

A Bacon stílusú birkózást az 1908
olimpiai bajnok Stanley Bacon
hozta létre az 1914-es években a
sorkatonák számára, azért, hogy
gyorsan el tudják sajátítani a birkózás alapjait. Az angol hadseregben egészen a 1960-as évekig
gyakorolták, mára azonban kihaltnak tekinthető. Szabályrendszere hasonlít a grundbirkózáshoz,
apróságoktól eltekintve. A cél az,
hogy felemeljük az ellenfelünket,
ez 3 pontot, és egyben automatikus
győzelmet jelent. Ha azonban az
ellenfél az emelés utolsó pillanatában egy akasztást (hank) hajt végre, akkor csak 1 pontot kapunk, és
újra kezdődik a küzdelem. A Bacon
stílusú birkózásban – ellentétben a
grundbirkózással – nincs egy kör,
amelyből ki kell tolni az ellenfelet.
Technikailag a szabadfogású bir-
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kózáshoz hasonlít, tartalmazza az
összes dobást, földrevitelt, viszont
a földrevitel technikákat nem fejezik be, hanem csak megtartják az
ellenfelet a levegőben.

Dél Walesben is gyakoroltak népi
birkózást, mely nagyban hasonlított a Cornish birkózásra. Észak
Wales-ben backhold birkózást
gyakorolnak, hasonló szabályrendszerben, mint Cumberland és
Westmoreland megyékben.

Skóciában egészen az 1985-ös
évekig gyakorolták a Loose Hold
- más néven Catch Hold - nevű birkózási formát. Ebben a stílusban
nem volt kötött fogás – az ellenfelet bárhol meg lehetett fogni – és

az volt a győztes, aki elérte, hogy a
másik fél a talpán kívül más testrészével is érintse a földet.
A Carachd Uibhist (Uist birkózás)
még mindig népszerű a Felföldi Játékokon Hebridean szigetén észak
Uist-ben, Dél Uist-ben, Benbeculaban és Eriskay-ban. A sport majdnem megegyezik a skót backhold
birkózással, némi szabályrendszerbeli különbséggel.
A Carachd Bharraidh egy loose
play stílus, melynél a földön való
birkózást is engedélyezett. Az a
győztes, aki az ellenfelet kitolja,
kidobja, vagy kicipeli a meghatározott területről.

■ Fent: Carachd Uibhist backhold fogásból, alul: Donald Dinnie
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A Scotch style – skót stílus – a
backhold és a catch-as-catch-can
birkózás ötvözete, a nemzetközileg
elismert skót erőember és birkózó
Donald Dinnie hozta létre az 1870es években, de az 1940-es évekre
kihalt. A stílus dobásokat, és földön való birkózást is tartalmazott.
Donald Dinnie-t saját korában
egyszerűen csak szuperatlétának
nevezték, ugyanis sportkarrierje
több, mint 50 éven át tartott, és
több, mint 11 ezer versenyen vett
részt, nem kevés sikerrel. Az 185
cm magas, majdnem 100 kilós bajnok nem csak birkózóként és erőemberként tűnt ki (1860-ban átsétált két összesen 352 kg-os kővel a
Potarch hídon, majd vissza), hanem
kiváló eredményei voltak futásban,
gátfutásban, táv és magasugrásban, rúdugrásban, súlylökésben és
kalapácsvetésben, valamint gerendahajításban is. Mivel az első újkori olimpiát 20 évvel a halála után
rendezték, nem lehetett olimpikon,
azonban az eredményeit tekintve
ha részt vett volna az első Újkori Játékokon, akkor 7 arany, egy
ezüst és egy bronz éremmel gazdagíthatta volna nemzetét.

A collar and elbow egy ír népi
birkózás, mely a kivándorló ír közösségnek köszönhetően hamar
gyökeret vert az Egyesült Államokban is. A stílus gyakorlóit
scuffler-eknek hívjuk. Alapvetően
egy jacket birkózás, mely rögzített fogásból indult: a felek a jobb
kezükkel megfogták az ellenfél
gallérját a bal fül mellett, míg bal
kezükkel az ellenfél könyökét rögzítették. Ezt az induló fogást nem
volt szabad megváltoztatni, csak
abban az esetben, ha az ellenfél
törte meg. Ha ez megtörtént, akkor
a versenyzők tetszőleges fogásmódot felvehettek. Ez a szabályrendszer rákényszerítette a gyakorlókat,
hogy technikából, ne pedig erőből
dolgozzanak.
A versengés a tökéletes dobásig
zajlott, ezt fall-nak nevezték. Ez
akkor következik be, ha az ellenfél
két válla és a csípőjének egy oldala, vagy a teljes csípője és az egyik
válla földet érint egy időben. A rúgások, és a fejelés szabálytalannak
számított.
A küzdelem kezdetén a felek különböző egyensúlyvesztést okozó
technikákat alkalmaztak, míg egy
megfelelő helyzetbe nem kerültek.
A küzdelem ezen része nagyon
sokáig, néha bizony egy óráig is
eltartott. Mivel a győzelemhez tökéletes dobást kellett végrehajtani,
láthatjuk, hogy a küzdő feleknek
nem volt egyszerű dolguk: egy
ügyes gyakorló az esés utolsó pillanatában is az oldalára tud fordulni,
elkerülve a vereséget. Éppen ezért
lehetőség volt időt kérni, ami alatt
pihenhettek a birkózók, hogy aztán
újult erővel vethessék be magukat
az összecsapásba.
A collar and elbow ír változata
nem tartalmazott földön történő
birkózást, azonban Amerikában ez
már engedélyezett volt: ilyenkor a
dobás végrehajtása után a másik
fél négy ponton történő leszorítá-

