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A kiadvány ingyenes! Szabadon letölthető, terjszthető, és nyomtatha-
tó! Kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Az újság, a benne szereplő cikkek, írások, a szerzők és az Ars Ensis 
szellemi tulajdonát képezik, azok egészének vagy részleteinek nyilvá-
nos fórumon való terjesztése kizárólag a tulajdonos előzetes engedé-
lyével, a forrás megjelölése mellett lehetséges.

Kedves Olvasó!
Elkezdődött hát az új tanév. A legfontosabb esemény talán az, hogy új tananyaggal, és tanrenddel indultak 

el az edzések. Akik ott voltak az edzőtáborban, azok már kaphattak belőle egy kis morzsát előzetesként.
A tanév beindításával egy népszerű esemény is elindult, ami nem más mint a LIGA. Ha az információim 

jók, akkor mire ezeket a sorokat olvasod, addigra bőven túl leszünk 200 levívott párbajon.
Az évindító események azonban itt még nem érnek véget. Lezajlott egy évnyitó bográcsozás (sajnos tűz-

gyújtási tilalom volt) és október elsején ismét bevettük Solymárt várát. 
A Lovagi Tornát dijoni bajnokunk Schunder László nyerte.
Beindult a spec fegyvernem oktatás is, ahol a fegyvernemek színes palettája kiegészült a történelmi box-

szal, illetve februártól várható a szablya oktatás is.
Csatlakozva a lendületes évnyitáshoz cikkíróink sem haboztak, hogy egy újabb számmal örvendeztessük 

meg nyájas olvasóinkat.
Nem is rabolom tovább a szót, íme a tartalom:
Az első cikk a perfekcionizmus témakörét boncolgatja, ezután kedvenc vívóiskoláink közül a Marxbrüder 

és a Federfechterek életébe nyerünk betekintést.
Ebben a számban két cikksorozatot is indítunk! Az egyik a kora középkor kardforgató népeit, és az általuk
használt kardokat mutatja be, míg a másik megtanít minket arra, hogy hogyan essünk helyesen.
A Hogyan rendeljünk hosszúkardot II. cikk elsősorban azoknak nyújt segítséget, akik az első kardrendelé-
sük előtt állnak.
Befejezésképpen pedig a februárban induló szablya oktatásról kaptok egy kis infót, illetve a táborban nagy 

sikernek örvendő Bordó Sárkány Régizene Rend kerül bemutatásra.

 További jó olvasást kívánok:
 
                            Tóth Marcell (Doki)
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Mindent vagy semmit

„Ha nem állítom magam elé a leg-
magasabb mércét, másodrendű 
ember leszek.”

Diszfunkcionális Attitűd Skála, 
perfekcionizmus faktor

 Volt már úgy, hogy vala-
mibe bele sem fogtál, mert meg 
voltál róla győződve, hogy óriási 
leégés lesz a vége? Aztán valahogy 
megtudtad, hogy nem volt igazad. 
Jobb esetben úgy, hogy összeszed-
ted minden bátorságod, és mégis 
nekivágtál – igen, ez jobb eset, 
mert ha bukás is lett a vége, meg-
tudtad magadról, hogy igenis van 
benned bátorság. A rosszabb, hogy 
láttál valakit, aki nem félt, és ahogy 
figyelted, rádöbbentél, hogy igazá-
ból nem jobb, mint te. És akkor 
szégyent éreztél, mert mégis jobb, 
egy szempontból legalábbis bizto-
san: ő meg merte méretni magát, te 
pedig megfutamodtál: nem akartál 
magadról megtudni valamit.

 Mi volt ez a nagy titok, 
amit nem szeretnél megismer-
ni? Az, hogy nem vagy tökéletes. 
Persze könnyű kimondani, hogy 
„nem vagyok tökéletes”. Hiszen 
logikus: közhely, hogy „senki sem 
tökéletes”, következésképpen te 
sem lehetsz az. Te inkább úgy fo-
galmaznád meg, hogy „félek, hogy 
nem vagyok elég jó”. Csak még 
nem gondoltad végig, hogy egyes 
esetekben valahogy odáig jutnak a 
dolgok, hogy csak a tökéletes lehet 
elég jó. Így sosem lehetsz elég jó. 
Fáj, ugye? Ezt a fájdalmat kerülted 
akkor, amikor azt mondtad, hogy 
nem teszel meg valamit. Nem szó-
lítod le azt a lányt, nem jelentke-
zel arra az állásra, egyetemre, nem 
mondod el a véleményed, nem 
állsz ki magadért, nem hívod ki azt 
a vívót, nem jelentkezel Ligára, lo-
vagi tornára.
 Nyilván néhányan közü-
letek, akik megtisztelnek azzal, 
hogy végig olvassák a munkám, 
túl vannak már ezeken, vagy olyan 

„Én most ezt kihagyom” 
– jelentettem ki már pár 
megmérettetés előtt. Vol-
tam így lovagi tornával, 
legutóbb pedig a Liga meg-
hirdetésekor. Ahogy őszin-
tén végiggondoltam a saját 
indokaimat, rájöttem, hogy 
ideje valaminek a végére 
járni…
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egészséges önbizalom van bennük, 
hogy nem is tapasztalták meg ezt 
a kis depressziós gondolatmene-
tet. Ők azt kérdezhetik, hogy miért 
nem egyes szám első személyben 
írok – és igazuk van, mert a cikket 
saját élmény ihlette. Vannak azon-
ban közöttünk páran, jó páran, 
akik talán felismerik, hogy pár sor-
ral feljebb őket szólítottam meg. 
Ők talán úgy döntöttek, ahogy én 
nyáron, és elérkezettnek látják az 
időt, hogy végére járjanak saját 
perfekcionizmusuknak…

Blossfechten1 

„A bizalom az, hogy nem félsz, még 
ha sebezhető is vagy.”

ismeretlen

Igazából nem a germán küzdőszel-
lemet szeretném elemezni, csak 
afféle sajátos szimbólumként sze-
retném használni ezt a kifejezést. 
Ahogy egy kötelező olvasmány-
ban mind megtudtuk, „az élet küz-
delem”; mondjuk úgy, hogy vívás. 
Valakinek protektorral, federrel, 
valakinek védelem nélkül, életre-
halálra… Ha olvastad a korábbi 
számban megjelent írásomat, ak-
kor abból felidézheted: eleve ki-
sebbségi érzésekkel jövünk világ-
ra, és az életünk arról szól, hogy 

ezzel próbáljunk kezdeni valamit. 
A védtelenség élményét több mó-
don próbáljuk feldolgozni; job-
ban akarunk küzdeni, és persze 
a biztonság kedvéért beszerzünk 
néhány páncéldarabot is. A véde-
kező képességünkhöz – ahogy a 
pszichológia fogalmaz: megküz-
dési kompetenciáinkhoz – tartozik 
tulajdonképpen az önbizalom, az 
önértékelés és társai. Ez – ahogy 
az előző számban olvasható volt – 
például a harcművészetek gyakor-
lásán keresztül fejleszthető. Törek-
szünk arra, hogy minél erősebbek, 
lelkileg ellenállóbbak, stabilabbak 
legyünk, nálunk legyen a kontroll, 
fölényt szerezzünk. Ezen törekvé-
sekhez elég alapos fegyvertárral 
lehet készülni, és megesik, hogy 
a perfekcionizmus is bekerül az 
arzenálba. Nos, mondjuk úgy, 
hogyha a perfekcionizmus esz-
köz lenne, akkor mehetnénk vele 
a Fogyasztóvédelemhez, ha pedig 
valami nagyeszű tanítótól vettük 
át, akkor jegyezzük meg a képét, 
mert így néz ki egy Hullamester. 
A perfekcionizmus ugyanis nem 
azt jelenti, hogy törekszünk a tö-
kéletesség elérésére, hanem azt, 
hogy nem érjük be kevesebbel – 
vagyis irreális elvárásokat támasz-
tunk magunkkal szemben. Egy 
perfekcionista elég nehezen tudja 
így elfogadni saját magát, viszont 
annál könnyebb negatív énképet, 
önutálatot kiépítenie, és eljutni a 
depresszió állapotáig.
 A mi egyesületünkben én 
két olyan módot tudok monda-
ni kapásból, amivel elintézhetjük 
magunknak, hogy különösebb 

erőlködés nélkül keserű és meg-
vető pillantásokat lövelljünk arra 
a „vesztesre”, akit a tükörben lá-
tunk.

A Hegylakó

„Csupán egy maradhat”
A halhatatlanok mantrája 

a Hegylakó filmekből

 Nincs olyan verseny, ahol 
az ember ne akarna nyerni. És 
nincs annál idegesítőbb dolog a vi-
lágon, amikor valaki azzal próbál 
vigasztalni, hogy „ez csak játék”, 
vagy hogy „a részvétel a fontos”. 
Ezek a szövegek engem legalább-
is jobban szoktak dühíteni, mint a 
kudarc maga, mivel azt sugallják, 
hogy nem tudok méltósággal ve-
szíteni. És a legdühítőbb az, hogy 
még igazuk is van.
 Ennek hátterében az a kér-
dés áll, hogy mit jelent számomra 
a veszteség? Teljes megsemmisü-
lést, az egész énképemre vonatko-
zó általános ítéletet, vagy csupán 
egy konkrét akciósor gyenge ered-
ményét? Gondolom páran most 
azt gondolják, hogy az utóbbi a 
jó, minden győzelem vagy kudarc 
egy-egy izolált visszajelzés, ami-
ből nem kell nagy ügyet csinálni. 
Nos, ez tévedés: van olyan, hogy 
nagy ügy, bár fel lehet állni ez után 
is. Ugyanis minél inkább kötődik 
valamelyik lehetséges énképem-
hez a dolog, minél inkább involvált 
vagyok érzelmileg, annál nagyobb 
jelentőségű az eredmény rám néz-
ve, és annál jobban meghatároz-
za az énképem. Bár nem vagyok 

1 Blossfechten: német, kb. annyit tesz, „csupasz-vívás”. Bővebb magyarázatért lásd bármelyik oktatónál…
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teljes énképemre generalizálja, és 
az eddigi jóképű győztesből hir-
telen egy szánalmas vesztes válik. 
Vagy ennél azért jobban védi ma-
gát, és elkezd külső okokat keres-
ni, például hogy az ellenfél nem 
számolta a pontjait. Persze azért 
jól nevelt ego ő, úgyhogy nagyon 
jól tudja, hogy ezeket a feszültsé-
geket nem illik ám mindig rázúdí-
tani a világra. Ezért szépen elfojtja 
őket, ezzel előkészítve a beutalót 
a kórházba… Lényeg a lényeg: a 
perfekcionista ember megsemmi-
sítő csapásként éli meg a kudarcot, 
és nem is téved nagyot, hiszen va-
lami tényleg megsemmisül benne, 
amikor kikap.
 Hogyan értelmezhető ez 
versenyben? Durva esetben tény-
leg csupán egy maradhat, és az em-
ber a legjobb akar lenni. Ha valaki 
nála jobb, az azt jelenti, hogy ő már 
nem lehet tökéletes, hiszen nem 
véletlenül nem használunk olyan 
kifejezéseket, hogy „tökéletesebb”. 
Enyhébb formában azért van némi 
realitásérzéke az embernek, és azt 
mondja, hogy „tudom, hogy nem 
én vagyok a legjobb, de azért…” 
Ebben a mondatban a „de azért” a 
lényeg, amit gyakran nem is mond 
ki. Ez a „de azért” egy hárítás, ami 
a következő jelentést adja a mon-
datnak: „az eszemmel tudom, hogy 
nem én vagyok a legjobb, de kép-
telen vagyok ezt elfogadni”. 
 Amikor én azt mondtam, 
hogy „nem vagyok elég jó a ver-
senyhez”, az valójában azt jelentet-
te, hogy „nekem nem elég az utol-
só előtti hely”. Ez a valós tartalom 
persze nem volt tudatos, nekem is 
eltartott egy darabig, amíg rájöt-
tem. Hidd el, kedves olvasó, neked 
is el fog. Aztán amikor rájöttem, 
hogy az elhangzott mondatnak mi 
is a jelentése, feltettem magamnak 
azt a kérdést, amit érdemes minden 

hegylakó, hogy egy vesztes pár-
baj miatt elveszítsem a fejem, egy 
nagy bukás jelentős információ is 
lehet, ami természetesen nem érint 
valami pozitívan. Ám lehetséges, 
hogy igazából nincs reális énké-
pem (azaz önismeretből, a saját 
képességeim ismeretéből nem ál-
lok jól), és fogalmam sincs, hogy 
valójában milyen esélyem volt a 
győzelemre. Igazából nem is az a 
lényeg, hogy itt kikaptam, inkább 
az, hogy szembe kell nézzek azzal, 
hogy nem vagyok tökéletes. Igazá-
ból csak egy perfekcionista kölyök 
vagyok, akinek most összetörték 
az enyhén nárcisztikus énképét.
 Nárcizmus alatt önmagunk 
nagyságába, grandiózus mivoltába 
vetett hitet értjük. Gyermekkorban 
ez mindenkiben benne van, csak 
van, aki továbbfejlődik. Ez sajnos 
nem mindenkinél valósul meg kí-
vánnivalók nélkül. Ilyenkor az 
egyén tökéletesnek gondolja magát, 
esetleg olyan különleges személy-
nek, akinek mindenhez joga van. 
Mondanom sem kell, a nárcisztikus 
ember elég nehezen bírja a kudar-
cot. Gyakran fordul elő nála ilyen-
kor az úgynevezett nárcisztikus 
düh („nem tud veszíteni”); illetve 
hajlamos a kudarcot bagatellizálni. 
Ezért nem feltétlenül jó a fenti „ez 
csak egyszeri eredmény, igazából 
nem számít” gondolkodásmód ál-
landó követése, ugyanis ez simán 
lehet a nárcisztikus énképet kiszol-
gáló hárítás. A perfekcionizmus 
tulajdonképpen arról szól, hogy 
a – egyébként valamilyen szin-
ten mindenkiben dolgozó – 
nárcisztikus énünkhöz igazítsuk 
valahogy a valóságot. Mondhatni 
ez igen reménytelen küldetés.
 Szóval hogy értelmezem 
én a kudarcot? Ha reális, nárciz-
mustól nagyjából mentes énképem 
van, akkor bosszankodok miatta, 
majd az eredményeket összevetem 
az eddigi énképemmel, és megpró-
bálok valamilyen elemzést végezni, 
miszerint esetleg túl sokat vártam 
magamtól, vagy az eddigi tények 
fényében az adott eredmény tény-
leg irreleváns. Aztán szépen to-
vábblépek, és fejlődgetek tovább. 
Azonban ha kissé nárcisztikus, 
perfekcionista vagyok, akkor az 
egóm elkezd belül üvölteni, hogy 
„HOGY MERTÉL VESZÍTENI?!” 
Az egom perszer költői kérdéseket 
tesz fel, hiszen ő adja a választ is. 
Elképzelhető, hogy az eredményt a 

perfekcionistának, nárcisztikusnak, 
kisebbségi komplexusosnak átgon-
dolnia: „aztán miért nem elég?” 
Tényleg, miért nem elég, ha va-
lóban ott a helyem (természete-
sen ez csak egy példa, valójában 
meg vagyok róla győződve, hogy 
dobogós leszek)? Könnyebb áb-
rándozni önnön kiválóságunkról, 
mint szembenézni a valósággal? 
Hát, könnyebb. Azonban ahogy 
végiggondoltam ezt, képzeletben 
röhögve intettem be az egómnak, 
és azóta is lelkesen küzdök valami 
elfogadható eredményért…

