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Köszöntő
Kedves Olvasó!
Először is szeretnék elnézést kérni mindenkitől, amiért a tábori szám nem jött össze, és egy kicsit megcsúszva készült el az 5. Kardlap (tudnám sorolni az okokat: kevés támogató csokit küldtetek, építési műszaki
ellenőri vizsga, utolsó pillanatban beküldött címertervek elbírálása, számítógép tönkremenetel, de nem teszem), de jó dolog a rosszban, hogy így most be tudott kerülni az újságba a tábori élménybeszámoló. (és ezzel a
dilemmám is megoldódott, hogy mi legyen a borítókép?)

Jut eszembe: Újság???... Anno az általam szerkesztett első számmal büszkén léptem be az edzőterem öltözőjébe, hogy „Itt az egyesületi újság!, majd valaki visszaszólt, hogy akkor lesz majd újság, ha a tizedik
számnál tartunk!
Jelentem, fél úton tartunk az Újsággá váláshoz!!! ;)
Térjünk hát át arra, mit is találtok ebben a számban. András Bálint cikkével indítunk, mely az ego és a vívás
kapcsolatáról szól. (ki is használtam a cikk címét arra, hogy régi kardomnak emléket állítva be is szúrjak róla egy fényképet)
Utána betekintünk a francia vívócéhek életébe, majd bemutatásra kerülnek V. Károly vértjei!
Ezután egy rövid kivonatát olvashatjátok Csepeli Andrea Free Scholler szakdolgozatának. Terveim szerint
a következő számokban bemutatásra kerül a többi szakdolgozat is.
Az újság második felében beszámolót találtok a tizedik dijoni találkozóról, a Free Scholler díjvívásról, és
a salgótarjáni edzőtáborról.
Végül egy riporttal búcsúzunk: Scundit kérdezgettük a AE Ligával kapcsolatban.
További jó olvasást kívánok:
Tóth Marcell (Doki)
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Cím: 9024 Győr, Babits Mihály u. 26-28
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A kiadvány ingyenes! Szabadon letölthető, terjszthető, és nyomtatható! Kereskedelmi forgalomba nem hozható!
Az újság, a benne szereplő cikkek, írások, a szerzők és az Ars Ensis
szellemi tulajdonát képezik, azok egészének vagy részleteinek nyilvános fórumon való terjesztése kizárólag a tulajdonos előzetes engedélyével, a forrás megjelölése mellett lehetséges.
(VÍGYÁZAT!!! az újság poleaxe megjelenítést tartalmaz!)
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Két él

A vívás és az ego
Írta: András Bálint

G

yakran fogalmazzuk Elméleti háttér
meg a feltevést, hogy Önismeret
a harcművészet eszköz „Az vagyok, aki vagyok. Úgyse leahhoz az általános embe- hetek
más: mért féljek hát fölfedezni, ki
ri törekvéshez, hogy sze- vagyok?”
Szophoklész
mélyiségünket érettebbé
képezzük, valamint csök- Miért vívok? Miért van szükségem
kentsük a gyengeségünk, a vívásra, küzdelemre? Biztos vabenne, hogy ezt a kérdést sotökéletlenségünk miatt ér- gyok
kan feltették már maguknak. A bátzett frusztrációt. Ezt a felte- rabbak komoly beszélgetésekbe is
vést szeretném részletezni belementek, hogy ezek a kérdések
megfontolt választ kapjanak. Fonaz alábbiakban, a rendkívül tosak, hiszen nem is a vívásról, haösszetett téma egy szeleté- nem a vívóról szólnak. Ezekkel a
próbáljuk megismerni
re, az ego-működésre fóku- kérdésekkel
önmagunkat, jelen esetben a vívás
szálva.
aspektusán keresztül.

Önismeret alatt saját személyiségünk felfedezését értjük. S bár a
tudományos igényességen biztos
javítana, de arra sincs keretünk,
hogy alaposabban megtárgyaljuk,
mit lehet azon érteni, hogy „magunkat”. Kezdetnek talán elég
annyi, hogy vannak olyan információk, emlékek, amiket magunkhoz tudunk kötni, amiket tudunk
magunkról. Minden, amit önmagunkról tudunk, az énképünkbe
tartozik; az énképünkben vannak
azok az információk, amik segítségével a milyen vagyok kérdésre tudunk válaszolni. Azonban ha csak
a fent példaként hozott két kérdést
mélyebben átgondolod, és őszinte vagy magadhoz, akkor rájössz,
hogy talán nem is tudsz magadról
mindent. Vegyünk egy hipotetikus
esetet: mondhatod, hogy azért szeretsz vívni, mert ezzel eltereled a
figyelmedet a hétköznapok prob-
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lémáitól. Aztán rájössz, hogy azt
viszont már nem tudod, hogy miért
egyszerűbb karddal megküzdeni
valakivel egy edzésen, mint a valóságban megküzdeni ezekkel a
problémákkal. Csak nem hárítasz?
Hát, ez eddig eszedbe se jutott, nem
érted ezt; nem is akarsz hárítani.
Nocsak, te csinálsz olyan dolgokat,
amiket nem akarsz? Nos, igen. Léteznek az elmén belül olyan rendszerek, amiket tudatosan, akarattal
nem tudsz befolyásolni. Ők irányítanak téged, és nem fordítva. Ilyen
rendszer az ego is.
Ego
A latin eredetű szó (én) megjárta
már a hadak útját, és számos értelmezése van. Hétköznapi értelemben, sőt, egyes szakmai cikkekben
is az ego kifejezés az egyén egyfajta izolált, hiú és önző részét jelenti.
Szívesen illetjük felebarátainkat
olykor olyan jelzőkkel, mint „egoista”, „egocentrikus”, stb. Ritka,
hogy ezeket a visszajelzéseket dicséretnek szánjuk, jellemzően arra
hívjuk fel velük a figyelmet, hogy
az illető túl sokat gondol magáról,
nincs tekintettel másokra, stb. Halkan megjegyzem, hogy az egoista
emberek tudják a legnagyobb átéléssel egoistának nevezni a többieket, de ez talán most nem ide tartozik. A pszichológia kissé másképp
áll ehhez a kérdéshez: mifelénk az
„egoista” viselkedés igazából az
ego egy jellegzetes működésmódjára vonatkozhatna.
Szakmai berkekben Freudnál érdemes kezdeni, ha az egóról kívánunk értekezni. A pszichoanalízis

atyja strukturális modellnek nevezett elméletében három különböző
részre osztja a személyiséget: ösztön-én, ego (én), felettes-én. Mindháromnak különböző szerepe van
a lelki működésben és fejlődésben.
Kezdetben vala az ösztön-én, ami
a kezdetektől velünk van. Az ösztön-én az öröm elvén működik, hedonista, azonnali kielégülést keres,
a környezetre való tekintet nélkül.
Egy idő után azonban a csecsemő
kénytelen szembenézni azzal, hogy
errefelé a dolgok nem egészen így
működnek, és a valóságban ritka,
hogy rögtön bekebelezheted/kieresztheted, amit csak akarsz. Kell
hát egy rendszer, ami kapcsolatot
teremt a külvilággal, segít alkalmazkodni a valósághoz. Ez lenne
az ego, s vele az ego-kontroll, az
a képesség, amivel az ösztöneinket
uraljuk. A későbbiekben szüleink
jóvoltából létrejön a felettes-én,
ahol a szabályok, tiltások, erkölcs
található. Néha nem örülünk, hogy
van felettes-énünk, mert neki köszönhetjük a szégyent, bűntudatot.
Annak azért örülünk, hogy másoknak van, hiszen a jól nevelt, erkölcsös emberekkel könnyebb kijönni, mert például nem veszik el
tőlünk az uzsonnánkat, még akkor
se, ha éhesek. Mind a felettes-én,
mind az ösztönén szeretne irányítani. Érezhető, hogy nem jó, ha túlműködik az egyik: ösztönlényként
még a valóságshow-k világában is
nehezen boldogulnánk, a túlzott
felettes-én működés pedig merev,
kényszeres, szorongó személyiséghez vezet. Az ego dolga a két rendszer közötti egyensúly rugalmas
szabályzása, illetve egyeztetése a
külvilággal.
Ez a fontos feladat ihlette meg Freud követőit, az énpszichológusokat. Szerintük az
élet alapvető célja az adaptálódás
(alkalmazkodás, evolúciós értelemben), folyamatos fejlődés. Az
Énkép fogalmak
•Valós
énkép:
ismerjük magunkat

ilyennek

•Idealizált énkép:
szeretnénk lenni

ilyenek

•Elutasított énkép: ilyenek nem
szeretnénk lenni

egyes ego-funkciók (gondolkodás,
önszabályzás, stb.) erősebbek, kifinomultabbak lesznek a gyakorlás
során, az ember – az ego – megtanulja, hogyan tud hatékonyabban
adaptálódni. Az elméletek szerint
minden viselkedés valamilyen
ego-funkció gyakorlása, fejlesztése, vagyis az adaptáció által motivált (Hartmann). A gyakorlatok
folyamán megtanulunk hatni a
környezetünkre, és kompetenciákat fejlesztünk ki, hogy ez a hatás
a lehető legjobb, legeredményesebb legyen (White). Mondanom
sem kell, ezek a próbálkozások
néha vakvágányra futnak. Lehetnek azért hatékonyak, gondoljunk
az ágyba vizelős gyermekre, aki
kevéssé vonzó, ám sikeres módon
tereli el a szülők figyelmét mondjuk egy házastársi problémáról.
Szerintem
magatokban
már lelőttétek a poént, hogy a vívás is egyike azoknak az általunk
választott gyakorlatoknak, amikkel
egyes ego-funkciókat szeretnénk
fejleszteni, és ezáltal hatékonyabban szeretnénk adaptálódni a környezethez. Ez szép és jó, de miért
gondoljuk, hogy majd pont ez segít
rajtunk? Milyenné is akarunk válni
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ezáltal? Milyen is a célállapot? Hol
van bennünk az a kép, hogy „milyenek szeretnénk lenni”?
Énkép
Ha felteszem azt a kérdést, hogy
milyen összefüggés van az egóm
és a vívás között, akkor arra szükségszerűen lesz – legalább – egy
válasz. A „nem tudom” is válasz,
hiszen egyértelmű jele az önismeret hiányának. A rám vonatkozó
információkat az énképem tárolja.
Ebben benne vannak a szükségleteim, a céljaim, a vágyaim és félelmeim, a környezettől kapott visszajelzések, a hiedelmek magammal
kapcsolatban, az identitásom (ki
vagyok, és ki nem vagyok), stb. Az
énkép tulajdonképpen a személyiség tudatban, memóriában hagyott
lenyomata.
Amikor magunkról tanulunk valamit, vagyis az analitikus értelemben vett ego működését figyeljük
meg, akkor az énképünket fejlesztjük. Amikor egy döntést hozunk,
akkor az énképünk meghatározó
benne, elsősorban azokon a kérdéseken keresztül, hogy „milyen
vagyok most” (valós énkép), „mi-

lyen szeretnék lenni” (pozitív lehetséges/ideális énkép) és „milyen
nem szeretnék lenni” (negatív lehetséges/elutasított énkép). Lehet
szó lelki fejlődésről, új munkáról,
vagyonról, bármiről; csupán annyi
kell, hogy a személyünket közvetlenül érintse.
Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy miért is vívsz, az énképedben találod meg. Ha azt
remélted, hogy majd én megmondom, ne is olvass tovább; csak az
idődet pazarlod. Bár az írás célja,
hogy két végletes példát állítson a
szóba jöhető kapcsolatokról, nem
lehetséges, hogy minden olvasó
megtalálja magát benne. Ennek
pusztán annyi az oka, hogy mind
a vívást, mind az énképet tekinthetjük fogalomnak, ám rendkívül
széleskörű, komplikált és összetett
fogalomnak. A vívás fogalma nem
ugyanazt jelenti mindenki számára (érdekes kísérlet, ha felteszed
magadnak a kérdést: „nekem mit
Néhány fogalom
•Ösztön-én: a freudi strukturális
modellben a velünk született
ösztönök (élet és halál) helye
•Felettes-én:
a strukturális
modellben a szabályok helye
•Ego: a strukturális modellben
a szabályozó elem a két másik
elem és a valóság között
•Ego-kontroll:
önszabályzó
képesség, az ösztönök gátlása,
ha azok a valósággal nem
összeegyeztethetőek
• Effektancia motívum: az igény,
hogy hassunk a környezetünkre
•Kompetencia-motívum:
az
igény, hogy hatékonyabban
hassunk a környezetünkre – az
adaptáció alapja
•Ego
rugalmasság
(reziliencia): az ego-kontrollt
szabályzó képesség, ami az
adott lehetőségek szerint állítja
be az önszabályzás szintjét
(legyünk olyan lazák, amennyire
lehet, és olyan szabályozottak,
amennyire muszáj)