■ Collar and elbow birkózás kiinduló poziciója
sa volt a cél. A collar and elbow
bírkózásról bővebben Charles
Morrow Wilson 1959-ben megjelent “The Magnificent Scufflers”
című könyvében olvashatunk.
A lancashire birkózás egy északi
megyéből, Lancashire-ből származik. Elsősorban nehéz fizikai
munkát végző dolgozók: szénbányászok, vasipari munkások gyakorolták. A stílusban bármilyen
technika használata engedélyezett volt, ezért gyakran lancashire
catch-as-catch-can néven említik, mely szabad fordításban an�nyit tesz, hogy “fogd meg ahogy
tudod”. A lancashire név egy idő
után lekopott, és az Egyesült Államokban már mint catch-as-catchcan birkózás, vagy egyszerűen
csak catch birkózás terjedt el.
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A küzdelmek a dobások után a
földön is folytatódtak, és egészen
addig tartottak, amíg az ellenfelet
két vállra nem sikerült fektetni. Az,
hogy a két váll pontosan mit jelentett: a két váll egy adott pillanatban
egyszerre érinti a földet, vagy hogy
egy bizonyos ideig – általában három másodpercig – az minden
esetben a felek közötti megegyezés
részét képezte, mint ahogy a fojtások engedélyezése, vagy tiltása is.
A lancashire birkózás egyik legnagyobb alakja, a professzionális
birkózás szülőatyja egy angol úriember, aki Billy Riley néven látta
meg a napvilágot. Billy specialitása a submission küzdelem volt,
melynek során ügyes fogásokkal
olyan helyzetbe hozzák az ellenfelet, hogy az saját testi épsége érde-

kében kénytelen legyen feladni a
küzdelmet, de a különböző feszítéseket használhatták arra is, hogy az
ellenfél a fájdalom elől egy kétvállas, vereséget jelentő helyzetbe meneküljön. Billy először a városában
lakó szénbányászokat verte meg,
majd a tengerentúlon is sikereket

világbajnok lenne. Nem csoda hát,
hogy a teremben csak a legkeményebb, legelszántabb legények maradtak meg, olyan hírességek, mint
Karl Gotch, Bert Assirati, John
Foley, Jack Dempsey, Billy Joyce,
vagy Billy Robinson.

■ Lábfeszítés, Catch-as-catch-can
aratott. Ezután visszatért Angliába,
és elhatározta, hogy catch birkózást
fog tanítani Wiganban. Megvásárolt egy kis földet, ahol felépítette
az edzőtermét, amit The Snake Pitnek, A Kígyóveremnek nevezett
el. A terem szabályai egyszerűek
voltak: se gyerekeket, sem pedig
nőket nem engedtek be, olyan luxusról pedig, mint a fürdőhelyiség,
ne is álmodjon senki. Mindezeken
túl azoknak, akik nem voltak jó fizikai állapotban, vagy nem bírták a
fájdalmat, nem volt semmi keresnivalójuk a teremben. Visszaemlékezések szerint az első edzésre
betérővel úgy birkóztak, mintha az

Karl Gotch érdekes módon Japánban lett nagyon népszerű (hasonlóan Billy Robinsonhoz), és miután
különleges stílusával lenyűgözte a
japán közönséget, több japán birkózó is elutazott Angliába, hogy a
Snake Pit-ben fejlessze tudását.
A lancashire catch-as-catch-can
hamar, már az 1900-as évek elején
nagy népszerűségre tett szert, mind
az amatőr gyakorlók, mind a professzionális, megélhetésért birkózók körében. A megélhetési ebben
az esetben nem egy dehonesztáló
jelző, egyszerűen arról van szó,
hogy ezen gyakorlók a birkózást
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főállásban, megélhetés gyanánt
űzték.
Amatőr szabályrendszerben – ahol
bizonyos fogásokat tiltottak – a
catch birkózás rövid idő alatt nagy
népszerűségre tett szert, 1904-től
pedig az Olimpiai Játékok részévé vált. E stílus Franciaországban

lutte libre, Amerikában freestyle
vagy folkstyle, nálunk pedig szabadfogású birkózás néven vált ismertté.
Az első professzionális birkózók
Amerikában német és ír bevándorlókként érkeztek az új kontinensre.
Az Old World birkózást – amit az
általunk kötöttfogásúként ismert
birkózás egy változatának tekinthetjük – régi német sörkertekben
gyakorolták, és a birkózás egyetlen
célja a nézők szórakoztatása volt,
akik így több sört fogyasztottak.
Azt a lehetőséget, hogy valaki a
megélhetését birkózásból fedezze,
a 1900-as évek közepéig a karneváli atlétikai előadásokon való sze-

replés jelentette. A karneválosok
egyfajta utazó cirkuszként működtek: a tavasz beköszöntével sorra
járták a falvakat és városokat, felverték a sátrukat, ahol különböző
műsorokat adtak elő. Színes, látványos plakátokkal reklámozták az
eseményt, a hirdetéseken különböző birkózó jelenteket mutattak be
olyan szlogenekkel, mint “kiállunk
a világ ellen” vagy “bárki részt vehet”.
A sátorban a jegy megvétele után
nem csak különböző erőmutatványokat láthatott a mélyen tisztelt
publikum, hanem a bátor jelentkezők a megfelelő összeg befizetése
után lehetőséget kaptak arra, hogy
akár ökölvívásban, akár birkózásban összemérjék erejüket és ügyességüket a karnevál sztárjaival.

