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a

dolgozatról,

1. A dolgozat témája és célja
A XIX. századi Magyarországon virágzott a vívás és a párbajkultúra. Ennek szellemében számos,
a szablya- illetve tőrvívás technikáit leíró mű született, melyek jó minőségben, hiánytalanul
fennmaradt, teljes és sok esetben igen részletesen kidolgozott forrásai a kor vívótradícióinak.
Amellett, hogy a hazánk vívótradíciói igen gazdagon dokumentáltak ebben a korszakban, nem
feledkezhetünk meg arról a hatalmas előnyről sem, amit az jelent, hogy többségük magyar nyelvű.
Bármely forrást akkor tudunk a lehető legpontosabban, legtökéletesebben értelmezni, ha anyanyelvi
szinten beszéljük a nyelvet, amin íródott, akkor tudunk leginkább belehelyezkedni a szerző
nézőpontjába, és felfedni a szövegben megbújó, rejtett jelentésárnyalatokat is. Emellett ilyenkor a
legkisebb az esélye az esetleges fordítási és értelmezési hibáknak. A források gazdagsága és
részletessége, valamint a tradíciók minél mélyebb megértésének lehetősége volt az egyik tényező,
ami miatt kutatásaimmal a XIX. századi Magyarország vívókönyveit céloztam meg. Ugyanakkor
motivált az is, hogy ez a forrásgazdagság lehetőséget nyújt rá, hogy közelről követhessük a különböző
technikák változásait, akár következtetéseket vonhassunk le a vívás fejlődéséről ebben a korszakban,
és összefüggéseket fedezhessünk fel az egyes tradíciók közt. Végezetül szerettem volna a XIX.
századi Magyarország szablyavívó technikáit közelebb hozni azokhoz a vívókhoz, akik elolvassák
ezt a dolgozatot, és lehetővé tenni azt is, hogy munkám alapján megfelelően felkészült oktatók
taníthassák ezeket a tradíciókat. Mindezeket figyelembe véve úgy döntöttem, hogy két, néhány
évtizedes különbséggel íródott vívókönyvet választok a korszakból, melyeket tananyag formájában
dolgozok fel, Domján János Ví-tan, és Chappon Károly Kardvívás kezdő és haladó vívók számára
című művét.
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2. A dolgozat tartalma és szerkezete
Ahogy az előző fejezetben említésre került, dolgozatomban két tananyag is helyet kapott, egy
kezdő szintű, mely Domján János Ví-tan című vívókönyvét dolgozza fel, valamint egy középhaladó,
mely Chappon Károly Kardvívás kezdő és haladó vívók számára című művén alapul. Ahhoz azonban,
hogy ezeket a tananyagokat időben elhelyezhessük egymáshoz képest és minél jobban megérthessük
a technikákban és vívásképben rejlő különbségeket és hasonlóságokat, fontosnak találtam bemutatni
a két forrás történelmi környezetét is, valamint azokat a változásokat, melyek a vívás céljában és
megítélésében következtek be a két forrás keletkezése között. Ez a rész a tananyagok előtt, a
bevezetőben kapott helyet. Mivel célomul tűztem ki, hogy a két tananyag alapján következtetéseket
vonjak le a szablyavívás fejlődéséről a korszakban, szerettem volna összehasonlítani a két forrásban
fellelhető technikákat is. Ennek az összehasonlításnak az eredményét a dolgozat végén, az
összefoglalásban tárgyalom.
A dolgozat tartalmát és terjedelmét figyelembe véve úgy láttam legjobbnak, ha a fentiek szerint
négy szerkezeti egységre bontom, melyek többé-kevésbé magukban is értelmezhetők. Így a dolgozat
a következő részekből épül fel:
Első rész: Általános tudnivalók a dolgozatról, történelmi bevezetés
Második rész: Domján János: Ví-tan-Kezdő szintű tananyag
Harmadik rész: Chappon Károly: Kardvívás kezdő és haladó vívók számára-Középhaladó
szintű tananyag
Negyedik rész: Domján János és Chappon Károly tradíciójának összehasonlítása
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3. A két tananyag jelölésrendszere
Mivel szerettem volna, hogy a kutatócsoportunk által készített különböző szablya tananyagok
minél egységesebb logikát kövessenek, a Domján- és Chappon-tananyag jelölésrendszere is
megegyezik az Arlow-tananyag jelölésrendszerével. A jelölések a következők:
A forrásokból szó szerint vett idézetek kék színűek és dőlt betűkkel íródnak, idézőjelekben
vannak, és a végükön szerepel a pontos forrásmegjelölés és oldalszám.
Például:
„Két állás van a kardvívásban (…) Kinek az első, kinek a’ második tetszik, mindazáltal az
elsőt kézvágásnál, a’ másikat egész testvágásnál kell használni. ” Domján: Ví-tan, 39. oldal.
Azok a megállapítások, melyek nincsenek expliciten kifejtve a forrásban bordó színűek és a
szöveg többi részétől eltérő betűtípusúak. Ilyenek lehetnek a saját tapasztalatokból, javaslatokból
fakadó megállapítások, a szóban forgó vagy egyéb forrás elemzése alapján levont következtetések,
vagy a forrásban levezetésre nem kerülő logikai lépések.
Például:
A kézvágások leírásánál Domján úgy vette, hogy ha kézre vívunk, az ellenfél alapesetben a 2.
k.á. állásában van, ahogy erről a képek is árulkodnak. Ez azért van, mert véleménye szerint ebből a
kézállásból kellene kezet vágni, de az alábbi idézetből úgy tűnik, azért azt se tartja lehetetlennek,
hogy az ember a 4. k.á. állásából vágjon kézre.
Minden olyan információ, mely a forrásban egyértelműen le van írva, és jelen dolgozatban a
közérthetőség kedvéért modern nyelvezetre fordítva írtam le, fekete színnel íródott.
Például:
A kézvágások kivitelezésekor nem szükséges teljes kitörést végeznünk ahhoz, hogy
elérhessük ellenfelünket. Elég, ha elöl lévő lábunkkal kilépünk úgy, hogy a két láb közt 3 vagy 4
lábhossz különbség legyen.
A két tananyag ezen kívül helyenként tartalmaz a tradíció elsajátítása szempontjából kevésbé
releváns információkat is, melyeket a források szerzői mégis fontosnak tartottak leírni. Ezek
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érdekességképpen kerültek bele a dolgozatba, hogy az olvasó, vagy a tananyagot felhasználó oktató
és oktatottjai minél teljesebb és színesebb képet kaphassanak az adott vívótradícióról, illetve a
korszak párbajainak körülményeiről. Az ilyen megjegyzések kis betűkkel íródtak, és az „érdekesség”
szó vezeti fel őket.
Például:
Éredekesség: Minden, ami kis betűkkel íródott

A fent leírtak a csak a tulajdonképpeni tananyagokra érvényesek, az Második rész- Domján
János Ví-tan és Harmadik rész-Chappon Károly: Kardvívás kezdő és haladó vívók számára című
fejezetekben. A bevezető és az összefoglaló már nem követi ezt a jelölésrendszert.
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4. A feldolgozott források és történelmi környezetük
4.1.

A források történelmi környezete

A 18. sz-i, 19. sz eleji Magyarországon vívás a tehetősebb rétegek kiváltsága volt, elsősorban az
arisztokráciáé, a közép-és kisnemesi réteg nemigen engedhette meg magának, hogy a kevés külföldről
betelepült vívómestertől tanuljon1, 2. Számukra a katonai pálya jelentette volna az esélyt a korban
párbajképesnek számító vívótudás megszerzésére, mivel azonban az Osztrák-Magyar Monarchia
részeként Magyarországnak nem volt önálló hadserege, ez a lehetőség is korlátozott volt 3. A
reformkor azonban a vívás számára is jelentős változásokat hozott, és a testnevelés számos egyéb
formája mellett jelentős támogatást kapott4. Megalapították a Pesti Nemzeti Vívóintézetet, és a
Kolozsvári Viadal Iskolát, ahol nagy tömegek tanulhattak vívni, olyanok is, akik saját pénzükön ezt
nem engedhették volna meg maguknak5, 6, 7. Ahogy a vívás egyre szélesebb körben vált elérhetővé,
úgy vált egyre népszerűbbé is, ezt bizonyítja, hogy az 1830-as években megjelentek az első
Magyarországon írt és kiadott vívókönyvek, mint például Chappon Lajos Teoretisch-praktische
Anleitung zur Fecht-Kunst című, 1839-ben megjelent német nyelvű kiadványa8, 9. Domján János
Chappon Lajos könyve után néhány hónappal megjelenő, Ví-tan című műve is ezek egyike, ráadásul,
ahogy azt maga a szerző kifejti a végszóban ez az első magyar nyelven íródott vívó-szakkönyv10, 11.
A szerző művét Torontál vármegye vívóintézetének címezi 12, mely a Pozsony, Győri valamint Kassai
vívóiskolák mellett egyike lehetett a Pesti Nemzeti Vívóintézet és a Kolozsvári Viadaliskola mintájára
az 1830-as évek környékén alapított számos vívást oktató intézménynek13. Elmondható tehát, hogy a
Ví-tan a Magyarországon éppen kialakulóban levő iskolaszerű vívásoktatásról fest képet, rajta
keresztül betekintést nyerhetünk abba, hogy mit és hogyan tanulhattak egy Domján-korabeli
vívóintézetben. Ezen kívül azt is megtudjuk, mi is volt a vívástanulás célja ebben az időben. Ahogy
Domján műve előszavában kifejti, a vívásnak többek között hazafias jelentőséget is tulajdonítanak,
afféle szükséges alapműveltségnek tekintik, mely háborúban is alkalmazható, ha a haza védelemre
szorulna. A vívásoktatás célja azonban ennél összetettebb volt ebben az időben, a vívást egyszerre
tekintették testgyakorlásnak, jellemfejlesztésnek, illetve a lovagias párbajok eszközének14.
Az 1840-es évek elején, a forradalom közeledtével a vívósport valóságos aranykorát élte a vívás
népszerűsége minded addigit felülmúlt15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kudarca
azonban jelentős csapást mért a vívásra, a Haynau-féle önkényuralom alatt a vívótermeket-és
intézeteket bezárták, a fegyvereket elkobozták, a szabadságharcban részt vevő vívómesterekre börtön
várt vagy kényszersorozás16. Az önkényuralom bukása után a vívósport lassan elkezdhetett magához
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térni. Bár a vívóintézetek soha nem szerveződtek újjá, magán-vívótermekben és tiszti klubokban
indult be a vívásoktatás, és újra adtak ki vívókönyveket is. A század második felében számos neves
vívómester tevékenykedett országszerte, mint például Chappon Samu és Chappon Károly, Carl Ede,
Sztrakay Norbert, Halász Zsigmond, valamint Keresztessy József is, akinek munkája nyomán a
magyar vívás nemzetközileg is elismertté vált17, 18. Ebben az időben a vívás hadászati jelentősége,
mely Domjánnál még igen fontos volt, már erősen háttérbe szorult. Helyette a becsületpárbajokban
való minél jobb szereplés motiválta az embereket, a 19. sz végén ugyanis virágzott a párbajkultúra,
mely gyakran szándékos párbajkereséssé fajult19,20. A „párbajmánia” visszaszorítására számos, annak
veszélyeit és szükségtelenségét ecsetelő cikket és röpiratot adtak ki, a nevesebb vívómesterek
többsége is nyíltan elítélte ezt a magatartást, azonban egy próbálkozás sem vezetett számottevő
eredményre21. Chappon Károly Kardvívás kezdő és haladó vívók számára című, 1893-ban megjelent
művén keresztül ebbe a korszakba nyerünk betekintést. Amellett, hogy igen részletesen ismerhetjük
meg azokat a technikákat, amelyek gyakorlásával Chappon Károly tanítványai készültek fel a
párbajaikra, igen értékes információt nyerünk művének „A kardvívás oktatása” című részéből is, ez
a fejezet ugyanis a korszak vívásoktatási metodikájáról számol be22. Ezt a részt elemezve
megtudhatjuk, hogy Chappon szerint a kardvívást kétféleképpen lehet oktatni, egyéni, illetve
csoportos módszerrel. Az egyéni oktatás lényege, hogy az oktató tulajdonképpen magánórát ad a
tanítványnak, míg a csoportos oktatáskor a tanítványok párokba állnak, és vezényszóra végzik a
gyakorlatokat. Chappon szerint a kezdő vívók oktatását mindenképpen egyéni oktatással kell kezdeni,
és mindig a kard bemutatásával és az állások illetve rések magyarázataival kell először megismertetni
őket, majd az egyre bonyolultabb mozdulatok felé haladni. A kicsit gyakorlottabb vívókat már arra
bíztatta, hogy ne csak a mozdulatok szabályos kivitelezésére, hanem a gyorsaságára is figyeljenek,
illetve arra, hogy a mozdulatokat kitöréssel csinálják. Amint a tanítványok kellően gyakorlottnak
bizonyultak legalább a vágások és védések terén, elkezdhettek párokban gyakorolni a csoportos
módszer szerint, de kezdetben csakis náluk gyakorlottabb vívókkal. Kezdő szinten a páros
gyakorlatok erősítő illetve kitartást növelő szerepben jelentek meg, és csak úgy, hogy a találati felület
a kéz volt, semmi más (lásd: a szabad kézvívás c. fejezetet). Később áttértek a teljes testre való
vívásra22. Ebben tetten érhetjük a korszak szablyapárbajainak egyik igen jellegzetes és érdekes
motívumát, azt a gyakorlatot, ami szerint a vívók nemcsak olyan párbajokat vívhattak, ahol a teljes
test volt a találati felület, hanem olyanokat is, ahol csak a kezet és az alkart volt szabad támadni. Azt
a vívásformát, amikor a teljes test (szigorúan öv felett) érvényes találati felület volt, a magyar források
néha assaut-vívásként emlegették, míg azt, amikor csak a kéz illetve az alkar volt a találati felület
szabad kézvívásnak, vagy manchette-vívásnak is nevezték23. Azt, hogy honnan és mikor is vehették
át a magyar vívók a manchette-vívás gyakorlatát, nem sikerült pontosan meghatároznom, de tekintve,
hogy bizonyos források szerint nagy népszerűségnek örvendett ebben az időben például
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Németországban24, valamint figyelembe véve a „manchette” szó francia eredetét, valószínűnek
tartom, hogy a 19. sz elején tevékenykedő külföldi vívómesterek (Chappon Lajos, Friedrich Ferenc,
Clair Ignác) hozhatták magukkal.
A 19. sz vége és a 20. sz eleje számos változást hozott a vívás számára Magyarországon. A vívás
kezdett versenysporttá alakulni, és lassan a vívók elsődleges céljává a nemzetközi versenyeken való
eredményes szereplés vált a párbajozás helyett25, 26. Így megváltozott a vívás jellege, és az addig
eredményes stílusok, technikák lassan elavulttá váltak. Ennek az első jele a magyar vívók veresége
volt az 1896-ban megrendezett millenniumi vívóversenyen, melyen minden versenyszámot
külföldiek, olaszok illetve franciák nyertek27. Sokan látták úgy, hogy a magyar vívóiskolákat az
eredményesebb külföldi technikákkal kell felfrissíteni, elsősorban a Radaelli által kialakított olasz
stílussal, hogy visszakerülhessünk a nemzetközi vívás élvonalába28. Ezzel a 19. sz végi párbajszablyavívást, amit Chappon Károly is képviselt, felváltotta az új olasz vívóstílus, melynek hívői közé
tartozott például Arlow Gusztáv is.
Bár dolgozatom történelmi bevezetője csupán a két feldolgozott forrásra koncentráló, rövidke
összefoglalás, a 19. sz eleji, 20. sz végi Magyarország vívástörténete sokkal színesebb, sokrétűbb, és
nagyon izgalmas kutatási terület. Azoknak, akik szeretnének többet megtudni a korszak
vívástörténetéről, esetleg szeretnék elkezdeni kutatni, megfelelő kiindulási alap lehet többek között
korábbi dolgozatom, mely 2018-ban jelent meg „Szablyavívás a 19. századi Magyarországon”
címmel, és tömör összefoglalást nyújt a témában29. Azoknak pedig, akik a Chappon korának
párbajkultúrájáról és párbajszabályainak témájában szeretnének jobban elmélyedni, ajánlanám
Miskolczi Mátyás angol nyelven megjelent, „Duels in Hungary at the turn of the 20th century-based
on the notes of a duel expert” című munkáját, mely számos, a korban keletkezett párbajszabálygyűjteményt elemezve járja körül a témát30.

4.2.

A szerzőkről

Domján Jánosról sajnos igen kevés információnk van. Vívótudását legalábbis részben a Pesti
Nemzeti Vívóintézetben szerezhette, mivel mikor Munkácsy János, a Rajzolatok című folyóirat
szerkesztője ajánlót írt a készülő Ví-tanhoz a Rajzolatok című folyóiratba, abban Domjánt így mutatta
be: „a’ nemzeti vívóintézet egyik tanítója, ’s legyügyesb vívóinak egyike”31. Hogy pontosan milyen
oktatói pozíciót is tölthetett be Domján a nemzeti vívóintézetben, azt homály fedi. Tudjuk, hogy
egyszerre két vívómester és két segéd tevékenykedett az intézetben, a két mester sokáig az idősebb
Friedrich Ferenc és Chappon Lajos illetve egy darabig az ifjabb és idősebb Friedrich voltak 32. Így
tehát csak segédmester lehetett, de hogy mikor, az kérdéses. 1838-ban már biztosan nem, az abban az
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évben kiadott vívóintézeti könyv ugyanis Keresztessy Józsefet és Balogh Andrást jelöli meg
segédmesterekként33. Kutatásaim alapján az meglehetősen valószínűtlennek tűnik, hogy Domján
mesteri oklevelet szerzett volna, és az sem teljesen tisztázott, hogy valóban tanított-e vívást, és ha
igen, milyen szinten. Ha oktatott valamelyik vívóintézetben, azt nem sokáig tehette, az 1848-as
szabadságharcban való részvételéért besorozták ugyanis a császári hadseregbe34, és ezután már
nemhogy kevés, de semmi információt nem sikerült felkutatnom róla.
Báró Chappon Károly valószínűleg Chappon Lajos fia volt, az apja vívómesternek nevelte, ahogy
testvérét, Chappon Samut is35. Ez azt jelenti, hogy ugyanott tanult, ahol feltehetőleg Domján is, tehát
mindkettejük vívóstílusa ugyanonnan eredhet. Domjánnal ellentétben azonban teljesen biztosak
lehetünk benne hogy Chappon valóban okleveles vívómester volt, ugyanis minden korabeli forrás így
emlékezik meg róla. Pályafutásának kezdetén szolgált a hadseregben vívómesterként36, majd
vívóiskolát nyitott Kolozsváron, és tanított Sztrakay Norbert segédjeként is37Hiba! A hivatkozási forrás nem
található..