jelent?”). Valakinek jelenthet hagyományokat, értékrendet, valakinek az erőszakos késztetéseinek
megtestesülését, lehet önkifejezési
módszer, önvédelmi eszköz, sport,
testi-lelki gyakorlat, életforma…
csak hogy pár példát említsek. És
ez a bonyolult fogalom kapcsolódik néhány ponton egy milliószor
bonyolultabbhoz: hozzád. Minél
jobban ismered önmagad, azaz az
énképed, annál több ilyen kapcsolatot fedezhetsz fel.
Légy erős
„Néha bújjunk vele ágyba, és közben mondogassuk: oroszlán!”
Használati utasítás a
férfihoz, nők részére
A végtelent alulról karcoló számú
lehetőség közül én a kisebbrendűségi érzés és a fölényre törekvés szempontjából közelítem meg
a vívás és ego kapcsolatát. E két
fogalom, illetve elmélet Alfred
Adlerhez köthető, aki szintén az
én-pszichológusok táborába tartozott. Fent már említettem White
elméletét, miszerint az ego arra
törekszik, hogy kompetenciákat
fejlesszen ki, megtanuljon bánni a
környezetével, és ezzel irányítani
azt.
Játsszunk el a gondolattal, hogy
ennek oka nem magától értetődik,
és tegyük fel a kérdést: de minek?
Adler válasza az, hogy a kisebbségi érzetet szeretnénk ezzel kompenzálni. Egész életünk során előttünk állnak a legkülönfélébb célok;
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mindig lehetünk szebbek, jobbak,
erősebbek…lehetnénk kevésbé kicsik és védtelenek. Adler elmélete
az, hogy mindenkinek van valamilyen gyengéje. Ez a gyengeség
frusztrációt okoz, ezért megpróbálunk kevésbé gyengék lenni. Siker esetén persze nem ülhetünk a
babérjainkon, hiszen a következő
célállapothoz képest már megint
kicsik és gyengék vagyunk, úgyhogy ismét próbálunk erősebbekké
válni, vagyis fölényre törekedni. A
ránk jellemző gyengéket, fölényre
törekvő stratégiákat hívja összességében Adler életstílusnak.
Hogy kinek milyen gyengéje, életstílusa van, mindenki keresse a
saját énképében. Kis szerencsével
már tud róla. A vívás a fölényre
törekvés egyik módja, ami egyéntől függően kompenzálhatja vagy
fenntarthatja a kisebbségi érzetet.

Vívódások
„Csak harcolni könnyű azzal, akit
nem ismersz, békét kötni lehetetlen.”
Yehuda Lahav
A lélek aktívan dolgozik minden cselekedetünkben. Akármit
teszünk, annak van valami oka
odabenn. És akármivé válunk, az
okok szintén odabenn keresendők.
Szokás ugyan a „körülmények áldozata/kegyeltje” szerepbe bújni,
ám a mi európai, individualista
kultúránkban végső soron mindig
az egyén a felelős önmagáért, ezért

ha valamilyen viselkedést magyarázni szeretnénk, hitelesebb a személyiségre alapozni inkább.
A legutóbbi Kardlapban olvastam
egy cikket, „Tigris! Tigris” címmel, ami két, különböző motivációkkal rendelkező vívó jellemzését
ihlette. Az elméletem valószínűleg
nem jellemzi pontosan a két típust, elvégre inkább a jelen, mint
Lichtenauer korának kardforgatóit
ismerem, ám ha osztjátok azt a nézetem, hogy közöttünk is vannak
hullamesterek és harcművészek,
talán elnézitek ezt a pontatlanságot.
Hullamester
„Egyszerűbb az elvárások ellen
küzdeni, mint felnőni hozzájuk.”
Alfred Adler
Az adleri elmélet rövid ismertetésénél valószínűleg páran hiányoltátok a kisebbségi érzet szélsőséges – és a köznyelvben is ismert
– változatát, a kisebbségi komplexust. Előfordul ugyanis, hogy az
egyénnek nem megy valami jól a
fölényre törekvés, és a kisebbségérzete a teljes énképére átterjed. Ő
általánosságban gondolja azt magáról, hogy egy vesztes.
A fölényre törekvés ugyanis alapulhat egészen hibás stratégiákon
is. Ezen stratégiák célja mindig az,
hogy azt a kevéske fölényt megőrizze, ami még maradt. Próbálkozhat például azzal, hogy kerüli a
kihívásokat, az olyan helyzeteket,
ahol kudarcot vallhat, és elveszítheti a már amúgy is kevéske fölényét (hétköznapi nyelvben inkább
önbizalomnak nevezzük). Ő sosem
fog kiállni magáért, sosem vállal konfliktust. Egy vizsgára el se
megy, vagy nem készül, szélsőséges esetben átdorbézolja előtte az
éjszakát. A kudarcot ilyenkor kön�-

nyebb a körülményekre fogni. Ha
gondban van, akkor valaki mástól
várja a megoldást. Nincs véleménye, úgyhogy felelősséget sem kell
érte vállalni.
Igen ám, de a hullamesterre ez
valószínűleg nem igaz, legfeljebb
gyerekkorában, elvégre valamivel
mégis ki kellett tűnnie ahhoz, hogy
Lichtenauer megemlékezzen róla.
Ő inkább fogta a kardot, és túlkompenzált, remek hivatkozási lehetőséget biztosítva a felsőbbrendűségi komplexus magyarázatához.
Ő agresszív, fizikai és pszichikai
értelemben is. Szeret „legyőzni”
másokat, általában olyanokat, akiken biztosan felül tud kerekedni.
Aztán büszkén hirdeti a diadalt,
és harsogja, hogy ő mennyire tud
vívni. Sajnos erre cáfolat lehet,
hogy a tanítványai, akik bedőltek
a reklámnak, rendre otthagyják a
fogukat a küzdőtéren. Természetesen erre tud magyarázatot adni,
hiszen komplexusos barátunk éles
szemmel észrevesz bármilyen hibát bárkiben, amire természetesen
puszta javító szándékkal felhívja a
figyelmet, ha lehet, jó nagy nyilvánosság előtt. Ezek a hibák mintha
benne is meglennének, ami azt illeti, nem kis mértékben (más szemében a szálkát megleli, de a sajátjában gerendát sem), de ezt nem
hánytorgatjuk fel neki, hiszen oly
érzékeny a kritikára… Különben
is, az ő hibáiért és gyengéiért úgyis mindig valaki más a felelős. Ő a
tipikus béta hím, aki nagy lelkesen
keresi az alfa hím társaságát, sütkérezik az ő dicsőségében, és tevékenykedik az ő nevében. Valószínűleg Lichtenauert is megkeresték
ilyenek, tekintve, hogy ő viszont
tudott vívni.
A dominancia igénye (Murray)
igen nagy, ha van családja, akkor
gyakran terrorizálja a hozzátartozókat. Jellemző rá, hogy mások én-

képét támadja, például egy vitában
ostobának nevezi őket, személyeskedik, megalázza őket. Ő ugyanis
nem csak a küzdőtéren nagy ember!
De mégis a küzdőtér az igazi…
Hány embert lezúzott ő már! Igaz,
hogy a többsége még két órát sem
volt a szerdai kezdőn, de hát a vívás
kemény sport, ő pedig csak tanítani
akarja őket, ő, aki már tud vívni.
Nem is érti, hogy miért néznek rá
olyan furán, amikor már harmadszorra is túl jól sikerült egy dühütés. Hiszen ő is kibírta volna a
fájdalmat, ha az edzői úgy akarták
volna… Az ő jelenlétükben azért
kicsit szerénykedik, hiszen mégiscsak ők az alfa hímek, és ha náluk
bevágódik, akkor nyilván vívni
is tud. Ha jóban van velük, akkor
mindig mosolyognak majd, amikor
emlékeztetik, hogy egy gyakorlatban neki kell elveszítenie az előütést, vagy hogy most lassan kell
csinálni valamit… Még szerencse,
hogy azt olvasta valahol, hogy a
párbajban dominálni kell, meg azt
is olvasta, hogy a párbajnak akkor
van vége, ha az ellenfél már vérbe
fagyva fekszik a földön… Igen, ez
az ő sportja!
Harcművész
„Az igazi harcos egyedül választja
ki magának a harcmezőt.”
Paulo Coelho
Miért is vív egy harcművész? Hogy
legyőzzön másokat? Nos, minél
jártasabb valaki a viadalban, annál valószínűbb, hogy a győzelem
olykor előfordul az életében. De
hogy is értelmezi ő a győzelmet?
Az, hogy a többiek úgy néznek rá,
mint nagy vívóra? Igen, ez jól esik,
de talán félreértik a helyzetet. Az
alulmaradt fél lehet egyszerűen
kimerült. Vagy a legyőzött lesü-
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tött szemmel mondja: „jobb vagy
nálam”? Lehet, tényleg jobb. Na
és? Az az önbizalom, amit most
a másik elvesztett, nem vándorol
át hozzá. Attól, hogy jobban vív
valakinél, attól ő még nem elég
jó vívó. Azt, hogy ő mennyire jó,
segít meghatározni a többiek teljesítménye. Azonban az igényszint
(McClelland) valahonnan belülről
fakad, hiszen ő nem akar a kiskakas lenni a szemétdombon. Ő jól
tudja, hogy mennyit gyakorolt.
Hogy mennyit olvasott, kísérletezett, küzdött, hogy eljusson erre a
szintre. Tudja, hogy mit áldozott
fel ezért. Ő tudja igazán, hogy
mennyit ér, mennyire jó az a mozdulat, amivel megnyerte, de akár
el is veszíthette az összecsapást.
Ő ugyanis nem egy másik embert
akart legyőzni, hanem a kisebbrendűségi érzését.
Az ellenfél legyőzésére neki is
szüksége van. A különbség az,
hogy a hullamester egy másik embert lát maga előtt, aki árthat az
ő önbizalmának. El akarja venni
tőle a fölényét. Tudja, hogy ha veszít, az mennyire fog fájni. Ha ez
az ember árthat neki, akkor nem
ellenfél – ellenség. A hullamester
ezért dühös, agresszív. „Vagy ő,
vagy én” – hangzik a filozófiája.
Ezzel szemben a harcművész csupán kihívást lát. Hogy ez a kihívás
pont egy ellenfél képében manifesztálódik, lényegtelen. Ez nem
személyes ügy. Neki az a dolga,
hogy elérjen valami pozitív célt,
nem az, hogy tűzzel-vassal küzdjön egy negatív elkerülése ellen.
Neki nincs kisebbségi komplexusa, nem hisz abban, hogy vesztes.
Az ő énképében valahol van egy
biztonságos terület, ami mindig
képes lesz őt erővel feltölteni. Ha
veszít, nem fog összeroppanni. Ez
csupán annyit jelentene, hogy még
tovább kell dolgoznia a kompetencia eléréséért, nem mar az önértékelésébe az ügy.
De mi is számára a kompetencia?
Nem az, hogy más embereken
úrrá tud lenni. Hanem a kihívásokon képes felülemelkedni, képes
küzdeni, mindent beleadni. Képes
adaptálódni, vagyis alkalmazkodni a környezet által támasztott
követelményekhez. Ha pedig neki
kell alkalmazkodnia, akkor önmagát kell legyőznie. Rá kell vennie a
testét, hogy úgy mozogjon, hogy az
a leghatékonyabb legyen. Szabá-

lyoznia kell az érzelmeit, hogy képes legyen döntéseket hozni. Összpontosítania kell a tudatát, hogy a
helyzet legnagyobb, legfontosabb
változóit fogja fel. Uralni próbálja
az ösztönöket, amik azt mondják:
„pusztíts”. Uralni akarja a felettes-én üzeneteit, amik azt sugallják: „ne bánts mást”. Egyensúlyt
teremt közöttük; fejleszti az egorugalmasságát (Block&Block). Ez
a rugalmasság szabályozza az egokontrollt. Képes lesz mindig csak
annyira szabályozottnak, merevnek lenni, amennyire szükséges.
Nem tudatalatti mechanizmusok
irányítják majd az önszabályzást:
neki is szerepe lesz benne.
Ő ezekben akar fejlődni. Hogy

hány ellenfelet győz le addig, amíg
eléri a célját, egyszerűen részletkérdés. Akár focizhatna is, hiszen
ezek a kompetenciák bárhol fejlődhetnek. Ő mégis a kardot választotta – talán mert úgy érzi, hogy ez
az egyéni fejlődés nem kap teret
csapatjátékban, talán a filozófiája,
identitása, a régi korok szeretete
vonzotta pont ide. Mindegy. Ez az
ő sportja.