Természetesen a birkózók mindent
megtettek, hogy a kihívónak ne
legyen sok esélye. Kétféleképpen
lehetett legyőzni a karneváli birkózót_ az egyik a kétvállra fektetés
volt, a másik pedig egy adott időtartamig történő helytállás. Sejthetjük, hogy mennyi esélye volt
egy bátor helybelinek egy olyan
erőemberrel szemben, mint a korábban említett Donald Dinnie,
aki 300 kilós kövekkel sétálgatott,
vagy például George Lurich ellen,
aki egyszerre 5 embert emelt fel a
levegőbe, egy kézzel.
Ezen professzionális birkózóknak
nem csak erősek, hanem technikásak is voltak.
Erre nagy szükség volt, hiszen
gyakran olyan emberekkel kerültek szembe, akik maguk is birkóztak. Szerencsére ezen fiatal-

■ Karneváli sátor az 1950-es évekből
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■ A két legenda: Karl Gotch és

Masahiko Kimura

emberek amatőr szabályok szerint
játszottak, ahol a cél az ellenfél két
vállra történő fektetése, anélkül,
hogy fájdalmat okoznának neki.
A karneváli birkózókat azonban
nem kötötte ilyen szabály, ezért
olyan fogásokat, feszítéseket alkalmaztak, melyek következtében
az ellenfél kénytelen volt feladni
a küzdelmet. Erre gyakran szükség is volt, mert a bírót általában
a nézők közül választották - elkerülve a csalás látszatát - az pedig
gyakran nem ismerte fel a győztes
helyzetet.
A cirkuszi birkózókat négy külön
kategóriába sorolhatjuk, ezek a
journeymen, a hooker, a shooter
illetve a barnstormer.
A journeymen olyan kezdő birkózót jelent, aki karrierje elején áll,
és még csak kevés birkózó tudással
rendelkezik, ezért inkább a látványos alakításra próbálja a hírnevét
alapozni.
A shooter olyan birkózó, aki valódi birkózó tudással rendelkezik és
versenyszerű, nem előre megrendezett mérkőzéseken vesz részt,
míg a hooker ismer minden piszkos
trükköt és tiltott fogást, amit fel is
használ arra, hogy a megnyerje a
küzdelmet, ezáltal a cirkusz megtarthassa a pénzét.
A barnstormerek olyan birkózók
voltak, akik előre lebeszélték a
küzdelem eredményét a helyi birkózókkal, mivel fogadásokat is
kötöttek a meccsre, ezért nagy
pénzeket tudtak szerezni. Innen
származik egyébként a modern
professzionális birkózás, ahol az
eredmény előre megbeszélt, és a
lényeg a minél látványosabb show,
valamint a nézettség.
De ez már egy másik történet...

■ Egy jellegzetes bajusz, és a hozzá tartozó úr: Hulk Hogan,

amerikai professzionális birkózó és showman
Felhasznált irodalom:
Dick’s Art of Wrestling
Earle Liederman: The Science of Wrestling
Ed Wallance Smith: Professional Wrestling
Hugh F Leonard: A handbook of wrestling
Frederick R. Toombs: How to wrestle
Videó anyagok:

Catch: the hold not taken (videó)
Billy Robinson: W.A.R. Catch wrestling, Sport of Catch as Catch
can
Dick Cardinal: Carnival style catch wrestling
Internet:
Wikipédia Catch as catch can wrestling szócikk
www.scientificwrestling.com
Bartitsu yahoo group
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Páncélkovácsok Európában

A

(II. rész)
Írta: Hermeczi Olívia

cikksorozat második részében megismerkedhetünk a német
ajkú területek leghíresebb páncélkovácsaival.

■ Lorenz Helmschmied mesterjelzése

A

páncélkészítés a német ajkú
területeken több fő központra
oszlott szét: Augsburg birodalmi
városára, Baselre (Svájc 1501előtt), Landshutra, Nürnbergre
valamint az Innsbruckban lévő Német-római császári udvarra. Ezen
városokban éltek a híres páncélkészítő dinasztiák.
Augsburg
városában
a
Helmschmied család munkái a
legismertebbek. E család tagjai: Lorenz, aki 1467-től aktív és
1516-ban hal meg, Kolman (1471–
1532) és Desiderius (1513 – 1579).
A Helmschmied család az ausztriai
és a tiroli főherceg mellett a németrómai császárnak és más gazdag
megrendelőknek is dolgozott.
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Hasonlóképpen kiemelkedő a
Seusenhofer család, legfőképp
Konrad (aktív 1500-tól, 1517-ben
hal meg Innsbruckban). Hans (aktív 1514-től, 1555-ben hal meg)
alapítja meg a birodalmi műhelyt
Innsbruckban.
A nürnbergi Kunz Lochner hamar
hírnévre, komoly elismerésre tett
szert, mert több híres uralkodónak
is készített páncélt, köztük V. Károly Német-római császárnak, valamint Szászország hercegeinek és
Lengyelország királyainak is.
Nürnberg méltán érdemelte ki a
hírnevet, melyet a sodronyvértek
gyártásában szerzett. Később, a
XVI. században a város a keréklakatos lőfegyverek gyártásának központjává vált. Passau és Solingen