Huzamosabb ideig tanított vívást Nyíregyházán38, és Debrecenben is39. A Debreceni Torna-

és Vívóegylet mestere volt, amikor megírta Kardvívás kezdő és haladó vívók számára című
könyvét40, majd Kecskeméten is tanított36. Részt vett az 1896-os millenniumi vívóversenyen a
mesterek kardversenyén, és elismerő oklevelet kapott41. Élete vége felé azonban elpártolt tőle a
szerencse egy halállal végződő párbaj után, melyért őt okolták. Alig tudta fenntartani magát,
szegénységbe süllyedt35. A források alapján valószínűleg utazgatott és ahová meghívták tanfolyamot
tartani, ott tanított 2-3 hónapig, majd tovább indult. Ilyen tanfolyamok alkalmával oktatta a vívást
például Zalaegerszegen, Csíkszeredán és Alsólendván is42,

43, 44

. Egyik ilyen néhány hónapos

tanfolyama közben hunyt el, 1904-ben, 40 éves korában Alsólendván45.

4.3.

A források szerkezete, tartalma

Domján két részre osztotta a Ví-tant: a kor szokásainak megfelelően először a tőrvívást oktatja,
majd a kardvívást, melyet részben a tőrvívásból vezet le. Megállapítja, hogy a tőr finomabb
csuklómozgást igényel és művészibb, míg a szablyavívás egyszerűbb, erősebb mozdulatokból áll, de
ez a nemesebb és nemzetibb vívás. Ez a nézet a külföldről betelepült vívómesterektől származott,
mivel nyugaton a tőrvívás elterjedtebb és divatosabb volt, a kardvívás inkább a hadseregekben
maradt. Viszont az ő hatásukra nálunk is tartotta magát ez a gondolkodásmód egészen a 20. sz elejéig.
Domján vívókönyve nem kifejezetten hosszú vagy részletes mű. Csupán 46 oldal, melyből az
alapvető ismereteknek és a tőrvívásnak 20, a szablyavívás technikáinak 9 oldalt szentel, ugyanakkor
tartozik hozzá 11 rajz is, melyek jelentősen megkönnyítik a szöveg értelmezését. A mű terjedelmének
megfelelően csak a legegyszerűbb mozdulatokra koncentrál, bemutatja a vívás legalapvetőbb
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ismereteit, a lábmunkát, kardfogást valamint az egyszerű vágásokat és védésüket. Két összetettebb
technikát ismertet, a riposztot valamint a cseleket. Ezekhez néhány összekötési rendet is közöl, amik
az iskolaszerű gyakorlás alapjául szolgálhattak. A forrásban tárgyalt technikai repertoár egyszerűsége
utalhat arra, hogy Domján művét kezdő vívóknak szánta, ami azért is tűnik logikus megállapításnak,
mert a Ví-tan megírása idején éppen elkezdődött a vívás tömegoktatása, és a Torontál megyei
vívóintézet, amelynek művét ajánlja sem állhatott fenn régen.
Megjegyzendő, hogy a kardvívás technikáinak leírásánál Domján egyetlen szóval sem említi,
hogy a karddal szúrni is lehetne, pedig minden egyéb mozdulatnál, mely azonos a korábban a tőrnél
tanultakkal akkurátusan megemlékezik arról, hogy ezt a technikát ugyanúgy kell csinálni, mintha
tőrrel vívnánk. Később is fellelhetők olyan források, pl Sztrakai: Magyar kardvívás mint női
testgyakorlat című munkája, ahol leírják, hogy a tőrrel szúrni, a karddal vágni kell46. Elképzelhető
tehát, hogy ebben az időben valóban úgy vették, hogy karddal nem szokás vagy nem úrhoz méltó
szúrni, esetleg túlságosan súlyos sérülést okoz, így közmegegyezés alapján nem csinálták, de egyik
lehetőséget sem tudtam egyelőre világos forrással alátámasztani. Mindenesetre úgy gondolom, nem
véletlen, hogy Domján nem írja le, hogyan kell karddal szúrni, így a vívókönyvéből készült
tananyagba sem került bele ez a technika.
Chappon műve Domjánéval ellentétben csak kardvívásról van szó, nem tőrből vezeti le az
alapvető mozdulatokat, ami aránylag ritka ebben az időben. Tekintve hogy Chappon Károly egy
időben Sztrakay Norbert segédje volt37, aki erősen szembehelyezkedett azzal a nézettel, hogy a
tőrvívásnak meg kellene előznie a kardvívás oktatását47 elképzelhető, hogy Sztrakaytól vette át ezt a
nézetet.
A Kardvívás kezdő és haladó vívók számára jóval részletesebb és kidolgozottabb, mint a Ví-tan.
Összesen 89 oldal terjedelemben tárgyalja a kardvívás Domján által is említett egyszerűbb elemeit,
de kitér nehezebb és bonyolultabb technikákra is, leírja például az elővágást, különböző
pengetámadásokat, körvédéseket. A forrás a technikák bemutatása mellett egyéb hasznos
információkkal is szolgál, kitér a vívótermi és a versenyszabályokra, valamint ír egy keveset a
kardvívás oktatásának korabeli módszereiről is. Igen értékes a könyv végén található 11 leckéből álló
tanterv is, melyben számos összekötési rend mutatja be a technikák variációs lehetőségeit. Ezekből
számos gyakorlatot tudtam kinyerni az egyes technikák bemutatására, ugyanakkor nem minden, a
forrásban említett technikához lehetett összekötési rendet kapcsolni a 11 leckéből. Ahol ez volt a
helyzet, ott a forrás szabályait figyelembe véve magam állítottam össze példagyakorlatokat.
Bár a mozdulatok leírása lényegre törő és pontos, a feldolgozást nehezítette, hogy a forrásban
nincsenek képek, így csupán a leírtakra hagyatkozhattam a mozdulatok értelmezésekor. Szintén
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nehézséget okozott a leírt technikák sorrendje. Chappon igyekezett logikusan témákba rendezni őket,
így a könyv elején egy blokkban tárgyalja az összes támadást, majd a könyv végén az összes hárítást.
Az is elmondható, hogy a blokkokon belül az egyes támadások és hárítások nem nehézségi
sorrendben vagy a korabeli oktatás sorrendjében követik egymást, ahogy az a könyv végén található
11 leckés tantervvel való összevetés után megaállapítható. Ezért a Chappon művéből készült tananyag
nem is követi szorosan a forrás sorrendjét, átrendeztem a technikákat, és újra csoportosítottam őket.
Az új sorrend kialakításánál arra törekedtem, hogy minél inkább nehézségi sorrendben kövessék
egymást az egyes részek, ugyanakkor az egymásra erősen építő technikák egymás után
következzenek. Szem előtt tartottam azt is, hogy az oktatottak minél előbb teljes, párbajban
alkalmazható tudást kapjanak, így a különleges, egy-egy helyzetre speciális megoldást kínáló
technikák később következnek.
Összességében elmondható, hogy Domján műve és az abban tárgyalt technikai repertoár
viszonylag egyszerű, csak az alapvető technikákra szorítkozik. Ez az egyszerűség azonban
megtévesztő lehet, nem arról van szó ugyanis, hogy a tradíciója töredékes lenne. Domján minden
eszközt megad arra, hogy azok megfelelő gyakorlásával sikeres párbajokat vívhassunk, tehát kezdő
szintű, de teljes értékű vívótudást ad. Chappon ezzel szemben az alapoktól kezdve egészen a
legnehezebb technikákig minden fogást megmutat, amit csak megtanulhattak tőle a tanítványai, így
sokkal magasabb szintű és sokrétűbb tudást nyerhetünk tőle. Ezért gondoltam úgy, hogy Domján
műve ideális kezdő tananyag lehetne, ami megadja az alapokat a magyar szablyavíváshoz. Ezekre az
alapokra építhetnénk a Chappon-féle, valamivel későbbi, de a Domjánéhoz több tekintetben hasonló
tradíció elsajátításakor a középhaladó szinten.

20

Második rész:
Domján János
tananyag
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Ví-tan-Kezdő

szintű

1. A szablya és részei, korabeli védőfelszerelések (Domján,
1839:37-38 és 57)
Domján szerint a magyar szablya a francia és lengyel szablyákkal többnyire megegyezik, pontos
méreteket és tömeget azonban nem ad meg. A hajlítottságának mértékéről annyit ír le, hogy valahol
az egyenes kardok és török szablyák között van. Az alábbi kép alapján azonban nagyjából
megállapíthatjuk, hogyan is nézhetett ki egy kard Domján idején.

1. ábra: A szablyavíváshoz használatos felszerelések bemutatása Domján
művében (57. oldal, 6. ábra)

Domján két részre osztja a szablyát: az élre és markolatra. A markolat részét képező, a markolat
tetejétől a véggombig ívelő védvas szolgált a kézre irányuló vágások elleni védelemre.
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A vívás fontos segédeszközei még ebben a korszakban a sisak és a kesztyű, melyeket szintén
a fenti ábrán láthatunk.
Érdekesség: A kézikönyv arra is tartalmaz útmutatást, hogy hogyan is válasszuk ki jól a fegyverünket a fegyverárus által
elénk rakottak közül. A vívásra megfelelő kardnak a következő kritériumoknak kell megfelelni:


nem lehet rajta rozsda, repedés, hasadás vagy homályos folt, ezek ugyanis arra utalnak, hogy a penge könnyen
fog törni



nem lehetnek a pengének egyenetlenségei, behajlásai. Ezt úgy vizsgálhatjuk meg, hogy a pengét szorosan fogjuk
két ujjal, és végighúzzuk őket rajta.



a jó vívóeszköz nem lehet se túl kemény, se túl lágy. A kemény penge könnyen törik, a lágy pedig elhajlik. Ha
szablyánk hegyét a földre támasztjuk és meghajlítjuk úgy, hogy ívben meghajoljon, majd felemeljük a földről, a
penge felől nézve egyenesnek kell maradnia, nem látszódhat meg rajta, hogy meghajlítottuk.
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2. A helyes szablyafogás (Domján, 1839:5 és 57)
A szablyát Domján szerint úgy kell tartanunk, hogy a markolatgomb a tenyerünk közepére essen,
a markolatot hüvelyk- és mutatóujjunk közé fogjuk, a többi ujjunkat pedig a markolatgombnál kell
behajlítanunk. A hüvelykujj mindig a markolat tetején marad a vívás során, kivéve mikor a pengénk
a belső oldalunk irányába áll pl ha kezet vágunk belülről alulról, hasat alulról, illetve mellet vagy
arcot belülről (ez a Domján szerinti harmadik kézállást jelenti, melyet a következő fejezetben mutatok
be). Ekkor a hüvelyujj lecsúszik a markolat oldalára. Vívás közben a hüvelyk- és mutatóujj dolgozik,
a többi csak tartja a kardot.

2. ábra: A kardfogás ábrázolása Domján könyvében (57. oldal,
6. ábrából kivágva)

3. ábra: A helyes kardfogás Domján szerint
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3. Kézállások (Domján, 1839:16-18)
Ahogy Domján a tőrvívás részletezésekor kifejti, tradíciójában négyféle kézállást (rövidítve k.á.)
alkalmaz, melyeket azonosnak tekint a kardvívásnál alkalmazottakkal. A leírás alapján a kézállások
a négy fő iránynak felelnek meg (jobbra, balra, fent, lent), ahogy például Arlow tradíciójában is.
Elképzelhető, hogy a Domján-féle rendszerben ez működhetett a tőrrel való víváskor, de a könyvhöz
tartozó, szablyavívást ábrázoló képek alaposabb megfigyelése után megfigyelhetjük, hogy
ellentmondanak a fenti megállapításnak. Az is megállapítható, hogy ha pontosan a könyv leírása
alapján a fenti kézállás-irányokkal szablyával vitelezzük ki a vágásokat és védéseket, akkor nem
pontosan a képeken látható pozícióba jutunk, és a mozdulatok sem jönnek ki. Az ábrák és a leírás
alapján biztosak lehetünk benne, hogy a szomszédos kézállások irányai egymással derékszöget
zárnak be, de a mozdulatokkal való kísérletezés alapján ezek nem lehetnek azonosak a négy fő
iránnyal. Így azt a következtetést vontam le, hogy a tiszta irányokból álló kézállás-rendszert
nagyjából 15 °-kal el kell forgatni az óramutató járásának megfelelő irányba. Az ennek megfelelően
felvett kézállások már megegyeznek a képeken láthatókkal és ráadásul minden mozdulat, mely az
eredeti rendszerrel nem jött ki, pontosan kivitelezhetővé válik. Ne felejtsük el, hogy mindeközben a
kardot helyesen és lazán fogjuk. Ha görcsösen rámarkolunk, némelyik kézállás meglehetősen
kényelmetlenné és egészen használhatatlanná válik.

4.

4.

2.

3.

3.
2.

1.

1.

4. ábra: A kardél iránya a négy kardtartás esetén

25

5. ábra: Vívó 1. (balra fent), 2. (jobbra fent), 3. (balra lent), valamint 4. (jobbra lent)
kézállásban tartott karddal.

Két-két kézállás között egy-egy köztes kézállás is létezik, de Domján a könnyebb megértés
érdekében nem használja ezeket, mivel úgy gondolja, az ember úgyis rájön magától, ha ezek
kényelmesebbek. A kézállásokat magukat is viszonylag lazán kezeli, nem veszi annyira szigorúan,
inkább úgy tűnik, arra bíztatta a tanítványokat, hogy tapasztalják ki, mennyire kell forgatni a kezüket
ahhoz, hogy kényelmesen kijöjjön az adott mozdulat.
Ne felejtsük el, hogy hüvelykujjunk az 1., 2. és 4. kézállásban a markolat gerincén kell, hogy
feküdjön, a pengével párhuzamosan, míg a 3. kézállásban le kell csúsztatnunk a markolat oldalára.
A szablyát tartó kar a vágások és testvédések alkalmával meghajlik, amennyire szükséges,
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ugyanakkor minden más esetben (a négy kézállásban tartva, kézvédéseknél, stb) nyújtva marad.
A kézállások sorszámozásában a közérthetőség érdekében Domján egy korábbról eredő, és az ő
korában elterjedt tradíciót követett. A számozás alapja véleményem szerint az lehetett, hogy ezekből
a kézállásokból melyik résekre támadtak: az 1. és 2. kézállásból felsőkre, míg a 3. és 4. kézállásból az
alsókra.
A kézállások fenti felosztása jobbkezes vívók esetén érvényes, balkezesek esetén tükrözni kell, így
a 2. és 3. k.á. irányt cserél, és persze a koordináta-rendszer is az óramutató járásával ellentétes
irányban fordul el 15 °-ot.
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4. Állások (Domján, 1839:18-20 és 39-40)
4.1.

A lábak helyzete vívóállásban (En garde) (Domján, 1839:20)

Vívóállásban a két térd enyhén hajlított, a belső oldali lábfej a két vívót összekötő képzeletbeli
vonalhoz viszonyítva nagyjából merőlegesen áll. A külső oldali láb két lábfejhosszal előrébb
helyezkedik el, a lábfej az ellenfélre mutat.

4.2.

A test és a szabad kéz helyzete (Domján, 1839:18, 39 és 40)

A Domján szerinti helyes vívóállásban a bal váll hátra van húzva, így a váll vonala párhuzamos
a két vívót összekötő vonallal, a fej pedig az ellenfél felé néz, ahogy az alább látható képen is
megfigyelhető. A szabad kezet vagy tegyük csípőre vagy tartsuk keresztben a hátunk mögött.

6. ábra: Vívó Domján szerinti vívóállásban
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4.3.

A kardot tartó kéz helyzete (Domján, 1839:39 és 59)

Domján két vívóállást különböztet meg aszerint, hogy melyik kézállásban fogjuk a szablyát.
4.3.1 Állás második kézállással (2. k.á. állása)
Az egyik lehetőség, hogy a szablyát második kézállásban fogjuk, az öklünket vállmagasságnál
valamivel feljebb emeljük, a kardot pedig átlósan enyhén felfelé tartjuk, ahogy az alábbi ábrán látható.
Domján szerint ez az állás megfelelő kézvágásokhoz.

7. ábra: A második kézállással felvett állás ábrázolása Domján művében (59. oldal, 7. ábra)

8. ábra: Állás második kézállással
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4.3.2 Állás negyedik kézállással (4. k.á. állása)
A másik lehetőség, hogy negyedik kézállásban fogjuk a kardot, így az éle kissé jobbra felfelé áll.
Öklünket a váll előtt tartjuk, karunkat kinyújtjuk, a kard hegyét pedig nagyjából ellenfelünk
gyomrának szegezzük. A képek alapján a hegy lejjebb mutat, mint az ellenfél gyomra. Jelen tananyag
ezért helyesnek tekinti az állást, ha a kard hegye a gyomor és a lágyék közötti vonal bármelyik
pontjára mutat. Ebből az állásból inkább testvágásokat használhatunk.

9. ábra: A negyedik kézállással felvett állás ábrázolása Domján művében
(59. oldal, 7. ábra)

10. ábra: Állás negyedik kézállással
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4.4.

Egyenes állás (Assemblé) (Domján, 1839:21-22 és 49)

Domján kétféle egyenes állást különböztet meg, melyek a lábak helyzetében nem különböznek
egymástól, a kéz tartásában viszont igen. Az első fajta egyenes állás tulajdonképpen a felállás az
ellenféllel szemben: így állunk köszöntés előtt. Ekkor az ellenféllel szembe állva két sarkunkat
összeérintjük, a külső oldali láb az ellenfél felé nézzen, a belső oldali ezzel 90°-os szöget bezárva a
belső oldalunk felé. A térdek legyenek kinyújtva. A kardot bal kézbe fogjuk és bal csípőnkhöz
illesztjük, ekkor a bal kar lazán hajlított. A jobb kart kényelmesen lógatjuk a csípőnk mellett. Innen
számolásra úgy jutunk vívóállásba, hogy egyre üres jobb kezünket felemelve köszönünk
ellenfelünknek, majd kettőre bal kezünk mellé vezetve megfogjuk a kard markolatát. Ezután háromra
a bal kezünk két ujja közt „kihúzzuk” a kardot, míg bal kezünkkel már csak a végét fogjuk majd
mindkét kezünkkel a fejünk felé emeljük (éllel felfelé valószínűleg) majd jobb lábunkkal két lábfejnyit
előre lépve azonnal vívóállásba helyezkedünk.

11. ábra: Egyenes állás (balra) és köszönés (jobbra) ábrázolása Domján művében (49. oldal, 3.
ábra)
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12. ábra: Vívó a tisztelgés (köszöntés) előtt felvett egyenes állásban (balra) valamint köszönés
közben (jobbra)
Az egyenes állás másik fajtáját akkor vesszük fel, amikor véget ért egy asszó, amikor befejezzük
a vívást, vagy a mérés előtt. A láb pozíciója ugyanaz, mint az első változatnál, a bal kar ugyanakkor
a csípőnkön van, mint vívás közben, a jobb kar és a kard pedig vízszintesen az ellenfél felé kinyújtva.
Domján nem említi, melyik kézállást alkalmazzuk ilyenkor, így lehet, hogy nem volt jelentősége.
Mindenesetre a legegyszerűbb megoldás a 2. k.á. állásának a felvétele.

13. ábra: Egyenes állás második kézállásban tartott karddal
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4.5.