A Lovag

„Én már semmit sem tudok.
Csak azt, hogy nem az a Jedi va-
gyok, akinek lennem kellene.”

Anakin Skywalker; M. Stover: 
A Sith-ek bosszúja

 Ti is jártok valami Lova-
gi Körbe? Igen? És ez nektek mit 
jelent? Lovagok szeretnétek len-
ni? Olyan „nem csak az edzőte-
remben, hanem a való életben is” 
lovagok? És ezt hogy szeretnétek 
elérni? Kemény önfegyelem, ön-
kritika, alázat, önzetlenség, elvek, 
erkölcs, vasakarat? Nem baj, hogy 
ez olykor nehéz, éppen teher alatt 
nő a pálma, igaz? És azt hallottá-
tok, hogy teher alatt össze is lehet 
rogyni?
 Ez az a rész, ahol nehezen 
számolok be saját élményről, mivel 
az én lovagkorom valahol közép-
iskola elején élte virágkorát. Nem 
azt akarom ezzel mondani, hogy a 
lovagi ideál gyerekes, vagy hogy 
infantilis dolog a lovagi eszmékkel 
azonosulni, beépíteni az idealizált 
énképünkbe. Egyáltalán nem az. 
Sőt, ha van még remény a nyuga-
ti civilizáció számára, akkor ez az 
egyik utolsó bástyánk. Lovaggá 
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válni azonban számtalan módon 
lehet, és ezen módok egyik téves 
értelmezése a perfekcionizmus. 
Arról beszélek, amikor megtaga-
dod magadtól a jogot, hogy kicsiny 
és esendő legyél, és hárítasz min-
den olyasmit, ami arra utal, hogy 
márpedig mégis az vagy. Hát ilyen 
voltam én tizenöt évesen; és az a 
megfigyelésem, hogy vannak, akik 
– kihagyván az életükből azokat az 
utakat, amiket később én válasz-
tottam – kicsit idősebben szintén 
ilyenek.
 Fura dolog ez, mert iga-
zából nem tudjuk pontosan, hogy 
hermeneutikus értelemben mit je-
lent az, hogy lovag. Nem is fura, 
inkább veszélyes, mert ennek kö-
szönhetően olyan dolgokat nevez-
hetünk lovagi erénynek és köteles-
ségnek, amik a mai ember számára 
irreális követelmények, sőt, egé-
szen életszerűtlenek. Általános 
emberi törekvés, hogy meghalad-
juk magunkat, kicsit többé váljunk, 
igazán hasznos, fontos és értékes 
tagjai legyünk a közösségnek, ki-
csit kitoljunk létezésünk határait, 
hassunk a világra (ezt nevezi pl. 
Neisser ökológiai énnek). A lova-
gi kódex tulajdonképpen az egyik 
tankönyv, ami arról szól, hogy ez 
hogyan valósítható meg és egy 
nagy félrevezetés azoknak, akik 
azt hiszik, hogy csak akkor lesznek 
fontosak és értékesek, szerethe-
tőek, ha ezeket a tulajdonságokat 
magukra erőltetik.  Vagy csak úgy 
képesek magukat elfogadni, ha ők 
valamilyen különleges identitás-
sal rendelkeznek, nemes emberek, 
akik felülemelkedtek a jelen kor 
értékrendi válságán, és akár példa-
képnek is használhatják őket má-
sok. Ez utóbbiak perfekcionisták. 
 Mondanom sem kell, hogy 
az alap emberi természet és a lo-

vagias értékrend nincs valami kö-
zel egymáshoz. A két pont között 
természetesen járható az út – nehe-
zen, de járható. A kérdés azonban 
az, hogy képesek vagyunk-e tole-
rálni azt, hogy a lelki fejlődésünk 
még nincs a végpontnál, még nem 
vagyunk elég érettek arra a sze-
repre, amit kitűztünk magunk elé 
– képesek vagyunk-e nem erőltet-
ni a haladást. Ha bennünk van az 
önelfogadás képessége (ami nem 
összetévesztendő az önkritika hi-
ányával), ha képesek vagyunk 
megbocsátani magunknak, akkor 
lassan, de biztosan célhoz érünk. 
 A perfekcionistában vi-
szont nincs meg ez türelem. Egy 
olvasott, intelligens, művelt ember 
könnyen fel tudja magának építe-
ni a lovagi én-ideált. Megpróbálja 
utánozni ezt az ideált, megpróbál 
bölcselkedni, és olyan okosakat 
mondani, mint az a lovag is mon-
dana, amilyen ő szeretne lenni. 
Azonban attól, hogy eljátssza, hogy 
ő lovag, még nem válik azzá. Sok-
kal mélyebb feldolgozás, sőt, böl-
csesség kell ahhoz, hogy hitelesen 
élhesse a nemes életstílust. Mit ér-
tünk a hitelesség alatt? Nos, a pszi-
chológiában – Rogers 
nyomán – ezt kongru-
enciának hívjuk. Azt 
jelenti, hogy az egyén 
érzései, vágyai, gon-
dolatai és viselkedése 
összhangban vannak. 
A perfekcionista lo-
vagnál ez nem így 
van. Ő elfojtja azt a 
„gyűlölt senkiházit”, 
aki voltaképpen saját 
maga, és helyette va-
lamilyen merev, rideg 
pózt vesz fel. Merev 
és rideg, mert az egész csupán vi-
selkedés, amit pár gondolat irányít, 
de az őszinte, szabad érzelmi töltés 
nélkül. Természetesen a folyama-
tos pózolás gerjeszt némi feszült-
séget, ami majd kijön rajta valahol. 
Leggyakoribb, hogy ugyanezt a 
pózolást várja el másoktól is (igen, 
nem csak magunkkal szemben le-
hetünk perfekcionisták), és megve-
ti azt, aki „nem elég jó emberileg”. 
A legtöbben persze ki nem állhat-
juk ezért, de én valahol együtt ér-
zek vele. Igazából annyit tett, hogy 
olyan grandiózus lehetséges én-
képet állított össze magának, amit 
nem képes még elérni, de nem en-
ged a negyvennyolcból, így folyton 

megalázva érzi magát, amiért nem 
tud felnőni „saját magához” (ezek-
ről a dolgokról egyébként sokat írt 
egy Higgins nevű kutató). Olyan 
ez, mint amikor Caesar katonái az 
ellenség közé hajították a zászlót, 
hogy a sereg jobban küzdjön (jelen 
esetben fejlődjön). Elképzelhető, 
hogy ez működik. De a másik há-
borús hasonlat, ami eszembe jut, a 
várnai csata, ahol a példaként elöl-
járó rész nem tudta magával vinni 
az egészet, és a vége már közel 
sem lett akkora hőstörténet…
 Milyen akkor a hiteles lo-
vag? Szabad. A szabad ember lehet 
gonosz, ha akar, lehet jó, ha akar, 
csak vállalja a felelősséget magá-
ért. Lehet toleráns, lehet megbo-
csátó, bármi lehet, amit választ. 
Ez nem összetévesztendő a szaba-
dossággal: a szabad ember választ-
hat önfegyelmet, erkölcsöt, vas-
akaratot. De nem érez kényszert, 
és nem kényszerít másokat sem. 
Tudja, hogy joga van megpihenni, 
ha elérte a pillanatnyi korlátait, és 
joga van ahhoz, hogy csak elég jó 
legyen, de nem feltétlen tökéletes. 
A szabad ember idővel akár igaz 
lovag is lehet.

Háború és béke

„Do I have the strength
To know how I’ll go?
Can I find it inside
To deal with what I shouldn’t 
know?
(…)

My lifestyle determines
my deathstyle”

Metallica: Frantic

 Amikor az elején írtam, 
hogy most saját élményből fogok 
írni, nem voltam teljesen őszinte. 
A célom ugyanis nem csak az volt, 
hogy elmeséljem az egyik lelki ví-
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vódásomat, és annak tanulságait, 
hanem hogy egy valós rizikóténye-
zőre hívjam fel a figyelmet. Miköz-
ben ezt a pár oldalt írtam, időnként 
puskáztam egy doktori értekezés-
ből, ami az öngyilkosságról szól. 
Kitalálhatjátok: az egyik fontos 
háttérváltozó a perfekcionizmus. 
Persze nem állítom, hogy szuicid 
hajlamú egyének lóbálják a kardot 
közöttünk, de egy jó kis depresszió 
is elég, nem? De depressziósnak 
sem kell lenni. Az is egy veszteség, 
amikor az irreális elvárásainkkal 
saját fejlődésünket gátoljuk.
 Akármiért is jársz vívni, 
biztos nem az a cél, hogy vesztes-
nek érezhesd magad. Mégis, már 
megvolt az első bátor lépés, hiszen 
ott a kockázat: ha vívni jársz, már 
eleve versenyzel, elvégre minden 
összecsapásnak van győztese és 
van vesztese. Minden összecsa-
pásban létezik egy technika, ami a 
másik fölé kerekedik. Ennek mégis 
örülni kell, hiszen így fejlődött, és 
így fejlődik ki újra a harcművé-
szet. A fejlődés maga a verseny, ha 
mással nem, hát önmagaddal. Küz-
dened kell, győzni és veszíteni, 
helyezést elérni vagy elveszíteni, 
majd újra nekiállni. A fejlődésben 
két mód van arra, hogy igazán ku-
darcot valljon az ember: ha bele 
sem kezd a harcba, vagy ha nem 
tud megbékélni az eredményével. 
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Betekintés a Marxbrüder és a
 Federfechter céh vívóiskoláiba 
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A Federfechter és Marxbrüder cé-
hek együtt léteztek egy ideig a Né-
met-Római Birodalomban. Végül 
mind a kettő hivatalos kiváltságo-
kat kapott a császártól vagy a ki-
rálytól, és csak az uralkodó adhatott 
ki vívómester címet. Két éves volt 
a várakozási idő a mesteri cím elis-
meréséig, de ez alatt a két év alatt 
sokszor kellett bizonyítani a vívás 
Művészetének elsajátítása iránti 
elkötelezettséget. Azt írják, hogy 
az egyik céh mestere segédkezett 
a másik céh próbatételeiben. A ví-
vóknak ez a két csoportja tisztelte 
egymást, mert mindketten nemes 
és lovagi művészettel foglalkoztak, 
mégis szemben álltak egymással, 
mivel az egyik a régi, tradicionális 
szemléletet képviselte, míg a fia-
talabb céh próbálta modernizálni 
a régóta fennálló hagyományokat, 
például a szúrás újbóli bevezetésé-
vel a tornákon. A “Stossfechten”, 
mely szó jelentése döfés vagy szú-
rás harc közben, szinte ismeretlen 
volt a Marxbrüder tornáin. Nyilván 
ezek a vívók ismerték a döfést és 
szúrást, de sok példa a vívóiskola 
szabályaiból szigorúan tiltja ezeket 
a támadásokat, különösen a sze-
mek és az ágyék irányába! Tiltva 
voltak továbbá a hegy, a markolat-
gomb, a befutás és más férfiatlanul 
kivitelezett támadások.