A kard művészei

hullamesterek vagyunk valahol,
ám mindenkiben rejtőzik egy harcművész. Mindenkiben van kisebbrendűségi érzet, ám mindenki életében volt már egy győzelem, ahol
fölényt szerzett. Az arányokat pedig képesek vagyunk magunk beállítani. Törekedhetünk arra, hogy
inkább harcművészek legyünk.
Elgondolkodhatunk, vitatkozhatunk arról, hogy mit is jelent ez
nekünk. Megkereshetjük magunkban a harcművész tulajdonságait.
Kijelölhetjük példaképpé, vagyis
a pozitív lehetséges énképünkbe
építjük. És ugyanígy beépíthetjük
a negatív lehetséges énképünkbe a
hullamestert.
Óva intek azonban mindenkit:
ez nem lesz egy könnyű menet.
Olyan kihíváson kell felülkerekedni, amihez képest a legkeményebb
edzőtársunk is könnyű menet lenne. Szembe kell néznünk azzal a
ténnyel, hogy igazából mi nem is
vagyunk teljesen jól sikerült emberek. Szembe kell nézni olyan
dolgokkal, amiket az egónk nem
véletlenül tartott eddig az énképünkön kívül. Kivetítette például
másokra, ahogy a hullamester is
kivetíti a saját hibáit. Tetten érhetjük ezt a hárító mechanizmust egy
csatában például, amikor valahogy
nagyon ügyelünk arra, hogy ellenfelünk jól számolja a pontjait,
és segítőkészen figyelmeztessük,
hogy már kétszer végeztünk vele.
Vajon miért az ő hibáival foglalkozunk inkább?
De ugyanígy megtaláljuk cselekedeteinkben a harcművész rugalmasságát is. Egy ütés, ami gyors,
pontos, de mégsem fájdalmas.
Olyan erős, amilyen erősnek lennie kell. Nem én kiáltok, barátaim,
de a cikk végére arra a fájdalmas
következtetésre jutottam, hogy tulajdonképpen a kontroll-gyakorlatok jelentik az egyik legjobb utat a
harcművésszé válás felé.

„Elegáns fegyver. És persze jelkép
is volt.”
Obi-wan Kenobi (A. D.
Foster: Star Wars – A new hope)

Felhasznált irodalom

A fenti két jellemzés szélsőségekre vonatkozik. Ne kövessük el a
hibát, hogy kategóriákban gondolkodunk: ezek csupán egy skála
végpontjai. Mi valahol a kettő között helyezkedünk el: mindannyian

Carver, C. S., Scheier M. F. (2003)
Személyiségpszichológia. Osiris
kiadó, Budapest.
Waldmann Sz. (2011) Tigris! Tigris! in Kardlap vol. 4. pp. 6-10.,
Ars Ensis, Budapest.
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Vívócéhek és -testvériségek
Franciaországban 1400 és 1600 között
Írta: Waldmann Szabolcs, Olivier Dupois kutatásai nyomán

A

2011-es évvel lezárult
a kutatás, melynek
célja a franciaországi vívótársadalom felderítésének
megkezdése volt. Az eredmény messze túlszárnyalta
az elképzeléseket.

A híresebb vívócéhek jól ismertek
az olvasóközönség előtt: korábbi
cikkekben szóba került a London
Masters of Defence, a Marxbrüder,
vagyis a Szent Márk testvériség, a
Freyfechter von der Feder céh, a
Lukasbrüder testvériség. Hogy a
középkori és a kora-újkori, a mai
Franciaország területén működő
vívócéheket megérthessük, szintén vissza kell nyúlnunk ezekhez,
mert a különbségeik jól kifejezik
a fejlődésük irányát. Ugyanis bár
a német ajkú és a francia területek határosak voltak egymással, a
Marxbrüdernek nem volt befolyása francia területen, és mint tudjuk,
a saját területeiken belül is folyamatosan vesztettek a befolyásukból, a Freyfechter céh számlájára.
Ennek oka abban keresendő, hogy
a Marxbrüder kiváltságos levele
az egész birodalomra szólt, és fix
jogokat garantált a mestereknek;
ezzel szemben a Freyfechterek (és
ugyanezen logika mentén a francia
céhek) hagytak döntési hatalmat
a városi vezetők kezében. Érthető
hát, hogy a városok, főleg a szabad
városok, előszeretettel támogatták
a Freyfechter céhet, és Franciahonban is a helyi, városi céhek kerültek előtérbe.
Összesen 18 írásos forrást sikerült
2011-ben feltárni szabályzatok és
igazolások formájában, melyek
1450-től egészen 1599-ig terjedő
időszakra vonatkoztak. Ezek között
megtalálhatóak mester és provost
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díjak, 7 különböző fegyvernemben
(kétkezes kard, hosszúkard, kard
és buckler, egykezes kard, bot, tőr,
pika). Némelyik mindössze egyegy fegyverről szól, mások 4-5
külön fegyvernemben is avatnak
vívókat.
Az első említés egy céhes rendszerre egy 1455-ös oklevélben található, amely már meglévő királyi
szabályzatra (1450) hivatkozva
egy provost díjat említ. Itt fontos
megjegyezni, hogy a Marxbrüder
első írásos említése 1444, vagyis a
két országban a céhes keretek közel párhuzamosan fejlődtek ki.
Három vívócéh egyértelműen beazonosítható, ezeknek saját neve
a városéval egyezett meg, ahol
működtek: Paris, Toulouse, Lyon.
Ezen kívül sikerült azonosítani két
további testvériséget, Amines-ben
és Tournai-ban, ez utóbbi a Szent
Pál Testvériség nevet kapta. De
ezen kívül a városok saját belső
vívószabályzatai is érdekes információkat tartalmaznak, például az
Issoudun városi levéltár 1578-as
feljegyzései, és Dijon 1592-es vívószabályzata.
Példaként álljon itt egy Mester díj
igazolása, 1499. szeptember végéről, Châteaudun-ból:
„Jehan Gonnet maître ordonné
des jeux de l’épée, de la demilance et de la dague avec lettres

authentiques, nous est apparu
ce jour en notre présence. Il
institue, établit et passe maître
en fait et industrie des dits jeux
Jehan Phelipon qui après l’avoir
expérimenté se trouve être suffisant
et idoine. À donné et donne par ces
présentes pleine puissance, autorité
et mandement exprès de faire et
exercer les dits jeux publiquement
ou autrement où bon lui semblera,
par tout le royaume de France. Et
en ce faisant tenir écoles, écoliers
par toutes allées et bonnes villes
de ce royaume et autres lieux qui
lui sembleront bons. Après avec été
reçu, le maître a prêté devant nous
le serment en tel cas accoutumé,
qui demande d’observer et garder
par lui et ses écoliers les droits,
statuts et ordonnances des jeux...”

tiltotta a böfögést és a szellentést)
nem szabadott lábbal a
földről felemelni a kardot, vagy rálépni a kardra
tilos volt vívni cipő,
doublet, nadrág és fejvédő nélkül
tilos volt éles fegyverekkel
vívni
tilos volt a kardokhoz
nyúlni engedély nélkül
nem szabadott beszélni,
miközben a mester technikát mutat
be.

Vagyis

A testvériségek, amik egyébként
városi milíciaként is működtek, a
céhekkel szemben nemcsak vívómestereket vonzottak magukhoz,
hanem tapasztalt vívókat is. A vívók előnye belépés esetén abból
származott, hogy vívóteremhez
jutottak, összetartozás érzését és
magasabb társadalmi elismertséget
kaptak. A vívómesterek azért dönthettek egy-egy testvériség mellett,
mert sok vívót tudtak egyszerre
megcélozni tanításukkal, illetve
védelmet kaptak idegen mesterekkel szemben, akik a városba
érkezve mindössze 4-6 hetet oktathattak és maximum Écolier szintű
díjvívást tarthattak (Deák, valószínűleg azonos a máshonnan ismert
Scholler szinttel).
A Flamand Grófság területét kivéve a vívótestvériségek ritkák voltak: eddig Amiens, Tournai és talán
Abbeville városából maradt fenn
utalás, és csak az amiens-i foglalkozik ki a testvériség szabályaival.
Ezzel szemben Flandria területen
a következő városokban működtek testvériségek: Arras, Bethune,
Gand, Lille, Mons, Saint-Omer, és
utalás van arra, hogy Cambrai és
Valenciennes városa is otthona volt
egy-egy vívótestvériségnek.

„Jehan Gonnet, kardban, fél-pikában és tőrben, kiváltságlevélben elismert vívómester ma elénk járult,
hogy megvívassa és igazolja nevezett menetekben Jehan Phelipon-t,
aki miután megvívattatott, megfelelően ügyesnek bizonyult. Megadtam és ezzel a dokumentummal
megadok neki minden jogot, engedélyt és felhatalmazást, hogy eme
vívásokat nyilvánosan vagy privátban taníthassa, ahol csak szeretné
a teljes Francia Királyság területén, valamint hogy iskolát hirdethessen és tanítványokat fogadjon
ezen királyság minden helyén és
városában. Ezután fogadtam a szokásos esküt, mely őt és tanítványait
a nevezett fegyvernemek jogaihoz,
szabályzataihoz és rendeleteihez
köti.”
Királyi Szabályzatok
A királyi szabályzat (1450-1571)
sok érdekes szabályt előírt a céheken belül. A teljesség igénye nélkül
néhány érdekesség:
kötelező köszöntés terembe lépéskor (tisztítás, meghajlás
vagy szóbeli köszöntés? Ez nem
szerepel az írásos forrásokban)
az oktatás megkezdése
előtt a fegyverek keresztezése
tiltotta a káromlást, szitkozódást az oktatás alatt
tiltotta a fegyverek földhöz vágását
előírta az udvarias viselkedést (tiltotta a nők csúfolását,

Távol-keleti harcművészeti múlttal rendelkező olvasók minden
bizonnyal észrevették a meglepő
hasonlóságot ezen szabályok és a
dojóban elvárt viselkedés között.
A Testvériségek