Távolság (Domján, 1839:20)

A vívók között Domján szerint olyan távolságnak kell lenni, hogy az egyikük bal sarkától a
másikuk bal sarkáig 11-12 lábfejhossz legyen. Ez, ha figyelembe vesszük, hogy a vívóállásban két
lábfejhossz a távolság a két láb közt, tehát egy vívó a 12 lábfejhosszból az elöl lévő lába hosszát is
számítva valamivel több, mint 3 lábfejhossz helyet foglal el, azt jelenti, hogy a két vívó közt 5-6
lábfejhosssznyi hely kell, hogy legyen. A megfelelő távolságot a méréssel ellenőrizhetjük. Ezen a vívók
magassága jelentősen változtathat, és a szablyák hossza is, szóval helyesebb a méréssel kapott
távolságot vívótávolságnak vennünk.

4.6.

Mérés (Domján, 1839:22)

Miután az ellenféllel szemben felvettük az egyenes állást, majd az 1-2-3 vezényszavakra
vívóállásba helyezkedtünk, kettőt dobbantunk és visszaállunk egyenes állásba, de ekkor már a
második típusúba, amikor jobb kezünk nyújtva van az ellenfél irányába. Ekkor az ellenfél behajlítja
jobb karját annyira, hogy ökle épp hogy ne érje el a mellkasát, és 4. k.á.-ban a kardot heggyel a föld
felé maga előtt tartja, mialatt mi egyenes állásból amennyire tudunk, kilépünk felé, tehát
tulajdonképpen kitörünk.

14. ábra: A mérés
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Ha a távolság megfelelő, pont a kard hegyével kell elérnünk az ellenfél mellkasát. Ha ez nem
teljesül, az ellenfél korrigál, majd aki a mérést végezte visszalép egyenes állásba és a két fél szerepet
cserél. Mérés után jobb karjának nyújtásával mindkét fél visszatér a második típusú egyenes állásba.
Érdekesség: Domján 19. századi úriember lévén sokat adott az udvariasságra és a formaságokra, ebben a
fejezetben is kiemeli, hogy ha meg akarunk tisztelni valakit, azt hagyjuk előttünk elvégezni a mérést.

4.7.

Köszöntés (Domján, 1839:23)

A mérés után mindkét fél a második típusú egyenes állásban áll, ekkor következik a köszöntés,
mely az alábbi képeken bemutatott lépésekből állt.
.

15. ábra: A köszöntés lépései
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A köszöntés első lépéseként a kinyújtott jobb kart balra visszük, és valamennyire lejjebb
eresztjük a hegyét. Hogy mennyire, az attól függ, mennyire akarjuk megtisztelni ellenfelünket. Ezután
a kar jobbra kanyarodik második kézállásban, majd öklünket a mellkasunkhoz húzzuk, végül pedig
vívóállásba állunk. Itt a forrás alapján nem lehet megállapítani, hogy amikor a kardot a
mellkasunkhoz húzzuk be, a hegy lefelé vagy felfelé áll. Logikusnak tűnik, hogy felfelé, és más
(kapcsolódó) források, pl Chappon Samu könyvei alapján is ez tűnik valószínűbbnek, de ebben nem
lehetünk biztosak. A mozdulatok közben végig annak a szemébe nézünk, akinek a köszöntés szól.
Köszöntést a vívás elején és végén kell tenni. Esetleg lehet akkor is, amikor az ellenfél tényleg
mesterien szép támadást vitt be, elismerésként, de ekkor csak a találatot elszenvedő fél köszönti a
másikat.
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5. Lábmunka (Domján, 1839:19-23)
5.1.

Jel (Appel) (Domján, 1839:19)

A jelet, vagy dobbantást úgy visszük véghez, hogy elöl lévő lábunkat enyhén hátrahúzzuk úgy,
hogy a sarkunk felemelkedjen, majd gyors mozdulattal visszacsúsztatjuk eredeti helyére, hogy
sarkunk koppanjon a földön. Nem helyes az egész lábfejet elemelni a földtől és úgy dobbantani.

16. ábra: A dobbantás menete
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Domján szerint a jel arra szolgál, hogy minden vágás és szúrás előtt ezekre figyelmeztessük
ellenfelünket, valamint dupla dobbantással jelezzük a vívás végét is. A jel után meg kell várnunk,
hogy ellenfelünk szintén dobbantson, jelezve, hogy kész a támadásra. A 19. oldalon leírtak alapján
dobbantanunk kell kitörésből való visszatéréskor, köszöntéskor és méréskor is.
Azt, hogy minden szúrás és vágás előtt jelet kell adni, nem úgy kell érteni, hogy minden egyes
mozdulat előtt dobbantani kell. Ahogy Domján könyvének 44. oldalán kiderül, a dobbantás az asszó
kezdetét és végét jelezte, mely az első találattal következett be. Ez persze csak színpadi, valamint
vívótermi, testgyakorlásra szánt vívás, és esetleg párbaj esetén lehetett megoldható, ahol a
legfontosabb az úriemberhez méltó viselkedés volt, egy csatában viszont nyilvánvalóan más volt a
helyzet.

5.2.

Hátrálás (Rompier) (Domján, 1839:20)

Vívóállásból úgy hátrálunk, hogy a belső oldali lábbal hátrébb lépünk amennyire lehet (vagy
amennyire szükséges), majd a külső oldali lábat utána húzzuk és letesszük a belső oldali láb előtt 2
lábfejnyi távolságra.

17. ábra: A hátrálás fázisai
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5.3.

Léptetés (Avanche) (Domján, 1839:20)

A külső oldali lábbal egy lábfejnyit előre lépünk, majd a belső oldalival helyre állítjuk a 2
lábfej távolságot.

18. ábra: A léptetés fázisai

5.4.

Kitörés ("rohanás", Ausfall) (Domján, 1839:19, 21 és 40)

A külső oldali lábbal amennyire lehet előre lépünk
úgy, hogy a térd pontosan a sarok fölé essen és a lábszár
függőleges legyen. A belső oldali láb a helyén marad és
kinyúlik. A belső oldali láb sarkát ne emeljük fel.
Kitöréskor a test előre hajlik úgy, hogy vonala a hátul lévő
láb vonalát folytassa. A roham a támadásokkal egyszerre
kell, hogy történjen. A támadásokhoz a kart ki kell nyújtani
és a vívóállásbeli helyzetéhez képest feljebb emelni.
Kitörés után azonnal rúgjuk vissza magunkat az elöl lévő
lábbal az eredeti vívóállásba.
Bár Domján ezt nem említi vívókönyvében, a
támadásokat ábrázoló képek alapján úgy tűnik, szabályos
volt a kitörésben enyhén előrehajolni, hogy jobban
elérhessük ellenfelünket.
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19. ábra: A kitörés

5.5.

Kis kitörés (Domján, 1839:40)

Domján szerint kézre indított támadás esetén nem kell kitörést csinálni, csak kicsit kilépni az
ellenfél felé, maximum 1-2 lábfejnyit. Ennek a mozdulatnak nem ad külön nevet, és nem tárgyalja a
lábmunka leírásánál, de a továbbiak könnyebb megértése és a rend kedvéért szükségesnek láttam
beilleszteni ebbe a fejezetbe.

20. ábra: Vívóállás (balra) és kis kitörés (jobbra)
Ezen a ponton érdekes módon nem állnak összhangban a Domján könyvének végén található
képek, és a támadásokat leíró szöveg. Bár a szöveg alapján a kis kitörés egyértelműen számottevően
rövidebb a teljes kitörésnél, a képeken ugyanúgy néz ki a két mozdulat végpozíciója. Ez persze
függhet attól, hogy milyen távolságban van tőlünk ellenfelünk. Mindenesetre véleményem szerint
érdemes a szöveg szerint kis kitöréssel csinálni a kézvágásokat, hiszen az ellenfél keze közelebb esik
hozzánk, mint bármely más testrésze.

39

6. Vágások és rések (Domján, 1839:38)
A vágásokat kétféleképp oszthatjuk fel Domján szerint. A kivitelezés alapján vannak egyenes és
cselvágások, a megtámadott rések elhelyezkedése szerint pedig alsó, felső, külső és belső vágások.
A Domján által leírt technikákat és gyakorlatokat megfigyelve megállapíthatjuk, hogy a 3. és 4.
kézállással támadták az alsó, míg az 1. és 2. kézállással a felső réseket. 3. ká-ban ne felejtsük el, hogy
a hüvelykujj a markolat oldalán kell, hogy legyen, nem a gerincén, ahogy a többi vágásnál.
Vágni mindig a kard hegyével kell. Ha a közepével vágunk, nem lesz benne erő.
Domján nem írja le világosan, hogy a vágások könyökből vagy csuklóból mentek-e, de a képek,
valamint a 38. oldal utolsó bekezdése alapján valószínűsíthető, hogy alapvetően csuklóból vívott, de
ha szükség volt rá, akkor valószínűleg használta a könyökét is. Ez még valószínűbbnek tűnik, ha
figyelembe vesszük, hogy a Nemzeti Vívóintézetben tanító Chappon Lajos (Domján egyik lehetséges
mestere) bizonyíthatóan csuklóból való vívást tanított, és általánosságban elmondható, hogy a
később Magyarországon megjelent vívókönyvek egészen a századforduló után felvett olasz stílus
megjelenéséig csuklóból való vívást mutatnak be.
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7. Egyenes vágások és védésük (Domján, 1839:39-41)
Az egyenes vágásokból Domján tízfélét különböztet meg, melyeket tovább oszt kézvágásokra és
testvágásokra. Domjánnál minden egyes vágásnak megvan a megfelelő védése, nem alkalmazza a
néhány védésből álló védőrendszerek fogalmát, mint pl Arlow. A vágásokat tárgyalja először, majd
külön fejezetben a védéseket. Ugyanakkor a fenti sajátosság miatt, és hogy a mozdulatok leírása az
azokat bemutató képek közelében legyen vágások és védések esetében is, jelen tananyag eltér
Domján könyvének szerkezetétől, és minden vágás után bemutatja annak megfelelő védését.
Ha alaposan megfigyeljük a vágásoknál és védéseknél leírtakat, észrevehetjük, hogy a test- és
kézvágások élesen elkülönülnek: nemcsak a lábmunka más (érthető módon), de azt is leírja, hogy az
1. k.á. állásából kézvágásokat, míg a 2. k.á. állásából testvágásokat kell tenni. Ha tovább olvasunk
és megfigyeljük a riposztolásnál és a cseleknél leírt összekötési rendeket, láthatjuk, hogy egyáltalán
nem keveri a kéz és a testvágásokat, nincs például olyan, hogy a támadó vág kézre, az ellenfél véd és
testre riposztol, vagy egy kézre vezetett cselt testvágás követ. Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy a teljes testre illetve csak kézre való vívás megkülönböztetése, melyet egyes későbbi
tradíciókban is felfedezhetünk (pl. Chappon Károlyéban) már Domjánnál is megjelent.

7.1.

A négy kézvágás és védésük (Domján, 1839:39-41)

A kézvágásokról általánosságban:
Domján négy kézvágást különböztetett meg, minden kézálláshoz tartozott egy. Az általa leírt
kézvágások elsődleges célpontja ellenfelünk kézfeje. Természetesen, ha nem kifejezetten az a feladat,
hogy az ellenfél kézfejét találjuk el, támadhatjuk ellenfelünk alkarját vagy felkarját is, attól függően,
hogy mekkorát léptünk ki.
A kézvágások kivitelezésekor nem szükséges teljes kitörést végeznünk ahhoz, hogy elérhessük
ellenfelünket. Elég, ha elöl lévő lábunkkal kilépünk úgy, hogy a két láb közt 3 vagy 4 lábhossz
különbség legyen. Ezt nevezem a lábmunkáról szóló fejezetben kis kitörésnek.
A kézvágások leírásánál Domján úgy vette, hogy ha kézre vívunk, az ellenfél alapesetben a 2.
k.á. állásában van, ahogy erről a képek is árulkodnak. Ez azért van, mert véleménye szerint ebből a
kézállásból kellene kezet vágni, de az alábbi idézetből úgy tűnik, azért azt se tartja lehetetlennek,
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hogy az ember a 4. k.á. állásából vágjon kézre:
„Két állás van a kardvívásban… Kinek az első, kinek a’ második tetszik, mindazáltal az elsőt
kézvágásnál, a’ másikat egész testvágásnál kell használni. ” Domján: Ví-tan, 39. oldal.
Kézvágások védéséről általánosságban:
A kézvágásokat a kard tövével vagy a kosárral védjük. A támadásokba nem szabad belevágni,
csak a kardot tartjuk ki a megfelelő kézállásban az ellenfél kardja elé. Domján leírja, hogy a védések
tulajdonképpen annyit jelentenek, hogy amerről a kard jön, arra fordítjuk a védvasat, és ez ideális
esetben a négy kézállást jelenti. A Domján szerinti kéz-védések a következőek:



az 1. k.á-ban tett vágást 1. k.á-ssal



a 2. k.á-ban tett vágást 2. k.á-ssal



3. k.á-ban tett vágást 3. k.á-ssal



4. k.á-ban tett vágást pedig 4. k.á-ssal védhetjük.

A képek alapján világosan látszik, hogy a védések meglehetősen szűkek, csak annyit mozog
el a kard a középvonalról, amennyit feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ne érjen el minket a támadás,
de azért az is világos, hogy valamennyire ki kell vinni a kardot a védéshez a könyök oldalirányú
mozgatásával.
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a) Belső kézvágás
A vágás: Domján leírása alapján a kéz az 1. kézállásba fordul és a külső oldalunk (az ellenfél
belső oldala) felől megkerülve a kardját az ellenfél ujjaira vágunk.
Védése: Kezünket 1. kézállásba fordítjuk, a kard éle lefelé és enyhén balra áll. Lazán nyújtott
karunkat a belső oldalunk felé visszük, és közben enyhén fordíthatjuk, hogy kényelmesen tarthassuk,
öklünket vállunk fölé emeljük. A kard az alkarral egyenes vonalat képez, így hegye az ellenfél feje fölé
mutat. Ezzel elértük, hogy az ellenfél kardjával pont a mi kardunk éle vagy kengyele találkozzon.

21. ábra: A belső kézvágás és védése Domján vívókönyvében (61. oldal, 8. ábra)

22. ábra: A belső kézvágás és védése
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b) Külső kézvágás
A vágás: A kéz második kézállásba fordul és a belső oldalunk (az ellenfél külső oldala) felől
az ellenfél kézfejére vagy karjára vágunk.
Védése: A kéz 2. k.á.-ba fordul. Ugyanúgy, ahogy a 11.1.1.b. bekezdésben leírtam, a kosarat
itt is a vállunk fölé emeljük, de a belső helyett a külső oldal felé visszük el a kardot tartó öklünket. Itt
is a kengyelt vagy az élet kell elérnie a támadásnak a kezünk helyett.

23. ábra: A külső kézvágás és védése Domján vívókönyvében (61. oldal, 8. ábra)

24. ábra: A külső kézvágás és védése
44

c) Belső kézvágás alulról
A vágás: Kezünk a 3. kézállásba fordul, és a külső oldalunk (az ellenfél belső oldala) felől
és kissé lentről az ellenfél ujjaira vágunk
Védése: Kezünk a 3. k.á.-ba fordul. Öklünket itt nagyjából vállmagasságban tartjuk, és a
középvonalhoz képest kissé a belső oldal felé mozgatjuk. A kard hegyét az ellenfelünk gyomra és
lágyéka közötti vonal tetszőleges pontjára szegezzük.

25. ábra: A belső alsó kézvágás Domján vívókönyvében (63. oldal, 9. ábra)

26. ábra: Belső kézvágás alulról és a vágás védése
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d) Külső kézvágás alulról
A vágás: Kezünk a 4. kézállásba fordul, majd alulról kissé átlósan felfelé az ellenfél kezére
vagy karjára vágunk.
Védése: Kezünk a 4. k.á.-ba fordul. Öklünket nagyjából vállmagasságban tartjuk, és a
középvonalhoz képest kissé a külső oldal felé mozgatjuk. A kard hegyét az ellenfelünk gyomra és
lágyéka közötti vonal tetszőleges pontjára szegezzük.

27. ábra: A külső alsó kézvágás Domján művében (63. oldal, 9. ábra)

28. ábra: A külső alsó kézvágás és a vágás védése
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7.2.

A hat testvágás és védésük (Domján, 1839:40-41)

A testvágásokról általánosságban:
Testvágások kivitelezéséhez Domján a 4. k.á. állását javasolja. A támadható rések a fej, az arc
külső és belső oldala, a mellkas, a has és a külső oldal. Vegyük észre, hogy nem ütöttek öv alá. Ez
valószínűleg már ebben az időben is lovagiatlannak számíthatott, ahogy azt számos más, valamivel
később alkotó vívókönyv-szerző leírja.
Testvágásokat teljes kitöréssel szokás véghezvinni, melyből aztán azonnal fel kell kelni.

Fejvágás

Külső arcvágás

Oldalvágás felülről
Oldalvágás vízszintesen

Oldalvágás alulról

Belső arcvágás
Mellvágás

Hasvágás vízszintesen

Hasvágás alulról

29. ábra: A testvágásokkal célozható rések és a különböző vágások lehetséges irányai
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A testvágások védéséről általánosságban:
A testvágásokat jellemzően a kard közepével védjük, és mindig a kard élét fordítjuk a támadó
pengéje felé, különben könnyen eltörik. Itt is érvényes, hogy a bejövő támadásba nem ütünk bele,
csak a megfelelő kardpozícióval várjuk az ellenfél vágását. A kard szűken mozog, ahogy a
kézvédéseknél megtanultuk. Domján nem használja a védőrendszer fogalmát, és nincsenek
nevesített vagy preferált védései sem, ahogy pl Arlow-nak, hanem minden támadásra megad egy
megfelelő védést.
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a)

Belső arcvágás
A vágás: Vízszintesen (és enyhén felfelé) vágunk az ellenfél arcára a belső oldalon úgy, hogy a

kard hegye keresztülvágja az arcot. A kéz ekkor a 3. állásban van
Védése: A karunkat behajlítjuk, a kardot 1. kézállásban a vágás elé tartjuk. Úgy tűnik, hogy ekkor
a kardot le kell vennünk a középvonalról, és a belső oldalunk felé vinni. Könyökünket behajlítjuk,
kardunk hegye majdnem függőlegesen felfelé mutat.

30. ábra: Belső arcvágás és védése Domján művében (65. oldal, 10. ábra)

31. ábra: Belső arcvágás és védése
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b) Külső arcvágás
A vágás: Ugyanúgy végezzük, mint a belső arcvágást, csak az ellentétes oldalon, az ellenfél
arcának külső oldalát célozzuk meg. (A kéz a 2. állásban van)
Védése: A kart behajlítjuk, és 2. kézállásban a támadó kardja elé tartjuk. Itt szintén levesszük a
középvonalról a kardunkat és a vágás elé tartjuk. Könyökünket behajlítjuk, kardunk hegye majdnem
függőlegesen felfelé mutat.