Mit jelentett ez az újfajta vívás? 
Honnan jött? Nem tudunk róla 
ugyanis, hogy a Federfechter ne-
vet említették volna 1574 előtt. 
Egészen addig az egyetlen elismert 

100 évvel a késő 16. 
századi Német-

Római Birodalom vívó-
iskolái előtt a Nemes és 
Lovagi Művészetek gya-
korlata már élt és virág-
zott. Németországban és 
a mai Csehország terüle-
tén ezeket Schirm Schulen 
néven ismerték. A Schirm 
jelentése körülbelül Vé-
delmi, vagy Vívó Iskola. 
(Köszönet Cory Winslow-
nak, M.E.M.A.G. a fordítás 
tisztázásáért.) Nürnberg-
ben például bizonyítottam 
sok vívóiskolát tartottak 
1477-1479 között, 1487-
ben és 1492-93-ban. 1494-
től kezdődően már nem 
„Schirm” volt a nevük, ha-
nem „FechtSchulen”.

csoport a Marxbrüder, Szent Márk 
Testvérisége volt, őket a király 
vagy császár elismerte kiváltságos-
nak. A céhet négy mester irányítot-
ta, ők tették próbára és igazolták 
a többi mestert. Wassmannsdorf 
több dokumentumot közzétett a 
frankfurti levéltárból, amik for-
dítás után bemutatják, hogy a 
Marxbrüderek kérték a császárt, 
hogy bizonyos vívók ne tarthas-
sanak vívóiskolát a városon belül. 
Remélték, hogy kérelmüket elfo-
gadják, a Szent Márk Testvérisége 
által védett és fenntartott régi tradí-
ciók és uralkodói kiváltságok alap-
ján. További feljegyzések szólnak 
arról, hogy a Marxbrüderekkel el-
lentétben ezeknek az úgynevezett 
Freifechtereknek (szabadvívók) 
nem volt elismert mesterük. Hiába 
voltak a Freifechterek méltó és tisz-
telt ellenfelei a Marxbrüdereknek, 
sajnálatos lett volna, ha kapnak 
rá engedélyt. Érdekes, hogy a 
Freifechterek egyáltalán létezhet-
tek egy olyan időben, amikor a 
császár szorosan felügyelte a kato-
nai művészeteket.

A Freifechterek, vagy Szabad Ví-
vók, gyakran kértek és kaptak 
engedélyt vívóiskola tartására. A 
vívóknak ez a gyülekezete, ami 
független volt a Szent Márk Test-
vériségétől, bizonyára évekig léte-
zett a Marxbrüder mellett. Régi ha-
gyomány volt a vívók, és Johannes 
Liechtenauer iskoláját követők kö-
rében a Freifechter szó használata. 
Lecküchner Messer vívókönyve 
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is bizonyítja: „De hogy mit értett 
Szabadvívó darabok alatt, nem 
akarta elmondani.”

A frankfurti feljegyzések arra 
utalnak, hogy a “Meister des 
Schwerdts Von der Feder” cím, 
amit “FreyFechter von der Feder”-
ként is említenek, hivatalos kivált-
ságokat kapott II. Rudolf császár-
tól Prágában, 1607. március 7-én. 
A Freifechterek is patrónust keres-
tek, és Szent Vitus személyében 
találták azt meg. Így történt, hogy 
a Freifechterek VeiterFechterként, 
avagy Szent Vitus Harcosaiként 
váltak ismertté. A Federfechter 
név használatát tovább tisztáz-
za Wassmannsdorf kutatása a 
frankfurti levéltárban: „Ahogy a 
Marxbrüderek mind patrónusuknak 
választották Szent Márk apostolt, 
úgy minden bizonyíték egyhangú-
lag arra utal, hogy a Freifechterek 

patrónusa Szent Vitus volt, és a 
Federfechter név nem jelentett 
mást, mint Veiterfechter.”

Wassmannsdorf szerint a fegyver 
nem “Toll” (“Feder”)-ként volt 
ismeretes, és hivatkozik az előszó-
ban tett korábbi utalására is. Azt 
is említi, hogy a fegyvereik nem 
különböztek a Marxbrüderekétől. 
További érdekesség, hogy a 
Federfechterek címere egy repü-
lő griffet és egy koronás sisakot 
tartalmazott, egy írótollal együtt, 
és hogy az eredeti mesteri cím 
“Meister des langen schwerts von 
Greifenfels uber die Gesellschaft 
der Freifechter von der Feder” volt. 
A Greifenfels a griffek lakhelye.
A Federfechterekről szóló legré-

Wassmannsdorf munkáiban több 
utalás található egy bizonyos 
Scheidler professzorra, aki jól is-
merte a Veiterfechtereket. Lehet-
séges hogy a Federt (tollat) nem 
címnek szánták, de az előkerülő új 
írásos munkák alapján feltehető, 
hogy a Federfechterek a vívóköny-
veikről lettek ismertek? Erre egy 
példa a következő vers a fordításá-
ban található, amit egy Marxbrüder 
tag írt:

[A vers Waldmann Szabolcs fordí-
tása, az eredeti németből.]

Ein Marx Bruder bin Ich worn
Dieser thut den Federfechtern 
Zorn.

A Szent Márk testvériségből
 jöttem
A Federfechterek dühösek 
körülöttem.

■ II.Rudolf császár
■ Szent Vitus szobra (Prága, 
Károly híd)

■ A Marxbrüderek címere

gebbi feljegyzés a prágai levél-
tárban a polgármesteri hivatal-
ból származik Prága Óvárosából, 
1597. július 28-áról, cseh nyelven, 
és egy prágai vívóiskola szabályai 
felől érdeklődik.  Ez is érdekes 
lehet, ugyanabból a levéltárból: 
“Egy Szent Lukács Testvériségbeli 
mester támadja a Veiterfechterek 
és Marxbrüderek minden vívóis-
koláját, melyen ő is részt vett, s ré-
szesülni kíván a bevételből.”

A Federfechterek elküldtek 
egy írásos meghívót a prágai 
Marxbrüdereknek, amiben beje-
lentették az első vívóiskolájukat 
1608. február 10-én, Szent Vitus 
napján. Ez képviselte a hivatalos 
királyi előjogokat, amikkel azelőtt 
kizárólag a Szent Márk Testvérisé-
ge rendelkezett. Micsoda mérkőzés 
lehetett!

■ A Federfechterek címere

■ A Federfechterek címere 1644
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Dann Ich gedenkt was umb ein 
gennss fed’ mag sein
Man Liehe mir nit draud ein halb 
seidlein wein

Ha arra gondolok 
milyen lehet Federnek lenni
Erre nekem nem kéne 
mérget venni

Was solt Ich dan haben der Gennss 
federn ehr
Schilt und helm zieren mich viel 
mehr

Élvezzem netán a Feder vívását?
Pajzsot, sisakot ide, érzem hívását

Die Kaierlich; M??? MarxBrudern 
thut geben
Die nach solcher Ritterlicher Kunst 
streben
 
A császári Szent Márk testvérek
 megadják majd,
Ha lovagi művészet kell, 
ezt halld

Dann Gennssfed’n und Khil
Braucht man nit zum Ritterspiel

Mert tollpihe és tollgerinc
lovagi játékban nem segít

Dann hert federn dinn Pappier 
Schwarze Dinnten
Soll man Inn den Schreibstuben 
finnden!!

Mert kemény tollat, 
papírt s fekete tintát
az íróhelyen keresd inkább.

Wassmannsdorf többször kijelen-
tette, hogy nem létezett fegyver, 
amire Feder, vagy Toll néven hivat-
koztak volna. „Die Fechter selber 
wissen nichts davon!” Maguk a 
vívók sem tudnak róla! A rengeteg 
vers is alátámasztja ezt, e szót nem 
használják fegyvereikre, pedig 
sok egyéb tarka nevet eszeltek ki. 
Gyakran használták volna. Ehelyett 
a Marxbrüderek túlnyomórészt 
Federfechternek hívják a nevezett 
céhet. Néha Lederfechternek, vagy 
Bőrvívóknak! Ezek a tanult úri-
emberek gyakran használtak saját 
rímeket, hogy uszítsák vagy ki-
hívják a másik céh tagjait. Bár az 

Augensticher, vagy szemszúró szót 
kifejezetten a Marxbrüder-ekre 
használták. Emellett feltételezhe-
tő, hogy Heinrich von Gunterrodt 
az 1579-es „De veris principiis 
artis dimicatoriae” c. munkája 
nagy hatással volt Szent Vitus ví-
vóira. Sajnos ez a mű latin nyelvű, 
és jelenleg nincs angol fordítása. 
Talán használhatóbb adatokat ta-
lálhatnánk benne? Joachim Meyer 
1570-es nagyszerű műveit olvasva 
nyilvánvalóvá válik, hogy külső 
hatásra az európai vívóiskolák be-
építették az anyagukba a szúrást. 
Meyer ezt tanácsolja: „Tanuld meg 
ezt az új Művészetet, hogy jobban 
megvédd magad és szolgáld a Ha-
zát!” Egy ilyen átható új technika 
bizonyára egy új típusú vívás kidol-
gozását igényelte. Joachim Meyer 
munkái érdekes módon hasonlíta-
nak a Federfechterek verseiben le-
írt módszerekhez és technikákhoz. 
Mindamellett meg kell jegyeznünk, 
hogy Hans Lecküchner korábbi, 
1531-es munkái is tartalmaznak 
hasonló módszereket, amiket szin-
tén használtak a Federfechterek, 
majd végül a Marxbrüderek is!
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Valójában a késő 1570-es évek után 
a vívókönyvek nagy része tartalmaz 
rapírt, és a hozzá tartozó fegyverek 
kombinációját. További érdekesség 
Wassmannsdorf kijelentése, misze-
rint “a Federfechterek fegyverei a 
következők voltak: a hosszúkard, a 
bot, az alabárd, a dussack, a rapír 
és a tőr”. A hosszú lándzsa is em-
lítésre kerül a versek meneteiben, 
amelyekben a vívók emberóriá-
sok voltak. A Marxbrüderek több 
versben is “díszkardnak” nevezik 
a Federfechterek rapírját. Nyilván 
a Marxbrüderek a hosszúkardot 
favorizálták, és nem tartották túl 
férfiasnak ezt az új szúró fegyvert. 
Nem ismertek félelmet, a verseik 
felfedik a céhük iránti szilárd hűsé-
güket, büszke hagyományaik meg-
maradtak egész fennállásuk alatt.

A Marxbrüdereket gyakran hív-
ták Kurschnernek (Szűcsök), 
Katzennek (Macskák), Loewennek 
(Oroszlánok), Szent Márk harcos 
oroszlánjainak. A költői vívók a 
rendelkezésükre álló gúnyos sza-
vak közül azokat a neveket vá-
lasztották, melyek kiegészítettek 
egy limeriket, vagy befejeztek egy 
rímet. A versek kíméletlensége 
mégis becsületes természetet takar, 
a vívó nem alacsonyodik le odáig, 
hogy egyszerű vagy durva rímeket 
használjon. Inkább hagyja, hogy a 
képességei a karddal beszéljenek 
helyette! Az igazán ékesszóló mű-
veket akkoriban híres német költők 
írták. 
Tudunk egy Kurschner nevű 
marxbrüder tagról, aki fazekas 
volt. A Kurschner’s Buben, vagy 
Kurschner Fiai kifejezés alátámasz-
tani látszik, hogy egy emberről van 
szó, nem pedig a Kurschner nevű 
foglalkozásról, ami szűcsöt jelent, 
olyan embert, aki állatbőrökkel 
dolgozik. Továbbá a lentebb felso-
rolt vívók foglalkozásai között elő-
fordul a Kurschner’s Gesell, vagy 
a Kurschner társa(i) kifejezés két 
Marxbrüderre. 

A Marxbrüder céh megkapta az 
első címerét és kiváltságos leve-
lét III. Frigyes császártól 1487. 
augusztus 10-én Nürnbergben, I. 
Miksa császártól 1512. szeptem-
ber 27-én, V. Károlytól 1521. áp-
rilis 5-én Wormsben, V. Károlytól 
1541. május 13-án Regensburgban, 
II. Miksától 1566. május 6-án 
Augsburgban, II. Rudolftól 1579. 

július 15-én Prágában(!), majd 
(Roesener idejében, lásd később) 
Mátyás császártól 1613. október 
17-én Regensburgban, II. Ferdi-
nándtól 1627. július 13-án Bécs-
ben, III. Ferdinándtól 1640. de-
cember 18-án Regensburgban és 
I. Lipóttól 1669. október 26-án 
Bécsben. 1670. március 20-án a 
Marxbrüderek a címerük korsze-
rűsítését kérték, ami eddig annyit 
tartalmazott, hogy „A Kard és a 
Katonai Gyakorlatok Művésze-
tének Mesterei Szent Márktól és 
Loewenbergből”, mostantól így 
szólt: „Die Gesellschaft von St 
Mark und Loewenberg”, avagy 
Szent Márk és Loewenberg Testvé-
risége. A címerüket megváltoztat-
ták két hegy előtt repülő oroszlánra, 
így a címer már háromszor említet-
te Loewenberget. A Federfechterek 
hasonlóan szerették volna meg-

változtatni a címerüket, és 1688. 
december 2-án I. Lipót engedélyt 
adott rá Bécsben.

A Christoff Roesener neve mögött 
megjelenő királyi címek is alátá-
masztják, hogy a mestereket a csá-
szár hagyta jóvá.