neve egybeforrt a kardpengékkel.
A híres passaui mesterek jegye a
futó farkas bemetszése a pengében, mely biztosíték volt a termék
kivételes minőségére. A solingeni
pengekovácsok később felhasználták ezt a jelzést az általuk gyártott
pengék minőségének tanúsítására.
Lorenz Colman
Augsburg cc. 1490 – 1516
Őt
Lorenz Helmschmied néven ismerik. Apja George szintén Augsburgban dolgozott,
Harbruckban és Luginslandban. A
neve 1467-ben jelenik meg először
a polgári feljegyzésekben, és hamarosan nagy érdeklődés mutatkozik munkái iránt. 1477-ben I. Mik-

sának készít egy páncélt, és ezzel
szabadságjogot nyer városának.
1491-ben Innsbruckban létrehoz
egy műhelyt. Közel 8 év munka
után, 1506-ban Mantovában bemutatja munkáit a királyi palotának. Az általa készített munkák
Bécsben és Madridban tekinthetők
meg.
Coloman Colman
Augsburg 1476 – 1532
Coloman, Lorenz fia a családja többi tagjával együtt felveszi a
Helmschmied vezetéknevet. 1512ben V. Károlynak dolgozik majd
ugyanebben az évben I. Miksa császár szolgálatába lép.
Coloman az általa készített páncélok díszítésére a Burgmair
családot alkalmazta.1525
virágzó évnek bizonyult
Coloman életében, mivel
Thomas Burgmair özvegyétől megvette a „Kovács
házat a Karoline utcában”.
Kiterjedt ügyfélköre volt
Olaszországban is, 1511ben Marchesa Francesco
di Matuától kapott egy
felkérést, hogy készítsen
egy olyan laminált ló lemezvértet, mely a ló egész
testét fedi.
A bécsi Zerghausban található egy kép, amelyen Harnischmeister Albrecht lovagol egy hasonló
stílusú vértbe öltöztetett
lovon. Ennek a vértnek
egy darabja megtalálható Brüsszelben a Musee
Porte de Halban. Bécs,
Wallace Collection, Madrid, Drezda (Tonlet „The

■ Desiderius által készített pajzs
1552-ből.
Chase”) múzeumaiban megtalálhatjuk Coloman munkáit.
Desiderius Colman
Augsburg cc. 1532
Desiderius Colman a fent említett Coloman Colman fia. 1532ben átviszi műhelyét az Augsburg
melletti Mauerburgba, ahol is a
Burgmairekkel dolgozik együtt.
Munkatársai között szerepelt a
fegyvergyártó Lutzenberger is,
aki 1545-ben házasodott ös�sze Desiderius mostohaanyjával.
1550-ben a Városi Tanács tagja
lett és 1556-ban V. Károly számára készített egy lemezvértet. II.
Miksa részére is készít vértet, itt
már azonban az apja mesterjelzését használja. Ettől az időponttól
kezdve a kutatók számára komoly
nehézséget okoz megállapítani,
hogy az adott vértet a család mely
tagja készítette.
Az alábbi, Desiderius által készített vérteket ismerjük: Madridban
található egy II. Fülöpnek készített
vért 1550-ből, és egy gazdagon
díszített, domborított kerek pajzs,
amelyen 1552. április 15.-i dátum
található.

■ A tiroli Zsigmond herceg páncélja. Ezt a nevezetes vértet
szokás a gótika csúcsának nevezni. Zsigmond ezt a vértet
1484-ben kapta Katherina von Schasennel kötött házassága
alkalmából császári ajándékként Miksától. Készítője Lorenz
Helmschmied. A vértezetre a burgundiai stílusjegyek a jellemzőek.

21

Matthias Frauenpreis
Augsburg
Apa: 1525 – 1549
Fiú: 1530 – 1604
Az idősebb Frauenpreis vagy
Frauenbreis a Colman család tanulója volt, 1529-ben vette el
Helmschmied özvegyét. A következő munkákat neki vagy a fiának
tulajdonítják:
■ Madridban egy Brassard, amely
egy vért részét képezi, a páncélt
Desiderius Colman készítette.
■ Egy pajzs, amely az ő nevét viseli, viszont a rajta lévő Fortuna
képet Hans Burgmair készítette.
■ Bécsben található egy kis pajzs
az ő mesterjegyével. Ez a pajzs
Miksa főherceg vértjének a része.
■ Drezdában Moritz választófejedelem fehér és arany vértjén is
szerepel az ő neve.4
Hans Grünewalt
Nürnberg
1440 – 1503
A nagyapja Nürnbergben harangöntőként dolgozott, ő készítette a
S. Sebald egyháznak a harangokat
1396-ban. I. Miksának is dolgozott, legkomolyabb versenytársa a
Milánói Missaglia család, akik ebben a korban Európa leghíresebb
páncélkovácsai voltak. A bécsi
Waffensammlungban megtalálhatjuk néhány munkáját.