32. ábra: Külső arcvágás és védése Domján művében (65. oldal, 10. ábra)

33. ábra: Külső arcvágás és védése
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c) Fejvágás
A vágás: Függőleges vágás a fejre. (A kéz majdnem az 1. állásban van, de egyedül ennél a
vágásnál teljesen függőlegesen visszük le a kardot).
Védése: A kardunkat a fejünk elé tartjuk élével felfelé, elöl lévő lábunkat pedig behúzzuk,
nehogy egy nagyobb erejű vágástól lecsapódjon a kardunk és beleálljon a térdünkbe.

34. ábra: fejvágás és védése Domján vívókönyvében (67. oldal, 11. ábra)

35. ábra: Fejvágás és védése
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d) Oldalvágás
A vágás: Az ellenfél hozzánk közelebbi oldalára irányuló vágás. Az oldalvágás jöhet alulról,
ekkor az ellenfél hónalját fogja eltalálni, teljesen vízszintesen, ekkor az ellenfél derekát, vagy felülről,
ekkor az ellenfél csípőjét találjuk el. Mind a három helyes. Ezeket a vágásokat a mi belső oldalunk
(ellenfél külső oldala) felől indíthatjuk.
Védése: A kezünket 4. kézállásba fordítjuk és a kardot 4. k.á.-ban az oldalunk elé tartjuk úgy,
hogy az él átlósan lefelé álljon. Öklünket a vállmagassághoz képest leeresztjük, és kissé a hátunk
mögé visszük.

36. ábra: Oldalvágás és védése Domján művében (67. oldal, 11. ábra)

37. ábra: Oldalvágás és védése
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e) Mellvágás
A vágás: Átlós, lefelé irányuló vágás az ellenfél hátul lévő vállától az elöl lévő csípőjéig (1.
kézállásban fog legjobban kijönni). Ezt a vágást a mi külső oldalunk (ellenfél belső oldala) felől
indíthatjuk.
Védése: A kardot 4. k.á.-ban a mellkasunk jobb oldala elé tartjuk éllel felfelé és heggyel átlósan
lefelé.

38. ábra: Mellvágás és védése Domján vívókönyvében (69. oldal, 12. ábra)

39. ábra: Mellvágás és védése
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f) Hasvágás
A vágás: Két fajtája van. Az egyik, mikor az ellenfél derekát majdnem vízszintesen vágjuk
keresztül, a másik, mikor 3. kézállásból felfelé vágunk. Ez utóbbi látható a képen. Ezeket a vágásokat
a mi külső oldalunk (ellenfél belső oldala) felől indíthatjuk.
Védése: 3. kézállásban kardunkat az ellenfél kardja elé tartjuk.

40. ábra: Hasvágás és védése Domján vívókönyvében (69. oldal, 12. ábra)

41. ábra: Hasvágás és védése
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8. A visszavágás (Domján, 1839:41-42)
8.1.

A visszavágás kivitelezése (Domján, 1839:41-42)

Amint egy vágást kivédtünk, azonnal vissza kell támadnunk oda, ahol az ellenfél rést nyitott a
támadásával. A rés ellentétes oldalon lesz a védésünkkel, ahogy az alábbi gyakorlatokból is kiderül.
A védés után azonnal indítanunk kell a támadásunkat, amíg az ellenfél a kitörésből vagy kilépésből
visszatér, különben dupla lesz belőle, ami pedig Domján szerint a legnagyobb szégyen. Nagyon
fontos riposztolásnál, hogy támadás után azonnal térjünk vissza alapállásba a kitörésből vagy
félkitörésből. Védenünk már állásból kell, különben nem tudunk az ellenfél riposztjára mi is azonnal
riposztolni és bekapjuk a találatot.

8.2.

Gyakorlatok visszatámadásokkal (Domján, 1839:42)

A riposztolás elsajátításában az alábbi gyakorlatok segíthetnek:

1. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső kézvágás kilépéssel
Belső kézvágás védése 1. k.á-sal
Azonnali visszatámadás: külső kézvágás
kilépéssel vagy kitöréssel
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2. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Külső kézvágás kilépéssel
Külső kézvágás védése 2. k.á.-sal
Azonnali visszatámadás: belső kézvágás
kilépéssel vagy kitöréssel

Ugyanígy végezhető külső alsó kézvágásra belső alsó kézvágás és fordítva.

3. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Belső arcvágás kitöréssel
Belső arcvágás védése
Azonnali visszatámadás: külső arcvágás
kilépéssel vagy kitöréssel

A 3. gyakorlat természetesen ugyanúgy kivitelezhető, ha külső arcvágásra belső arcvágás a
riposzt.
4. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Fejvágás kitöréssel
Fejvágás védése
Azonnali visszatámadás: oldalvágás
kilépéssel vagy kitöréssel
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5. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Mellvágás kitöréssel
Mellvágás védése
Azonnali visszatámadás: oldalvágás
kilépéssel vagy kitöréssel

Az 5. gyakorlat ugyanúgy kivitelezhető, ha oldalvágásra mellvágás a riposzt.

6. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Hasvágás kitöréssel
hasvágás védése
Azonnali visszatámadás: oldalvágás
kilépéssel vagy kitöréssel

7. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Külső arcvágás kitöréssel
Külső arcvágás védése
Azonnali visszatámadás: hasvágás
kilépéssel vagy kitöréssel

A 7. gyakorlat ugyanúgy kivitelezhető, ha hasvágásra külső arcvágás a riposzt.
A fenti példagyakorlatokat a Domján könyvének 42. oldalán található összekötési rend, valamint
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a könyvben szereplő egyéb információk alapján állítottam össze, hogy minél jobban reprezentálják a
Domjáni tradíciót. A gyakorlatokat az Arlow-tananyagban megszokott formába fordítottam át, hogy
az edzést tartó oktatóknak egyszerűbb legyen a felkészülés.
Ha a támadás-védés-riposzt drillek már nagyon jól mennek meg lehet próbálni a riposztot is
védeni és arra riposztolni. Ha mindkét vívó csak támad és riposztol és mindketten egyformán
(nagyon) ügyesek, egész hosszan is lehet ezt folytatni anélkül, hogy egy találat is születne.
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9. Cselvágások, cselvédések (Domján, 1839:42-44)
9.1.

A cselvágások kivitelezése (Domján, 1839:42, 44)

A cselvágások a tíz egyenes vágás összekötései. A cselvágások lényege, hogy ellenfelünket
egy látszólagos támadással védésre késztessük, majd miután rést nyitott, abba betámadjunk. Nagyon
gyors reakcióra van szükség a védő részéről ahhoz, hogy az ilyen cseltámadásokat ki tudja védeni.
Testvágások esetén csak egyszerű cseleket használt Domján, de kézvágásoknál már kettős cselek is
előfordulnak könyvében. Ez utóbbiakat nagyon gyorsan kellett véghezvinni, és védeni is.

9.2.

Gyakorlatok cselvágásokkal (Domján, 1839:42-44)

A cselvágások elsajátítását a következő gyakorlatok segíthetik:

Cselek kézvágásokkal:
8. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső kézvágást mutat kilépéssel
Belső kézvágást védeni igyekszik (1. k.á.)
Támad külső kézvágással

9. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Külső kézvágást mutat kilépéssel
Külső kézvágást védeni igyekszik (2. k.á.)
Támad belső kézvágással
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Ugyanilyen gyakorlatokat lehet alkotni az alsó kézvágásokkal is.

10. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső alsó kézvágást mutat kilépéssel
Belső alsó kézvágást védeni igyekszik (3.
k.á.)
Támad külső alsó kézvágással

11. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Külső alsó kézvágást mutat kilépéssel
Külső alsó kézvágást védeni igyekszik
(4.k.á.)
Támad belső alsó kézvágással

Persze nemcsak azok a párosítások elképzelhetők, ahol csak az alsó vagy csak a felső réseket
támadjuk, vannak vegyespárok is, pl:
12. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Külső alsó kézvágást mutat kilépéssel
Külső alsó kézvágást védeni igyekszik
(4.k.á.)
Támad belső kézvágással
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Vagy éppen:

13. Gyakorlat.

Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső kézvágást mutat kilépéssel
Belső kézvágást védeni igyekszik (4.k.á.)
Támad belső alsó kézvágással

Cselek testvágásokkal:
(Az összes gyakorlat esetén felcserélhetjük a vágások sorrendjét, ugyanúgy jó lesz.)

14. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Belső arcvágást mutat kitöréssel
Belső arcvágást védeni igyekszik
Támad külső arcvágással

15. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Fejvágást mutat kitöréssel
Fejvágást védeni igyekszik
Támad oldalvágással

61

16. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Belső arcvágást mutat kitöréssel
Belső arcvágást védeni igyekszik
Támad oldalvágással

17. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Külső arcvágást mutat kitöréssel
Külső arcvágást védeni igyekszik
Támad hasvágással

18. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Mellvágást mutat kitöréssel
Mellvágást védeni igyekszik
Támad oldalvágással

19. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Negyedik k.á. állása

Negyedik k.á. állása

Oldalvágást mutat kitöréssel
Oldalvágást védeni igyekszik
Támad hasvágással
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Kettős cselek kézvágásokkal (hármas kézvágások):

Domján kézvágások esetén használ összetett cseleket is, melyeket testvágásokból nem alkot.
Nem fordul elő tradíciójában az sem, hogy a kéz és testvágásokat keverje cselek alkotásánál. Ennek
oka lehet az a már korábban is említett különválasztása a test- és kézvívásnak.

20. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső kézvágást mutat kilépéssel
Belső kézvágást védeni igyekszik
Külső kézvágást mutat
Külső kézvágást védeni igyekszik
Támad belső kézvágással

21. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Belső alsó kézvágást mutat kilépéssel
Belső alsó kézvágást védeni igyekszik
Külső alsó kézvágást mutat
Külső alsó kézvágást védeni igyekszik
Támad belső alsó kézvágással
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22. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Második k.á. állása

Második k.á. állása

Külső kézvágást mutat kilépéssel
Külső kézvágást védeni igyekszik
Külső alsó kézvágást mutat
Külső alsó kézvágást védeni igyekszik
Támad külső kézvágással

Mind a három gyakorlat működik úgy is, ha a vágásokat megcseréljük (pl. belső-külső-belső
helyett külső-belső-külső lesz a sorrend). Megjegyzendő ugyanakkor, hogy nincsen olyan kettős
cselvágás leírva Domján művében, amelynél a 3. vágás ne egyezne meg az elsővel. Ez véleményem
szerint csak azért van, mert így van összhangban azzal az elvvel, miszerint a támadásra legjobb rés,
azon az oldalon van, melyet az ellenfél a védésével felfed.
A fenti példagyakorlatokat a Domján könyvének 42. -43. oldalán található összekötési rend, a
43-44 oldalakon szereplő kézvágási gyakorlatok, valamint a könyvben szereplő egyéb információk
alapján állítottam össze, hogy minél jobban reprezentálják a Domjáni tradíciót. A gyakorlatokat az
Arlow-tananyagban megszokott formába fordítottam át, a könyvben eredetileg nem ilyen formában
szerepeltek.
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10.

A jó vívó 5 legfontosabb készsége Domján szerint

(Domján, 1839:44-45)
Domján szerint vannak, akik bár tíz évig próbálkoznak, mégse tudnak megtanulni szépen vívni.
Véleménye szerint amellett, hogy a jó vívó szereti, amit csinál, és elkötelezett iránta, és még esetleg
megfelelő a testalkata is, rendelkeznie kell az alábbi öt tulajdonsággal:
1. Helyes döntéshozás ("helyes ítélet"): képesség arra, hogy a vívó meg tudja ítélni, mikor és
milyen mozdulatot kell tennie, melyik résbe szúrnia, vágnia, illetve hogyan kell éppen védenie.
2. Gyors reakció ("Feltaláló ész"): a helyes döntések gyors meghozásának képessége, gyors
észjárás.
3. Megfigyelőképesség ("Éles szem"): a jó vívó megfigyeli ellenfelét, és meg tudja látni, illetve
kikövetkeztetni, mikor és milyen mozdulatot fog tenni ellenfele, illetve hogyan fog reagálni a fennálló
helyzetre.
4. "Gyorsaság": képesség arra, hogy a vívó minden mozdulatát a megfelelő gyorsasággal tudja
kivitelezni.
5. Kardérzék ("Érzés"): a jó vívó még ha nem is látja előre mit fog tenni ellenfele a következő
pillanatban, megérezheti, hogy mikor hagyja el a kötést, hogy támadjon. Ez lehetőséget ad arra, hogy
a megfelelő pillanatban védjen.
Domján szerint az első három képesség inkább a vívó veleszületett adottsága, tehát csak
korlátozottan javíthatók, míg az utolsó kettőt rendszeres gyakorlással bárki elsajátíthatja. Azért a
veleszületett adottságokat is kellhet finomítani, ezért a jelen tananyag 11. fejezetében találhatunk
változatos készségfejlesztő gyakorlatokat, melyek segítségével többek között a fenti tulajdonságok is
fejleszthetők.
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11.

Képességfejlesztő gyakorlatok

Domján tradícióját leginkább kezdők oktatására ajánlanám, akik így egyszerűbb, de mégis jól
alkalmazható technikai repertoárra tesznek szert, amit aztán tovább fejleszthetnek Chappon Károly
vagy Arlow tradíciójának tanulmányozásával. A megtanulandó technikák alacsonyabb száma és
egyszerűsége lehetővé teszi, hogy sok készségfejlesztő gyakorlat is helyet kaphasson az edzéseken,
melyek segítenek a szablyavíváshoz elengedhetetlen képességek megszerzésében, finomításában.
Ebben a fejezetben ilyen gyakorlatokat mutatok be példaképpen. További hasznos gyakorlatok
találhatók az Arlow tananyag „kiegészítő készségfejlesztő gyakorlatok” című fejezetében.

11.1. Lábmunka és távolságtartás
1. gyakorlat: Helyes vívóállás
Vívóállás váltogatása a következő módon: a gyakorlatot végző oktatott jobb oldali vívóállásból
kiindulva a talpain fordulva bal oldali vívóállásba fordul át, majd vissza. A kezek csípőn maradnak.
Az alapállásokat és a térd ki nem fordulását folyamatosan ellenőrizni kell, így külön figyelmet igényel
az oktató vagy segédoktató részéről.

2. gyakorlat: Kitörés helyes lábfejvezetéssel
Vívóállásból rövid kitöréseket csinálunk úgy, hogy vívóállásból az elől lévő láb fejét kissé
megemeljük, és egy lábfej hosszúságú kitörésbe lépünk előre, majd visszaállítjuk az alapállást. A
gyakorlat lényege hogy az oktatott gyakorolhassa a helyes lábmunkát, vagyis, hogy kitöréskor a sarka
ér először a földre, visszarúgásnál a lábujjai emelkednek el a földről először, sarokkal rúgja el magát,
és az alapállás visszaállításánál is a sarkát teszi le elsőként.

3. gyakorlat: Visszajövetel kitörésből
A kiinduló helyzet egy kitörés, amelyben a térd nem kerül a boka vagy a lábujjak elé. Innen a
gyakorlatot végző ember első lábának ujjai felemelkednek, és sarokkal fellöki magát egy egyensúlyi
helyzetbe a hátsó lábán. Az első láb spiccét a hátsó láb sarka előtt leérinti anélkül, hogy súlyt helyezne
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rá, majd visszatér kitörésbe.

4. gyakorlat: Érmerugdosás
Az oktatottak mindegyike kap egy pénzérmét (a 100 és 200 forintosok a legjobbak, mert
vastagabbak, de ha nincs, a 20-asok és 50-esek is megteszik). Az érmét az elöl lévő láb alá kell tenni
és a kitörést úgy kell megcsinálni, hogy az érmét előrefelé kirúgjuk a lábunk alól. Ez csak akkor fog
bekövetkezni, ha a sarok válik el utoljára a talajtól, és elég dinamikus volt a talajtól való
elrugaszkodás is. Gyakorlottabb oktatottaknak ajánlott gyakorlat.
5. gyakorlat: Helyes testtartás
Ha tornateremben vagyunk, gyakoroltathatjuk a kitöréseket úgy is, hogy az oktatottak a nem
kardot tartó kezükbe egy-egy kötélmászó kötelet fognak úgy, hogy tenyerük kifelé álljon és a kötél
laza legyen. Mikor kitörnek, a kötél megfeszül, és nem hagyja, hogy a vállukat előre fordítsák.

6. gyakorlat: Vívóállásban „fogócskázás”
Az oktatottak vívóállásba állnak és szétszóródnak a teremben. Választunk egy fogót. Az
oktatottak csak vívóállásban közlekedhetnek, az éppen tanult tradíciónak megfelelő lépésekkel. A
fogónak el kell kapnia a többieket, de csak kitöréssel teheti ezt meg. Akit elkaptak az átveheti a fogó
helyét.

7. gyakorlat: Lépések gyakorlása vezénylésre:
Az oktatottak sorokba állnak, az oktató pedig a technika nevét kimondva vezényli, melyik
lábmunkát kell végezni. Később szavak helyett kézjeleket használ, előre tartott tenyér jelzi a
hátramenetet, hátra fordított az előremenetet, taps a kitörést. Vegyíthetjük a kettőt, néha mondjuk, mi
következik, néha mutatjuk. Amikor az oktatottak már ügyesek, végezhetjük úgy a gyakorlatot, hogy
a koncentrációt fejlessze. Ekkor mondjuk meg előre, hogy most csak a vezénylésre figyeljenek vagy
most csak a kézjelekre figyeljenek. Kezdjük úgy, hogy ugyanazt mondjuk, amit mutatunk, majd
legyen olyan alkalom, amikor a kettő nem egyezik.
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8. gyakorlat: Lépések gyakorlása távolságtartással
Az oktatottak sorokba állnak, és a feladatuk, hogy tartsák pontosan a távolságot az előttük álló
oktatóhoz képest. Az oktató elkezd előre-hátra mozogni, néha pedig tapsol, amikor az oktatottak
kitörést végeznek. Gyakorlottabb oktatottak esetén ezt vegyíthetjük az előző feladattal, mutathatunk
közben zavaró kézjeleket, hogy fejlesszük a figyelmüket, de ha megállapítottuk, hogy most csak a
távolságtartásra kell figyelni, akkor csak arra reagáljanak.

9. gyakorlat: Lépések gyakorlása távolságtartással
Az oktatottak párokba állnak, szablyával a kezükben. Az egyikük lesz a segítő, a másik a
gyakorló. A segítő előre-hátra mozog, a gyakorlónak követnie kell, hogy mindig vívótávolságban
legyen. Amikor az oktató tapsol, a gyakorló egy kitöréssel megtámadja a segítőt. Ezt lehet csinálni
féltempóra is, a lényeg nem a támadás, hanem hogy a távolság pont jó legyen ahhoz, hogy a gyakorló
éppen elérje a segítőt a kardjával. A gyakorlat másik változata, ha a gyakorló és a segítő kötésbe hozza
a kardját, és úgy lépked a segítő vezetésével előre-hátra. A két kardnak mindig ugyanott kell érintenie
egymást.

11.2. Kar-és kézmozdulatok
10. gyakorlat: Ujjak ügyességének fejlesztése
Egyensúlyozzuk mutatóujjunk első ízületén a fegyverünket, és sétáljunk vele. Közben tegyük át
sorban a többi ujjunkra anélkül, hogy a fegyver eldőlne, vagy leesne. Akár a másik kezünkbe is
átvehetjük. Ehhez a gyakorlathoz célszerű fémszablyát használni.