Christoff Roesener, a kard mes-
tere és drezdai polgár az 1589-es 
„Ehrentittle und Lobspruch der 
Ritterlichen Freyen Kunst der 
Fechter” c. művében egy jó hosz-
szú verssel mutatja be lojalitá-
sát céhéhez. Sokat felfed a Szent 
Márk-beli testvéreiről, versének 
szakaszain keresztül mutatja be 
páratlan hadtörténeti tudását. Köz-
vetlenül beszél a görög történelem-
ről, korai olimpiákról, Herkulesről, 
Polidorus-ról, a trójai konfliktu-
sokról és római katonai történe-
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lemről, beleértve Tiberius császárt 
is. Beszél egy korai germán mes-
ter, Hildebrandt haditechnikáiról, 
aki különböző vadállatokat alkal-
mazott, elefántokat, oroszlánokat, 
medvéket és vad ökröket! Páratlan 
leírást ad a Marxbrüderek történel-
méről, versben és rímekben, mint 
mikor és hol kaptak hivatalos ki-
váltságokat, valamint szerepelnek a 
vívóstílusának kulcsszavai is. Nagy 
figyelmet fordít a négy alapállásra 
és az ütésekre, és leírja a vívásának 
alapelveit, amik egyezni látszanak 
a Federfechterek alapelveivel. Ez 
1589-ben logikusnak látszik, mert 
ha hihető, hogy a Federfechterek 
1607-ben, Prágában kaptak királyi 
kiváltságokat, és addigi szervezet-
lenségük ellenére mégis kihívást 
jelentettek a Marxbrüderek számá-
ra, akkor a Marxbrüdereknek al-
kalmazkodniuk kellett ezekhez az 
új technikákhoz. Roesener érdekes 
olvasmány, a történelmi és kardví-
vó tudása nem hagy helyet kétség-
nek a képzettségét illetően. Verse 
a vívás művészetének egy átfogó 
története. Egy olyan időben, ami-
kor a legtöbb írás Federfechterektől 
származott, Roesener a korai német 
történész és költő, Hans Sachs által 
inspirálva dolgozott. Beszél egy 
mecklenbergi hercegről, és hogy az 
őt követő Federfechtereknek nincs 
több becsülete, mint a griffnek. 
Roesener támadólag szól hozzájuk: 
„És mondd, Feder vívó barátom, ki 
adott neked királyi kiváltságokat, 
mikor kaptad meg ezt a jogot, ami 
egyedül az erős oroszlánnak jár?” 
Végül Roesener ezekkel a sorokkal 
zárja versét:

„Ha valaki megkérdezné, ki taní-
totta nekem ezeket, akkor azt fe-
lelném, az ő neve Paulus Roth.” A 
továbbiakban azt állítja, hogy ez a 
férfi „nemes vívó, egy harcos, aki 
szereti a bort és betöri a fejedet!” 
Ez egy szándékos tisztelgés lehet 
a saját mestere vagy tanítója előtt. 
Sajnos semmit sem tudunk erről 
az emberről, és a neve nem szere-
pel egyetlen általunk ismert vívó-
könyvben sem. Különösen érdekes 
az a tény, hogy Roesener illőnek 
látta lezárni a könyvét Joachim 
Meyer 1570-es dussack versével! 
A felirat a vers felett így szól: „Ta-
nítások és hasznos tanácsok a ví-
váshoz, a dussack teljes alapjai.” 
Joachim Meyer 1570-es munkái-
ban „Freifechter aus Strassbourg”-
ként írta alá a nevét, ez egyértel-

műen abba a táborba helyezi, ami 
később Federfechter néven lett 
ismert. Nem a Marxbrüderbe tar-
tozott, Roesener 1589-ben már 
Federfechternek hívja őket, miért 
foglalta volna bele az ellenfelet 
a Marxbrüder-párti munkájába? 
Azért, mert a Marxbrüdernek utol 
kellett érnie ezt az újfajta vívást? 
A büszkeség és az arrogancia az 
útjába állt volna a fejlődő művé-
szet megértésének és továbbvitelé-
nek? Különösen figyelembe véve a 
kardvívás halálos természetét. El-
gondolkodtató...

Jó társadalmi helyzetű úriemberek 
alkották mindkét céh sorait, és ver-
seket írtak, hogy megemlékezze-
nek a harci hőstetteikről. Érdekes 
összehasonlítani a foglalkozása-
ikat: Gregorius Veer, könyvkötő 
és Federfechter. Udvarbeli Mathes 
Gressman, mezőgazdasági munkás 
és Marxbrüder. Assmus Aichler, 
suszter, polgár és Federfechter; 
Georg Grumpach Glochaw-ból, 
Kurschner társa és Marxbrüder. 
Hans Schuler Oschenback város-
ából, cipész és Federfechter. Steffan 
Christan Nürnbergből, gyertya-
készítő és Marxbrüder. Augustin 
Staidt, késkészítő és Federfechter; 
Debolt Voll Nürnbergből, ebben 
az időben megválasztott hivatal-
nok és Federfechter. Christoff Jung 
Presslawból, Kurschner társa, és 
Marxbrüder; Georg Lenncker, 
aranyműves Ludwigschargastból 
és Federfechter, Georg Spiess Mün-
chenből, fazekas és Marxbrüder, 
Thoma Han Lübeckből, kelme-
festő és Federfechter… Cunradt 
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Fridweg, világlátott öregem-
ber (!) és Marxbrüder. Wilhelm 
Aichler, cipész és Federfechter, 
Hainrich Doll Buchholtból, Hol-
land kelmefestő és Marxbrüder, 
Hans Weiss, cipész Nürnberg-
ből és Federfechter. Wilhelm 
Seidenpanndt Kemptenből, 
fekete festő és Marxbrüder, 
Petter Fischer, faforgácsoló és 
Federfechter, Caspar Bacher Drez-
dából, Marxbrüder (nem adott meg 
foglalkozást).

Úgy látszik, egyik céh sem volt 
nemesebb tagságú a másiknál. 
Ezek a foglalkozások változato-
sak, szolgálótól polgárig, de egy 
tanult középosztályról árulkodnak, 
amit alátámasztanak az ezen úri-
emberek által ránk hagyott versek 
is. Ezek a versek tartalmaznak né-
hány aranyat érő információmor-
zsát a kor (1579) vívásáról. Néha 
kifejezetten egy bizonyos fegyver-
ről szólnak, a dussackról többnyi-
re, illetve a hosszúkardról, de a bot 
és az alabárd is gyakran említésre 
kerül. A rapír és a tőr ritkán szere-
pel. Továbbá új anyag is előkerült, 
ami újabb tényekre világíthat rá a 
céhek életéből.

Az egyik utalás megtartott vívó-
iskolára 1509-ből származik. A 
„Nagy Augsburgi lövészet” egy 
lövészverseny volt, Wilhelm ba-
jor herceg pártfogásával, nyílpus-
kákkal és lőporos fegyverekkel, 
több mint 500 fő részvételével. 
Csak futólag említi az augsburgi 
Werlich krónika. A lövészverseny 
után vívóiskolát is tartottak, olyan 
játékok mellett, mint birkózás, tánc 
és kőhajítás.

A vívóiskolákat sokszor együtt 
tartották a királyi ünnepségekkel, 
és bizonyos alkalmakkor, például 
esküvő esetén a vívóiskola egyike 
volt az ilyenkor szokásos játékok-

nak. Ezeket a fesztiválokat lövész-
versenynek is hívták, és például 
würthembergi Kristóf herceg is 
rendezett ilyet Stuttgartban, 1560 
szeptemberében. Ulrich Erttell, a 
„Britschmeister” és augsburgi pol-
gár azt írta, hogy ez egy „Herren 
Schiessen”, vagy „Úri lövészet” 
volt, a fegyver pedig a „Stachel”, 
vagy Bökő, ami egy acélozott 
számszeríj típus. Az első díj 100 
magyar dukát volt. A lövészverseny 
után következett a vívóiskola. Egy 
Flexel nevű másik Britschmeister 
írt egy verset, ami részleteket is 
tartalmaz, amit Wassmannsdorf 
talált meg a heidelbergi könyvtár 
325-ös számú kéziratában. Egy pa-
zarabb esemény is volt Stuttgart-
ban, 1575-ben, Ludvig herceg és 
a badeni Dorothea Ursula esküvő-
jének alkalmából. A hétrészes latin 
nyelvű könyvsorozatában a nagy 
német költő, Frischlin elbeszéli a 
nyolc napos eseményt, a  vívóisko-
lával együtt.

A vers több, jól megírt verssza-
kot tartalmaz, amik a „Kunst des 
Fechtens” hihetetlen alapos is-
meretéről árulkodnak. Meglepően 
hasonló szóhasználattal találkoz-
hatunk, íme egy példa:

[A vers Waldmann Szabolcs fordí-
tása, az eredeti németből]

Den Zornhau und auch den Krumphau  
Zwerch hau, Schiel hau und die 
Sheitel hau  
Wunder versatztung und 
Nachreisen  
Durchwechsel uberlauff auch 
heissen  
Auch Schneiden, hauen, 
stich in winden  
Abschneiden, hengen und anbinden  
also here:  
Ein jeder Fechter hat kein gemerkt 
Auff die vier Bloessen, auff schwech 
und Sterck

A Dühütés és a Kampó is
Keresztütés, Sandaütés 
és a Skalpütés
A csodák, védések és utánlépés
Átváltás, átfutás is legyen 
megemlítve
Na meg a vágás, ütés, 
szúrás a csavarásban
Levágás, akasztás és lekötés
és itt:
S az egyik vívó nem figyelt a négy 
nyílásra, az erősre és gyengére.

Tíz évvel később ugyanaz a her-
ceg a második menyegzőjét tar-
totta, ezúttal egy bajor hercegnő 
lett a felesége. Ludvig herceg is-
mét hatalmas ünnepséget rende-
zett, ami vívóiskolával zárult, ahol 
Marxbruder harcolt Federfechter 
ellen, és egy hosszúkarddal le-
győzhetetlen földműves, Volke 
vitte el a díjat. Frischlin, a latinul 
író költő ismét nagyszerű leírással 
emlékezett meg az eseményről. 
Látványos események lehettek! 
Sok vívó jött közelről és távolról, 
hogy részt vegyenek, többeket az 
anyagi haszon hajtott. Külön ki-
emeli Strassbourgot, ami elég kö-
zel van Stuttgarthoz, és híres volt a 
vívóiskoláiról.

1583-ban újabb vívóiskolát tartot-
tak, ezúttal Troppauban (Szilézia). 
Hans Ulrich Krafft, hazatérve a 
„Keletről”, Törökországból, ahol 
3 évig börtönben volt eladósodás 
miatt, megjelentette az emlékira-
tait „Reisen und Gefangenschaft”, 
Utazások és Fogság címmel. Ír 
egy korábbi vívóiskoláról, amit 
liegnitzi Hans Friedrich herceg és 
würthembergi Ludvig herceg húga 
egybekelésének tiszteletére tartot-
tak, bár ez az esemény nem volt 
olyan fényes, mint amit Frischlin 
költő leír Ludvig herceg esküvő-
jéről. A vívómester egy sváb volt 
Augsburgból, aki Hans Mamhoffer 
néven volt ismert, és akinek a 
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testvérét, Elias-t, Hans Krafft a 
Tripoliban és Szíriában töltött kö-
zös szolgálat alatt ismerte meg.

Több Marxbruder volt jelen, mint 
Federfechter, és készek voltak 
harcolni! A város főtere tele volt 
trombitásokkal, az emberek kiül-
tek a nyitott ablakokba, hogy meg-
nézzék ezt a látványosságot. Az 
utcákon emberek vonultak végig, 
felkapott kardokkal, rapírokkal és 
botokkal. Volt ott két díszes lán-
dzsa, tele lógó dussackokkal - és 
milyen is lenne egy vívóiskola 
azok nélkül?

Mindkét fél egy kupacba rakta a 
köpenyeket és a kardokat. A vívó-
mester magánál tartott egy fa ala-
bárdot. A trombiták megszólaltak. 
Ekkor az öreg herceg, Georgen 
zum Brigg, akit a haza Atyjának 
tartottak, megnyitotta az eseményt, 
és a preslawi püspökökkel közösen 
egy pár Birodalmi Tallért aján-
lottak minden győztesnek, amíg 
folyt a vér, a vesztes pedig verten 
távozhatott. Az ifjú dussack vívók 
eldurvultak egy ponton, és a vívó-
mesternek kellett szétválasztania 
őket. Nagyon szomjaztak a két 
aranytallérra, de kevés vér folyt, 
így a dussack vívók kevés arannyal 
távoztak. A rapírosok, botosok és 
hosszúkardosok ellenben nagyon 
véresnek bizonyultak, és sok ara-
nyat osztottak szét közöttük. A 
legjobb egy Marxbruder volt, egy 
lakatos, aki a jó kézmozdulatai-
val és erejével sok ütést vitt be a 
fejekre. Megkapta a két tallért, és 
elindult volna a kocsmába, amikor 
egy alacsony kis kalapkészítő sváb 
Nerlingenből megtámadta hosz-
szúkarddal, és a lakatos felé szúrt. 
A vívómester azonnal leállította a 
harcot, és azt mondta: „Honfitárs, 
mi ez a vad és vakmerő kezdés? 
Nem tudtad, hogy csak az szúr a 
fejre, akinek nincs Művészete?” Ez 
volt a válasz: „Sajnálom, nem he-
verek mozdulatlanul.” Ez a válasz 
utalás lehet a legkorábbi kézzel írt 
német kéziratra, a Liechtenauer 
tanait tartalmazó 1389-es kijelen-
tésre: „Aki mozdulatlanul hever, 
az halott, aki mozog, az még él.” 
Minthogy nem folyt vér, a küzde-
lem folytatódott, és a kis kalapké-
szítő mindenki szeme láttára kettő-
be csapta a Marxbruder orrát! Ezek 
után indult a kocsmába, de később 

jött a megtorlás, egy Marxbruder, 
mikor bottal harcolt, kiütötte egy 
Federfechter szemét! „Szörnyű volt 
látni, hogy milyen magasra repült 
a tiszta szemfolyadék”.