gyet készítettek mintának márciusban, a többiért 397 aranyat és 42
krajcárt fizetett nekik. Madridban
található Daniel munkájának több
darabja: egy lóvért és kopjatörő
pajzsok melyek 1536-ban készültek.
Conrad Lochner
Nürnberg
1510 – 1567
1510-ben született és az apja
nyomdokaiba lépett két testvérével együtt. 1544-ben Conrad vagy
Kuntz II. Miksának dolgozott. Sokszor előfordult hogy nem volt pénze, még a lengyel király is tartozott
neki. Gyakran használt díszítőeleme a Triton és más egyéb tengeri
szörnyek. Munkái megtalálhatóak
Berlinben, Párizsban, Madridban,
Drezdában és Bécsben is.
Conrad, Hans és Jorg
Seusenhofer
Innsbruck
1470 – 1555

A két testvér - Conrad és Hans - I.
Miksa udvarában páncélkovácsokként dolgoztak. Conrad 1450 és
1460 között született. 1504-ben
Conradot szerződtetik és pénzt kap
arra, hogy növelje meg műhelyének méretét. A császár és Conrád
együttműködésének eredményeképpen létrejött egy olyan egyéni lemezvért, amely a mai napig
az ő nevét viseli. Ezt a vért típust
a korábbi olasz gótikus vérttől az
különbözteti meg, hogy egy olyan
bordázott díszítést tartalmaz, amely
befedi az egész páncélt. A p
áncélkovácsoláshoz sok nyersanyagra volt szükség, melyet
Styriában bányásztak, de olyan
nagy mennyiségben szállították ki
Angliába, hogy ez veszélyeztette a nyersanyag utánpótlást ezért
megalapítottak egy monopóliumot
és megtiltották az exportot. Ennek következtében az árak nagyon
megemelkedtek.1511-ből találunk
egy levelet amelyben Seusenhofer
panaszkodik, hogy Kügler, a bányamester rossz minőségű fémet
küldött neki, és ez esetlegesen

■ Conrad Seusenhofer munkája egy VIII. Henriknek készített szarvas sisak (1511 – 1514 körül)

Hopfer Daniel
Augsburg
1495 – 1566
Hopfer az első, aki üveget festett,
tervezett és készített. 1495-ben
Augsburgban élt, Heller szerint
1549-ben meghal. I. Miksa alkalmazta őt és a testvérét is. A 1566ban Danielnek és testvérének
Augsburgban megparancsolta I.
Miksa, hogy ne készítsenek felszereléseket Tarbantengardenak. Né-
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rossz hatással lesz Innsbruck hírnevére.
1511-ben Miksa megajándékozza
VIII. Henriket egy vérttel. Innsbruck archívumában azt találjuk,
hogy két cuirass is készült Anglia
királyának, ezek közül az egyik
aranyozott.
Seusenhofernek néha követelnie
kellett a császártól, hogy a munkáját fizesse ki. Utána öccse Hans
lett a királyi udvar páncélkovácsa,
majd átadta a helyét unokaöccse,
Jorg számára. Az ő vértjei megtalálhatóak Párizsban és Bécsben.
Conrad egyetlen hitelesen fennmaradt munkája a londoni Towerben
található.
Jacob Topf
Innsbruck
1530 – 1590
Csupán Dr. Wandelin Boeheim
kutatásainak köszönhetően maradt fent néhány információ Jacob
Topffal kapcsolatban. A három
testvér közül David, a legfiatalabb
testvér dolgozott Ferdinánd hercegnek. 1575-ben Jacob az innsbrucki
hercegnek dolgozott. Boeheim kutatásai szerint Topf 1562 és 1575
között nem Németországban, hanem valószínűleg Olaszországban
vagy Angliában dolgozott. Angliában történő munkásságáról megtalálható egy levél, amit Sir Henry
Lee írt 1590-ben. A levél, említést
tesz egy „ Jacob mesterről”, úgy
vélik talán Topfról.
Mindazonáltal érdekesek a munkái az Almain Armourers albumban, ami megtalálható a Viktória
és Albert Múzeum könyvtárában.
Ez a könyv vízfestékkel és tintával készített rajzokból áll. 31 képet
tartalmaz, amelyek bemutatnak 29
vértet, a kopjatöréshez szükséges
extra darabokkal. Az albumban 14
helyen találhatjuk meg az „Amiket
csináltam én Jacob” aláírást, azonban a Topf név nem szerepel.