11. gyakorlat:

Kardfogás gyakorlása

Helyes kardfogással megfogjuk a szablya markolatát. Elengedjük a fogást, majd kissé
visszahúzzuk a karunkat és újból helyesen megfogjuk. Egy-egy ilyen elengedés-visszafogás szakasz
távja legfeljebb néhány centiméter legyen. A másik változat, ha az elengedéssel egyidejűleg a pengét
kissé vízszintesen előredobjuk, s anélkül hogy a penge a vízszintes helyzetből kimozdulna, újból
megfogjuk azt helyes fogással, karvisszahúzással vagy kis karnyújtással.
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12. gyakorlat:

Finom csuklómozgás

Az oktatottak párokba állnak, a segítő maga elé tartja kardját éllel lefelé. A gyakorló saját
kardjának hegyével alulról félkörben kerülgeti a segítő kardját (közben a kardél persze lefelé áll). A
félkör minél kisebb legyen, minél jobban közelítsük meg az ellenfél kardját, a mozdulatot minél
gyorsabban végezzük. A gyakorlatot lehet úgy is végezni, hogy a kardok éle felfelé áll, ekkor persze
felülről kell kerülgetni a másik kardját.

13. gyakorlat: A kard hegyének irányítása kézállásváltáskor
Az oktatottak felállnak a fallal szemben és keresnek nagyjából mellkasmagasságban jól kivehető
„célt”, mint például egy kisebb folt, vagy a bordásfal egy fokának a széle stb. Rászegezik a kardjuk
hegyét, majd elkezdik váltogatni a kézállásokat. Közben figyelnek a célra, a kardjuk hegyét végig rá
kell szegezniük. Nehezebb a gyakorlat, ha közben előre-hátra lépegetniük is kell.

11.3. Kéz-láb koordináció, figyelem megosztása
14. gyakorlat:
Alapállásból ugrás terpeszállásba, jobb kar oldalsó középtartásba, bal kar magastartásba lendül.
Ugrás kiinduló helyzetbe.

15. gyakorlat:
Alapállásból ugrás terpeszállásba. Ugrás alapállásba, bal kar oldalsó középtartásba lendül. Ugrás
terpeszállásba. Ugrás alapállásba, jobb kar oldalsó középtartásba lendül. Ugrás terpeszállásba. Ugrás
alapállásba, mindkét kar leenged. Ismételjük.
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16. gyakorlat:
Vállkörzés először ugyanabba az irányba. Aztán az egyik előre, a másik hátra azonos fázisban.
Aztán Az egyik előre, a másik hátra, de fázisban eltolva egymáshoz képest.

11.4. Figyelem, reakcióidő, gyorsaság
17.

gyakorlat:

Az oktatottak párokba állnak, a segítő elejt pl egy kesztyűt, függőlegesen tartott párnázott
gyakorlókardot a gyakorló pedig megpróbálja elkapni mielőtt földet ér. A gyakorlat végezhető
kitöréssel is.

18.

gyakorlat:

Ugyanúgy végezzük, mint a fenti gyakorlatot, csak a kiindulás tér el. A gyakorló a kesztyűt tartó
segítő kézhátán nyugtatja a kezét, becsukja a szemét, és megpróbálja megérezni, mikor ejti el a segítő
a kesztyűt. Ha karddal gyakorlunk, a kisujjat a kosárhoz érintve lehet próbálni megérezni az elejtés
pillanatát.

19.

gyakorlat:

A segítő egy párnázott gyakorlószablyát heggyel felállítja a padlóra, úgy hogy függőleges legyen,
és lazán tartja, majd hirtelen elengedi. Az eldőlő kardot a gyakorló fél kitörésből igyekszik megfogni.

20.

gyakorlat:

A gyakorló fél alapállásban áll, tenyérrel felfelé vízszintesen tartott kézzel. A segítő a tenyere
fölé tartja a szablya markolatát, úgy hogy a hegye a gyakorlótól elfele mutasson, majd elhúzza onnan.
A gyakorló fél vagy teljes kitöréssel igyekszik követni a fegyvert. A cél az, hogy a mozdulat végén a
gyakorló helyes kéztartásban elkapja a markolatot.
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21.

gyakorlat:

Ezt a játékot akkor lehet játszani, ha sok oktatott van jelen az edzésen. Az oktatottak párokba
állnak, és felállnak egymással szemben két sorba a terem két oldalán. Minden pár kap egy számot.
Az oktató középen leejt egy kesztyűt, majd egy számot mond. A számnak megfelelő pár odafut, és
megpróbálja megszerezni a kesztyűt. Aki megkaparintja, az befuthat vele a saját vonala mögé és
pontot kap, de amíg a vonalat el nem éri, a másik elkaphatja, és akkor ő kap pontot.

22.

gyakorlat:

Az oktatottak párokba állnak és páronként egy zálogot (kesztyűt) elhelyeznek a terem
felezővonalán, majd felállnak egymással szemben a zálogtól egy lépés távolságra. Ha az oktató egyet
tapsol, aki gyorsabb, megpróbálja elvenni a kesztyűt és elfutni vele a falig, a társa pedig megpróbálja
elkapni. Aki kettejük közül sikerrel jár, az nyer. De ha az oktató nem egyet, hanem kettőt tapsol, tilos
megérinteni a zálogot. Ha ilyenkor valaki mégis megérinti, veszít.

11.5. Támadások és rések
23. .gyakorlat:
A segítő a gyakorlótól rendes távolságban áll egy vívómaszkkal a kezében. Hirtelen felemeli a
maszkot, mire a gyakorló kitöréssel egybekötött fejvágással azonnal megcsapja a maszkot.

24. gyakorlat:
Az oktatottak párokat alkotnak, a segítő és gyakorló nagy távolságban áll fel egymáshoz képest.
A segítő kitartja a kesztyűjét vagy kezét, melyet a gyakorló megpróbál eltalálni egy kitöréssel
egybekötött vágással. Itt a távolságtartás a lényeg, az, hogy a kitöréssel éppen olyan távolságra jusson
az oktatott, hogy a kardja gyengéjével találja el a célpontot. Nehezíteni lehet a gyakorlatot, ha a segítő
a célpontot mozgatja
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25. gyakorlat
A segítő leejt egy kesztyűt fejmagasságból. A gyakorló fél megpróbálja egy meghatározott irányú
vágással eltalálni. A gyakorlatot kitöréssel is lehet végeztetni.

26. gyakorlat
Az oktatottak kapnak egy-egy zsinórra fűzött labdát, amit felakasztanak a teremben valahová
úgy, hogy a labda a mellkasuk előtt legyen. Megpróbálják különböző vágásokkal eltalálni a labdát.
Kezdetben szabad kézzel lefékezni a labda kilengését a vágás előtt, de később a mozgó labdára kell
már támadni. Lehet helyből vagy fél- illetve teljes kitöréssel gyakorolni.

27. gyakorlat
Az oktatottak párokba állnak és felveszik a 2. vagy 4. k.á. állását. Kardjakat érintkezésbe hozzák,
majd a segítő hirtelen leveszi a kardját a gyakorlóéról. Ekkor a gyakorló azonnal be kell hogy
támadjon egy megfelelő résbe.

28. gyakorlat:
Az oktatottak párokba állnak, vívóállást vesznek fel. A segítő elkezd különböző kéztartásokat
felvenni, a gyakorló pedig a résekbe vág. Kezdetben megbeszélhetik, vagy rámutathatnak, hogy hol
van a rés szerintük, később azonban amint megnyílik a rés, a lehető leggyorsabban kövesse a vágás.
Lehet csak kéz illetve csak test résekre támadni.
29. gyakorlat:
Az oktatottak párokba állnak, vívóállást vesznek fel. A segítő elkezd különböző kézállásokat
felvenni, a gyakorló pedig igyekszik a résekbe vágni. A segítő megpróbálja a vágásokat megfelelő
védéssel kivédeni. Egy-egy védés után kezdetben megbeszélhetik, hogy az adott védés jó volt-e, ha
nem, mi lett volna jobb, de mikor már tudják nagyjából, hogy mit hogy kell védeni, menjenek rá
inkább a gyorsaságra.
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Harmadik rész:
Chappon Károly: Kardvívás kezdő és
haladó vívók számára-Középhaladó
szintű tananyag

73

1. A szablya részei, tartása és vezetése (Chappon, 1893:1215)
1.1.

A szablya részei (Chappon, 1893:12-13)

A szablya, ahogy Domján szablyavívó-tradíciójában is, három részből áll, a pengéből, kengyelből
és markolatból.
A penge további három részre osztható, a hegyre, élre és szárra. Ez utóbbi segítségével lehet a
pengét a markolatba illeszteni. A szablya pengéjének mindkét oldalon íveltnek kell lennie, és
Chappon szerint 80-85 cm hosszúnak kell lennie a szárat nem számítva, súlya pedig 60-85 dkg kell,
hogy legyen. Vívás közben a pengének három részéről beszélünk: az erejéről, közepéről és
gyengéjéről. Az erejével fogjuk fel ellenfelünk támadásait, míg a közepével és gyengéjével vágunk.
A kengyelnek vagy más néven kardkosárnak két része van: a hajlás és a védlap. A hajlás a kengyel
oldalt lévő, elvékonyodó része, mely a pengével közvetlenül illeszkedő, kezünket a hegy felől érkező
vágásoktól megóvó védlaptól a markolat végéig ível. A kengyel készülhet kovácsolt vagy öntött
vasból.
A markolat bőrrel bevont fából készül, és a végén el van látva egy vaskarikával és gombbal, hogy
a penge szárát hozzá lehessen rögzíteni.
A Chappon Károly idejében a vívótermekben használt kardok tompák voltak, de a végük csak
lekerekítve volt, nem volt visszahajtogatva. A párbajhoz használt kardok a könyv szerint minden
tekintetben megegyeztek a gyakorlásra használtakkal, azzal a különbséggel, hogy élesek voltak. A
kardok éle a 2/3-áig, foka az 1/3-áig volt kifenve. A párbaj-szablyák hegyét is lekerekítették, és úgy
élezték meg.

1.2.

A szablya fogása (Chappon, 1893:13-14)

A kardot úgy kell megfogni, hogy a markolat vége a tenyér közepébe simuljon. A hüvelykujj a
markolattal párhuzamosan felfekszik a markolat gerincére. A többi ujj úgy fogja a markolatot, hogy
a kisujj teljesen a kengyelhez simuljon, a mutatóujj pedig kissé eltávolodik a többi ujjtól és félig
nyújtva marad.
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42. ábra: szablyafogás Chappon Károly szerint

Mit NE csináljunk soha:


NE tartsuk görcsösen a kardot. Így az ujjak és a karizmok hamar elfáradnak, és fáradt
izmokkal kevésbé biztosan fogjuk a kardot. Emellett a kard mozgékonyságából és
gyorsaságából is vesztünk, ha jól rámarkolunk a kardra. Mivel Chappon tradíciójának
számos technikáját csak nagyon gyors, jól kontrollált pengevezetéssel lehet kivitelezni,
igyekezzünk már a tradícióval való ismerkedés legelején törekedni a könnyed
kardfogásra.



NE vegyük le a hüvelykujjat a markolat gerincéről. Ha levesszük, egy erősebb vágással
az ellenfél keresztülütheti a védésünket, mivel a hüvelyujj már nem fog extra támasztékot
adni a csapás ellen. Persze ez csak addig teljesen biztonságos, míg az ellenfelünk is olyan
kontrollal és olyan jellegű tradíciók szerint vív, mint mi. Ha azt látjuk, hogy valaki vállból
indít el egy egyértelműen nagy erejű ütést, nem valószínű, hogy egyedül a hüvelykujjunk
segítségével meg tudjuk azt fogni, és még azt is kockáztatjuk, hogy megsérül az ujjunk.
Ha ilyesmit tapasztalunk, érdemes levenni a hüvelykujjunkat a gerincről és erősen ráfogni
a markolatra. A másik ok, amiért a hüvelyujjat ott kell tartani, az az, hogy így könnyebb
elkerülni a lapvágásokat. Sok vívónál súlyos hiba, hogy erősebb vágásoknál nem
irányítják eléggé jól a penge élét és az elfordul, és lappal vágnak az ellenfélre.
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1.3.

A szablya vezetése (Chappon, 1893:15)

A szablyát mindig csuklóból vezetjük, minél kisebb körben és lazán nyújtott karral. Ha
könyökből vagy teljes karral vágunk, akkor nagyobb erő lesz a vágásban, de ezzel az elővágásokra is
lehetőséget adunk az ellenfelünknek, illetve időt hagyunk neki arra, hogy megfelelően védjen.
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2. Vonalak (Chappon, 1893:26)
Chappon Károly háromféle úgynevezett vonalat különböztet meg. Ezek a vonalak a kard
pozícióját írják le, definíció szerint a kard a három vonal egyikében van, ha a test külső részétől a
kard pengéjéig húzott egyenesen kívül esik valamilyen irányban.

1.4.

Felső vonal

A penge feletti térrész

1.5.

Belső vonal

A pengéhez képest a belső oldal felé eső térrész.

1.6.

Külső vonal

A pengéhez képest a külső oldal felé eső térrész.

Felső

Külső

Belső

43. ábra: a Chappon szerinti vonalak
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Véleményem szerint egyszerűbb így megfogni a dolgot: álljunk vívóállásba, a karunkat nyújtsuk
ki úgy, hogy a vállunk vonalának a meghosszabbítása legyen. Ha a kard hegye feljebb van, mind az
öklünk, akkor a felső vonalban van. Ha a külső oldal felé áll az öklünkhöz képest, akkor a külső
vonalban van. Ha a belső oldal felé, akkor a belső vonalban. Így tulajdonképpen egy olyan
koordináta-rendszert rajzoltunk, ami merőleges a karunk vonalára, és az öklünk az origója. Itt
felmerülhet a jogos kérdés: hogy nevezzük azt, ha a hegy lejjebb van, mint az öklünk, miért nincsen
vajon alsó vonal? Ezt a vonalat Chappon nem írja le, szerinte csak az első három létezik, ugyanakkor
megfigyelhető, hogy ennek ellenére körülírás szintjén említi, például létezik külső alsó kiállás, amikor
a kard hegye valóban kívül és alul van. A 65. oldalon az átmeneti vágások védéseinél pedig konkrétan
említ egy ilyen vonalat: „ Ezek (-az átmeneti vágások-) csak annyiban különböznek az egyenes
vágásoktól hogy átmennek pl. a felső vonalból az alsóba, a külsőből a belsőbe vagy megfordítva”
(ChK 65). Azt is elmondhatjuk, hogy például Arlow-nál létezik az alsó vonal. Hogy miért marad mégis
ki Chappon leírásából, arra a forrásban magyarázatot nem találtam. Véleményem szerint azért
hagyja ki, mert egyetlen szabályos kiállás sem dolgozik tisztán alsó vonalban tartott karddal, vagyis
egy vívó ellenfelével szemben felvehet felső, belső, külső, és külső alsó kiállást, de alsót nem. Ez a
kardpozíció tehát csak mozgás közben jön létre, átmeneti állásként jelenik meg.
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2. Állások (Chappon, 1893:16-19)
2.1.

Egyenes állás (Chappon, 1893:16-18)

A két vívó feláll egymással szemben rendes távolságban egymástól. A külső oldali lábfej az
ellenfél felé néz, a belső oldali ehhez képest 90 fokkal el van fordítva a belső oldal irányába. A két
sarok legyen egymás mellett, és minél közelebb egymáshoz. A testsúly a talpak közepén nyugodjon.
A térdek legyenek kényelmesen nyújtottak, de ne legyenek kifeszítve. A csípő legyen vízszintes és ne
legyen egyik irányba se kitolva, a has se legyen sem kitolva sem behúzva. A felsőtesttel enyhén előre
kell hajolni az ellenfél felé. A vállak legyenek lazák, de húzzuk ki a felsőtestünket. A fej ne lógjon,
és nézzünk ellenfelünk szemébe. A szemkontaktust lehetőség szerint tartsuk fenn végig a párbaj alatt,
mert ha például egyértelműen a kínálkozó réseket mérjük fel, elárulhatjuk neki, mit fogunk tenni.
A külső oldali kézben fogjuk a kardot nyújtott karral úgy, hogy könyökünk felfelé, kézfejünk az
ellenfél felé mutasson, a függőlegesen leeresztett kard hegye pedig a külső oldali lábfejtől kb 40-45
cm-re legyen a földre támasztva.

44. ábra: Vívó Chappon szerinti egyenes állásban
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A belső oldali kezet tegyük csípőre vagy a hátunk mögé, lehetőleg tenyérrel kifelé, könyökünket
pedig húzzuk hátra. A kezünket semmiképp se vegyük el a helyéről vívás közben. Ahogy Chappon
Károly is kifejti, a kevésbé gyakorlott vívók gyakori hibája, hogy előre hozzák a külső oldali kezüket
és karjukat, és oda találatot kapnak. Ezt szerette volna megelőzni azzal, hogy a tanítványainak
nemcsak hátra kellett tenni a kezüket, de hüvelykujjukat be kellett akasztaniuk övükbe vagy
nadrágszorítójukba.

2.2.

Vívóállás (Chappon, 1893:18-19)

A két vívó tisztelgés után (lásd később), az egyenes állásból vívóállásba megy át. Ehhez a külső
oldali lábbal két lábfejhossznyit előre lépünk, és a két térdünket kényelmesen behajlítjuk. A testsúlyt
nagyjából egyenlően osztjuk el a két láb között. A felsőtest és a külső oldali kéz tartása ugyanolyan,
mint az egyenes állásnál. A belső oldali kéz a következő fejezetben leírt kardtartások bármelyikét
felveheti, de a leggyakoribb a felső kiállás.

45. ábra: A lábak helyzete vívóállásban Chappon szerint
Ha innen vissza akarunk menni egyenes állásba, akkor mindig a külső oldali lábbal lépünk hátra
a belső oldalihoz, és ne felejtsük el leengedni a kardunk hegyét sem.
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3. Kardtartások (Chappon, 1893:19 és 32-33)
A vívóállást felvevő vívó a kardot sokféleképpen tarthatja, ugyanakkor vannak olyan
kardtartások, amelyek előnyösebbek és célszerűbbek a többinél. Chappon Károly négy jó kardtartást
tanított, a többit előnytelennek és szabálytalannak tartotta. Bár Chappon a felső kiállást tartotta a
legjobbnak, bátorítja tanítványait arra, hogy váltogassák az állásaikat, mivel ezzel nemcsak esélyük
van rá, hogy összezavarják ellenfelüket, de nem adnak neki időt arra se, hogy jól átgondolják a
támadásukat. Annak, hogy Chappon a felső kiállást részesítette előnyben véleményem szerint az
lehetett az oka, hogy ezzel az állással hagyjuk a legkevesebb rést magunkon, melyet az ellenfél
megtámadhat, ugyanakkor a kardunk hegyével fenyegetjük az arcát.

3.1.