Megjegyzés: A fenti cikkben sze-
replő információ túlnyomó része 
Karl Wassmannsdorf munkáinak 
fordításából származik. Többen ki-
jelentették, hogy Wassmannsdorf 
hivatkozásait nem szabad elfo-
gadni, amíg valaki nem ellen-
őrzi őket. Én azt állítom, hogy 

1870-ben bárki, akár német, akár 
nem, nem törekedett volna arra, 
hogy saját mesét gyártson ezek-
nek a céheknek a történelmére. 
Továbbá Wassmannsdorf munká-
ira többen hivatkoztak 1904-1907 
környékén, és ezek tartalmazták 
a Wassmannsdorf által említett, 
történelmi vívással kapcsolatos 
forrásokat. Ezen kívül több euró-
pai weboldal ma is tartalmaz direkt 
linkeket Wassmannsdorf vitatott 
forrásaira.

Források:
  
■ Karl Wassmansdorf - 6 Fechtschulen, Fechtschulenreime aus Nurnberg 
1870  
■ Gottfired Rudolf Pommer auf Bugenhagen sammlung von 
Merktwurdigkeiten 1726  
■ Jahn’s Deutsche Turnkunst von 1816  
■ Joachim Meyer Kunst des Fechrtens 1570  
■ the Anzeiger book, from German Museum 1860 page 407.  
■ Ersch and Gruber’s Encyclopedia  
■ German Newspaper Turnzeitung from 1864  
■ Lubeck page 4 of his teachings and Manuals of the German Fechtkunst 
from 1865  
■ Archives of Frankfurt and Prague  
■ the Bishops Archives in Prague  
■ Heinrich von Gunterrodt Fighters of the Holy Veit  
■ Jena 1849 Introduction to Roux’ hieb fechten, (Strike fencing)  
■ Meister Christoph Roesener’s Gedicht: Ehrentitel und Lobspruch der 
Fechtkunst  
■ 1589 Hans Sachs 1540  
■ handwritten paper #1458 by Leonhard Schwab from Nurnberg 
undercaptain  
■ (lieutenant) of the FederFechter AE (aetatis).  
■ Handwritten manual from the Basel Library III 3. Felix Platter’s 
Lebenbeschreibung  
■ Also there is Thomas Platter and Felix Platter Basel 1840 page 208  
■ Frischlin’s Beschreibung „ Gladiatorum certamen” pg 99.  
■ Paurnfeindt’s Fechtbuch Vienna 1516  
■ Paulus Hector Mair, fechtbuch from Augsburg  
■ Hans Lekuechener MesserfechtenBuch  
■ Wehrlichs Chronicles of Augsburg  
This is just a partial list of what is referenced in Wassmansdorf!  
■ Kevin Maurer March 2009  
■ Meyer Frei Fechter  
■ Szent vitus szobor képe: www.szoborlap.hu / Attila Siskovits 

Papp István  az Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola egyesület, 
„Könyvtár” kutatórészlegének, azon belül az Összefüggések csoport 
aktív tagja.  Ez a kutatócsapat a vívócéhek, a vívómesterek, és a vívó-
kéziratok történetét, titkait kutatja és teszi elérhetővé publikációkon ke-
resztül.



Kora középkori fegyvertörténet I. 
avagy a nem is olyan „sötét” kora középkor népei és az általuk használt kardok

Írta: Molnár Attila

15

A középkori 
v ívóisko -

lák által használt 
fegyvereket vizs-
gálván kicsit ko-
rábbra kell visz-
szatekintenünk 
a történelemben 
ahhoz, hogy meg-
érthessük hogyan 
alakultak ki. A 
nyugat-európai 
térségben a lovag-
korban elterjedt 
és használt ún. 
hosszúkardnak az 
elődeit kicsit ko-
rábban a VI-VII. 
században kell 
keresnünk, első-
sorban Észak-Eu-
rópában. 

Amit most olvasol kedves Érdek-
lődő, az egy cikksorozatnak terve-
zett iromány első része, melyben 
megpróbálom a lehetőségekhez 
képest röviden és tömören bemu-
tatni ezeket a fegyvereket, melyek 
a lovagok fegyvereinek elődeiként 
tekinthetőek. Elsőként személyes 
kedvenceim közül az egyik nép-
csoportot, a vikingeket szeretném 
bemutatni, röviden részletezvén 
a történelmüket, harcmodoukat, 
majd a jellegzetes formájú egyke-
zes kardjaikat.

A korai középkorral foglalkozván 
említést kell tennünk egy olyan 
népcsoportról, akiktől legalább 
annyira tartottak az országok veze-
tői, mint a – az európai hadviselés 
számára szokatlan és új – sztyeppi 
harcmodort alkalmazó magyar lo-
vascsapatokról. Ezek az emberek 
viking néven írták be magukat a 

történelembe. Meg kell jegyez-
nünk viszont, hogy a vikingek nem 
egy ország lakosai voltak, hanem 
az egy azonos területről érkező, 
azonos harcmodorral rendelkező 
portyázó harcosokat illették a vi-
king elnevezéssel. Ezt az elneve-
zést az Észak-Európában élő hajós 
népek gyűjtőneveként használjuk 
ma, a szó eredete a mai napig vita 
tárgya a nyelvészek között. Való-
színűleg egy északi eredetű szóról 
van szó, amely a víg (csata) és a 
vík (öböl, fjord) szóhoz kapcsolha-
tó1. A középkori források azonban 
nem ezen a néven illetik őket. A 
frank évkönyvekben „Normanni” 
néven hivatkoznak rájuk, míg az 
angolszász források „Daninak” 
nevezik őket. A német források-
ban „Ascomanni” néven említik az 
északi harcosokat, melynek jelen-
tése – „kőrisfa-emberek” – utal a 
kőrisfából készített hajóikra. Az ír 
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Johannes Brondsted: A vikingek. Corvina Kiadó. 1983. p. 40.1. 
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forrásokban Gallként (idegen) vagy 
Lochlannakként (északi) szerepel-
nek, melyhez gyakran kapcsoló-
dik a norvégok esetében a „fehér”, 
míg a dánok esetében a „fekete” 
jelző, ami nagy valószínűséggel 
a pajzsaik színét hivatott jelezni2. 
Származásilag a mai Svédország, 
Norvégia és Dánia területéről in-
dultak ki rablóhadjárataikra, és 
Európa partjainak szinte teljes vo-
nalát végighajózták. A nyugati por-
tyák során az Atlanti-óceán partjait 
követték, eljutottak a mai Spanyol-
ország akkor arabok által lakott ré-
széig, majd átkelvén a Gibraltári-
szoroson, a Földközi-tenger teljes 
területét végighajózták. Keleten 
a nagy folyókon végighajózva el-
jutottak a Kaszpi- és a Fekete-
tengerig is. Majd az Atlanti-óce-
án addig még fel nem térképezett 
területén áthajózva eljutottak a 
Feröer-szigetekig, valamint Izland 
és Grönland meghódítása után 
egészen Amerika partjaiig. Ezeket 
a portyázási útvonalakat jobban 
megfigyelvén észrevehető, hogy 
mindhárom ország földrajzi elhe-
lyezkedése magába foglalja az ér-
dekszférájához tartozó területeket. 
Az első írásos feljegyzést a viking 
portyázókról az Angol-szász Kró-
nika lapjain olvashatjuk Kr. u. 789-
ből. „789.: ebben az évben vette fe-
leségül Beorthric király Eadburh-t, 
Offa király leányát. És ezekben a 
napokban érkezett először az észa-
kiak hajója Hörthalandból. Az 
elöljáró odalovagolt hozzájuk, és 
megpróbálta rávenni őket, hogy 
menjenek a királyi birtokra, mi-

vel ekkor még nem tudta, mifélék 
ezek. Az északról jöttek lemészá-
rolták őt. Ezek voltak a dánok első 
hajói, amik Angliába érkeztek.”3  
Ezek következményeképpen 792-
ben Offa király megerősíti Kent 
védelmét, hogy védekezhessen a 
„pogány tengeri emberek ellen”. 
A következő, már híresebb táma-
dás 793-ban történt, a lindisfarne-i 
kolostor elpusztítását így írja meg 
Alcuin, a kortárs tudós: „Soha ez-
előtt nem bukkant még fel efféle 
borzalom Britanniában, mint az, 
amit most egy pogány nemzettől 
szenvedünk el ; azt sem gondoltuk, 
hogy egyáltalán lehetséges ilyen 
támadás a tenger felől. Nézd csak 
meg: Szent Cuthbert templomát, 
amit Isten papjainak vére mocskolt 
be, megfosztották minden díszétől; 
az a hely, ami mindegyik másnál 
tiszteletre méltóbb volt Britanniá-
ban, a pogányok prédájává lett.”4

Kr.u. 795.: Iona szigetén a • 
Szent Columba kolostor ki-
fosztása és a kis ír sziget, 
Rechru (a mai Lambay-sziget) 
lerohanása. Ettől a támadástól 
kezdve tart Írország vikingkori 
történelme.
Kr.u. 799.: Viking portyázók • 
jelennek meg a Loire torkola-
tánál. 
 Kr.u. 810.: Gotfried, Dánia ki-• 
rálya támadást intéz Friesland 
ellen.
Kr.u. 830- 850.: Támadások • 
a francia és dél-angliai partok 
ellen.
Kr.u. 865.: Kent város-• 

ának lakossága először fizet 
danegaeldet a dán vikingeknek. 
II. (Tanácstalan) Aethelred an-
gol király uralkodása alatt az 
angolok rendszeresen fizettek 
hatalmas hadisarcokat a dán 
hódítóknak. Később az angol-
normann királyok által kive-
tett adókat is így nevezték. A 
danegaeld rendszeres fizetése 
991-től egészen 1162-ig tar-
tott.
Kr.u. 870 körül.: Széphajú • 
Harald megszerzi a hatalmat 
Norvégia felett. Viking hajó-
sok először érik el és teleped-
nek le Izland szigetén.
Kr.u. 872 körül: A hafrsfjord-i • 
csata. Széphajú Harald döntő 
győzelmet ér el, és ezzel meg-
szilárdítja hatalmát.
Kr.u. 877.: Mercia, az angol-• 
szász királyságok egyike a dán 
vikingek hódításának áldoza-
tául esik.
Kr.u. 879.: Kelet-Anglia (an-• 
golul East-Angels), még egy 
angol-szász királyság is a dán 
vikingek áldozatául esik.
Kr.u. 886.: I. (Nagy) Alfréd • 
(angolszászul Ælfrēd ) békét 
köt Guthrum dán királlyal. 
Párizs ostroma. A város eleste 
után II. (Kopasz) Károly (876-
887) danegaeldet volt kényte-
len fizetni a dán vikingeknek.
Kr.u. 937.: A Brunanburh-i • 
csata. Athelstan (óangolul: 
Æþelstan) angol király legyőzi 
a dublini Olaf Gurthirson se-
regét. A csata helyszínét a mai 
napig nem sikerült meghatá-
rozni.
Kr.u. 940-954.: A yorki viking • 
királyság időszakos független-
sége Angliától.
Kr.u. 986 körül: Vörös Erik • 
Grönland keleti és nyugati 
partjainál kolóniákat alakít, 
ezzel megkezdődik Grönland 
betelepítése.
Kr.u. 1000 körül: A vikin-• 
gek települést hoznak lét-
re L’Ause aux Meadowsnál, 
Újfullandon.
Kr.u. 1014.: A clontarf-i csa-• 
ta. Viking zsoldosok Sigtrygg 
Silkbeard vezetésével Máel 
Mórda oldalán részt vesznek a 
csatában Brian Bóruma ellen.
Kr.u. 1016 – 1035: Nagy Knut • 

 J. Brondsted: A vikingek. i. m p. 40.2. 
 http://naglfar.hu/index.php?page=view&show=1K%F6nyvek%2C_%EDr%E1sok/Ian_Heath_-_Vikingek3. 
 http://naglfar.hu/index.php?page=view&show=1K%F6nyvek%2C_%EDr%E1sok/Ian_Heath_-_Vikingek4. 
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 Heath, I.: The Vikings i. m. p. 935. 
 A kövek használatát több külföldi szakirodalom is említi, azonban a vikingekkel is foglalkozó szakdolgozatom megírásakor 6. 
konzulensemmel arra jutottunk, hogy egy viking hosszúhajón ennek kivitelezhetősége megkérdőjelezhető.
 Heath, I.: The Vikings i. m. p. 937. 
 Heath, I.: The Vikings i. m. p. 948. 

vagy Kanut (ónorvégul: Knūtr 
inn rīki) uralkodása. Az észak-
tengeri Viking Birodalom lét-
rejötte és fennállása.
Kr.u. 1043 – 1066: III. (Hit-• 
valló) Edward uralkodása. A 
Stamfor Bridge-i csata. 
Kr.u. 1085.: Swein Estrdson • 
kelet-angliai hadjáratának 
összeomlása. A skandináv fe-
nyegetés és a viking korszak 
vége.