A vívócéhek
A párizsi vívócéh szabályzatát IX.
Károly francia király fogadta el,
1567-ben (a király híres volt arról,
hogy „heves testgyakorlatoknak és
vadászatnak él”). Ezt a szabályzatot III. Henrik megváltoztatta
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■ a párizsi vívócéh szabályzatát
IX. Károly fogadta el 1567-ben
1585-ben, ami változtatás főként a
provost szinten eltöltött időt érintette (4 évre emelte a korábbi 2
helyett), és betiltotta a korábban
gyakorlott jogot (!), miszerint az
elhalálozott mesterek feleségei
tovább oktathatták a vívást. Viszont védte is a céhet, mert betiltott minden bemutatót és iskolát a
városban, amit nem a párizsi céh
rendezett.
A toulouse-i céh szabályzatát
1583-ben a városi tanács hagyta jóvá. Nem sok rendelet maradt
fenn, amik megmaradtak is inkább
az iskolán kívüli eseményekre vonatkoztak. Például előírták a mestereknek, hogy hetente egyszer
szentkenyeret osszanak a tömegnek. Ezen kívül kötelező volt más
mesterek temetésén megjelenni, és
toulous-i mester felett csak városi
bíróság ítélkezhetett. Viszont fennmaradt, hogy a város mit vár el egy
mestertől: legyen iskolázott kard
és tőrben, hosszúkardban, két kardban, alabárdban és botban. A dokumentum végén az alapító, első hat
vívómester neve áll: Astrie, SaintGinies, Raboys, La Tapie, Dupuy,
Debassio.
A lyoni céh szinte egyedülálló szerepet kapott a városban. Egyrészt
Lyonra jellemző volt, hogy a város
céhen kívüli, papír nélküli, idegen
és ismeretlen mesterembereknek
is engedélyezte adott mesterségük
gyakorlását, s ez alól pont a vívás
volt kivétel, ami 1583-ban szabályzatot kapott. Másrészt Lyon a

- Mester. Ott tanít,
ahol akar, nyilvánosan vagy privátban,
és mester díjvívásra
protezsálhat vívókat.
Forrásokban a pontos
megnevezés Mâitre.
- Mesterkandidátus.
Területben behatárolt
(csak helyi grófságban tevékenykedhet),
nyilvánosan nem oktathat, és egymaga
nem kísérhet mester
díjvívásra vívót (de
benne lehet a díjvívás
szervezésében).
A
forrásokban általában
General Provost néven szerepel.
- Mestersegéd.
Nem tarthat saját oktatást. A forrásokban
Provost, Lieutenant
vagy Teremfelügyelő.
- Deák. A forrásokban Écolier vagy
Joueur néven szerepel.

a céhek taglistáiból.
Az első magasabb szint viszont már
ismert ideig tartott, ez volt a Mestersegéd oktatás: 2 év volt a minimum idő (ugyanez más céhekben 3
év). Az ezt követő díjvívás és eskü
nyitott kaput a Mesterkandidátus
oktatás szintjére, ami 1-2 év alatt
volt abszolválható. Ez is viszonylag gyors pl. a London Mastershez
képest, ahol ugyanez minimum
3 év, de az is igaz viszont, hogy
Franciaországban akár mindössze
egyetlen fegyvernemből is lehetett
Mesterré válni. Ezzel szemben a
London Masters ugyanerre a szintre 3-5 fegyvernemet minimumként
előírt.
Ezután következett a mester díjvívás és az újabb eskü. Érdekesség,
hogy a rendelet a mesterek fiainak
„elengedi” az utolsó szintet, és
mestersegéd után azonnal mehettek a mester díjvívásra.
Mindezt összeszámolva, egy kezdőből a 15. századi Franciaországban kb. 7-10 év alatt válhatott mester.

Összehasonlítva
a
szinteken
eltöltött
■ III. Henrik a vívócéh szabályzatát megvál- időt és a kontextust, a
toztatta
következő azonosság
adja magát a francia
királyi játékokra 1550-ben egy lát- rendszerek és a London Masters,
ványos vívó-bemutatóval készült, valamint a német ajkú céhek köamiben 12 mester vett részt, vízen zött (ez utóbbiak csaknem azonos
és szárazföldön.
nomenklatúrát használtak a kutatás
Az 1583-as szabályzatot, melyet jelenlegi állása szerint).
4 mester írt (Jacques de la Moze,
Barthélemy du Loyet, François Francia Angol/Német
Modin és Benoist Midal), 1595 Écolier Scholler
novemberében fogadta el a városi Provost Free Scholler
tanács, 1596 februárjában a párizsi General Provost Provost / Profost
parlament (és hozzáírt egy plusz Maitre Master / Maister
szabályt); végül ugyanebben az
évben a lyoni udvarmester be is A tanulás menete a következőképiktatta. Ez azért említésre méltó, pen zajlott, egy XV. századi szamert az összes másolat megvan a bályzat alapján:
mai napig, az 1583-as, az 1595-ös,
az 1596-os Párizsban, és a beikta- A friss tanonc esküt tett, majd 4-6
tás ugyanebben az évben Lyonban. hétig tanult az oktatótól, ami után
Igaz, hogy 13 évig tartott az alapí- „védelemben” díjvívott. Ekkor vált
tás, de végül megszületett.
Deákká a vívásban (Écolier). Hogy
ezen a szinten mennyi időt töltött,
Az oktatás szintjei
egyelőre nem sikerült kideríteni:
egyrészt túl sok Écolier került ki
A kiváltságos levelek és szabályza- a városi polgárság tagjai közül,
tok alapján a következő vívószin- hiszen eddig a szintig a vándor
tek voltak elismertek Franciaor- mesterek is felvihették a vívókat.
szágban:
Másrészt az eltelt időt nem lehet
levezetni sem a testvériségek, sem

A franciaországi vívócéhek- és
testvériségek kapcsán a legfontosabb felismerés az, hogy Európa
nagy részén a vívás hasonló keretek között zajlott. Hasonlóak voltak a szintek, a díjvívások, a szinteken töltött idők, a fegyvernemek,
a szabályzatok és engedélyek; a
különbségek inkább helyi sajátosságoknak tűnnek. Összevetve ezt
az utazó mesterek számával, ami a
városi feljegyzésekben szerepel, a
megrendezett tornák és nyilvános
vívóiskolák számával, egy eddig
szinte ismeretlen világ tárul a szemeink elé, ahol a vívás, mint egyfajta korai tömegsport napi szinten
jelen volt a városi életben.
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Konklúzió

Felhasznált források:
1.
Korábbi
kutatások
a
London Masters of Defence, a
Marxbrüder, a Freyfechter és a
Lukasbrüder céhek kapcsán, lásd
Kardlap 1,2,3,4 szám.
2.
Mester és Provost igazolások, vívócéhek szabályzatai, vívótestvériségek szabályzatai a Francia királyság területéről, valamint
egyéb francia nyelvű területekről
(Venaissin, Neuchâtel, kivéve
Flanders) 1400-1600 között.

V. Károly és páncéljai
Írta: Hermeczi Olívia

V.

Károly egyike azon
kevés uralkodóknak
a történelemben, akiknek a
páncéljaiból a legtöbb mára
már ismert. Számos különleges páncél és kiegészítő
készült Károlynak. Ezek
egy része kerül most bemutatásra.

■ 1. ábra Konrad Seusenhofer
készíette vért. Most Bécsben található a Kunsthistorisches Múzeumban

■ 2. ábra: A képen a Landsknechtsek által kedvelt öltözet
stílusát másoló vért. Most Bécsben
található a Kunsthistorisches
Múzeumban

Született 1500. február 24-én
Gentben. Aragónia királya, Burgundia területeinek kormányzója,
I. Károly néven Spanyolország
királya (1516-1556), Kasztília királya (1555-ig csak kormányzó),
Nápoly és Szicília királya, Német
király (1519-1556) és Német-Római császár (1530-1558). I. Miksa
fiú unokája. 1558. szeptember 21én hal meg.
V. Károlynak I. Miksa által bejárása volt a nagy augsburgi páncélverő műhelybe, amelyet a
Helmschmied család tagjai vezettek. Kolman Helmschmied (14711532) és Konrad Seusenhofer
úgy tűnik, hogy V. Károly egyik
kedvenc páncélkovácsa volt, aho-

gyan nagyapjának, Miksának is a
kedvenc mesterei között szerepeltek a Helmschmiedek és Konrad
Seusenhofer is. Károly fennmaradt vértjei közül több darabot is
Kolman Helmschmied munkájának tulajdonítanak még akkor is, ha
magának a mesternek a jegye nem
szerepel a páncélon. Károly nem
csupán német mesterekkel dolgoztatott, hanem olaszokkal is, mint
például a Negrolik. A Károlynak
készült, legkorábbi ismert vérteket
1512 és 1514 között készítették. A
korábbit H. Rabeiler, a későbbit pedig Konrad Seusenhofer készítette,
valószínűleg I. Miksa megbízásából. Mindkét vért tervezésében követi a korabeli divatirányzatokat.
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Nem csupán vértek készültek V.
Károly részére, hanem számos sisakot is elkészítettek neki.

■ 3. ábra (fent középen) 1532
előtt készült sisak Kolman
Helmschmied munkája, úgynevezett „Diamond” Burgonet
■ 4. ábra (jobbra fent) Zárt sisak.
Készítő Kolman Helmschmied
1536

■ 5. ábra (balra középen) A
Maszk garnitúraként elnevezett
páncél sisakja. Negrolik műhelyéből került ki a páncél és ez a
sisak is. 1539-ben.

■ 6. ábra (balra lent) Felvonulásra készített burgonet 1545ben készült Filippo és Francesco
Negroli munkája

■ 7. ábra (középen) V. Károly tornavértje Kolman Helmschmied
munkája kb.: 1518 – 1520 „Valladolid Garniture” Ez a páncél Madridban a Real Armeríában található meg
A „Valladolid Garniture”-t állítólag
1518-ban (egyesek szerint 1520ban) készítették Károlynak a Spanyolországban tett első kirándulása
alkalmára. A páncél többszörösen
összetett. A bal kesztyű egyujjas,
ez egyfajta nehéz páncélkesztyű,
amelyet gyakran maniferként említenek, pontos fordításban pedig
vaskezet jelent. A lovag jelképét
a mellvért tetejére vésik, ebben az
esetben ez nem volt más, mint az
Aranygyapjú.
A nehéz sisak (19 font és 13 uncia)
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elülső részén, ahová az ütéseket
kapja díszítetlen, ellentétben a hátoldallal. A teljes ló vért (bard) egy
egyedülálló, lenyűgöző példány.
A ló hátsó részének a védelmére
szolgáló crupperre bibliai harcok
színhelyeit vésték, Dávid és Góliát harcát, és Sámson küzdelmét a
Filiszteusokkal. Ezt teszi teljessé
a kovácsolt nyereg és a fémmel
borított kantár. A ló vértjét alkotó
lemezeket vésett szalagokkal és
domborításokkal díszítették. A nagyobb részekre tölgyfalevél minták

kerültek. A ló vért súlya körülbelül
97 font.
(1 font = 453,59237 gramm)
(1 uncia = 31, 103477 gramm)
■ 8. ábra (balra) A Bardról készített rajz/festmény.