■ Almain Armourers albumban szereplő rajzokat Jacobnak tulajdonítják.
A felső képen Thomas Scrope vértje látható.
A középsőn Roberd Dudley Lencester Earl-jének vértezete látható.
Az alsó képen Sir Henry Lee vértezete látható
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Anton Peffenhauser
Augsburg
1525 - 1603
Az augsburgi Anton Peffenhauser
a XVI. században az öt legkiemelkedőbb páncélkovács közé
tartozott. A velencei Correr Múzeumnak birtokában volt egy vaslemez karcolat, mely egy augsburgi
templomban lévő sír alsó részének
a felirata. A karcolat „Anthonius
Peffenhauser Mester” feliratot tartalmazza két feleségével és a 14
gyerekével, és mellette található a
címere és mesterjegye is.
Peffenhauser stílusa a buja díszítéstől az extrém egyszerűségig terjed.
Egyik legfigyelemreméltóbb műve
a portugál királynak, Sebastiannak
készített páncélja (1554-1578)
mely a Real Ameríában látható.
Itt természetesen felmerül egy
kérdés: Peffenhauser maga vési
a lapos-domborművet vagy egy
független művész készíti őket? A
kutatások szerint egy független
művész az, aki a díszítéseket készítette, ugyanis abban az időben nem
csak Peffenhauser készített vésett
páncélt.
A Real Armeríában található ■ Sebastiannak Portugália királyának vértje az 1550-es évekből.
II. Fülöp spanyol király (1527- Anton Peffenhauser munkája
1598) páncélja, melyet Desiderius
Helmschmied mester készített
1549-150 körül, és egy Jörg Sigman
nevezetű aranyműves díszítette,
Desiderius közvetlen kérésére. A
két páncél szerkezetében nagy hasonlóságot mutat, ezért felmerül a
kérdés, hogy lehetett-e valamilyen
kapcsolat a páncélok között. Ha
megnézzük a díszítéseket, szembetűnik, hogy Peffenhauser vértjének
díszítései minőségben és kifinomultságban messze a Jörg Sigman
által díszített Helmschmied páncél
felett állnak. Az ő formája robosz■ Fémlemez karcolat részlet,
amelyen Anton Peffenhauser
szerepel 14 gyermekével és két
feleségével
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tusabb és életerősebb, látványosabb
a fény és árnyék játéka, színesebb
és fennköltebb stílusban díszített.

A díszített páncélokkal szemben a
tiszta, más néven dekorálatlan páncél maximális védelmet nyújtott, a
teljes mozgékonyság mellett. Ezért
A fehér mellvért - melyet a feltéte- hozták létre a „fejedelmi tornavért”lezések szerint Szent György egyik et, ahol is a nehéz sima acéllemehűbérese viselt - kiváló példája a zek szerkezete nélkülöz minden
tiszta és funkcionális formának. A díszítést, felépítését a célszerűség
rézkarc alkalmazásának egy másik jellemzi, ezáltal teljes mértékben
jó példája egy lábvért, mely kékí- megfelel annak a szerepnek, amitett vasból készült és aranyozott dí- ért létrehozták. 1585-ben August
szítéseket karcoltak bele. A karcolt választófejedelem rendelt a fiának
díszítés nagy indákból áll, amik egy tornavértet. E páncél fényes
egy központi szárból göndöröd- vasból készült, karcolt és aranek, amit egy fekete vonal szegé- nyozott szalagok díszítik. A lánc
lyez, és egy aranyozott levélmintát sabatonoknak szilárd lábujj csapfoglal körül. A mellvérten - mely- jaik vannak. A zárt sisak egy taréj
ből 12 darab készült Szászország részből, egy hegyesedő visora-ból
választófejedelemnőjének - meg- és két laminált nyaklemezből áll
jelenik az augsburgi jelzés. Itt az össze. Egy fél-chamfron és egy koarany-kék témát arra használják, vácsolt nyereg tartozik még ehhez
hogy hangsúlyozzák a mellvért a fegyverzethez. A díszítés több
négyzetből és téglalapból áll válfrontális bordáját.
tozatos mintában, amit befeketített
II. Rudolf (1532-1612) és testvére karcolt vonalakkal határoltak. Az
Ernst főherceg (1553-1595) pán- augsburgi jelzés megjelenik a mell
célja a fekete és az arany színeivel és a hátvérten.
díszített. A díszítésen szereplő jellegzetes lombozat a komlógallyak- A XVI. század közepén az
kal hurkokat, csomókat képez.
augsburgi páncélkovács iskola
még mindig életerősen virágzott,
■ II. Rudolf vértje
de utána hanyatlani kezdett. Anton
Peffenhauser idős korára belátta,
hogy a páncélkovácsolás mestersége a feléledés reménye nélkül
fog feledésbe merülni. A hanyatlás
ellenére Peffenhauser egyike volt
azon keveseknek, aki tudta, ho-

■ Tornavért 1585-ből

gyan tud fent maradni ebben a korban, és hogyan lehet megtartania e
nemes művészet tradícióit egészen
a század végéig.

Felhasznált irodalom:
■ Breiding, Dirk H. „Famous Makers and European Centers of Arms
and Armor Production”
■ Charles, ‘Ffoulkes’: The armourer and his craft from the 11th to the
16th century
■ http://www.myarmoury.com/feature_arm_paffenhauser.html
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Hogyan rendeljünk
hosszúkardot?

A

Egy Oakeshott XVa típusú kard rendelésének története
Írta: Berkes Zoltán

megfelelő hosszúkard kiválasztása nehéz feladat, nagy
körültekintést igényel.
A következő cikkben
Berkes Zoltán bemutatja, hogy hogyan
zajlik egy adott korszakhoz kapcsolódó
fegyver kiválasztása,
elkészítettése.