Mint láthatjuk a viking portyázók 
közel 300 éven keresztül sikeres 
hadjáratokat vezettek Európa-szer-
te. Ezekben a sikerekben nagy sze-
repet játszott az az egyedi harcmo-
doruk, amit később az ellenséges 
hadak is átvettek tőlük. A tengeren 
zajló ütközetekben döntő szerepet 
játszottak az általuk épített és hasz-
nált sekély merülésű, mégis stabil, 
ún. hosszú hajók5. Ez a hajótípus 
rendelkezett kormánylapáttal, va-
lamint árboccal is. Ugyanakkor 
szélcsend esetén a fedélzeten tar-
tózkodó harcosokat evezésre is be-
fogták. A tengeri hadviselés során 
alkalmazott harci taktika, lénye-
gében a szárazföldi összecsapások 
vízre való átültetését jelentette. 
Ezt a következőképpen kell elkép-
zelnünk. A hajókat egymás mellé 
állították fel a hadrendben egye-
nes vonalban vagy ék alakzatban. 
Sokszor össze is kötötték őket, 
ezzel egy hatalmas vízi platformot 
képezve. A legnagyobb és legjobb 
harcosokkal rendelkező hajó – 

mely általában a vezéri hajó volt – 
a hadrend közepén helyezkedett el. 
A széleken, illetve az összekötött 
hajók mögött különálló hajókat ál-
lítottak fel, ezzel megakadályozván 
az ellenség általi átkarolást vagy 
hátbatámadást. A támadás mene-
te a következőképpen zajlott le. A 
vitorlázatot bevonva, a hajót csak 
evezővel mozgatva az ellenséges 
hajóhoz navigáltak. Az evezősök 
megvédése kulcsfontosságú volt, 
ezért általában melléjük rendeltek 
még egy embert, akinek a feladta 
az volt, hogy a pajzsával megvédje 
az evező ember testi épségét. Mi-
kor kellő közelségbe értek célpont-
jukhoz, nyílzáport, illetve dárdákat 

és köveket6 hajítottak át a másik 
hajóra, ezzel csökkentvén az ellen-
ség létszámát. Az ellenséges hajó 
mellé érve egy kampókkal felsze-
relt csapóhidat akasztottak a má-
sik hajó oldalára, és ezen átkelve 
közelharcban ártalmatlanították az 
ellenséget. A szárazföldi portyák 
során a hajókat kiúsztatták a part-
ra7. Kétoldalt leeresztettek egy-egy 
vonóhidat a hajó két oldalán, és 
kiépítettek egy kezdetleges, meg-
erősített helyőrséget, ugyanis el-
lenséges erőfölény esetén így volt 
hová visszavonulniuk. A vikingek 
számára fontos volt a megfelelő 
kommunikációs és utánpótlási vo-
nalak kiépítése, ennek hiánya sok-
szor súlyos veszteségekhez veze-
tett. A szárazföldön, nyílt terepen 
használt taktika ettől sok tekintet-
ben különbözött8. Mivel felszere-
lésük alapjában véve a közelharcra 
volt alkalmas – kedvelt fegyverük 
a hosszú, 2-3 méteres nyélhosszal 
rendelkező lándzsa, az ugyanilyen 
hosszal és széles vágóéllel rendel-
kező dán balta, valamint az egye-
nes kétélű kard és természetesen 
az elmaradhatatlan kerek, nagy-
méretű pajzs- így legkedveltebb 
harci eljárásuk az úgynevezett 
pajzsfal – norvégul „skjaldborgr” 
– volt, melyet az ókori spártaiak 
és a római legionáriusok falanxá-
hoz lehet hasonlítani. Ezek a tö-
mör pajzsfalak öt vagy akár több 

■ Viking hosszú hajó. (Oslo, Viking Múzeum)

■ Egy újraépített viking hajó (1893)
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 Heath I.: The Vikings i. m. p. 959. 
Harald Hadrada – másnéven Harald Sigurdsson – norvég király, aki 1047 és 1066 között volt Norvégia vezetője. Nevéhez 10. 
fűződik Anglia 1066-os vikingek általi inváziója, melyben 15000 ember és 300 hosszúhajó vett részt. Azonban az általa indított 
invázió elbukott, 1066 szeptember 25.-én a stamford bridge-i csatában súlyosan megsebesült – a források szerint nyakon lőtték 
egy nyílvesszővel – és meghalt. Harold Godwinson angol király seregei olyan súlyos csapást mértek a norvég vikingek seregére, 
hogy a 300 hosszúhajóból mindösszesen 24 érkezett vissza Norvégiába. Ezzel a vereséggel befejeződött a viking korszaknak 
nevezett történelmi kor, ugyan vannak még portyázások, de a hivatalos történészi álláspont szerint ezt tekinthetjük a korszak 
végének.
Heath I.: The Vikings i. m. p. 9611. 
Heath I.: The Vikings i. m. p. 97.-98.12. 

sor mélyek is lehettek, elől pedig 
a legjobban felfegyverzett és leg-
jobb minőségű védőfelszereléssel 
rendelkező emberek álltak. Ugyan 
sok vita van, hogy milyen távol-
ságra álltak a sorban egymástól 
a harcosok, azonban a régészeti 
leletek – például a Gosforthban 
talált sírkő-ábrázolás módja, az 
osebergi faliszőnyegen található 
ábrák – és a Norse Film és Pageant 
Society hagyományőrzői általi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a 
sorban a pajzsaik valószínűleg 
takarták egymást9. Ezzel lehető-
ségük nyílt az ellenséges rohamok 
felfogására, illetve támadás esetén 
az ellenséges vonalak áttörésére. 
A közelharc során ezek után ter-
mészetesen a szoros pajzsfal szel-
lősebb lett, hogy a harcosoknak 
legyen helye támadni és védekez-
ni. Ahogy Snorri Sturlussontól a 
Harald király sagajában olvashat-
juk a pajzsfalat képesek voltak vé-
dekező harcmodorra is alkalmazni, 
ahogy ezt Harald Hadrada10 tette a 
stamford bridge-i csatában, ami-
kor is embereit egy több sor mély 
körben állította fel. Hadrada a kö-
vetkezőket tanácsolta embereinek 
a lovasok elleni védekezésképpen 
(a sagában leírtak nem túl megy-
győzőek arról, hogy a stamford 
bridgei csatában részt vett lo-
vasság) – valószínűleg ez volt a 
lovasság ellen általánosan alkal-
mazott taktika –. Az első sorban 
álló emberek a lándzsájuk végét 
belefúrták a földbe, míg a hegyét 
a lovas mellkasának magasságába 
emelték. A második sor ugyanezt 
tette, azonban itt a lándzsák hegye 
a lovak szügyének magasságában 
volt. Közkedvelt alakzatuk volt 
még az ún. svynfylking azaz a vad-
disznóorr-alakzat, ami egy ék ala-
kú támadóegység volt, az ellenség 
pajzsfalának megtörésére használ-
ták11. A legenda szerint maga Odin 
tanította meg nekik ezt az harcmó-
dot, azonban természetesen ez csak 
monda, nagy valószínűséggel a 
késő-római korban – IV.-V. század 
– használt legionarius-alakzatból, 
az ún. „porcinum capet” (disznó-

fej) alakzatból alakult ki. Ahogy a 
Flateyjarbok-ban – Izland legfon-
tosabb középkori leírásában – ol-
vashatjuk, a vaddisznóorr-alakzat 
az következőképpen nézett ki. Az 
ék elején két ember állt, a máso-
dikban három, míg a harmadikban 
öt. Ezt az egységet vagy egyedü-
liként alkalmazták, vagy a harma-
dik soroknál „összekötve” több 
egység egymás mellé állításával 
egy cikk-cakkos vonalat alkottak. 
Lovasságot szinte egyáltalán nem 
használtak a csaták során, csak 
egy-egy példát találunk elvétve 
– pl. a sulcoit-i csatában 968-ban 
Írországban, illetve a monfaucon-i 
csatában 888-ban Franciaország-
ba, ahol is Fleury-i Abbo leírá-
sából tudjuk, hogy jelen volt egy 
viking lovascsapat is, azonban a 
gyalogságtól teljesen függetlenül 
harcoltak –. A lovakat inkább a 
portyázások során használták nagy 
távolságok megtételére, illetve 
szállítóeszközként. E célra a tábor 
környékéről szereztek be lovakat, 
illetve elesett ellenségeik lovait 
használták, ahogy azt az Angol-
szász Krónikában is olvashatjuk 

999-ben és 1010-ben. Ennek 
következtében nem 

voltak túl jók a 
lovasság elle-

ni harcban, 
a h o g y 

azt a 

881-es saucourt-i csata leírásá-
ból is megtudjuk. A feljegyzések 
szerint az első lovasroham során 
8-9000 embert veszítettek a vikin-
gek a frank lovasság támadásától, 
azonban rendezetten vissza tudtak 
vonulni. Ekkor a frank lovasság 
hatalmas taktikai hibát vétett – el-
kezdték a halottakat fosztogatni 
– és ezt kihasználva a viking gya-
logság ellentámadása majdnem 
megsemmisítette őket. A frankok 
második lovasrohama is súlyos 
veszteségeket okozott a gyalogság 
sorai között, azonban ezek után is 
rendezetten visszavonultak. Kelet-
Európában is hátrányban voltak a 
lovassággal szemben, amint azt a 
972-es silistriai csata leírásában 
olvashatjuk, ahol a bizánci lovas-
ság súlyos veszteségeket okozott a 
vikingek gyalogságának12.

A vikingek által használt kardokat 
Európa szinte egész területén meg-
találjuk a régészeti leletek között. 
A legelterjedtebbek természetesen 
Norvégiában, Svédországban és 
Dániában, de találtak ilyen típu-
sú kardokat Írországban, Nagy-
Britanniában, Írországban, illetve 
minden olyan helyen – például 
Spanyolországban, Olaszország-■ Harald Hadrad

■ 10th Century Tjängvide, Svéd-
ország
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ban és a Fekete-tenger partján 
is – ahová a vikingek eljutottak 
portyázásaik alkalmával. A vi-
king kardokról először legrészle-
tesebben Jan Petersen professzor 
írt az 1919-ben Osloban kiadott 
De Norske Vikingesverd című ta-
nulmányában. Ebben a könyvben 
Petersen 26 csoportra és különbö-
ző alcsoportokra osztja fel az ad-
dig megtalált kardleleteket. Tanul-
mányában megfigyelhetjük, hogy 
a kardokat a markolataik formái 
alapján osztályozza, a kardok pen-
géit viszont nem veszi figyelem-
be, mivel azok nem változtak túl 
sokat. Ezt a hiányosságot Alfred 
Geibig pótolta 1991-ben Beiträge 
zur morphologischen Entwicklung 
des Schwertes im Mittelalter című 
könyvében. A két műnek a tipo-
lógiáit Ian G. Peirce 2002-ben 
megjelent Swords of the Viking 
Age című könyvében összegzi, és 
ez által részletezi a viking kardo-
kat. Ezen kívül talán még Ewart 
Oakeshott professzor, a XX. szá-
zad legnagyobb fegyvertörténésze 

Az Ulfberth és Ingerlii nevek két frank származású kovácsot jelölnek. Azt Ulfberth névvel kapcsolatban meg kell jegyeznünk 13. 
azonban, hogy a feliratot több évszázadon keresztül megtalálható. Anne Stalsberg The Vlfberht sword blades reevaluated című 
tanulmányában az addigi kutatások szerint 166 Ulfberth pengéről számol be, amely szám azóta valószínűleg csak nőtt. Feltéte-
lezhető tehát, hogy az Ulfberth név később, mint „márkajelzést” használták az arra érdemes kovácsok.
Latin szöveg, magyarra „Isten nevében”-ként fordítható. Ez a felirattípus a későbbi XI. századi kardokon található meg. 14. 
„ Az iparművészetnek ezt az ágát tausírozásnak is nevezik. … A fémberakásnak több módja is volt ezek közül a két leggyakrab-15. 
ban alkalmazottat ismertetjük. Az egyik az egyszerűbb módszer, ahol a sima felületű alapfémet éles, hegyes metszővésővel fel-
rovátkolták két irányban, hogy a keskeny párhuzamos rovátkák ferdén keresztezzék egymást. Ezután a kívánt formákat kivágták 
a díszítő fémből (általában aranyból vagy ezüstből készült lemezből, drótból). Ezután az alapfémet a rovátkolás helyén 200...300 
°C-ra melegítették. A felmelegített helyre ráhelyezték a kivágott mintákat és sűtű apró kalapácsütésekkel egyenletesen belever-
ték az alapfém rovátkáiba. Kihülésnél a rovátkák éles szélei összehúzódtak és a belekalapált puha fémet rögzítették.” Halmágyi 
Szabolcs – Riedel Lóránt: Régi fegyverekről Műszaki Könyvkiadó, 1966. 65. oldal
Anne Stalsberg: The Vlfbeht sword blades reevaulatd, http://jenny-rita.org/Annestamanus.pdf16. 

foglalkozott a viking kardok tipo-
lógiájával – azonban csak felüle-
tesen – ugyanis az általa készített 
hosszúkard tipológiát, Petersen 
tipológiájának a folytatásaként 
alkotta meg. A viking kardokról 
elmondható, hogy egykezes, szú-
rásra és vágásra egyaránt alkal-
mas, egy- illetve kétélű közelharci 

szúróvágó fegyverek. Minden kard 
főbb részei a következők: a penge 
– mely magába foglalja a vágásra 
és szúrásra alkalmas felületet, va-
lamint a markolattüskét – és a mar-
kolat. A markolat a viking kardok 
esetében külön készült a pengétől 
és csak később, a kard összesze-
relésénél erősítették a penge – eb-
ből a célból kialakított, elkeske-
nyedő meghosszabbítására – a 
markolattüskére. A viking kardok 
pengéi a korszak elején az északi 
államokban készültek, azonban a 
IX. század közepétől megjelen-
nek a külföldről „importált” kard-
pengék is. Ezek frank eredetűek, 
melyeket az frank területekre tett 
portyák alkalmával szereztek be 
az északi harcosok és nagy becs-
ben tartották őket. A frank eredetű 
pengéken sokon megtalálhatjuk az 
Ulfberht, ritkábban az Ingerlii13 és 
In Nomine Domini14  feliaratokat. 
A feliratok valószínűleg csiszárbé-
lyegként működhettek, melyekkel 
a pengék eredetét lehetett „iga-
zolni”. Valószínűleg a feliratokat 
az ún. fémberakásos módszerrel15  
kovácsolták bele a pengékbe. A 
vikingek előszeretettel használták 
ezeket a frank pengéket, ezért – 
ahogy azt Anne Stalsberg is meg-
említi az Ulfberht pengékkel fog-
lalkozó tanulmányában16 – Kopasz 

■ Ulfberth felirat pengén

■ Petersen tipológia
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Károly Kr. u. 864-ben kiadott tör-
vényében megtiltja, hogy a frank 
kovácsok által készített jó minő-
ségű pengéket külföldre eladják.17 

A viking kardok markolatrésze is 
több részből áll. A markolattüskére 
először a keresztvasat erősítették 
rá, melynek szerepe a közelharc 
során a kéz védelme volt. Ezután 
húzták rá a fából vagy ritkább eset-
ben vasból készült markolatot a 
markolattüskére. A markolattüske 
fennmaradó részére került a koráb-
bi kardokon egy, a későbbieken két 
részből álló markolatgomb, amely 
a felső keresztvasból – ezt igazá-
ból személy szerint nem nevezném 
keresztvasnak, hisz nem a kéz vé-
delme a célja, azonban a külföldi 

A viking kardok tehát sokfélék vol-
tak, kutatásuk és tanulmányozásuk 
a mai napig tart, hiszen több, mint 
2500 leletet ismer a kora középkori 
régészet és a technika fejlődésével 
mindig újabb és újabb szempontból 
adódik lehetőség a vizsgálatukra, 
mellyel a már ismert leleteket más, 
eltérő szempontból vizsgálják meg 
a szakemberek. Akit bővebben 
érdekel a téma, annak feltétlenül 
ajánlom  Ian G. Peirce 2002-ben 
megjelent Swords of the Viking 
Age című könyvét, mely – aho-
gyan azt fentebb említettem – jól 
összegzi a könyv megjelenéséig 
megtalált kardok típusait és renge-
teg színes illetve fekete-fehér fotón 
keresztül mutatja be a leleteket. 