■ 9. ábra (balra lent ) Karolus
Divus

Szintén Madridban található a
következő garnitúra is, amely
a KD nevet viseli. Készítette
Kolman Helmschmied cirka
1525-ben.
Ez a torna-, vagy gyalogosvért Kolman munkái közül egy
elegánsabb darab, és csak egy
részét képezi a teljes garnitúrának. A vért több olyan résszel
rendelkezik, amelyeket cserélgetni lehet (olyan extra darabok tartoznak hozzá, amelyeket
segítik a viselőjét a különböző
harci stílusok alkalmazásakor).
Az alábbi képen látható egy
gyakran használt beállítása.
A páncélt két néven szokták hívni: armour de bordes
adiamantados (páncél gyémánttal, szegecsekkel határolva)
vagy „KD” Garnitúraként a bal
oldali pauldronon lévő dísz miatt. (KD – Karolus Divus – Isten
Károly, egy felségjelzés.)
A mellvérten lévő rüsthaken
(lándzsatartó horog) kivehető és
aranyozott díszítésű.
A páncél felületének nagy része egyszerű, de a határrészek
nagyon díszítettek. A díszítés a
nagyobb lemezeken általában öt
szalagból áll. A külső két szalag
egymással ellentétes irányban
darabolt. A két szalag között
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helyezkedik el egy középső szalagrész, amire piramidális alakokat
véstek, és ez a szalagrész határolja el a másik két rész között fekvő
vésett és aranyozott részt. A páncél
bővelkedik rézkarcokban, aranyozott részekben és gyémántalakokban, ennek ellenére Helmschmied
a túldíszítettséget féken tartja a
nagy kiterjedésű díszítetlen felületekkel.
■ 10. ábra (jobbra lent ) „KD”
felirat a bal oldali pauldronon

■ 12. ábra A mintául szolgáló vért. VIII. Henrik páncélja 1520-ból
Ezek a páncélok, miközben teljesen megvédték a testet, a mozgást
nem korlátozták. V. Károly nyilvánvalóan élvezte a gyalogos harcot, ahogy ezt ez a három fennmaradt tonlet harness is mutatja, amit
neki tulajdonítanak.
■ 11. ábra V. Károly Tonlet
Harness-e – Készítette Kolman
Helmschmied cirka 1525-1530

V. Károly Tonlet Harness-e képezi a legnagyobb díszét a madridi
királyi fegyverraktárnak. A nevét
a szoknya (tonlet) részéről kapta,
amely védi viselőjét a tornák gyalogos küzdelmei során.
A vért ismert Tonlete de cacerrai
(vadász tonlet) néven is. A tonlet
alsó részét egy széles sáv díszíti,
amely állatokat ábrázol vadászat
közben: medvét, szarvast és egy
vadkant üldöznek vadászkutyák. A
háttér rész aranyozott és az állatokat maga a vért lemezének a színe
adja.
A páncél többi részén is megmutatkoznak Helmschmied vésett
aranyozott szalagjai.

Kapcsolatai voltak Itáliában is.
A legkorábbi bizonyítéka annak,
hogy Károly nem csak német pán■ 13. ábra Burgonet Filippo
Negroli munkája 1533-ból

VIII. Henrik tonletje Londonban
a Towerben található, ami mintául
szolgált V. Károly tonletjéhez.
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célkovácsokkal dolgoztatott, az
az 1533-ban elkészült pajzs és sisak volt. Három jelentős szépségű
pajzs készült el V. Károly részére a
Negrolik által.
•
•
•

Oroszlánfej pajzs 1533-ban
Medúza pajzs 1541-ben
Egy másik Medúza pajzs 15501555-ben

■ 14. ábra Oroszlánfej pajzs
1533-ból.

■ 15. ábra 1541-ban készült
Medusa pajzs. Negrolik munkája

■ 16. ábra Medúza pajzs 15501555-ből

1546-ban készült Károlynak egy A páncélok mellett van pár érdevért Bartolomeo Campi által. A kesség, amelyek szintén V. Károly
vért jellegzetessége, hogy a stílu- részére készültek:
sa az antik görög kultúrából merít
ihletet. Elnevezése is innen ered:
Alla Romana.

■ 18. ábra A kard Negrolik által
Milánóban 1546-ban készült, a
Real Armeríában Madridban található meg..

■ 19. ábra Peter Peck által készített kétcsövű keréklakatos
pisztoly. Az elkészítés ideje 15401545 körülire datálható. A pisztolyt V. Károly címerével van díszítve illetve megtalálható rajta a
mottója is, amely a „Plus Ultra”
volt.

■ 17. ábra Alla Romana

Felhasznált irodalom:
Chad Arnow: Man of war, Charles V. Holy Roman Emperor
Luciano Rebuffo: Armature italiane, Roma 1959
Charles ‘Ffoulkes’: The armourer and his craft from the 11th to the 16th century Oxford 1912
Nickel, Helmut: Arms and Armor: From the Permanent Collection
http://alaintruong.canalblog.com/archives/2009/06/p40-0.html
http://www.nga.gov/exhibitions/2009/armor/fullscreen/armorfull.shtm
http://benjhamilton.blogspot.com/2010/12/filippo-negrolis-armour-02.html
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Harci lovak, csatamének a
középkori Nyugat-Európában
Készítette: Csepeli Andrea
Free Scholler Szakdolgozat

D

olgozatom témája igen
sok oldalt felölelő
anyaggá kerekedett ki, mire
azt mondhattam „kész”.
Ennek fényében igyekszem
egy kisebb írást, amolyan
bővebb összefoglalást írni.
Talán kedvcsinálónak a
dolgozat elolvasásához, talán azért mert elrettentő lehet páraknak a dolgozatom
oldalszáma. De ne ítéljünk
elsőre! Aki érdeklődik a
lovak iránt, minden bizon�nyal állíthatom, talál kedvére való fejezetet!

A

középkori emberek életében
a lovak minden napos
szerepet töltöttek be. Legyen
az málha cipelése, közlekedés,
posta szolgálat, hírvivő feladatok,
vadászat
(amelyre
csak
a
leggyorsabb lovakat alkalmazták),
vagy a harcmező kellős közepe.
Érdekesség, hogy ebben a korban
kevésbé fajtákról, mint inkább
lótípusokról volt szó. Négy lótípust
vettem górcső alá. Létezett több
típus is pl. a mezőgazdaságban, de
ezekre nem tértem ki.
Anégy főtípust pedig a dextrariusok,
palefridusok, cursariusok, illetve
runcinusok alkották.
Eltérő feladatokra más-más lovak
voltak alkalmasak, így tehát az áruk
is ennek megfelelően változott.
Egy kiváló harci ló fenntartási
költsége
megközelítette,
ha
túl nem szárnyalta a gyalogos
katonáét. Vigyáztak is rájuk,
roppant óvatosan bántak az értékes
dextrariusokkal.
A 8. században megjelennek a
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harci lónak alkalmas lovak, melyek
marmagassága alacsony, mindössze
130-140 cm magasra tehető. Ezek a
lovak megközelítőleg a 11. századig
kaptak szerepet a harctéren. Ezt
követően a lovakat nagyobbra,
magasabbra tenyésztették ki. Ezek
a lovak elbírták a saját vértjüket és
a felvértezett lovasukat is egyaránt.
Döfőlándzsa és nyíl ellen kizárólag
páncéllal lehetett védekezni. Ezt
a terhet viszont nem bírhatta el
bármilyen ló. Kettejük vértje
meghaladhatta a 100 kg-ot is.
Ezeket a lovakat nevezték „nagy
lónak”,
„grand
cheval”-nak,
„Great horse”-nak. Körülbelül
úgy lehet elképzelni őket, mint
vágtázó „tankok”. Marmagasságuk
170-180 cm-re tehető. Iszonyú
elképzelni, amint egy ilyen
felvértezett
tiprógép
felénk
vágtázik. Egészen a tűzfegyverek
megjelenéséig, a 16. századig jelen
voltak ezek a hidegvérű lovak a
középkori Nyugat-Európában. A
16. századtól könnyű, mozgékony
és gyors lovakra volt szükség.
Ebből adódóan az eddig hűségesen

használatból.
Egy másik tényező, amiért olyan
drágák voltak a mének az az, hogy
több kancacsikó születik, mint
mén. Kevesebb volt tehát belőlük.

szolgáló hidegvérű harci lovak a
mezőgazdaságban kaptak szerepet,
illetve tüzérségi szekerek előtt
továbbra is megállták a helyüket,
vontatták az ágyúkat.
Dextrariusok:
Maga a név eredete is érdekes,
ugyanis azt jelenti „jobbos”. Egyes
kutatók úgy gondolják, a ló jobbra
húzott (Rechtsgalopp), jobban
kilépett a jobb mellső lábával,
amelyet a lovasnak ki kellett
egyensúlyoznia. De utalhatott
arra is, hogy a csatlós ezeket a
lovakat jobb kézzel vezette (manu
dextrera). Megjegyzés ehhez
fűződően, hogy a lovat a mai napig
az állat bal oldalán vezetjük, bal
oldalán szállunk fel és le.

visszatetszést keltett, mivel úgy
gondolták a heréltek nem elég
vadak, viszont tény és való, hogy
könnyebben kezelhetőek.
A herélt lovakat paripáknak
(„parippa”-nak, többes számban
„parippion”-nak nevezték), amely
gyenge vezetéklovat takart. A
szó jelentése meglepő, hiszen a
magyar köznyelvben a paripa egy
átlagosnál jobb lovat jelent. Nem
tudni, hogy mikortól vált a „paripa”
a „herélt” ló szinonimájává.
A kancák eleve ijedősebbek, bár
adódik kivétel. Keleti kultúrákban
gyakori volt, hogy alkalmaztak
kancákat is harcban. Viszont, ha egy
mén befedezte, az problémás volt.
A vemhesség utolsó szakaszában
ugyanis ki kell venni a lovat a

Ezek voltak a legdrágább lovak,
körülbelül Ł50-100, vagy még
több volt az áruk.
Jellemzően
a
legnemesebb,
legdrágább lovakon a nemes urak és
lovagok lovagoltak, mely kiválóan
fémjelezte felsőbbrendűségüket,
gazdagságukat. Ezek a lovak azért
voltak rettentően drágák, mert
iskolázottságuk kiemelkedő volt,
vadak voltak és bátrak, utasításra
ugrottak, haraptak, rúgtak, viszont
nagyon engedelmesek voltak.
Könnyedén előfordulhatott, hogy a
lovak egymás ellen is harcoltak.
Itt megemlíteném, hogy a
középkorban csakis méneken
lovagoltak. Egy idő után fellazult
ez a hagyomány, és alkalmaztak
herélteket, amely sok esetben
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Visszatérve, ezeknek a nagy
lovaknak a leszármazottjai ma
is fellelhetőek. Külsőleg nagyon
hasonlítanak korabeli társaikra,
habár a középkori harci lovak híresek
voltak tüzességükről, viszont a
ma élő hidegvérűek többnyire
flegmatikusak, és nem minden
esetben mondhatók tüzesnek.
Teóriák léteznek arról, hogy a
középkori lovakat esetleg hidegvérű
munkalovakkal keresztezték pedig
a dextrariusok híresek voltak
melegvérű természetükről. Ma élő
leszármazottjaik közé sorolható
lófajták például a shire, clydesdale,
fríz,
percheron,
boulonnais,
comtois, brabant, francia ardenni.
A képeken a felsorolásnak
megfelelően illusztrálnám a lovakat
a
könnyebb
értelmezhetőség
érdekében.
Palefridusok:
Ez a lótípus tulajdonképpen a
klerikusok, nők, postaszolgálatosok
kedvelt lova volt, továbbá a
lovagok díszparipája is. Áruk nem
haladta meg a dextrariusokét de
még így is a legdrágább lovaglásra
használt lovak voltak (Ł10-50). Az
elnevezés később „pferd” néven élt
tovább.
Jellemző
tulajdonságuk
volt

a
palefridusoknak,
hogy
poroszkáltak. Vagyis azonos oldali
lábukat egyszerre mozgatták. A
poroszkálás nem csupán a DélAmerikában élő egyes lófajták
tulajdonsága, de génhiba is
okozhatja ezt a járást. Ritkán ugyan,
de kihasadhat a poroszkálásért
felelős gén.

A
poroszkák
sokkal
kényelmesebbek voltak hosszabb
távlovaglásra,
kevésbé
volt
megerőltető rajtuk az ügetés is,
főként a dámanyeregben ülő nőknek.
Alacsonyabb rangú lovagok harci
lovaként is megállták e helyüket,
illetve gyakorlatoztak is rajtuk,
hogy meghagyják drágább harci
ménjeiket a csatára. Elmondható
tehát, hogy a palefridus megfelelt
utazáshoz és csatához egyaránt.
A spanyol jennet a palefridus
típusába tartozó lófajta volt a
középkorban. Ez a fajta az idők során
„kipusztult”, kereszteződött más
fajtákkal. Viszont leszármazottja a
jennet a mai napig fellelhető.
A korabeliek között igen kedveltek
voltak a tarka (pinto) és párductarka
lovak, így ezt a lófajtát is ilyennek
tenyésztették ki. Az alábbi ábrán
egy mai párductarka jennet lovat
láthatunk:

Alkalmazták őket vadászatban,
hosszú távlovaglásban egyaránt,
hadseregben
pedig
gyors
hírvivő lovakként állták meg a
helyüket. Áruk körülbelül Ł1050 közé eshetett. Állóképességük
hihetetlenül
nagy,
sokáig
képesek ugyanolyan sebességgel
vágtázni. Gyakran alulképzettek
voltak a dextrariusokhoz vagy
a palefridusokhoz képest, ezért
voltak olcsóbbak náluk. Ebbe a
lótípusba beletartozott az ÉszakAfrikából származó berber, illetve
az Arab-félszigetről származó arab
telivér, amelyet az alábbi ábra
szemléltet:

kellett teljesen az alapoktól kezdődő
felkészítést adni nekik. De azt még
sosem tapasztalták milyen az, ha
valaki vértben, hosszúkarddal száll
fel a hátukra. A felszállással még
nem is volt gond, a kardot, vértet
hamar megszokták.