E

zzel a kérdéssel ugye mindannyiunk találkozott már. Ha
nem, akkor rövidesen találkozni
fog majd vele, nincsen kivétel, hiszen a művészetünk gerince ezzel
a fegyvernemmel foglalkozik a
legtöbbet. Az írásomban egy kicsit
„professzionálisabb” hozzáállással
próbálom boncolgatni ezt a kérdést, de ne értsetek félre és ne is
ijedjetek meg, ez nem egy jövőbeni standard lesz (maximum ajánlott
útja lesz a rendelésnek)!
Mindenki biztosan hallotta már ezt
a mondatot: „Nem az eszköz a lényeg, hanem a tudás!” Én személy
szerint ezzel az állítással nem értek
teljesen egyet. Persze fontos a tudás és nem csak az eszköz határozza meg, hogy ki milyen ügyesen,
gyorsan, erősen és ravaszul fog vívni, de akkor is ott van az eszköz milyenségének és minőségének a kérdése. Tudjátok jól, hogy nem szeretek csak úgy a levegőbe beszélni,
megpróbálom ezt az állításomat
történelmi példával alátámasztani:
„O zu allem fechten gehoert dy
hoelfe gotes von rechte Gera der
leip und gesunder / eyn gancz
vertik swert besunder…”
- MS3227a, 17r – Anonymus – 1389
Vagyis:
„Minden víváshoz tartozik Isten
segítsége, egy egészséges és egyenes test és egy különösen jó kard.”
(Fordította: Berkes Zoltán)
Ebből láthatjuk, hogy a „régiek” is
foglalkoztak azzal, hogy jó minőségű eszközzel harcoljanak, vagy
gyakoroljanak, ha jobban belegon-
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dolunk, akkor ez teljesen egyértelmű. Egy harcos lehet a legjobb
vívó, ha a kezébe adnak egy 2,5
kg tömegű és vívásra alkalmatlan kardot, akkor sem fog tudni
ugyanolyan jól vívni, mint egy
tökéletes karddal. Ezt egy kicsit a
mai világ speciális, elit alakulataihoz tudom hasonlítani: egy ilyen
alakulat nemcsak a személyekből
áll, hanem a háttértámogatásból,
tervezésből, eszközből, stb. Így
alkotnak ezek egy teljes egészet,
így tudják ellátni a funkciójukat és
elérni a céljukat. Ha mindebből kiveszünk akár egyet is, akkor csökkenhet a hatásfok, vagy akár eleve
kudarcba fulladhat bármilyen kezdeményezés.
De miért is hozom fel ezt az egészet? Már jó ideje (kb. 6 éve) kutatom és próbálom értelmezni a kora
liechtenaueri művészet hosszúkard
részét és úgy gondoltam, hogy
ideje lenne végre még komolyabban kutatni ezt a területet. Minden
egyes tervezethez és „projekthez”
kell egy jól definiált cél. Itt ez nekem nem volt más, mint a következő:
„Szeretném a kora liechtenaueri
hosszúkard tradíciót pontosabban
kutatni, mind a környezet és mind
az eszköz szempontjából!”
Egyszerű, velős, egyértelmű. Megvolt a célom, már csak egy eszköz
kellett hozzá, tehát nem volt más
feladatom, mint kigondolni milyen
eszközigény léphet fel a kutatás
során. A következő tulajdonságokra gondoltam: vívásra alkalmas,
könnyű, megfelelő méretű és valid,

kódexben megtalálható forma. Ez
a rész is egyértelmű, ezért rövidre
is fogom: csak úgy lehet szimulálni egy adott technikát, ha minden egyes feltétel 100%-ban, mint
ahogy az eredeti környezetben,
teljesül. Abban a pillanatban, amikor megváltoztatunk egy elemet a
rendszerben, akkor az nem fog valós eredményt hozni és hamis következtetésekre adhat okot.
A megvalósított folyamat a következő pontokból állt:
1. A korszak kiválasztása:
A célban már lefektettem, hogy a
kora liechtenaueri tradíciót szeretném kutatni, de a korszak pontosítását nem úszhattam meg. Itt a korabeli források sokat segítettek:
■ 1389 – MS3227a (Johannes
Liechtenauer vívókönyve)
■ 1440 – Mscr. Dresden C 487
(Sigmund Ringeck vívókönyve)
■ 1452 – Cod. 44 A 8 (Peter von
Danzig vívókönyve)
■ 1440-1460 – Utolsó kakukktojásként (Talhoffert nem tartják tiszta
liechtenaueri vívónak) Talhoffer
vívókönyvei
(Thott,
stb.).

■ 1. ábra: Peter von Danzig
tőn „paratschwert” vagy másnéven
„feder” van), Talhofferében ellenben nagyon sok.
1.-2.-3. ábra.

■ 2. ábra: Hans Talhoffer - Blossfechten

Láthatjuk az intervallumot, így az
általam használt és vizsgált időszak az 1389-1460 lett, ez alapján
elkezdhettem a következő fázist.
2. Képi ábrázolások keresése
korabeli forrásokban:
Talán ez lehetett volna a legkön�nyebb és legszórakoztatóbb lépés,
hiszen csak gyönyörködnöm kellett volna a képekben és csak ki
kellett volna vágni a használható
képeket. Nem így történt persze,
korán beigazolódott a félelmem:
a korai forrásokban nagyon kevés
kép van, inkább szövegesek, mint
képpel ábrázoltak. Pontosabban:
Liechtenauer és Ringeck könyvében nincsen egyetlen kép se, Danzig
kötetében három kép van (abból
egy használható, mert a másik ket-
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■ 3. ábra: Hans Talhoffer - Harnischfechten
3.