„... no man may without the king’s permission give or sell bruniae or weapons to a foreign man, and further that gready priests 17. 
must not be let the normanni have bruniae, weapons or horses.” Anne Stalsberg: The Vlfberht sword blades reevaluated, 22. 
oldal 
„ Kovácshegesztésnek azt az eljárást nevezzük, amikor két vagy több vasdarabot ún. forrasztó hőre való hevítés után kovácsolási 18. 
eljárással egymásba kalapálunk úgy, hogy azok tartósan összehegednek.” Halmágyi Szabolcs – Riedel Lóránt: Régi fegyverek-
ről Műszaki Könyvkiadó, 1966. 37. oldal

szakirodalomban mindenhol ezt 
az elnevezést használják, így én 
is ehhez igazodom – és a tényle-
ges markolatgombból állt. Ezt az 
általában díszes markolatgombot 
kétféleképpen erősítették a mar-
kolattüskére. A régebbi leleteknél 
megfigyelhető, hogy közvetlenül a 
markolattüskéhez rögzítették, való-
színűleg az ún. kovácshegesztés18 

eljárással, míg a későbbi leleteknél 
a felső keresztvashoz szegecselték. 
A keresztvasak, illetve a marko-
latgomb sok esetben díszítettek, 
mely díszítéseket a már említett 
fémberakásos – avagy tausírozásos 
– módszerrel, véséssel, illetve ara-
nyozással és ezüstözéssel készítet-
tek el. 

■ Hedebynél talált viking kard 

■ Viking kardok egy német vi-
kingmúzeumban 
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A megfelelő eséstechnika fontos-
ságát nem szükséges bemutatni 
senkinek, aki már esett arcra busz 
után futva, csúszott el a jégen, 
vagy rúgták már fel - kizárólag a 
sportszerűség szabályait betartva 
- egy barátságos futball mérkőzés 
keretében. 

Az eséstechnikák elsajátítása nem 
könnyű feladat. A gyakorláskor 
már eleve le kell győznünk a gye-
rekkorunkban belénk ivódott félel-
münket az eséstől, és a vele járó 
fájdalomtól. Éppen ezért roppant 

fontos a gyakorlás során a fokoza-
tosság betartása, betartatása. A má-
sik nehézség ,hogy a belénk nevelt 
reflexszerű rossz reakciókat - rakd 
ki a kezed stb.- felül kell írni, ezt 
pedig csak hosszas, következetes 
gyakorlással érhetjük el. 

Komoly problémát jelent, hogy a 
megfelelő eséstechnikát a pillanat 
tört része alatt kell kiválasztanunk. 
Nincs időnk előre gondolkodni, 
alkalmazkodnunk kell a szituá-
cióhoz. A helyzetet valamelyest 
könnyebbé teszi, hogy viszony-

Az esések megismerése, 
és megfelelő szinten 

történő begyakorlása egye-
sületünkben nagy fontos-
sággal bír, hiszen nem csak 
az edzéseken gyakorolt bir-
kózó és birkózás a kardban 
technikák során, hanem a 
hétköznapi életben is nagy 
hasznát vehetjük. Ezért úgy 
gondoltuk, hogy útjára in-
dítunk egy cikksorozatot, 
mely az esések során bekö-
vetkező sérülések elkerülé-
sét mutatja be.

■ 1 év kutatás után is előkerülhetnek a rosszul berögzült dolgok

■ de ez a vagány jármű lesz a jutalom...■ így is lehet tompítani,
■ Ezt a dobást...
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lag kevés eséstechnikával, illetve 
ezek helyzethez való alakításával 
a legtöbb helyzetet jól meg lehet 
oldani. Fontos, hogy felismerjük a 
gyakorláshoz képest eltérő helyze-
teket. Egy konkrét példát említve, 
amíg a birkózószőnyegen a kézzel 
való tompítás bevett gyakorlat ad-
dig a korcsolyázás közben a jégen 
az ujjainkat kockáztatjuk vele, hisz 
bárki átmehet rajtuk levágva őket.

Az eséstechnika tanulásának kez-
detén mindenképp szükséges rang-
sorolnunk a védendő testrészeinket 
aszerint, hogy melyiket kell a leg-
inkább óvni, illetve melyeket tehet-
jük ki nagyobb kockázatnak. Ilyen 
tekintetben a lényegében bármely 
sportágban oktatott eséstechnikák 
többé kevésbé megegyeznek. 

A fej és a nyak védelme mindig 
elsődleges. Részben mert sérülé-
sük a legkomolyabb veszélyeket 
hordozza magában, részben pedig 
azért, mert egy fejsérülésből fa-
kadó eszméletvesztés egyúttal a 
cselekvőképtelenségünket is maga 
után vonja. Ennek a következmé-
nyeit nem kell magyarázni. A fej és 
a nyak védelme általában a megfe-
lelő fejtartással megoldható (mell-
kasra szorítás, oldalra biccentés 
vagy épp a fej előrefeszítése).

A következő a felsőtest és a ge-
rinc megóvása. Felsőtestünkben 
helyezkednek el a létfontosságú 
szervek, a gerincsérülést és annak 
következményei szintén nem szo-

Erre példa a röplabdások által al-
kalmazott vetődés. A súlypontju-
kat közel térdmagasságig engedik 
le és úgy rugaszkodnak el. Nagyon 
lapos ívben repülve vetődnek a 
labdáért.

A következő, minden körülmények 
között érvényes alapelv, hogy le-
hetőleg puha izmokkal védett felü-
lettel fogjunk talajt. Az izmok nem 
vagy csak minimális mértékben 
sérülnek attól az erőhatástól ami 
egy izommal nem védett felület-
nél csontrepedés, esetenként törést 
okozhat. 

Ami még szintén fontos, hogy 
eséskor ne a talajra merőlegesen 
csapódjunk a talajra, hanem vala-
milyen szögben, így a becsapódás 
ereje kisebb erővel hat a testünkre. 
Ezt az alapelvet valósítják meg a 
gurulások. A gurulást érdemes a tér 
minden irányába, többféle helyzet-
ből is gyakorolni, ezáltal a tanuló 
nagyobb magabiztosságra, biz-
tonságérzetre tesz szert, és idővel 
a gurulás automatikussá válik. A 
mi művészetünkben teljes gurulá-
sok úgy ahogy tanuljuk ritkán va-
lósulnak meg, de az egyes fázisai 
rendszeresen, hisz egy csipődobás 
elszenvedőjeként is gurulunk csak 
a gurulás első felébe besegít az 
ellenfelünk, ezért is fontos megta-
nulni jól a gurulást.

Bevezetőnek ennyit szántam csak 
a cikksorozat felvezetéseként. A 
következő cikkben már a gurulá-
sokról fogok részletesebben írni.

rulnak magyarázatra. Ezen testré-
szek védelme viszont jóval bonyo-
lultabb a fej védelméhez képest 
(összegömbölyödés, a megfelelő 
területekre való terhelés stb.).

Végül a végtagok, különösképp az 
ízületek védelme következik, mely 
szintén nagyon fontos, hiszen még 
egy ficammal is maradandó káro-
sodás alakulhat ki. A végtagokat a 
megfelelő elhelyezéssel, forgatás-
sal, hajlítással óvhatjuk meg. 

Másik általános szabály az eséskor, 
hogy igyekezzünk a súlypontunk 
magasságát kontrolláltan csökken-
teni az esés során, amíg csak lehe-
tőségünk van rá. 

Amikor összehúzzuk 
magunkat, az egy fo-
lyamatosan változó 
szöget eredményez 
becsapodáskor. 

■ A súlypont magasságát kontrolláltan csökkenteni kell.
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Nagy, szinte misztikus élmény 
kardot rendelni, és kézhez kapni. 
Sokunknak gyermekkori álma, de 
talán pont ez az, ami a helyes dön-
tés útját állja: csikóéveink képzel-
gései, rossz beidegződései, félreér-
tései és vágyai.
A probléma kicsit hasonlít a tojás 
és a tyúk kérdéséhez, vagyis addig 
nem tudja az ember, milyen egy jó 
kard, amíg nem tölt elég időt hasz-
nálatával, megvenni pedig nyilván 
az előtt kell, hogy az embernek 
gyakorlata lenne vele. Ez az írás 
éppen azért született meg, hogy 
adjon egy kis kapaszkodót azok-
nak, akik első kardjukat szereznék 
be, de nem igazán tudják, hogyan 
álljanak a kérdéshez.

Jöjjön elsőre a szokásos intelem. 
A fantasy irodalom és művészet, 
a szerepjáték könyvek, a mozifil-
mek kardjai nem egészen olyanok, 
amilyenre szükségünk van. Való-
színű, hogy a világ legjobb kardja 
mellett a legtöbb ember elsétálna, 
s nem venné észre hogy pont egy 
különlegesen jó darabot hagy fi-
gyelmen kívül. Egyszerű, szürke 
darabnak látszana, puritán lenne és 
nem különösképp feltűnő. Pedig a 

csoda belül rejtőzik, valahol a pen-
ge mélyén, az anyagszerkezetben, 
a keresztmetszet változásában, a 
tömegeloszlásban, a hajlásgörbék-
ben.
A kard, bár nyilván státuszszimbó-
lum is volt, elsősorban használati 
eszköznek készült. Ahogy egy ta-
licskát sem a díszítései jellemez-
nek igazán, úgy egy éles helyzet-
ben a kard relatív szépsége (azért 
mondom, hogy relatív, mert egy 
idő után az ember megtanulja szép-
nek látni az egyszerű, hatékony 
formákat is) sem számottevő. Ami 
számít, hogy mennyire lesz gyors, 
mekkora ereje van a támadások tö-
réseiben, hogy ha gond van, elpat-
tan-e vagy csak elgörbül, mennyire 
él tartó, stb.

És mivel a cél adott, mármint, 
hosszúkarddal az ember nagyjából 
egyféleképpen tud vívni egy adott 
iskola tanai alapján, úgy nem sok-
féle, hanem elég kevés féle kard 
„tökéletes” egy adott iskolához. Ez 
egyébként jelent némi problémát, 
ugyanis valóban vannak iskolán-
ként kisebb eltérések az eszköz-
igényben, de erről később.

A kardrendelés fontos 
állomás a történelmi 

európai harcművészetek 
tanulásában. A lehetősé-
gek azonban számosak, a 
választék nagy, az árak pe-
dig nagy szórást mutatnak. 
Így hamar hozhatunk rossz 
döntést – viszont óriási sze-
rencsénkre jó, sőt, nagyon 
jó kardot is be lehet szerez-
ni egy kis odafigyeléssel.
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A régi kardkészítők és a kardhasz-
nálók, közös egymásra hatása sok 
száz éve alatt, - természetesen az 
adott páncélzatok és fegyverzetek 
figyelembe vételével - kialakítot-
ták a célra tökéletes eszközöket. 
Arra is rájöttek, hogy a „jó” kar-
dok viselkedése azonos lesz, illet-
ve kell is, hogy legyen formától, 
hossztól függetlenül. Ezt a mai 
kardkészítők csak pár éve fedezték 
fel. De sajnos még mindig van, aki 
a kinézet alapján készíti a kardokat 
és nem tulajdonságok alapján, ami 
a „kezdő” kardrendelő legnagyobb 
csapdája lehet.
Mivel a honlapunkon elég ponto-
san fenn van, én a teljesség igénye 
nélkül csak megemlíteném a hosz-
szúkard néhány számottevő pontját 
és tulajdonságát.
Először is nyilván fontos az össz-
súly. A legnagyobb félreértések itt 
jelentkeznek, ugyanis egy eredeti 
darab elképesztően könnyű. Hogy 
közismertebb példát hozzak, egy 
valódi hosszúkard nem nehezebb 
egy valódi, csatára szánt katanánál, 
például, vagyis nem ritka az 1,4 
kg-os súly sem. Minden felesleges 
sallang, díszítés, ezt a súlyt növeli, 
szükségtelenül.
Másodszor fontos, hogy a súlypont 
hol helyezkedik el. Egy jó hosszú-
kardnál ez a keresztvas felett van 
a pengén, 5-10 cm távolságban. 
Ez határozza meg, hogy a kard 
fejnehéz lesz-e, vagy könnyen fo-
rog-e.
A súlyok eloszlása további fon-
tos mozgásbeli tulajdonságokat is 
befolyásol. A kard használatának 
legmarkánsabb jellemzője, hogy 
mennyire célra tartható. Ez a mar-
kolatgomb méretéből és helyzeté-
ből, a penge relatív súlyából fakad 
a kard összsúlyához képest.
További fontos tényező, hogy hol 
rezeg ütés esetén, és hol marad 
nyugalomban a penge. Két helyen 
nem remeg be, ezt nevezzük alsó 
és felső nyugalmi pontnak, és az 
alsónak pontosan bele kell esnie 
a jobb tenyér közepébe. És így 
tovább, lehetne beszélni a hajlás 
megfelelő görbületéről, a lendítő-
pontról… hosszú lenne a sor, ha 
végig szeretném írni.