Runcinusok:

állat inkább időpazarlás pont úgy,
mintha ijedős lenne.

Tulajdonképpen málhás állatok.
Ennek a feladatnak egyaránt
megfeleltek pónik, lovak, szamarak,
szamáröszvérek és lóöszvérek.
Jóval
alacsonyabbak
voltak
a többi harcban alkalmazott
lónál, mindössze 120-130 cm
marmagasságúak voltak, viszont
elvitték fejenként a 230-270 kg
terhet is. Áruk feltehetőleg Ł5-10
között mozgott. A 12. századtól
az ökrösöket is kiszorították a
munkavégzésükkel, mivel jóval
nagyobb volt a kitartásuk és
teherbíró képességük azoknál.
Fogatban egyaránt megfeleltek
mind
a
közéletben,
mind
hadjáratban.
Gyakorlatban Csömörön:

Cursariusok:
Nemesek könnyű harci lovai
voltak. Nagyon gyorsak és
könnyen irányíthatóak voltak.

A dolgozat másik fele amolyan
kettő-az-egyben, hiszen Lazsival
együtt próbáltunk el több lóháton
való víváshoz kapcsolódó állást,
technikát álló helyzetből. Azért
kettő-az-egyben, hiszen egyfajta
megfigyelés, teszt is volt a két
kanca, Csoki és Csejte számára.
A lovak számára nem volt teljesen
újkeletű a feladat, mivel részt
szoktak venni élő történelem
órákon, lovasíjászaton. Ezért nem
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Egy jó harci lónál fontos, hogy
testileg-lelkileg
egészséges,
kiegyensúlyozott legyen. Továbbá
legyen nyugodt, de bátor. Nem
kis előny, ha egyúttal kíváncsi
is, hiszen az az állat, amelyik
kíváncsi, könnyebben tanítható,
jobban felkelti az érdeklődését az
újabb feladat. Egy flegma, lusta

A legnagyobb probléma az volt,
amikor egymás felé nyújtottuk a
kardunkat, illetve össze is ütöttünk,
attól eleinte megijedtek a lovak.
Ennek oka, hogy azt hitték őket
akarjuk megverni. Bátorságuk
bizonyítéka, hogy nem ragadtak el
minket, „csupán” hátralépdeltek,
kiléptek a kard hatóköréből. Ezt
nem volt egyszerű megoldani. Egy
ló tanulási folyamata se megy első
percről a másikra. Időbe telt mire
megértették, hogy nem ők lesznek
az áldozatok. Pár óra múlva
már egyre kevésbé volt heves a
kard iránti reakciójuk. A lovak
egymáshoz vezetéséhez segítségre
volt szükség, mert eleinte még
nagyon féltek.

■ Kardok összeütése

feladatot. A hasát pedig minden ló
szereti.
Befejezőül:

■ Segítséggel egymáshoz kellett vezetni a két lovat
A fegyverhez való szoktatás már
csak azért is lehet nehézkes, mivel
az állat könnyedén azt hiheti, ő lesz
az áldozat. Amikor lovaglópálcát
viszünk a hátára, arról tudja, hogy
fájdalmat tud okozni. Mi kardot
vittünk a hátára, ami nagyobb is,
mint a pálca, tehát nagyon fontos
a fokozatosság. Egyszerre nem
szabad sok mindennel terhelni a
lovat, hadd „eméssze meg” amit
aznap tapasztalt. Egy adottságaiban
megfelelő lovat körülbelül félegy év alatt meg lehet tanítani
alap dolgokra, amelyeket később
alkalmazni lehet fegyverrel a
hátán, sőt akár vértben is, legyen
az ügetés vagy vágta. Amennyiben
rendelkezésre áll több, már ezen
a téren képzett ló, úgy vezessük
oda azokat is. Mutassuk meg a
feladatot a képzett lovakon, majd
a „tanulón”. Az új ló így tanul a

többitől. Ezt nevezzük szociális
tanulásnak.
Elpróbáltunk néhány közelharci
technikát. Az első próbálkozások
némileg kudarcba fúltak, nagyon
nehéz volt pont annyira közel
vinni a lovakat egymáshoz, hogy a
technika elvégezhető legyen, de a
lovak ne menjenek neki egymásnak,
illetve ne perdüljenek ki alólunk
ijedtükben. A foglalkozás végére
ezt a feladatot is kezdték megérteni
a lovak, nem ágáltak ellene olyan
hevesen.
A tanítási folyamat során fontos,
hogy a lovakat megjutalmazzuk,
amikor valamit helyesen csináltak.
Azért is jutalom jár, ha nem ijedt
meg, bátor tudott maradni. Ezt a
ló ösztönösen összeköti magában.
Étel jár neki, ha megold egy

■ Egy közelharci technika
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Egy ló tanítása nagyon sok
törődést, és türelmet igényel.
Fontos,
hogy
minden nap
foglalkozni kell az állattal, szinte
együtt kell élni vele. Csakis így
érhető el a kellő belovagoltság.
Ennek hiánya orra bukáshoz
vezethet, lovunk elragadhat vagy
ledobhat. Az expozíció legyen
fokozatos, minden alkalommal egy
kicsit többet. A másik, ami fontos
lehet, az a segédek jelenléte. A
segéd tud közreműködni a lovak
lenyugtatásában,
fegyverek,
hangkeltések
megmutatásában.
Egy másik dolog, amit fontos
megjegyezni, hogy a sportlovaglás
során elsajátított tudás nem
elegendő. Egy kézben (többnyire
bal) kell fogni azt a szárat, amit
eddig két kézben fogtunk. A másik
kezünkben (vagy mindkettőben,
lásd íjászat) pedig fegyver lesz.
Testünkön acél vért, fejünkön sisak.
A sisakrostélyon pedig igencsak
lekorlátozódik a látótér. Tehát
egyszerre igen sok zavaró tényező
nehezíti meg a dolgunkat. Továbbá
lovunk reakcióit is figyelemmel
kell kísérni. Lónak, lovasnak
egyaránt tanulnia kell a lovon
vívás mesterségét, hiszen ehhez
egy igen bensőséges kapcsolat
szükségeltetik mind a két részről.

■ Csoki hátán vértben

Élménybeszámoló
Írta: Schunder László

Immáron 10. alkalommal került
megrendezésre a HEMAC legnagyobb összejövetele, az éves
központi találkozó Dijon-ban. 10
év alatt a rendezvény együtt fejlődött a HEMAC-al, és az európai harcművészetekkel, és mára a
legmeghatározóbb eseménnyé vált
Európában. 260 résztvevő, 36 különböző egyesület, számos egyéni
kutató, színvonalas workshopok,
egy poleaxe, valamint rengeteg

móka és kacagás jellemezte a rendezvényt.
Természetesen az Ars Ensis sem
hiányozhatott innen. 11 fős „delegációval” utaztunk a májusi télből
a mérsékelten napfényesnek mondható Franciahonba. Az út hosszú
volt és fárasztó, de jó hangulatban
telt. A szállás kissé szűkösnek bizonyult, de sok jó ember kis helyen
is sok jó ember. A városi közlekedésről nyilatkozva csak annyit,
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hogy villamost építettek. Teljes
hosszában. Mindenhol.
Idén két oktatót hívtak meg tőlünk,
hogy adjanak elő. Waldmann Szabolcs a windenről tartott egy nagy
sikerű oktatást, az előadás teljes
címe: „Windenről előnyben és hátrányban, a kontrollált és a kontrollálatlan erőszak esetei”.
Rajta kívül Berkes Zoltánt kérték
még fel, hogy ossza meg a nagyközönséggel mindazt a hatalmas tu-

dást, amit az elmúlt évek kemény
munkájával a birkózásról összeszedett. Előadásának címe „Fabian
von Auerswald: Haken, Gewaltige
Hinderwurf”, emberi nyelven:
„Horog és a borzalmas hátracsapás”. Zolit elmaradhatatlan kísérője, Rádi Ferenc segítette.
Csapatunk tagjai több előadáson
vettek részt. Az előadások között
voltak igazán jó, tanulságos elméletek. Kiemelném Colin Richards
performanszát, ami a távolságról,
kilépésről és annak használatáról,
illetve Colin poénjairól szólt. Alapvetően Fiore volt a kiindulópont,
de az elv minden fegyvernemben
és stílusban alkalmazható.
Emellett jó volt meg a korábbi bajnok, Axel Petterson workshopja,
ami inkább oktatói szempontból
adott sok pluszt. Témája a szabadvívás edzésen való felhasználása
volt.
Néhány előadás is elhangzott,
több ötletet hallhattunk, amelyek
továbbgondolása markáns lökést
adhat a HEMAC további fejlődésének.
Természetesen volt torna is, mégpedig mindjárt három.
Az egyiket, a feder tournamentet
volt olyan szerencsénk, hogy mi
rendezhettük, erről Szabolcs tollából olvashattok beszámolót.

A másik az elmaradhatatlan nejlonos torna volt. A tavalyi év óta
próbáltak fejleszteni az eszközön,
de véleményem szerint továbbra is
helyen kell kezelni, és nem szabad
igazi fegyvernek tekinteni. Ezen a
megmérettetésen Rádi Feri a második körig jutott.
A harmadik erőpróba a rapier volt.
Ebben Waldmann Szabolcs a negyeddöntőig menetelt, ahol is csak
a későbbi bajnok tudta nagy harcban megállítani. Érdekes volt látni
a különböző stílusok összecsapását,
de jellemzően a rapier-tőr összeállítás dominált. Személy szerint nekem nagyon tetszik a különbség a
feder és a rapier vívás között. Míg
ez utóbbi az úriemberek kifinomult
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párbaja, az előbbi a harcosok vad
élethalálharca.
Emellett számos szabadvívás, beszélgetés, tapasztalatcsere tette
felejthetetlenné ezt a három napot.
Dokival részt vettünk egy mókás
kutatásban, ami során különböző
zenéket hallgatva kellett vívnunk.
Érdekes volt, kíváncsian várjuk
az eredményeket. Annyit elárulok, hogy hegedűs metálra vívni
jó, francia lakodalmas popzenére
kevésbé.

A kapcsolatépítést segítette a rendezők által szervezett állófogadás
és az elmaradhatatlan szombat esti
vacsora. Itt, a hagyományokhoz híven átadták az oktatók ajándékcsomagjait, és kisorsolták a várva várt
tombolát. A fődíjat Fabrice ajánlotta fel, egy kézzel kovácsolt poleaxot, amely egy, a Dijon-i múzeumban őrzött darab pontos replikája.
Páran egész köteg szelvényt szorongatva vártak a sorsolást, de a
szerencse Doki mellé szegődött, és
övé lett a poleaxe. Gondolhatjátok,
hogy a hazafelé vezető úton mi
volt az elmaradhatatlan szóviccek
témája...
Az este másik fénypontja az volt,
amikor Dreynschlag csoport a 10.
Dijon alkalmából, átadta a rendezvény főszervezőjének, Fabrice
Cognot-nak I. Miksa kardjának
Regenyei Péter által készített replikáját.
Megegyeztek a bécsi lovagi múzeummal, hogy I. Miksa császár saját
hosszúkardját lemásolhatja. A kész
darab nagyon jól sikerült: aranyozott keresztvasa és aranyozott véggombja volt. Péter munkáját a 260
résztvevő vastapsa dicsérte.
Összefoglalva, Dijon olyan volt,
amilyennek vártuk. Kissé laza,
franciás szervezés, de rengeteg
pozitív élmény. Úgy gondolom,
hogy mindenképp érdemes efféle
rendezvényekre elmenni ha az ember teheti, Dijon-t pedig különösen
ajánlom mindenkinek, akit érdekel a vívás, és szeretne látni, hogy
merre fejlődnek a többiek, hol tart
most a középkori európai harcművészetek közössége.