Eredeti, múzeumi darab
keresése:
Szerettem volna a források
mellett még eredeti példányokra
is támaszkodni, ezért múzeumi
gyűjteményekben is kerestem. Ez
szintén nehéz lépés volt, hiszen
csak kevés múzeum rakja fel a
netre a gyűjteményeit, illetve a
gyűjteménybeli darabok legtöbbje
is parádé- vagy díszkard. A
maradék kardok nagy százaléka
hiányos vagy több kardból
összerakott „egyveleg”. Külön
öröm volt, hogy találtam egy
olyan eredeti példányt, ami
majdnem 100%-ban megegyezett
a forrásokban szereplő karddal.
(4. - 5. ábra)
4.

A használat céljának
kiválasztása:
Az időszak megvan, a képek megvannak, már csak a használat célja
hiányzik. Ezt a legegyszerűbben

az előzőleg összegyűjtött képek,
és a források szövegei alapján lehet összeírni. A képeken látható,
hogy ezt a fajta kardot mind páncél
nélküli (blossfechten) és páncélos
(harnischfechten) víváskor is használták. Az általam vizsgált három
forrás szövegében szintén találtam
páncél nélküli és páncélos vívást,
tehát az eszköznek alkalmasnak
kell lennie a fentebb említett mindkettő vívásformára (röviden: szúró-vágó). Majd ezt „teóriát” ös�szevetettem Ewart Oakeshott által
írt tipológiával (Ewart Oakeshott,
Sword in the age of chivalry, 126.
oldal, 1981) és passzolt az ott leírtakkal: a 15. században a lemezpáncélok elterjedése miatt a kardok átalakuláson estek át. Pengéjük masszívabb, keresztmetszetük
gyémánt alakú és hegyesebb lett,
ebből lehet látni, hogy a szúrás
előtérbe került. Mivel az alak, a
történelmi „háttér” és funkció is

■ 4. ábra: XVa – Hermann Historica – ck. 1400-as évek (Markolat
nem eredeti) (lent)

■ 5. ábra: Oakeshott XVa – The
Royal Armouries – ck. 14201460
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megfelelt, elkezdhettem a következő fázist.
5. Reprodukció keresése:
A tervrajz előtt kerestem még „korhű” és professzionális reprodukciókat abban a reményben, hogy

zel a feladattal, mert fontos volt a
pontosság és a tiszta specifikáció.
Egy hét alatt elkészült a tervezet,
az alatt többször is beszéltünk és
pontosítottunk, a végeredmény
magáért beszél. (7. - 8. ábra)

■ 7. ábra: A kard oldalnézete – Berki András tervezete

■ 8. ábra: A keresztvas oldal- és felülnézete – Berki András tervezete
találok pontos méretezést vagy
akár tervrajzot. Számos weblapot
pörgettem át és kerestem a megfelelő repro-t, míg az Albion Europe
oldalán megtaláltam azt, amit kerestem: (6. ábra) majdnem pontos
másolata annak a kardnak, amit
kiszemeltem, méretekkel és súllyal
kiegészítve. Egy változtatást fogalmaztam meg: a markolatgomb T2
Oakeshott típusú legyen (azért vállaltam ezt a módosítást, mert volt
ilyen ábrázolás is).

■ 6. ábra: Albion Europe The Talhoffer

6. Tervrajz megalkotása:
Általában itt adódnak a legnagyobb problémák a rendelésnél,
hiszen nem vagyunk se mérnökök
se profi szerkesztők. Én úgy döntöttem, hogy egy műszaki rajzban
jártas ismerősömet bízom meg ez-
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7. Gyártás:
Miután a Regenyei Péternek átadtam a tervrajzot, neki is álhatott a
kard legyártásának. Kettő hónap
alatt készült el, ezalatt rengeteget egyeztettünk és minden egyes
gyártási fázis után találkoztunk és
ellenőriztük az aktuális állást. Volt
egy-kettő eset, ahol kicsit módosítottunk a terven, de mindig szem
előtt tartottuk a kard arányait, ezzel
biztosítva, hogy a kész kard ugyanolyan arányokkal rendelkezzen,
mint a tervezett.
8. Teszt:
Miután kézhez kaptam az elkészült
darabot és túl voltam a kezdeti
döbbeneten és örömujjongáson,
azonnal ki is próbáltuk helyben. A
penge nagyon merev, a markolat a

szokásosnál kicsit rövidebb, tömege 1,45 kg és a keresztvas se akkora, mint az Albion Meyer federe. A
kard roppant fürge és jól kezelhető,
arányai megegyeznek a képeken
ábrázolt kardokkal, szerintem ez
a kinézetén és a dinamikáján érződik.
Konklúzió:
Mint olvashattátok, a folyamat nagyon hosszú volt, rengeteg időt,
pénzt és energiát fektettem bele.

Maga az előkészületi fázis tartott egy hónapig, majd a gyártás
kettőig. Ám a végén egy olyan
eszközt kaptam kézhez, ami hűen
szimulálja a régi, forrásokban feltűntetett kardokat, nagyon jó vele
dolgozni és nem utolsó sorban nagyon szépen/harmonikusan néz ki.
Mindenkinek csak ajánlani tudom
ezt a fajta rendelési módszert, lehet hogy drágább és nehezebb, de a
végén többszörösen megtérül.

■ Képek az elkészült kardról
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