Felső kiállás (Chappon, 1893:19)

46. ábra: Vívó felső kiállásban
A kardot enyhén hajlított karral a vállunk vonaláig emeljük. A kard élét fordítsuk felfelé, a hegyét
pedig szegezzük ellenfelünk bal szemének. Ez utóbbit úgy érhetjük el, hogy a csuklót enyhén az
arcunk felé hajlítjuk. Így a vállak és a kar vonala a kardéval tompaszöget fog bezárni. A felső kiállás
leírásakor nem derül ki világosan, hogy két felső kiállásban álló vívó kardja egymáshoz képest hol
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helyezkedik el. A forrás 58. oldalán leírtak alapján azonban úgy tűnik, a belső oldalon közelítik
egymást, de nem feltétlenül érnek össze, ez ugyanis a helyesen felvett állásból nem következik.
A támadások és védések magyarázatai a forrásban minden esetben ebből az állásból indulnak
ki, így jelen tananyagban is ezt vettem kezdő pozíciónak minden olyan esetben, ahol nincs más
kikötve.

3.2.

Külső kiállás (Chappon, 1893:32)

47. ábra: Vívó külső kiállásban
A felső kiállás kar és kézpozícióját megtartva a kardot fordítsuk úgy, hogy a hegye kissé felfelé
nézzen, az él pedig a forrás szóhasználatával élve „jobbra kifelé” álljon, ugyanúgy mintha a kezünk
külső oldalát védenénk. Ezalatt a kardnak a vonalban kell lennie, az elővágások tárgyalásánál az 52.
oldalon leírtak alapján, így talán legjobb, ha az ellenfél arcára szegezzük a hegyet.
A forrás szerzője leírja továbbá, hogy ha mindkét vívó ebben az állásban áll, kardjuk a külső
oldalon keresztezi egymást és éllel érintkezik. Ez a kiállás leginkább kézre való vívásnál használatos,
de Chappon arra is bíztatja a vívókat, hogy váltogassák a felső és a külső kiállást vívás közben, mert
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így ellenfelüknek nem lesz jó alkalma a támadásra, és akár össze is zavarhatják vele.

3.3.

Belső kiállás (Chappon, 1893:32)

48. ábra: Vívó belső kiállásban
A kard hegye felfelé néz, a kardél „balra befelé” áll, a kar és kéz ugyanúgy a vállunk előtt
helyezkedik el lazán nyújtva, a hegy az ellenfél arcára mutat. Ha mindkét vívó ebben az állásban áll,
kardjuk a belső oldalon keresztezi egymást és éllel érintkezik. Ez az állás csak gyakorlott vívóknak
ajánlott. Alighanem azért ajánlott gyakorlott vívóknak, mert a külső oldalunkra hívja meg az ellenfél
támadását, amit elég nehéz innen védeni.
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3.4.

Külső alsó kiállás (Chappon, 1893:33)

49. ábra: Vívó külső alsó kiállásban
A kard éle felfelé áll, és a kézfej a vállak vonalában van, ennyiben hasonlít ez a kiállás a felső
kiálláshoz. Amiben különbözik, az az, hogy a kard hegye nem az ellenfél szemére mutat, hanem
átlósan lefelé áll és a két szembenálló ellenfél kardja a külső oldalon lappal van összekeresztezve.
Chappon idején ez nem volt népszerű állás, leírja, hogy korábban nagy divatja volt, de kihalófélben
van, párbajokban már soha nem használják.

3.5.

Szabálytalan és előnytelen kiállások (Chappon, 1893:33)

A fenti hármon kívül felvehető kardállásokat Chappon szabálytalannak tartja, de megjegyzi, hogy
gyakorlottabb vívók alkalmazzák őket cselként az ellenfél beugratására. A „beugratás”
tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy rosszul felvett állással rést hagyunk magunkon, ezzel
irányítva ellenfelünk támadását. Mivel így tudhatjuk, hova támad, készen leszünk a megfelelő
ellenakcióra. Ilyen kiállások pl: ha a vívó nagyon leereszti a hegyet, esetleg kiviszi a külső oldal felé
(feltehetően felső kiállásból) vagy ha a kardot nagyon a belső oldalra viszi és leereszti a hegyet.
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4. Tisztelgések (Chappon, 1893:30-32)
4.1.

Kis tisztelgés (Chappon, 1893:31-32)

A vívók fejvédjükkel a bal kezükben egymással szembe állna egyenes állásban. A fejvéd kosara
az ellenfél felé nézzen. A vívók kardjukat függőleges helyzetbe hozzák úgy, hogy a kengyel balra
álljon és a markolatot a bal mell elé húzzák, könyöküket pedig testükhöz szorítják. Ezután a kar
kinyújtásával lehozzák a kardot jobb oldalra úgy, hogy a mozdulat végén a kard hegye a föld felett
kb 45 cm-re legyen, a kengyel forduljon a comb felé, de attól egy tenyérnyi távolságra legyen. A
vívók ekkor vívóállást vesznek fel és csinálnak egy felső moulinét, majd felveszik a fejvédet, és
elkezdik a párbajt.

50. ábra: A kis tisztelgés fázisai
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4.2.

Nagy tisztelgés (Chappon, 1893:30-31)

Érdekesség:
Chappon Károly idején gyakran került sor ú.n. díszvvívásokra, melyek a vívóiskolák presztízsét voltak hivatottak
növelni azzal, hogy megmutatták a nagyközönségnek milyen jó vívóik vannak, milyen nagyszerűen tudnak a mestereik
tanítani. A vívók a díszvívások alkalmával meghívott vendégeknek demonstrálták tudásukat bemutató párbajok és
versenyek formájában. Természetesen hatalmas reklámértéke is volt az ilyesféle eseményeknek. Az esemény jellegéből
adódóan egyszerűen muszáj volt mindennek megadni a módját, erre találták ki a kellőképpen kacifántos nagy tisztelgést
is.
A menete a következő: a vívók felállnak egymással szemben egyenes állásba, fejvédjüket bal oldalon a földre téve.
Megállapítják, melyik oldalon vannak a bírók, vagy a legmagasabb rangú vendégek, és egyszerre arra fordulnak, és
lábaikkal egyenes állást vesznek fel. Fordulás közben felemelik a kardot úgy, hogy a penge egyenesen felfelé álljon a
kengyel pedig balra és a markolatot a bal mell elé húzzák. A könyököt eközben a testhez kell szorítani. Ezután a kar
kinyújtásával lehozzák a kardot jobb oldalra úgy, hogy a mozdulat végén a kard hegye a föld felett kb 45 cm-re legyen, a
kengyel forduljon a comb felé, de attól egy tenyérnyi távolságra legyen. Ekkor a többi néző felé fordulnak és megismétlik
a fent leírt kézmozdulatokat, majd egymás felé fordulnak. Az eddig leírtakkal egy teljes kört kell megtenni. Most a vívók
kis tisztelgést csinálnak, lehajolnak, felveszik a fejvédjüket, fejükre teszik, és vívóállást vesznek fel, és végre elkezdődik
a mérkőzés.
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5. Lábmunka (Chappon, 1893:20-25)
5.1.

Félkitörés (Chappon, 1893:20)

Félkitörést akkor használunk, ha ellenfelünk kezére vagy alkarjára támadunk, vagy ha cselezünk.
A félkitörést vívóállásból szokás kivitelezni úgy, hogy a hátul lévő láb térdét lazán kinyújtjuk.
Eközben a láb teljes talpa maradjon a földön, ne emeljük fel a sarkat vagy a talp bármely más részét.
Az elöl lévő térdet behajlítjuk úgy, hogy lábszár nagyjából függőleges legyen, és a térd a lábujjak
vonalánál ne menjen előbbre. A felsőtest ne hajoljon előre, hanem maradjon függőleges. A testsúly
nagy része ekkor az elöl lévő lábra nehezedik. Ne felejtsük el, hogy Domján esetén is létezik egy
rövidebb, kitörés jellegű mozdulat, melyet jelen tananyag „kis kitörés” névvel illet. Ez azonban
különbözik a félkitöréstől, mivel a kis kitöréshez ki kell lépnünk egy kicsit előre, a félkitöréshez pedig
nem.
Félkitörésből vívóállásba úgy juthatunk, hogy az elöl lévő láb térdének enyhe nyújtásával
visszahelyezzük testsúlyunkat a két láb közé.

51. ábra: A kis kitörés
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5.2.

Kitörés (Chappon, 1893:21-22)

Kitörést akkor használunk, ha ellenfelünk testére akarunk támadni. Kitörni vívóállásbó, egyenes
állásból vagy félkitörésből lehet. Kitöréskor a külső oldali lábbal annyira lépjünk előre, amennyire
csak tudunk, és a belső oldali térdet ruganyosan feszítsük ki. A felsőtest ekkor előrébb kerül, de
nagyjából függőleges marad. A testsúly nagy része az elöl lévő lábra nehezedik. Figyeljünk rá, hogy
a külső oldali lábbal lépjünk, ne csúsztassuk a földön, mivel ha csúsztatjuk, könnyen eleshetünk, ha
a talaj egy kicsit is egyenetlen.
Kitörésből vívóállásba úgy kell visszamenni, hogy az elöl lévő lábbal visszarúgjuk magunkat,
majd visszaállítjuk a vívóállást.

52. ábra: A kitörés
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5.3.

Lépés előre (Chappon, 1893:22-23)

Akkor alkalmazzuk, ha teret szeretnénk nyerni, lerohanni ellenfelünket, vagy cselszúrást
szeretnénk csinálni. Úgy lépünk előre, hogy a külső oldali lábat előrébb rakjuk, mintha ki akarnánk
törni, de utána a belső oldali lábbal helyreállítjuk a vívóállást.

53. ábra: Az előrelépés fázisai

5.4.

Lépés hátra (Chappon, 1893:23)

Akkor kell hátralépnünk, ha ellenfelünk le akar minket rohanni, és tartani akarjuk a
vívótávolságot, vagy ha elővágást szeretnék adni. Ekkor a külső oldali, tehát elöl lévő lábat
hátravisszük a hátul lévő lábig, mintha egyenes állásba mennénk, de utána a belső oldali láb rögtön
visszaállítja a vívóállást. Figyelem! Domján művében nem az elől lévő láb indít, hanem a hátul lévő,
ne keverjük össze! Azt is szeretném megjegyezni, hogy ugyan Arlow lábmunkája egészen más, mint
Domjáné és Chapponé, de ő is a hátul lévő lábbal lép először, ha egyszerű hátralépést csinál.
Hogy mi az oka ennek a különbségnek, arra nem tér ki a forrás, ugyanakkor véleményem szerint
lehet, hogy részben azért nem a hátul lévő lábbal indít, hogy az elől lévőt minél előbb elkapja egy
esetleges szabálytalan vagy lecsúszó vágás elől, melynek a veszélyeiről említést tesz például a 24.
oldal lábjegyzete is. A másik lehetséges ok az lehet, hogy így ha a hátralépés közben rájövünk, hogy
ellenfelünk vágása rövid volt, könnyen megoldhatjuk, hogy egy jobb láb hátrahúzást csináljunk és
ezzel a vágás átengedése nevű technikákra váltsunk a hátralépés helyett (bővebb információ
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található ezekről a technikákról a 6.5 és 12.2 fejezetekben).

54. ábra: A hátralépés fázisai

5.5.

Jobb láb hátrahúzása (Chappon, 1893:23-24)

Kivitelezése: a testsúlyt a hátul lévő lábra helyezzük, majd az elöl lévő lábat (ez jobbkezes vívó
esetén a jobb, innen a technika neve) hátrahúzzuk a hátul lévő mögé. A hátrahúzott lábnak a féltalpa
érintse a földet. Ezzel a felsőtestünk elfordul a külső oldal irányába. Azért jó ez a kifordulás, mert így
akkor sem ér el minket egy rövid testvágás, ha mégse volt annyira rövid, mint gondoltuk. Vigyázzunk,
hogy a felsőtest függőleges maradjon.

55. ábra: A jobb láb hátrahúzás
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Ezt a technikát akkor használhatjuk, ha az ellenfél vágása rövid, és így védenünk sem kell, elég
hátralépnünk kicsit. Ha a jobb láb hátrahúzást így alkalmazzuk, akkor tulajdonképpen a vágás
átengedése nevű technikát (lásd később) használtuk. Szintén alkalmazhatjuk, ha az ellenfél elővágást
akar tenni vagy, ha combra vág (ez utóbbi szabályellenes, de ettől függetlenül előfordulhat).

5.6.

Dobbantás (Chappon, 1893:24-25)

Chappon a dobbantásnak már nem tulajdonított akkora jelentőséget, mint Domján. Csak
tisztelgéskor és versenyek kezdetén használták, hogy jelezzék, kezdődhet a mérkőzés. Ennek
megfelelően nem kifejezetten részletes a róla szóló fejezetrész sem, csupán annyit ír le, hogy
dobbantáskor az elöl lévő lábat egyszer vagy kétszer csapjuk a padlóhoz úgy, hogy a test többi része
lehetőleg ne mozogjon.

5.7.

Az ellenfél lerohanása két lépéssel (Chappon, 1893:55-56)

Bár a lábmunka tárgyalásakor Chappon a fentieken kívül egyetlen más lábtechnikát sem nevesít,
a forrás alaposabb tanulmányozása során megállapítható, hogy néhányszor alkalmaztak egy olyan
lépést, mely az ebben a fejezetben taglalt összes más lábmunka-technikától különbözik. A
legrészletesebb leírás a forrás 55. és az 56 oldalán található róla.
Mivel a forrás nem ad külön nevet ennek a technikának, jelen tananyagba az ellenfél lerohanása
két lépéssel néven kerül be. Az ellenfél lerohanásának vagy más néven rohamozásnak a célja, hogy
az ellenfelet gyorsan és váratlanul közelítsük meg. Ezt Chappon tradíciója szerint, amennyiben nem
túl nagy a távolság megtehetjük egyetlen gyors előrelépéssel (ld. 6.3. fejezet), de még hatásosabb,
ha az ellenfél irányába két gyors lépést intézünk úgy, hogy a hátul lévő lábbal az elöl lévő elé lépünk
(így a két lábunk keresztezi egymást), majd az elöl lévő lábbal előrefelé helyreállítjuk a vívóállást,
esetleg még ki is törünk. Megjegyzendő, hogy Chappon ezt a technikát csak nagyon speciális
esetekben tartotta alkalmazhatónak, például pengetámadásoknál, minden egyéb esetben
elégségesnek bizonyult az előrelépés.
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56. ábra: Az ellenfél két lépéssel történő lerohanásának fázisai
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6. Távolság (Chappon, 1893:25-26)
Chappon Károly kétféle távolságot különböztet meg: a rendes és a nagy távolságot. Úgy
gondolja, hogy a távolság helyes ismerete és használata már félsiker a vívó számára.

6.1.

Rendes távolság (Chappon, 1893:25)

Rendes távolságból az ellenfél kezét illetve alkarját egy félkitöréssel, míg testét teljes kitöréssel
érhetjük el.

57. ábra: Vívók rendes távolságban

6.2.

Nagy távolság (Chappon, 1893:25-26)

Nagy távolságban akkor állunk az ellenfelünktől, ha kardjaink hegye között két arasz (kb 45 cm)
távolság van. Jellemzően párbajok vagy versenyvívás kezdetén alkalmazták, hogy egyik fél se tudja
váratlanul megtámadni a másikat.
Víváskor törekedjünk arra, hogy rendes távolságban maradjunk, de ha visszavonulunk,
93

megpróbálhatunk nagy távolságba jutni, hogy az ellenfél ne tudjon minket elérni mialatt összeszedjük
gondolatainkat a védekezés után. Ilyenkor feltehetően nem ugyanarra a nagy távolságra kell
gondolni, mint a vívás kezdetekor, hiszen az több mint fél méterrel nagyobb a rendes távolságnál. Ezt
szinte lehetetlen vívás közben elérni, ha ellenfelünk ügyes vívó. Ilyen esetben úgy gondolom, nagy
távolságnak tekinthető, ha kimozdulunk a rendes távolságból.
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7. Kardforgatás (Chappon, 1893:28-30)
A kardforgatás valójában csuklógyakorlat. Számos más, az időszakban íródott magyar illetve
külföldi forrás említi ezt a gyakorlatot, így például Hutton és persze Chappon Lajos és Chappon Samu
is oktatja. Egyes források forrás moulinet-ként hivatkoznak rá.
Kétféle kardforgatást gyakorolhatunk, a felsőt és az alsót. Mindkettőt két részre osztjuk, a belső
és külső ívre.
A felső kardforgatáskor a kart és a szablyát előre nyújtjuk, úgy hogy az éle lefelé nézzen, az öklöt
pedig felhozzuk a váll vonaláig. Kört rajzolunk a kard hegyével váltakozva a belső oldalon majd a
külsőn. A csukló fordításával a kard élét úgy irányítsuk, mintha átlósan felülről lefelé vágnánk vele,
majd a kard élét felfel fordítva ívben vigyük a következő vágás kezdőpontjába.
A kard mozgása felső kardforgatáskor:

Az alsó kardforgatáskor szintén előre nyújtjuk a kart és a szablyát, de a kard éle felfelé néz.
A kard mozása alsó kardforgatáskor:

A folytonos vonallal rajzolt nyilak a vágások irányát mutatják, a szaggatott vonalak mentén
pedig az ú.n.lendítést csináljuk. A lendítés csupán egy csuklóból vezetett kis félkör, amivel a következő
vágáshoz veszünk lendületet. Ekkor nem kell a kard élének vezetni a kardot, a vágásoknál viszont
nagyon oda kell figyelni az él irányára.
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8. Rések (Chappon, 1893:26-28)
A rések lehetnek külsők vagy belsők. A két vívót összekötő függőleges sík határolja el egymástól
a külső és belső oldalt. A külső oldal a vívóállásban álló vívó háta felőli oldal, míg a belső a mellkasa
felőli.
A réseket a támadott testrész szerint Chappon két csoportra osztja: a test és a kéz réseire, és
mindegyikből hatot ír le.
A testen a következő réseket támadhatjuk:


fej



belső arc



külső arc



mell



has



oldal

Megjegyzendő, hogy az övön aluli ütések szabályellenesek voltak. Ebben az időszakban (19.sz 20. sz eleje) általánosságban lovagiatlannak számítottak az öv alatti támadások. Chappon Károly
ugyanakkor gyakran említi, hogy ezekre is fel kell készülni. Ha belegondolunk, hogy ebben az időben
éppen virágzott a kisebb-nagyobb sértések párbajokkal való megtorlásának kultúrája, melyeket
gyakran éles karddal vívtak, logikus, hogy arra is fel kellett készíteni a tanítványokat, hogy mi
történjen, ha az ellenfelet elragadja az indulat, és hirtelen megfeledkezik az úrias modorról.
A kéz és a kar rései a következők:


felső kéz



alsó kéz



külső kéz



belső kéz



belső-felső kéz



külső alsó kéz

Ugyan Chappon általánosságban beszél, amikor a fenti réseket határozza meg, de a forrás 3536. és 45. oldalával összevetve megállapíthatjuk, hogy ez a felsorolás csak éllel való vágáskor igaz,
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ha fokkal vágunk, már más résekbe támadhatunk. A fokéles vágások irányairól bővebb információ
található jelen tananyag 10.3. fejezetében.
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9 Egyszerű támadások és védések (Chappon, 1893:34-36, 3740, 43-48, 60-69)
9.1 Általános tudnivalók
Mielőtt belevágnánk a támadó- és védőtechnikák tárgyalásába, szeretném hangsúlyozni az
alábbi alapvető szabályokat, melyeket mindig észben kell tartanunk, ha Chappon Károly tradíciója
szerint szeretnénk vívni. Bár jelen tananyag a lenti szabályok mindegyikét említi az arra
legmegfelelőbb helyen is, jobbnak láttam összegyűjtve megismételni őket.