Feder Torna

Ha valaki le tudja győzni a királyt, ő maga lesz az új király, s
Az Ars Ensis szervezésében idén a régi a sor végére ballag vissza;
a harcművészetünk központi ta- a sorból pedig újabb kihívó lép
lálkozóján, Dijonban, megrende- elő. Viszont ha a király elveszti
zésre került egy Federes torna (a az életét, ahol őt eltalálták, az új
Feder egy középkori fém gyakor- találati felület már csak az felett
ló hosszúkard fajta).
lesz érvényes. Így szépen felvánA különlegességét az adta, hogy dorol a torna alatt a célterület a
minden szabályát eredeti közép- fej legtetejére!
kori, franco-belga rendszerből Szintén eredeti szabály az is,
vettük: ilyen tornát 300 éve nem hogy szúrni, birkózni tilos, a talárendeztek Európában! Vezető bí- latot lappal kell bevinni, és minrónak Scott Brown-t kértük fel den szabálysértés után pénzbírsáAmerikából, a WMAC egyik got kell fizetni. Mi egy euróban
alapító tagját; a segédbíráskodást állapodtunk meg :)
Fabrice Cognot, Matt Easton és A leghosszabb ideig Anders
jómagam végeztük, az admi- Linnard tartotta magát királyként,
nisztrációt Berkes Zoli és Rádi aki 18 párbajt vívott egymás után
Feri végezte. A Federek eredeti anélkül, hogy valaki elvette volrendszer alapján kréta porozva na tőle a címet! A vívóeszköz két
lettek, ennek a folyamatos ellá- Regenyei Péter féle Feder volt,
tását a Faragó Peti, a Regenyei amik így a 17 vívó által megvívótt
Péter, a Hucker Feri végezték a összesen 51 párbajt sérülés nélkül
Maci felügyelete alatt. Eredetileg kibírták, újabb bizonyítékaként
ezt az apró szabályt nem akartuk annak, hogy mennyire jó minőbelevenni a rendszerbe, de a hely- ségűek (egy másik tipusú gyártszínen kiderült, hogy minden fel- mány a szemünk láttára törött
tétel adott hozzá. Építettünk egy ketté egy játékos vívás közben!)
vívókört kordonból, megérkeztek Harmadik
helyezett
Axel
a tévések, fényképészek, a nézők, Petterson (Svédország) lett, az
és belevágtunk.
egyetlen világbajnok hosszúkardA rendszer nagyon leegyszerű- ból (múlt évben minden megsítve a következő képen néz ki: rendezett tornát megnyert). Ő a
Minden résztvevőnek három Maci által felajánlott Tokaji bort
„élete” („venue”-je) van. Egy kapta. Második helyezett Anders
párbaj egyetlen pontig megy. A Linnard (Svédország) lett, kinek
találati felület az öv felett és a a magángyűjteményemből egy
könyök felett van. A vívók sorso- antik nyílhegyet ajánlottam fel.
lással kapnak sorszámot, amiből Első helyezett pedig az Ars Ensis
az első, az un. király. A királynak győri segédoktatója, Schunder
a legfontosabb képessége, hogy László lett, aki a Pongrácz Tamás
gyakorolhatja az utánütést, va- által felajánlott fametszettel és a
gyis minden dupla találat esetén Regenyei Péter által felajánlott
a király nyer.
Federrel lett gazdagabb.
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Free Scholler Díjvívás 2011
Írta: W. Csabán Mária (Maci)

2011.

június 1819-én került megrendezésre az idei
Free Scholler Díjvívás.

Az első állomás a Diplomavédés
volt. Szombaton a Trefort utcai iskolában gyűltünk össze, ahol egy
feldíszített teremben került terítékre a négy dolgozat, melyek a következők voltak:
Csepeli Andrea: Harci lovak, csatamének a középkori Nyugat-Európában
Faragó Péter: A sportolás során
szerezhető sérülések és más kóros
hatások ismertetése és azok ellátása
Fogl László: Harc lóháton Fiore
dei Liberi, Paulus Kal és Hans
Talhoffer kódexe alapján
Dr. Majár János: A lovagi etika
adaptálhatósága
Egy-egy jelöltnek egy óra állt rendelkezésre, közben rövid szünetet
tartottunk.
Először a jelöltek tizenöt percet
kaptak, hogy munkájukat ismertessék. Ezután az elnökség kérdezett,
majd a jelenlévő érdeklődők. Az
elnökség röviden értékelte a dolgozatokat. Itt is el lehet mondani,
hogy színvonalas munkák születtek.
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■ A díjvívók, és segítőik
A szünetben meglepetésünkre a jelöltek meleg pogácsával és frissítő
italokkal kedveskedtek nekünk.
A végén Csepeli Andreát köszöntöttük egy virágcsokorral, mert ő
az első, aki nem oktatóként vágott
bele a megmérettetésbe!
Másnap borongós időben találkoztunk a csepeli Sporttelepen fél
kilenckor. Kicsit félő volt, hogy
nyakunkba szakad az ég, de kegyes
volt hozzánk az időjárás és megkímélt bennünket. Egy-két esőcsepp
még jól is esett. Gondolom a jelöltek és az őket segítők nem bánták
nagyon, hogy nem volt harminc
fok.
Az egy óra futás résztvevői: Szabi
mint felvezető, aztán Maja, Peti,
Lazsi és Máté, aki vigyázott, hogy
valaki el ne vesszen út közben.
Az ütésgyakorlatot Berkes Zoli vezényelte, Kinga segítette, és együtt
is csinálták Andival. Én hol itt, hol
ott bukkantam fel, Főispotályosi
szememet le nem véve a résztvevőkről, de egyáltalán nem kellett
közreműködnöm ebben a szerepben.

A háromszor három párbajt a legvégén vívták meg a jelöltek a segítők közreműködésével.
A fegyvernemek:
Andi: Bolognai, rapier, hosszúkard
Maja: Bolognai, rapier, hosszúkard
Lazsi: Kard buckler, birkózás,
hosszúkard
Peti: Kard buckler, La Canne, hos�szúkard
A legvégén Szabi rövid beszédet
mondott, és kiosztotta az FS bizonyítványokat, ezáltal a már friss
FS-ek felmentést kaptak az alaptanterv kötelezettségei alól.
Az ő döntésük lesz, hogy hogyan
tovább. Reméljük, hogy a Provost
Iskolában folytatják tanulmányaikat, és három év múlva Iskolánkban már lesznek Provost címmel
rendelkező vívók!
Este a Trófea étteremben próbáltuk
az elvesztett energiát visszaszerezni ünnepélyes keretek között.
Elmondhatom büszkén, hogy itt is
helyt álltunk lovag módjára.
Szeretnék köszönetet mondani
azoknak az érdeklődőknek, akik
megtisztelték a jelölteket és eljöttek a Diplomavédésre. Szerintem
nem bánták meg, jövőre is sok szeretettel várunk mindenkit!
Gratulálok az új FS-nek!
■ Állítólag a díjviívóknak egy sárkányt is le kell győzniük ahhoz,
hogy az oklevelet megszerezzék
Igazából nem lehet eldönteni, hogy
melyik nehezebb, mert mind a kettő más jellegű megterhelést jelent.
De az kétségtelen, hogy a 110 párbajt megvívni egy óra ütés után érdekes élmény.
A többi dologról nem szólnék, mert
lakatot tett a számra a nagy FS sárkány. Azt még megengedte, hogy
elmondjam nektek, hogy a párbajok szépen lementek, és a 96. percben véget értek, a jelöltek nem töltötték ki a 111 percet. Egyébként a
párbajokban segítők tizenegy órára
érkeztek: Horváth Gábor, Kurucz
Zoltán, Palotai Márk, Rádi Ferenc,
Farkas Gergely, Sándor Zsolt,
Weisz Attila és természetesen Tóth
Marcell (Doki) Főherold, aki levezényelte a Díjvívás részt.

Maci

■ A Szakmai Alelnök köszönti a diploma védőket
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Edzőtábor 2011
Beszámoló
Írta: Németh Gábor (Hekka)

M

ajdnem egy hónapja
történt, hogy sokak
sajnálatára véget ért eddigi legnagyobb és legsikeresebb edzőtáborunk, hol
a vendégekkel együtt több
mint 120 ember fordult meg
hosszabb-rövidebb időre.

Leírni se lehet, mi minden történt,
de akit érdekel, ne legyen rest a
többieket faggatni szeptemberben.
Biztos vagyok benne, hogy senkit
se kell kínpadhoz szíjazni, hogy
élményeiről számod adjon.
De hogy mégis milyen volt a tábor? Jó kérdés. Nem mintha nem
lettem volna személyesen is jelen
elejétől végéig, de mindenkinek
mást adott, mindenki más elvárásokkal, s végül más élményekkel
távozott a salgótarjáni gyermektáborból, az Ars Ensis 2011-es edzőtáborából. Azt mindenesetre így
visszatekintve elmondhatom, kissé
kimerülten, de boldogan, elégedetten távoztam, s kezdtem meg az
igazi nyári szünetet, mellyel nem
voltam egyedül.
Aligha túlzok, ha azt mondom,
eddigi legsikeresebb táborunkat
zártuk. Magasra helyeztük a lécet
a következő évre, de ez így van helyén. Ám mielőtt túlságosan elkalandoznék...
A salgótarjáni táborba az oktatók
közül valamivel több, mint tucatnyian egy nappal „A csapat” érkezése előtt érkeztünk meg. Másod-
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szor léptem át a kaput, másodszor
éreztem úgy, „jópofa egy hely”,
de ahogy először alaposan körbejártam a tábort, elgondolkodtam,
„vajon elég lesz-e a hely?”. Nem
mintha sok jó ember ne férne el kis
helyen is, de ugyan ki bánná, ha
minél több hellyel gazdálkodhatna.
Az árnyas lugasokat látva, este a
szúnyogokat hiányolva végül megnyugodtam, hogy a hely adottságai
semmivel sem rosszabbak, mint
anno Csattogóvölgyben, jó alapokkal indítunk.
Eljött a másnap reggel, majd egyre közeledett a dél, s egyre többen
szivárogtak be a kapun. Először
azok, akiket kocsival hoztak, majd
más, a főhadtesttől leszakadó kisebb előörs tagjai érkeztek, végül
valamikor kettő környékén méretes kígyózó sor tűnt fel a nádas
mellett. „Készüljetek a rohamra”
hallottam magam mögül, s én is
közelebb léptem az asztalokhoz,
hátha elkél a segítség. Pár fős eltökélt kordon sorakozott fel a bejárat
mellett, hogy csak azokat engedje
be, akik minden papírt kitöltöttek.
Aztán...
Hipp-hopp, már sehol nem volt senki. Komolyabb fennakadások nélkül

lépte
át – látszólag – mindenki a tábor kapuját és vette az irányt
kijelölt szobája felé a Szalai
testvérek hathatós útmutatását követve :)
Már az első napot pozitív visszajelzésekkel zártuk. A Rozsdapattintó
többeknek is tetszett, jóllehet közel
sem az volt a célja, hogy közszeretet tárgyát képezze. Az emberkék
értékelték a felelősök felkészültségét, ez pedig aligha rontott az
érintettek közérzetén és sikerként
tudták elkönyvelni az első nap eseményeit. Talán csekély, de annál
fontosabb üzemanyag az ezt követő napra.
A következő napok, bár a menetrend
hasonló volt, mind máshogy teltek.
Reggeltől délig Maya és Berkes
Zoli tágította a koponyánkat (az
oktatókét), melybe egyszer-egyszer Maci és Szabi is besegítettek.
Csata előzte meg az ebédszünetet,
aztán délután változatos sávok következtek, melyek során majd’ minden fegyvernemmel meg lehetett
ismerkedni, amit az Ars Ensisben
oktatunk. Természetesen újabb
csata a vacsora előtt, s mindeköz-