Mielőtt áttérnék magára a tárgyra, 
még egy dologról írnom kell, újra 
és újra, ez pedig a kard anyaga. 
Mint tudjuk, acélból kell készülnie, 
pontosabban edzett acélból, hogy 

egyáltalán szóba kerülhessen vele 
a vívás. Ebben a kérdésben a leg-
nagyobb veszélyforrás a túledzés, 
amikor a penge annyira kemény, 
hogy egyszerűen elpattan, darabok 
törnek ki az éléből, és igen hamar 
a szemétben végzi. Akkor már in-
kább legyen aluledzett, és könnyen 
görbülő, hogy legalább ne a falból 
álljon ki a másik fele, ha valami 
váratlan dolog történik.
Hogyan rendeljük meg tehát a 
hosszúkardunkat?

Tudjuk előre, mit szeretnénk, ez az 
egyszerű válasz. De ne a kinézet-
tel foglalkozzunk, legalább is egy-
előre. Ismerjük a képességeinket, 
és hogy mire szeretnénk a kardot 
használni, pontosabban milyen is-
kola szerint legyen a kard megfe-
lelő.
Én megmondom őszintén, nem hi-
szem, hogy valaki, akinek még nem 
volt saját fém hosszúkardja, elsőre 
tökéleteset válasszon, de még talán 
másodszorra sem. De nincs is ez-
zel baj. A kard fogyóeszköz, mert 
elhasználódik, és az ember, aki 
forgatja, sem marad változatlan. 
Az évek folyamán, amit tanulás-
sal töltünk, megismerjük a saját 
stílusunkat, határainkat. Én a har-
madik hosszúkardom használom, 
és biztos nem ez az utolsó, bár így 
harmadszorra már sikerült elég jól 
eltalálnom, milyen eszköz illik a 
saját stílusomhoz, mozgásomhoz.

Fontossági sorrendben a követke-
zőkre kell figyelni egy új kardnál.

Legyen könnyű. Nagyon köny-1. 
nyű. 1,8 kg fölé csak az men-
jen, aki tudja, mit csinál.

Legyen enyhén fejnehéz. A 2. 
könnyen mozgatható kardok-
nak, amik nem fejnehezek, 
ugyanis nagyobb a forgató-
nyomatéka. Nagyobb forgató-
nyomatéknál viszont nehezebb 
megállítani a pengét és irányt 
változtatni vele, így az ízüle-
tekre túl nagy terhelést rak. 
Vagyis ha remekül forog, pö-
rög az ember kezében, szépen 
lehet vele flouryshozni, akkor 
nem kizárt, hogy pont a vívás-
ban, technikázásban kevésbé 
lesz praktikus!

Mindezek mellett legyen a 3. 
penge, az erős résznél vaskos. 

■ Fent eredeti Oakeshott XVIIIb 
kard a 15. század végéről, lent 
modern reprodukció, a cikk író-
jának tulajdona.
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Így a támadások törését akkor 
is jól teszi majd, ha a másik 
kard jelentősen nehezebb.

A markolata legyen olyan 4. 
hosszú, hogy a két kéz kényel-
mesen elférjen rajta. Az sem 
baj, ha van közöttük pár centi 
szabad hely.

Hasznos, ha a markolat enyhén 5. 
négyszögletű, és nem ovális, 
vagy kerek. Jobban illik a kéz-
be, jobban irányítható.

Jó, ha a markolat bőr. A sod-6. 
rony szép, és hasznos is (egy 
valódi csatában) de gyakorlás-
nál megeszi a kesztyűt és ké-
nyelmetlen lehet.

Nyilván a kinézet sem utolsó szem-
pont. Itt csak két jó tanács.

Elsősorban a 15.-17. század 1. 
vívókönyveivel foglalkozunk. 
Ha szeretnénk némi korhűsé-
get, akkor ebből a korból szár-
mazó kardok formáját vegyük 
számításba. Ez azért is fontos, 
mert ebben a korban gyorsabb, 
könnyebb kardok készültek, 
mint korábban, és a korabeli 
vívás gyakorlásához korabeli 
sebességű kard kell.

Egy kard nem attól lesz igazán 2. 
szép, ha gravírozást, jeleket, 
aranyberakást, titkos mondato-
kat íratunk bele. Keressük meg 
azt az egyszerű eleganciát, ami 

tisztességére válik az eszköz-
nek.

Egyébként az ember individualista 
módon közelíti meg, főleg az első 
kardja rendelését. Észre sem vesz-
szük, de mégis a többiekétől kü-
lönböző, a fantáziáinkba belesimu-
ló dizájnt, színeket stb. keresünk. 
Emlékszem, az első hosszúkar-
domnál engem is jobban érdekelt, 
milyen latin mondat legyen bele-
gravírozva a keresztvasába, mint-
hogy milyen legyen a penge, vagy 
úgy egyáltalán, a kard.
Úgyhogy a legjobb tanácsom, hogy 
hagyd el a fantáziákat, a szerepjá-
tékos beidegződéseket, ne keresd a 
„legkúlabb” kardot kinézetre, mert 
olyanba botlasz, ami nem működik 
jól.
Cserébe nézd meg a vívóköny-
veket. Nézd meg a múzeumokat 
(a távolikat online). Nézd meg 
az aukciókat. Szerezz be köny-
vet vagy Berkes Zoli fordítását 
Oakeshottról. Nézegess sok képet 
eredeti darabokról, hogy szem-
mértéked alakuljon ki a korabeli, 
műszer pontosságú kardok aránya-
ihoz, díszítéséhez, íveihez. Ez egy 
darabig eltart. Mondom, eleinte át 
fogsz siklani az igazán különleges 
darabok felett.

A jó hosszúkard olyan, mint egy 
asztalos fakupája a drágakő bera-
kású arany kupák között.

■ I. Miksa császár egyik hosszúkardja

■ Emlékeztek 2 évvel ezelőtt az edzőtábori, azóta tradícióvá vált éjszakai támadásokra? Az „ismeretlen 
művész” újraértelmezte a jelenetet, ha már a háttérban ott volt a Blue Screen...
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Februárban indul az Ars 
Ensisben a szablya ok-

tatás. Nézzük hát meg egy 
rövid ismertetőt, hogy ho-
gyan is alakult ki ez a falyta 
vívásforma

A szablya egy igen ősi eredetű fegy-
ver. Korokon keresztül használták 
és használják mind a mai napig. 
Hosszú utat tett meg, mire a nomád 
pusztai népek lovasfegyveréből az 
olimpiák sporteszközévé vált vol-
na. Ennek a múlt homályába vesző 
hagyománynak az egyik legmegha-
tározóbb korszakával, a XIX-XX. 
századi szablyavívással foglalko-
zik az Ars Ensis szablyaoktatása.

Ebben az időszakban a szablya 
- kard - a becsületbeli ügyek el-
intézésének egyik legfőbb eszkö-
zévé vált. Számos könyv taglalja 
a használatát és bizonyos társa-
dalmi rang felett elképzelhetetlen 
volt, hogy valaki legalább alap-
szinten ne értsen a forgatásához. 
Egyszerre volt státusszimbólum, 
protokolláris kellék, hadeszköz, 

párbajfegyver és sportszer. Külön 
illemtana, erkölcsi kódexe volt, 
mely áthatotta a korabeli felső-
középosztály és felső osztályok 
kultúráját. A párbajkódexek és a 
vívótermi illemtan nemzetközileg 
meghatározó követelményévé vált 
az úriemberek számára, mely egy-
aránt kötötte az angol lovastisztet, 
az olasz kisnemest, vagy a magyar 
dzsentrit. Ismeretük nélkül aligha 
fogadott be valakit az úri társaság.

A lőfegyverek terjedésével, a fém-
vértezetek visszaszorulásával és a 
könnyűlovas harcmodor ismételt 
megerősödésével a XVII-XVIII. 
században robbanásszerűen ter-
jedt el a használata Európában, 
ezzel együtt forgatásának módja 
is megváltozott. Erős hatást gya-
korolt rá az egyszerűsített katonai 
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kiképzés, amire rányomta bélyegét 
valamely hasonlóan forgatott nyu-
gati fegyverhez kötődő kiképzési 
gyakorlat. Angliában például ko-
rábbi Broadsword kódexek alapján 
állították össze állásait, gyakorla-
tait. Vívótermi elterjedése során 
nagy hatással volt rá a rapier és a 
francia vívótőr stílusa. Ez érthe-
tő is, hiszen vívóoktatók körében 
a XX. században is tartotta ma-
gát a vélekedés, hogy a kardvívás 
tanulását csak a vívótőrben elért 
valamely fokú jártasság megszer-
zése után érdemes elkezdeni. Sőt, 
többen tartották, hogy fordított 
esetben a kardvívás által túlzottan 
megerősödött, eldurvult csuklóval 
képtelenség később megtanulni a 
vívótőrhöz szükséges finom moz-
dulatokat. Ez az a korszak, amikor 
a szablyavívás elindul a sporttá vá-
lás útján, amely később az újkori 
olimpiák pástján csúcsosodik ki, 
de sok mozdulata él tovább a ma is 
aktív önvédelmi rendszerek része-
ként, mint például a la canne-ban.

A kurzus során a hallgatók két 
félévben sajátíthatják el ennek a 
nemes fegyvernek a használatát. 
Az első részben az alapkészségek, 
hárítások-védések, állások képezik 
az oktatás fókuszát. A második sze-
meszterben már szabadvívás során 
sajátíthatóak el a technikai elemek.
Az oktatás a szablyavívás korabe-
li oktatókönyveire, illusztrációira 
alapoz. Ajánljuk Alfred Hutton an-
gol katonatiszt írásait, akinek Cold 

Steeel című műve az egyik legfon-
tosabb nemzetközi forrás. Magyar 
kuriózum, br. Chappon Samu 
vívókönyve, amely érdekes be-
tekintést nyújt arra, hogy mi-
lyen mértékben hatotta át a 
vívókultúra saját társadalmi 
osztályát és hogyan vált a 
vívó-illemtan, illetve a 
párbaj-protokoll nem-
zetközi tényezővé. A 
szablyavívást min-
den nemzet a ma-
gyar hadkultúrá-
ból eredezteti, a 
korabeli forrá-
sok a legtöbb 
nyelven ma-
gyar szab-
l y a k é n t 
e m l e -
g e t i k 
ezt a 

fegyvert. Meghatározó iskolái en-
nek ellenére az olasz, a francia, 
és az angol iskola voltak. Itthon 
jellemzően olasz iskola szerinti 
vívást oktattak, de érezhető volt 
az angol hatás. A fegyver fogá-
sában, cselvágásaiban mindig 
megmaradt egyfajta, csak ránk 
jellemző egyedi magyar jelleg. 
Nemzetközi viszonylatban, a ma-
guk korában meghatározó olasz 
vívómesterek forrásai is elérhetők.

A képzés folyamán az első fél-
évhez szükséges felszerelés egy 
védőkesztyű, illetve megfelelő 
gyakorlóeszköz, amiről az okta-
tók fognak részletesebb tájékozta-
tást adni. Olimpiai fejvédő előny, 
szablyavíváshoz pedig kötelező.
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tapan, különböző csörgők, koboz, 
citera. A középkor vad, nyers, és 
mégis emberközeli hangzását segí-
ti átélni az is, hogy a zenekar tagjai 
a kort idéző ruhákban lépnek fel. 
A Sárkányok 2010-ben alakultak, 
és mára már számos helyen ismert 
a nevük, és hívják is az együttest. 
Idén számos magyarországi fesz-
tivál mellett felléptek Erdélyben, 
Lengyelországban, Franciaország-
ban, Csehországban, és a Felvidé-
ken egyaránt. 

Ajánlom az együttest mindazok 
figyelmébe, akik egy szelet hami-
sítatlan, igazi középkori hangolatra 
vágynak. A honlapjukon (www.
bordosarkany.hu) számos infót ta-
lálhattuk róluk. Néhány számuk 
elérhető a YouTube-on, ezeket ér-
demes meghallgatni, kedvcsináló-
képpen.

A 2011-es nyári tábor fergete-
ges zárásaként egy igazi, ha-

misítatlan középkori mulatságban 
volt részünk. Az ehhez feltétlenül 
szükséges zenét a Bordó Sárkány 
Régizene Rend biztosította. A 
srácok igazi authentikus közép-
kori dallamokat játszanak, nagy 
átéléssel, és még nagyobb szakér-
telemmel. Eszköztárukban csupa 
olyan - mára egzotikusnak számító 
- hangszer szerepel, amelyet ma-
napság igen ritkán hallani; ilyenek 
a teljesség igénye nélkül a duda, 
ír furulya, tekerő lant (nyenyere), 