A kardot mindig lazán tartsuk, ne markoljunk rá!



A hüvelykujjunkat lehetőség szerint tartsuk a markolat gerincén!



Chappon Károly tradíciójában csuklóból vívunk.



A kar mindig legyen lazán nyújtott vágás közben.



A kéztámadásokat mindig félkitöréssel, a testre irányuló támadásokat mindig kitöréssel
kell véghezvinni.



Vágásokra a kard közepét és gyengéjét, a védésekre az erejét használjuk.



Chappon és a jelen tananyag is minden technika leírásánál feltételezi, hogy a vívók felső
kiállásból indulnak, hacsak nincs másképp leírva.

Azt is itt szeretném megjegyezni, hogy az alábbi technikákat minden esetben együtt tárgyaltam
a legegyszerűbb védésükkel, mivel úgy gondolom így érthetők meg legkönnyebben. Az egyes
technikákhoz tartozó gyakorlatok is tartalmazzák az egyes technikák védéseit is, hogy mindkettő
gyakorlására alkalmasak legyenek, de ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen egyetlen alkalom alatt
kellene tanítani őket. A tapasztalat inkább azt mutatja, hogy célszerűbb először jól begyakoroltatni
az adott technikát és ha már jól megy, akkor tenni kísérletet a védésének megtanítására is.
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9.2 Egyenes egyes vágások és védéseik (Chappon, 1893:34-36 és 60-64)
Egyenes vágás: olyan vágás, amikor egyenesen abba a résbe támadunk be, ami a kardunkhoz
legközelebb van, anélkül, hogy a kardunkkal meg kellene kerülnünk az ellenfél kezét vagy kardját. Ha
megkerüljük a támadással az ellenfél kardját, azt már átmeneti vágásnak nevezzük (ld. 9.5. fejezet:
Átmeneti vágások és védésük)

Fejvágás

Külső arcvágás

Belső arcvágás

Mellvágás

Oldalvágás

Hasvágás vízszintesen
Hasvágás alulról

58. ábra: A testen támadható rések, és az őket célzó vágások irányai
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9.2.1 Testvágások és –védések
Ne felejtsük el, hogy a vágásokat a kard közepével és gyengéjével, a védéseket az erejével
végezzük. A vágások végén legyen lazán nyújtva van a karunk, és a mozdulat közben is csak annyira
hajlítsuk be, amennyire feltétlenül szükséges, alapvetően csuklóból vezessük a vágásokat. Testre
irányuló támadásokkor kitörést kell végrehajtanunk, hogy elérjük ellenfelünket.
a) Fejvágás
A vágás: A fejvágás egyenesen felülről lefelé érkező vágás a fejre
Védése: A vívó vívóállásból a kardját a feje elé emeli úgy, hogy a heggyel a belső oldal felé
lefelé indulva egy negyed kört rajzol. A védéskor a hegy a belső oldal felé kissé a vonalon kívül
essen, az él felfelé álljon, és a vívó a kard alatt lásson rá ellenfele arcára.

59. ábra: A fejvágás és védése

100

b) Belső arcvágás
A vágás: A belső oldalon felülről és belülről lefelé és kifelé átlósan jövő vágás, mely az
arc belső oldalára irányul.
Védése: A vívó a kard hegyét az elöl lévő térde magasságáig leengedi, a kard élét balra
fordítja, kezét pedig annyira felemeli, hogy a kard és a karja között lássa ellenfelét.

60. ábra: A belső arcvágás és védése
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c) Külső arcvágás
A vágás: A belső oldalon felülről és kívülről lefelé és befelé átlósan jövő vágás, mely az arc
külső oldalára irányul.
Védése: A kard hegyét egyenes vonalban felemeljük kb 45 cm-rel, a kezünket kissé leeresztjük,
és a kard élét a külső oldal irányába fordítjuk.

61. ábra: A külső arcvágás és védése
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d) Mellvágás
A vágás: Ugyanolyan irányú, mint a belső arcvágás, csak a mellkasra kell célozni vele.
Védése: ugyanúgy végezzük, mint a belső arcvédést, csak lejjebb eresztjük a kezünket úgy, hogy
felette tudjunk átnézni.

62. ábra: A mellvágás és védése
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e) Hasvágás
A vágás: két irányból vághatunk hasat. Az egyik lehetőség, hogy ugyanúgy vágunk, mint a belső
arcvágásnál és a mellvágásnál, csak hasra. Ez azt jelenti, hogy a vágás nagyjából vízszintes lesz, mivel
az egész kardunkat lejjebb engedjük hozzá. A másik, hogy átlósan alulról és belülről vágunk. Ekkor
a kosár a vállunk előtt marad, csak a hegyet eresztjük le.
Védése: a kard hegyét kb. 45 cm-rel felemeljük, élét befelé fordítjuk, és a kardot tartó kezet kissé
befelé és lefelé a vonalon kívülre visszük.

63. ábra: A hasvágás és védése
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f) Oldalvágás
A vágás: A külső oldalon alulról felfelé vágunk a hónaljra.
Védése: A kard hegyét a külső oldali térdig eresztjük le, a kezet nem mozgatjuk el, de az élet
kifelé és lefelé fordítjuk.

64. ábra: Oldalvágás és védése
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9.2.2 Kézvágások és –védések
Ahogy a testvágásoknál, a kézvágások esetén is igaz az, hogy a vágásokat a kard közepével és
gyengéjével, a védéseket az erejével végezzük, a vágáskor pedig nyújtva kell, hogy legyen a karunk.
Kézre irányuló támadásokkor elég félkitörést kell végrehajtanunk, hogy elérjük ellenfelünket.
Chappon Károly a következő kézvágásokat különböztette meg:


Felső kézvágás



Alsó kézvágás



Belső kézvágás



Külső kézvágás



Belső felső kézvágás



Külső alsó kézvágás

Az elnevezések igazából magukért beszélnek, különösebb magyarázatot nem is fűz hozzájuk
Chappon, ezért jelen tananyagban sem tartottam szükségesnek részletezni őket. Tulajdonképpen a
nevüknek megfelelő irányultságú vágások, az irányokat az alábbi rajz jobban szemlélteti, mint
bármilyen leírás:

Felső kézvágás

Belső
felső

Külső kézvágás

Belső kézvágás

Külső
alsó

Alsó kézvágás

65. ábra: A kéz rései és az őket célzó vágások iránya

Most megkérdezhetnénk, hogy vajon miért nincsen külső-felső és belső alsó kézvágás. Teljes
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bizonyossággal ez nem eldönthető, hiszen Chappon nem írta le, hogy miért hiányoznak, de
lehetséges, hogy azért, mert ezekbe az irányokba a legnehezebb eredményesen támadni. Ez akkor
mondható el, ha feltételezzük, hogy az ellenfél vagy felső, vagy külső kiállást fog felvenni velünk
szemben. Mind felső, mind külső kiállás esetén útban van a kardkosár egy éllel jövő felső-külső
vágásnak, a belső alsó esetén szintén. Mindkét esetben nehezíti a helyzetet, hogy a kosár a váll előtt
van, így a kart is nehéz elérni, nemcsak a kezet. Ha esetleg ez nem lenne elég, a védés is igen könnyű
lenne mindkét vágás esetén.
A kéz és kar védéseiről általánosságban azt mondja el a forrás, hogy ugyanúgy kell őket
kivitelezni, mint a testvédéseket, vagyis nem a kengyellel kell felfogni az ütéseket, hanem a kard
erejével és közepével.
A kézvédések a következők:
a) Felső kézvédés
A vívó felső kiállásból balra indulva alulról lefelé egy negyed kört ír le, aminek a végén a kard
éle felfelé áll, a hegye pedig kissé a vonalon kívül esik.

66. ábra: Felső kézvágás és védése
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b) Alsó kézvédés
A vívó felső kiállásból balra indulva alulról lefelé egy negyed kört ír le, miközben lefelé fordítja
a kengyelt, és közben leengedi a kezét a csípője magasságába.

67. ábra: Az alsó kézvágás és védése

c) Belső kézvédés
Ugyanaz, mint a hasvédés, vagyis a kard hegyét kb. 45 cm-rel felemeljük, élét befelé fordítjuk,
és a kardot tartó kezet kissé befelé és lefelé a vonalon kívülre visszük.

68. ábra: Belső kézvágás és védése
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d) Külső kézvédés
Ugyanaz, mint a külső kézvédés, vagyis a kard hegyét egyenes vonalban felemeljük kb 45 cmrel, a kezünket kissé leeresztjük, és a kard élét a külső oldal irányába fordítjuk.

69. ábra: Külső kézvágás és védése

e) Belső felső kézvédés
Ugyanaz, mint a belső arcvédés, vagyis vívó a kard hegyét az elöl lévő térde magasságáig
leengedi, a kard élét balra fordítja, kezét pedig annyira felemeli, hogy a kard és a karja között lássa
ellenfelét.

70. ábra: Belső felső kézvágás és védése
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f) Külső alsó kézvédés:
Ugyanaz, mint az oldalvédés, vagyis a kard hegyét a külső oldali térdig leeresztjük, a kezet nem
mozgatjuk el, de az élet kifelé és lefelé fordítjuk.

71. ábra: Külső alsó kézvágás és védése

9.2.3 Gyakorlatok test-illetve kézvágásokra valamint védéseikre

A Chappon Károly könyvében szereplő gyakorlatokat a különböző szablya-tananyagok könnyebb
értehetősége és egységes logikájának megtartása érdekében az Arlow-tananyagban is alkalmazott
rendszerbe fordítottam át. A gyakorlatok eredeti, Chappon Károly szerinti leiratai a függelékben,
valamint a forrás 73-89. oldalán tekinthetők meg. Azt is szeretném megjegyezni, hogy Chappon nem
írta le, hogy melyik kiállásból indítjuk az egyes összekötési rendekben a vágásokat, ezért a lenti
gyakorlatokban ezeket magam állapítottam meg szem előtt tartva, hogy mindig olyan kiállás legyen,
amiből egyenes úton támadhatunk a célzott testrészre. Persze a lent olvasható gyakorlatok csak
példák, számos másik alkotható az egyes vágások és védésük gyakorlására.
Az ebben a fejezetben leírt gyakorlatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni a következőt is: bár
a könyvben bemutatott sorrend alapján úgy tűnhet, ezek NEM visszavágások, csupán az alapvető
vágások és védések gyakorlására kitalált szekvenciák. Ezért az egyes védések után javaslom
megvárni, míg az ellenfél visszatér az állásba, és csak utána támadni, amíg az egyszerű egyenes
110

vágásokat gyakoroljuk.
Példa-gyakorlatok egyenes egyes testvágásokra -és védésekre:
1. Gyakorlat. (Ch74, 1. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Fejvágás kitöréssel
Fejvágás védése
Visszatér felső kiállásba
Fejvágás
Fejvágás védése.

2. Gyakorlat. (Ch74, 2. sor)
Mester:

Tanítvány:

Belső kiállás

Belső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése
Felső kiállásba megy át
Külső arcvágás
Külső arcvágás védése

3. Gyakorlat. (Ch74, 20-21. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Has- vagy oldalvágás
Megfelelő vágás védése
Visszatér belső kiállásba
Fejvágás
Fejvágás védése
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Gyakorlatok kézvágásokra:
4. Gyakorlat. (Ch75, 18-22. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Felső kézvágás
Felső kézvágás védése
Visszatér külső kiállásba
Felső kézvágás
Felső kézvágás védése
Visszatér külső kiállásba stb.
Ugyanígy gyakorolhatjuk az összes többi kézvágást is, esetleg megcsinálhatjuk egymás után
mindegyikkel a fenti gyakorlatot. Persze gyakorolhatunk úgy is, hogy a két szemben álló oktatott nem
ugyanazt a vágást gyakorolja, például:
5. Gyakorlat. (Ch75, 23-24. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Felső kézvágás
Felső kézvágás védése
Visszatér külső kiállásba
Alsó kézvágás
Alsó kézvágás védése
Visszatér külső kiállásba stb.

A Chappon-korabeli iskola-vívás jellegzetes tanítási módszere volt az előre megállapított
akciókon keresztül való tanítás, vagyis, hogy a tanítványok a fentiekhez hasonló drilleket gyakoroltak
be. Számos más, nagyjából ebben az időben született forrás tesz erről tanúbizonyságot (Pl Domján,
illetve Arlow könyve is ilyen, de Chappon Samu művei is hasonló gyakorlatokat tartalmaznak). A
tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy az oktatottaknak hasznára lehetnek olyan gyakorlatok is
melyek nem meghatározott szekvenciákat tanítanak be. Ennek fényében fontolóra veendők például
az alábbi gyakorlatok is az egyenes egyes testvágások berögzítésére:
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Vágások vezénylésre: Az oktatottak felállnak egymással szemben. A gyakorló oldalnak az oktató
vezényli az ismert vágásokat (véletlenszerűen), melyeket az oktatottak kitöréssel hajtanak végre. A
segítők igyekeznek megfelelően védeni.
Rések és vágások: Az oktatottak felállnak egymással szemben. A segítő lassan váltogatja a
kiállásokat, a másik pedig rést keres az álláson, majd oda betámad (csakis testvágásokkal). A segítő
igyekszik védeni. Kezdetben lehet lassan csinálni, és minden vágás után megbeszélni, hogy hol volt a
rés és miért volt jó vagy kevésbé jó a gyakorló fél választott támadása.
Párbajok csak egyszerű támadásokkal, meghatározott találati felületekkel: tanulságos lehet az
oktatottaknak, ha olyan párbajokat vívnak, ahogy csak egyszerű támadások és védések érvényesek,
cselek, egyéb technikák nem. Ezeket játszhatjuk úgy is, hogy megadunk egy érvényes találati
felületet, amit csak úgy lehet támadni, hogy kiszolgáltatjunk magunkon ugyanezt a felületet. Például
ha csak a külső oldali vágások érvényesek, akkor csak úgy tudjuk elérni az ellenfél külső oldalát, ha
mi magunk rést hagyunk a saját külső oldalunkon. Hasonló a helyzet, ha csak a belső oldal vagy csak
a kéz ér.
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9.3 Fokvágások és védésük (Chappon, 1893:44-48, és 68)
A fokvágás

9.3.1

Chappon könyve szerint a fokvágás ebben az időben nagyon népszerű technika volt, mivel
nagyon gyorsan lehetett kivitelezni, és csak kis körben kellett mozdítani hozzá a csuklót, nem kellett
akkorát lendíteni, mint egy rendes vágáshoz. Ezzel a kis lendítéssel érték el azt, hogy olyan gyorsak
voltak ezek a vágások, és közben nem kellett akkora rést sem nyitni, ahová az ellenfél betámadhatott
volna.
A Chappon szerint hatféle fokvágás van, és a vágásra használt fokél illetve a vágás iránya szerint
a következő típusok különböztethetőek meg:
a) Felső fokvágás
b) Alsó fokvágás
c) Belső fokvágás
d) Belső felső fokvágás
e) Belső alsó fokvágás
f) Külső alsó fokvágás
Figyeljük meg, hogy ezek a vágások nagyon hasonlítanak a kézvágásoknál tanultakra, de
nincsen külső fokvágás, helyette belső alsó fokvágás van.

Felső
Belső
felső

Belső

Külső
alsó
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Belső
Alsó

alsó

Ahogy a kézvágásoknál, itt is fölöslegesnek találtam mind a hat fokvágást egyenként leírni, a
fenti rajz és a következő általános leírás alapján mindegyik könnyen kivitelezhető. A teljes leírás
megtalálható Chappon könyvének 46-47. oldalán.
Az egyes fokvágások helyes kivitelezése a következő: indítsunk meg egy éllel menő egyenes
vágást a megfelelő irányba, majd az utolsó pillanatban csuklónk és könyökünk segítségével hirtelen
fordítsuk meg a kardunkat, hogy a fokél nézzen a rés felé. A fordítással egyidőben a csuklót rántsuk
a vágással ellentétes irányba. Ezzel elérjük, hogy a fokél nagyon gyorsan fog becsapódni pontosan a
kívánt résbe.
A fokvágásokhoz teljes kitörést kell csinálni, ha az ellenfél testét támadjuk, és félkitörést, ha a
kezét.

9.3.2 Fokvágások védése
A fokvágásokat ugyanúgy védjük, mint az élvágásokat, annyi különbséggel, hogy fokvágásoknál
valamivel jobban ki kell vinnünk a kardunkat, mint élvágásoknál, kicsit túl kell védenünk, mivel a
penge hajlított.

9.3.3 Gyakorlatok fokvágásokra és védésükre

Például:
10. Gyakorlat. (Ch77, 5. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Oldalvágás
Oldalvágás védése
Hasvágás fokkal
Hasvágás védése
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11. Gyakorlat. (Ch76, 20. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Vágás alsó karra fokkal
Alsó kar védése
Külső karvágás
Külső karvágás védése

Persze hasonló gyakorlatokat állíthatunk össze bármely fokvágásra.

Az, hogy a fokvágásokhoz csak az utolsó pillanatban és nagyon gyorsan kell befordítani a
pengét, nagy pontosságot és sok gyakorlást igényel. Tipikus hiba lehet például, hogy nem sikerül
teljesen befordítani a pengét, ezért nem a fok érinti az ellenfelet, hanem a penge lapja. A technika
fejleszthető például az alábbi (akár otthon is végezhető) gyakorlat segítségével:
Célba-fokvágás: Fogjunk egy teniszlabdát, és kössük fel egy hosszabb zsinór végére, vagy
vágjunk bele egy lyukat és fűzzük fel. Lógassuk fel valahová úgy, hogy minden irányban legalább fél
méter hely maradjon körülötte. Támadjuk a labdát minden irányból fokvágásokkal.
Ahogy az egyenes egyes vágásoknál, a fokvágások esetén is érdemes lehet megfontolni az alábbi
gyakorlattípusokat is:
Vágások vezénylésre: Az oktatottak felállnak egymással szemben. A gyakorló oldalnak az oktató
vezényli az ismert vágásokat (véletlenszerűen), melyeket az oktatottak kitöréssel hajtanak végre. A
segítők igyekeznek megfelelően védeni.
Rések és vágások: Az oktatottak felállnak egymással szemben. A segítő lassan váltogatja a
kiállásokat, a másik pedig rést keres az álláson, majd oda betámad (csakis testvágásokkal). A segítő
igyekszik védeni. Kezdetben lehet lassan csinálni, és minden vágás után megbeszélni, hogy hol volt a
rés és miért volt jó vagy kevésbé jó a gyakorló fél választott támadása.
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9.4 Szúrások és védésük (Chappon, 1893:43-44 és 66)
9.4.1 A szúrások
Chappon szerint szúrást leginkább cselként célszerű használni, vagy pedig térnyerésre, ha
gyorsan vissza akarjuk szorítani ellenfelünket, esetleg ha sarokba szorítottak minket, és nincs helyünk
vágni. Ne felejtsük el, hogy Chappon Károly idején a vívástanulás célja a testgyakorlás mellett sokak
számára a párbajokban való eredményes szereplés volt. Mivel az ilyen, éles karddal folytatott
párbajok során egy-egy szúrással nagyon súlyos sebeket lehetett okozni, ezért előfordulhatott, hogy
a szúrások használatát kizárták a párbajokból (v.ö. Arlow 1902-es vívókönyvének „A szúrás pótlása”
című fejezetével). Részben ezek a korlátozások okozhatták, hogy Chappon viszonylag kis figyelmet
szentel ennek a technikának, és az is ebből fakadhat, hogy ebben a tradícióban a szúrások legfőbb
alkalmazási területe a cselezés, amikor nem viszik be valójában a támadásokat.
Chappon tradíciójában kétféle szúrás van: belső és külső.
a) Belső szúrás:
A vívó a könyökét kissé behúzza és a hegyet az ellenfél belső oldalának (a mellkasának) szegezi
úgy, hogy a kardja az ellenfél pengéjének belső oldalán legyen. Előrelépéssel vagy kitöréssel a karját
ruganyosan kinyújtva szúr.