b e n
rendületlenül sütött
ránk a nap, csak a
pihenők kecsegtettek
némi hűsöléssel a füzek árnyékában. Az éj beállta előtt
előadásokkal terheltük a fizikailag
próbára tett csapatot, majd végül
mi oktatók is összeültünk, hogy
megvitassuk a nap eseményeit, s
másnapra megmentsük a világot.
Jobbára sikerült :)
De nem csak mi voltunk jelen, neves
vendégekkel büszkélkedhettünk,
kik különböző, izgalmas témákkal
és edzésekkel tarkították a délutánok egyébként sem egyhangú repertoárját. El sem tudnám képzelni
a tábort Edgar nélkül, aki nem csak
a tábor nyújtotta elmondhatatlan
élményeket örökíti meg fényképek
formájában, de alkalmakat biztosít
minden íjászkodni vágyó számára,
hogy összemérhessék tudásukat,
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tanulhassanak,
gyakorolhassanak, s végül egy
barátságos versengésben megmérettessenek.
Egy biztos, Edi nélkül a
„kincstárunk” kongana az ürességtől.
Immár harmadszor csinálta végig
a tábort a csapattal és teljesítette
ezúttal a Scholler 3-as szint elvárásait Joeli Finnországból. Akárcsak
a korábbi években, idén is önzetlen
osztotta meg tudását Fiore művészetéről az érdeklődőkkel hosszú
órákat szánva az edzéseken túl is

■ Scholler díjvívás

■ Joeli Takala harmadszor volt edzőtáborunkban, és Scholler
3-ast vívott. Ebből az alkalomból az Ars Ensis címert ajándékozott neki.
■ Axel Pettersson. Meyer hos�azokra, kiknek éhsége e témában szúkard
már-már csillapíthatatlan.
Ellátogatott
hozzánk
Axel
Pettersson, ki minden neves bajnokságot megnyert már a Föld
körül, ezzel az első igazi világbajnokká avanzsálva ebben a művészetben. Meyerről, s evvel együtt
a párbajozásról, annak gyakorlati
oldaláról osztott meg egy-két műhelytitkot az edzéseire ellátogatók
számára.
Hollandiából, a De Orde Der
Noorderwind csapatát képviselve
voltak vendégeink Youval Kuipers
és Rouke Pouw, akik a sarló művészetéről tartottak bemutatót és
edzést. Bár csak a bemutatót volt
érkezésem megtekinteni, mindkettejükkel volt alkalmam hosszabban
is elbeszélgetni. E párbeszédek
■ Rapier edzés
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témáját jobbára a csapatuk és az
Ars Ensis közötti hasonlóságok és
különbségek adták. Őszinte kíváncsisággal kérdeztek a csapatról, a
felépítésünkről, lelkesen beszéltek
saját rendjükről, hitvallásukról és
ténykedésükről. Barátságos, nyitott szerénységük könnyen szimpatikussá tehette őket bárki szemében, alighanem rajtam kívül mások
is szívesen látnák őket újra a jövőben, valamelyik tábor alkalmával.
Oktatni nem oktattak, de tanítottak: zenéjével a Bordó Sárkány
Régizene Rend emlékeztetett,
mennyire imádom a nyenyere (tekerőlant ;) hangját, ráébresztett, milyen jó is lenne táncolni tudni erre
a zenére, s döbbenetes volt látni,
egy hétnyi intenzív fizikai megpróbáltatást követően mennyi energia
tud még mindig felszabadulni az
emberekben. Nem sajnálták a talpalávalót, s az utolsó este derekasan
megtáncoltatták, megvívatták a népet. Minden bizonnyal jól érezték
magukat ők is, s nagyszerű élmény
volt, ahogy az orruk előtt olykor
■ Youval Kuipers & Rauke. Mair
Sarló

négyen-öten flourishoztak, párbajoztak, majd a kardokat a „porond”
körül a földbe tűzve mind többen
ropták a táncot :) Régi pogány ünnepségek hangulatát idézte, ahogy
örömittasan táncolta körbe 60-70
ember a „zenekar” két tagját, kik
dobbal, dudával álltak a forgatag
közepén. A Sárkányok igazán kitettek magukért. Azt persze már kevesen tudják, hogy a középkorban
se volt máshogy, mikor jelesebb al-

tatlanul belefektettünk, meg fog-e
térülni, sikerként tudjuk-e majd elkönyvelni a tábort, vagy csak an�nyit jegyezhetünk fel magunknak a
visszajelzéseket hallva, a távozók
arcát figyelve, hogy „na, végül is
evvel is megvagyunk”?
Ezúttal is megért minden belefektetett percet.
Élménybeszámolóm végén egy
elmaradt adósságomat kell tör-

■ A Buhurt győztesei a lakomán az asztalfőnél ültek!
kalmakkal a vívócéhek zenészeket
fogadtak, s ők adták a talpalávalót
a vívni, flourishozni vágyóknak.
Sok munka volt a táborban, s bár
rég bevett recept szerint adagoltuk
az alapanyagokat, a legfontosabb,
a tábor helyszíne teljesen új volt
annak minden kisebb-nagyobb
elemével. Mindvégig volt bennem
egy apró szorongás – természetesen vannak dolgok a háttérben, ami
sosem kerül a felszínre -, vajon mi
lesz az egésznek a vége, hogy érzik magukat a tagok, milyen élményekkel gazdagodnak a külföldi
oktatók, milyen lesz utólag a tábor fogadtatása az egész társaság
részéről? S természetesen, hogy
vajon mind az a munka, amit látha-

lesztenem többek felé is. Vannak
közöttünk régóta kiemelkedő teljesítményt nyújtó tagok, kik a fél

■ Ki aludt az ágyamban...?
egyesületet viszik a hátukon, DE:
vannak, akik erejüktől, tudásuktól
függően bár szerényebb, nélkülözhetetlen feladatokat vállalnak magukra, azokat maradéktalanul teljesítik evvel járulva hozzá a végső
sikerhez felejthetetlen élményekkel gazdagítva minden résztvevőt.
Most azokhoz szólok, akikhez
korábban nem tettem. Köszönöm
mindazt a munkát, mindazt az odaadást, amit ebbe a táborba, s előtte
az egész évbe fektettetek. S köszönöm mindenkinek, aki eljött vagy
akár csak lélekben, de ott volt a
táborban.
Egyszeri alkalom volt? Nem, jövőre újra ott leszünk.
Élmény volt? Az, nem is akármilyen.
Van miért dolgoznunk, s bőven
van mire büszkének lennünk
mindannyiunknak, oktatottaknak
és oktatóknak egyaránt.

■ A talp alá valót a Bordó Sárkány Régizene Rend szolgáltatta
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CÍM
Alcím

S

zeptembertől útjára indul az Ars Ensis első
versenysorozata, a Liga mint az közismert, hogy egy
klasszikust idézzek. Ennek
apropójából beszélgettünk
Schunder Lászlóval, a Liga
koordinátorával.

Kardlap: Honnan jött az ötlet?
Schundi: Régóta érett már egy efféle rendezvény, de igazából a 2011es dijon-i úton körvonalazódott az
elképzelés. Hallottunk ott egy remek előadást Youval Kuiperstől (a
táborból emlékezhettek rá, ő volt a
sarlós srác - a szerk.) aki prezentálta a saját, Hollandiában működő
rendszerüket. Ez adta meg a kezdőlökést, ennek alapján dolgoztuk
ki az Ars Ensisre szabott versenysorozat kereteit.
KL: Miért jött létre a Liga?
S: Két alapvető célt tűztünk ki a
Liga elé. Az egyik, hogy legyen egy
olyan eseménysorozatunk, amivel
a tagság szívesen foglalkozik, ami
állandó figyelemre számíthat mindenki részéről. A másik pedig az,
hogy szervezett kereteket adjunk
azoknak, akik szeretnék összemérni kardjukat a többiekével.
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KL: Van már ennyi vívónk, aki
érett egy ilyen sorozathoz? Egyáltalán, kinek a részvételére számítotok?
S: Igen, szerencsére határozottan
azt mondhatom, hogy van. Eddig
is sejtettem ezt, de a táborban látottak alapján bátran ki merem jelenteni, hogy tagjaink nagy többségének megvan a megfelelő tudása
egy ilyen barátságos versengéshez.
A Díjvíváson látottak győztek meg
végleg, amikor nagyon szép küzdelmek zajlottak végig. Nem csak
a Scholler 2-3 fokozaton, hanem
a Scholler 1-et vívók is magasan
az előzetes várakozásaim felett
teljesítettek. Tehát mindenki részvételére számítok, aki vívott már
legalább egy plüsskardos párbajt
életében!
KL: Szóval szeptembertől indul
a hosszúkard - torna...

korlatilag November végéig lehet
csatlakozni a Ligához. A lényeg
az, hogy December 1-én, éjfélkor
legyen meg az 5 különböző emberrel lejátszott mérkőzésed.
KL: És mi a helyzet a döntővel?
S: A karácsonyi edzésen tartjuk
meg. A Döntőben már csak hos�szúkard
lesz a fegyver, PGYÜK vagy
Feder. Ez utóbbi természetesen
csak akkor,
ha mindkét fél beleegyezik, a Liga
alapvető fegyvere a plüsi.

S: Elnzézést, szeretnék pontosítani.
Nem hosszúkard torna lesz, hiszen,
ahogy korábban is említettem, ez
egy, az Ars Ensisre szabott versenysorozat. Itt az iskolában számos egyéb speciális fegyvernemet
is lehet tanulni, mint például a birkózás vagy rapier, de említhetném
a januártól induló szablyavívást
is. Emiatt úgy gondoltuk, hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy
ezekkel a fegyverekkel is lehessen
mérkőzni.
KL: Ez azt jelenti, hogy ha én
mondjuk birkózva akarom teljesíteni a kötelező mérkőzéseimet,
akkor akár ezt is megtehetem?
S: Igen, az Alapszakaszban pontosan ezt jelenti.

KL: Lesz-e központi, szervezett
verseny?
S: Sajnos az első szezonban (szeptembertől - decemberig) erre nem
lesz lehetőség. A speciális fegyverek edzésén lehet alkalmat találni,
hogy más városokban lakókkal
mérkőzhess, és terveink szerint a
Várcsatán lejátszott mérkőzések
soron kívül beszámítanak majd az
eredménybe. Emiatt is döntöttünk
az Alapszakasz kihívásos rendszere mellett. Ezzel egy kicsit több
terhet raktunk a résztvevők vállára, de azt hiszem, egyáltalán nem
teljesíthetetlen dolog három hónap
alatt öt különböző emberrel megmérkőzni.
KL: Meddig lehet jelentkezni?
S: A jelentkezés elindult, de gya-
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KL: Mit kap a győztes?
S: Dicsőséget. Ezen felül büszkén
viselheti az Év Vívója címet.
KL: Lehet a Várcsatához hasonlóan felajánlásokat tenni?
S: Igen, örömmel várjuk a felajánlásokat!
KL: egy utolsó kérdés, hol lehet
bővebb információkhoz jutni, illetve jelentkezni?
S: Egyrészt a Liga honlapján, amit
az Ars Ensis honlapjáról érhettek
el, vagy ezen a linken: https://sites.
google.com/site/arsensisliga/ Jelentkezni, kérdéseket feltenni pedig vagy a schunder.laszlo@gmail.
com címen vagy pedig nálam személyesen tudtok.
KL: Köszönöm szépen!
S: Én köszönöm, és várlak a versenyen!