72. ábra: Belső szúrás
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b) Külső szúrás
A vívó a könyökét kissé behúzza és a hegyet az ellenfél külső oldalának (az oldalának) szegezi
úgy, hogy a kardja az ellenfél pengéjének külső oldalán legyen. Előrelépéssel vagy kitöréssel a karját
ruganyosan kinyújtva szúr.

73. ábra: Külső szúrás

9.4.2 Szúrások védései
Szúrásokat kétféleképpen lehet védeni: egyenes- vagy körvédéssel. Egyenes védést akkor
alkalmazunk, ha olyan külső vagy belső szúrást kell hárítanunk, mely nem a kardunk alatt jön. Ez
jobbára olyan szúrásokat jelent, amiket az ellenfél a fejünkre irányít.
Belső szúrás védése: a (felső kiállásban lévő) kardunk hegyét leengedjük a térdünkig majd az élt
balra fordítjuk, és átvisszük a kardot és egész karunkat a belső vonalba. Ezzel az ellenfél hegyét a
belső oldal felé eltoljuk magunktól.
Külső szúrás védése: a (felső kiállásban lévő) kardunk hegyét leengedjük a térdünkig, az élt
jobbra fordítjuk, és kardunkat az egész karunkkal együtt a külső vonalba mozgatjuk. Ezzel az ellenfél
hegyét a külső oldal felé toltuk el magunktól.
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Ha az ellenfél a kardunk alatt szúr, vagyis olyan testrészünkre, ami a kardunk vonala alatt van,
külső vagy belső szúrást, akkor körvédést kell csinálnunk (bővebben lásd a 13.10-es fejezetet). Ez
valójában annyit jelent, hogy a kardunk hegyét gyorsan be kell kapnunk az ellenfél kardja alá, és
ezután hasonlóan járhatunk el, mint a szúrások egyenes védésénél.

9.4.3 Gyakorlatok szúrásokra és védésükre
12. Gyakorlat. (Ch78, 5. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Külső szúrás
Külső szúrás védése
Oldalvágás vagy hasvágás fokkal
Oldalvágás vagy hasvágás védése

13. Gyakorlat. (Ch79, 5-6. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső szúrás
Belső szúrás védése
Oldalvágás
Oldalvágás védése
Belső arcvágás fokkal
Belső arc védése

Segíthetnek a pontosabb és gyorsabb szúrástechnika elsajátításában a következő gyakorlatok is:
Célba-szúrás: Fogjunk egy teniszlabdát, és kössük fel egy hosszabb zsinór végére, vagy vágjunk
bele egy lyukat és fűzzük fel. Lógassuk fel valahová úgy, hogy minden irányban legalább fél méter
hely maradjon körülötte. Szúrjunk a labdára. Először még minden találat után oda lehet menni a
labdához, és megállítani, hogy ne lengjen be. Ha ez már jól megy, akkor próbáljunk mozgásban lévő
labdával gyakorolni.
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Állítsuk párba az oktatottakat. Az egyikük vegye le az egyik kesztyűjét és tartsa magasra és minél
távolabb saját magától, majd hirtelen engedje el. A gyakorló félnek röptében meg kell szúrnia a
kesztyűt, de még azelőtt, hogy derékmagasság alá esne. Kezdetben gyakoroljuk kitörés nélkül, majd
félkitöréssel végül pedig teljes kitöréssel.
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9.5 Átmeneti vágások és védésük (Chappon, 1893:37-40 és 65)
9.5.1 Az átmeneti vágás
Átmeneti vágásoknak nevezzük azokat a vágásokat, melynek során a vívó nem egyenesen a
kardjához legközelebbi résre támad, hanem megkerüli ellenfele kardját vagy kezét, és egyik vonalból
az ellentétes vonalba megy át. Az átmeneti vágást kitöréssel végezzük, kivéve, ha kettős, vagy hármas
vágásról van szó.

Példák átmeneti vágásokra:
a. Külső kiállásból: Ha a két vívó külső kiállásban van, akkor kardjaik a külső oldalon, éllel
találkoznak. Ha ekkor egyikük az ellenfél belső oldalára szeretne támadni, akkor ezt úgy teheti
meg, hogy a karja felemelése nélkül, kizárólag csuklóból dolgozva megkerüli az ellenfél
kardjának a hegyét a kard felett leírt kis félkörrel. Így a támadó saját kardja átkerül az ellenfél
kardjának belső oldalára, tehát szabad út nyílik egy belső arc, belső kéz vagy kar, mellkas
vagy hasvágáshoz. Ezek a vágások mehetnek éllel vagy fokkal. Chappon azt is
elképzelhetőnek tartja, hogy az ellenfél kardát ne felülről, hanem alulról kerüljük meg, de ezt
nem ajánlja, mivel az ellenfél nagyon könnyen elővághat felül.
b. Felső kiállásból: Ha a két vívó felső kiállásban tartja a kardot, akkor a két kard belső oldala
kerül közel egymáshoz. Innen megkerülhetjük az ellenfél kardját alulról úgy, hogy a kardunk
hegyét leeresztjük, balra befelé hozzuk, és a karddal jobbról balra félkört rajzolunk az ellenfél
hegye köré, majd felvisszük a kardot a felső vonalig és fejet vágunk. Ebből a kiállásból jó
megoldás az is, ha az ellenfél kézfejét kerüljük meg a kardunk hegyével felülről, majd külső
kart vágunk.
c. Belső kiállásból: Ha a két vívó belső kiállásban van, akkor kardjaik a belső oldalon
találkoznak. Innen könyökhajlítás vagy a kar felemelése nélkül, csak csuklóból dolgozva,
felülről kerüljük meg az ellenfél kardját, majd vágjunk külső arcot, külső kart, külső kezet
vagy oldalt. Ezek a vágások, ellentétben az „a” pontban leírtakkal csakis éllel mehetnek,
fokkal nem. Megkerülhetjük az ellenfél kezét alul is, csak ekkor megint nagyon jó helyzetben
lesz egy elővágáshoz.
d. Külső alsó kiállásból: Ha a vívók külső alsó kiállásban állnak, a kardjaik lappal érintkeznek a
külső oldalon. Innen megkerülhetjük az ellenfél kardja hegyét alulról, és vághatunk belső alsó
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kart, vagy átemelhetjük a kardunk hegyét a keze felett, és vághatunk bármilyen belső testrészt
éllel vagy fokkal.

9.5.2 Átmeneti vágások védései
Az átmeneti vágások védései is megegyeznek az egyszerű vágások védéseivel. A különbség
annyi, hogy a védéshez a felső vonalból az alsóba, külsőből a belsőbe kell átmenni. Ez véleményem
szerint csak a külső és belső kiállások esetén teljesen pontos. Például: külső kiállásban voltunk, a
kardunk a külső vonalban volt. Az ellenfél kardja és a mienk a külső oldalon találkozott. Most az
ellenfél megkerülte a kardunkat, és a belső oldalon támad, nekünk is a belső oldalon kell védenünk,
ez egybeesik a fent leírtakkal. Ugyanakkor kicsit más a helyzet, ha felső vagy alsó kiállásban vagyunk.
Például, ha felső kiállásban állunk, a kardunk a felső vonalban van, de az ellenfél kardjával kívül
érintkezik. Ha az ellenfél alul akarja átvinni a kardját, tényleg le kell eresztenünk a hegyünket az alsó
vonalba, és ezzel megakasztjuk az átmenetet, de mi történik, ha felül akarja megkerülni a kardunkat?
Ha ekkor levisszük a hegyünket az alsó vonalba, nemhogy nem védtünk, hanem még meg is
könnyítettük a dolgát. Ilyenkor hatásosan úgy védhetünk, hogy a felső vonalból még feljebb és
esetleg kissé kifelé visszük a kardunkat. Hasonló a helyzet, ha az ellenfél alulról akarja megkerülni a
külső-alsó kiállásban lévő kardunkat.

9.5.3 Gyakorlatok átmeneti vágásokra és védésükre
Sajnos ahol a forrás világossá teszi, hogy átmeneti vágást kell tenni, azok mind összetettebb
gyakorlatok, melyekhez a jelen tananyagban később tárgyalt technikák ismerete is szükséges lenne,
így ezekkel csak később foglalkozunk. Az alábbi gyakorlatok tulajdonképpen a fenti példák átiratai.

14. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás
Átmeneti vágással belső testrészt vagy kart
vág

Védi az átmeneti vágást
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15. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás
Átmeneti vágással vagy alulról kerül és fejet
vág vagy felülről kerül, és külső kart vág

Védi az átmeneti vágást

16. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Belső kiállás

Belső kiállás
Átmeneti vágással külső testrészt vagy kart
vág (szigorúan csak éllel)

Védi az átmeneti vágást

17. Gyakorlat.
Mester:

Tanítvány:

Külső alsó kiállás

Külső alsó kiállás
Átmeneti vágással vagy alulról kerül és
tetszőleges belső testrészt vagy kart vág
vagy felülről kerül, és belső alsó kart vág

Védi az átmeneti vágást
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9.6 Szükségvédések (Chappon, 1893:69)
Előfordulhat, hogy a vívó olyan helyzetbe kerül, hogy nem tud szabályosan védeni. Például: a
vívó egy hármas vágást próbál védeni, és védte már a fejét, és külső arcát, de az ellenfél oldalt szeretne
vágni. A vívó tudja, hogy nem érhet oda időben az oldalvágás védéséhez, úgyhogy a külső
arcvédésből a csuklóját lekapja a combjáig, és kifelé fordítja a kard élét. Ez nem volt szabályos
hárítás, de kivédte a támadást. Az ilyen védéseket, melyek nem szabályosak, de a célnak épp
megfeleltek, szükségvédéseknek nevezzük. Ezek nem ideális megoldások az adott helyzetben, így
igyekezzünk minél kevesebbszer használni őket, és törekedjünk a korábban bemutatott szabályos
védésekre, de ha nincs más lehetőség, akkor persze használhatjuk őket.
Érdekesség, hogy Chappon itt bemutat példaképpen egy szükségvédést mellvágásra, melyet
korábban szabályszerű mellvédésként alkalmaztak: a kezet a belső oldal felé lefelé visszük és a hegyét
felfelé tartva a vonalon belül hagyjuk. Azt mondja erről, hogy az ő idejében ez már csak az alulról
jövő mellvágások rendes védése lehet, a többihez csak szükség-védés.
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10 Összetett támadások (Chappon, 1893: 36-37, 40-43, 59-60,
64-66 és 68-69)
10.3 Kettős és hármas vágások és védéseik (Chappon, 1893:36-37 és 64-65)
10.3.1 Kettős vagy hármas vágások kivitelezése
A kettős vagy hármas vágásokat ugyanúgy kell kivitelezni, mint az egyszerű vágásokat, csak
kettőt vagy hármat kell egymás után megállás és lassítás nélkül, csuklóból elvégezni. Két egymást
követő vágás nem mehet ugyanarra a testrészre, hiszen az ellenfél védeni fogja a vágásainkat, lefedi
a réseket, amiket támadtunk. Mindegyik vágást fejezzük be, ne változtassunk irányt a karddal mielőtt
bevinnénk! Amikor az ellenfél védte az első vágást kezdjük a másodikat. Az, hogy az első vágást is
teljesen végig vigyük részben azért fontos, mert nem lehetünk benne biztosak, hogy az ellenfélnek
sikerül-e megfelelően védenie. Ha nem érne oda a védéshez időben, de az első vágást is rendesen
csináltuk, akkor nem kettes vágást csináltunk, hanem egyest, de van egy pontunk. A kettős vagy
hármas vágások tulajdonképpen ebben különböznek a cselvágásoktól, ahol a cselnek szánt vágást
nem visszük be. Kettős és hármas vágásokat csinálhatunk egyenes vagy átmeneti vágásokkal is.
Mindkét esetben igaz, hogy az első vágást félkitöréssel, a kettes és hármas vágások második illetve
harmadik vágásait egész kitöréssel kell kiviteleznünk. (Ch37 alapján)
Ha kettős vagy hármas átmeneti vágással szeretnénk támadni ellenfelünket, akkor az első vágás
után választhatunk, hogy a kardot ugyanazon az úton szeretnénk visszavinni, amelyiken az első
átmeneti vágást vittük végig, vagy tovább visszük az íven, és teljes kört írunk le a karddal. Például
ha külső kiállásban voltunk és alulról kerültük meg az ellenfél kardja hegyét, el kell döntenünk, hogy
a második átmenetkor alul vagy felül kerüljük meg a kardját.

10.3.2 Egyenes kettős vagy hármas vágások védései
Ezeknek a vágásoknak a védései tulajdonképpen ugyanazok, mint az egyes vágások védései, csak
éppen nagyon gyorsan kell őket kivitelezni egymás után.

125

10.3.3 Gyakorlatok egyenes kettős-és hármas vágásokra, valamint védéseikre:

Gyakorlat kettős testvágásra és védésére:
Egyenes vágással:
18. Gyakorlat. (Ch74, 5. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése
Hasvágás
Hasvágás védése

Átmeneti vágással:
19. Gyakorlat. (Ch77, 1. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

(Az ellenfél kardját megkerülve) belső arcvágás
Belső arcvágás védése
(Az ellenfél kardját megkerülve) külső arcvágás
Külső arcvágás védése

Természetesen a kettes testvágások bármely más kombinációja elképzelhető lehet, például has
után fejvágás, has után oldalvágás, stb. A lényeg, hogy kétszer ugyanoda nem mehet a támadás.
Mindez érvényes az összes gyakorlatra, melyet ebben a fejezetben tárgyalok.
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Gyakorlat hármas testvágásra és védésére:
20. Gyakorlat. (Ch74, 16. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Fejvágás
Fejvágás védése
Hasvágás
Hasvágás védése
Oldalvágás
Oldalvágás védése

Gyakorlat kettős kézvágásokra és védésükre:
21. Gyakorlat. (Ch77, 16. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Belső kézvágás
Belső kézvágás védése
Külső kézvágás
Külső kézvágás védése

22. Gyakorlat. (Ch76, 4. sor)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése
Külső alsó kar vágása
Külső alsó kar védése

Ahogy a fenti gyakorlatból láthatjuk, egyáltalán nem biztos, hogy az ismételt támadások csak
testre vagy csak karra/kézre mehetnek. Persze ha csak az egyikre vagy a másikra mennek, akkor
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könnyebb a megfelelő távolságból megcsinálni őket, mivel nem kell közeledni vagy távolodni a két
mozdulat között. a fenti gyakorlat esetén figyeljünk kiemelten arra, hogy az arcvágás után el kell
távolodni el az ellenféltől annyira, hogy mindkét vágásnál a penge felső egyharmada érje el az
ellenfelet.
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10.4 A visszavágás és védése (Chappon, 1893:59-60 és 68-69)
10.4.1 A visszavágás
Amikor az ellenfél egy támadását védtük, lehetőségünk van azonnal egy támadást indítani, ami
még azelőtt elérheti az ellenfelet, hogy a kitörésből visszatért volna vívóállásba. Ez a visszavágás. A
visszavágással meglephetjük ellenfelünket, mivel a támadása után számít legkevésbé arra, hogy
védenie kell. Éppen ezért tartja Chappon a visszavágást igen értékes eszköznek egy mérkőzésen. A
visszavágáshoz jellemzően nincs szükség kitörésre, mivel az ellenfél a támadásával már távolságon
belülre került.
Chappon háromféle visszavágást ismer, az egyes, a kettős és az ellenvisszavágást.
Az egyes visszavágás a riposzt alapesete: az ellenfél támad, mi védünk, majd azonnal
visszatámadunk.
A kettős visszavágásról kevés információ lelhető fel a forrásban: annyit tudunk meg, hogy csellel
kell kivitelezni, és hogy a mester nem igazán ajánlja. Megfelelő információ és gyakorlatok hiányában
a kettős visszavágás nem képezi jelen tananyag részét, de valószínűsíthetjük, hogy akkor lehetett
alkalmazni, amikor a velünk szemben álló vívó számított a visszavágásunkra, és azt is tudta, mire
vágunk majd vissza. Ekkor valószínűleg cseltámadást kellett indítani erre a testrészre, és mikor az
ellenfél ennek a védéséhez sietett, akkor átváltani egy másik támadásra.
Az ellen visszavágás az, amikor támadtunk, az ellenfél védett és visszatámadott, de mi ki tudtuk
védeni a visszatámadását, majd magunk is visszatámadtunk.
10.4.2 Visszavágások védései
A visszavágások nagyon gyorsak, ezért a védéseknek is nagyon gyorsaknak kell lenniük, még
akkor el kell indítani őket, mikor kitörésben vagyunk. Ne felejtsünk el azonban visszatérni a
kitörésből vívóállásba a védés közben, ha benne maradunk, akkor is találhat a visszavágás, ha
védtünk.
A forrás alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb visszavágást körvédéssel is lehet védeni, de vannak
kivételek, így például a kézre és karra való visszatámadások és az olyan esetek, amikor a védéshez
nagyon gyorsan és rövid úton oda lehet kapni a kardot, például mikor az ellenfél oldalvágás védése
után vágna külső arcot. A körvédés bővebb leírása és a hozzá való gyakorlatok a 12.1-es fejezetben
találhatók.
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10.4.3 Gyakorlatok visszavágásokra és védésükre:
A Chappon Károly által megadott edzésterv alapján valószínű, hogy a visszavágásokat a mester
először minimális lábmunkával tanította (III. Leczke), majd gyakoroltatta őket úgy is, hogy előre- és
hátralépést is lehetett alkalmazni (IV. Leczke). Megjegyzendő, hogy nemcsak ebben a két leckében
mutat be példákat Chappon a visszavágásokra, hanem a VII, VIII valamint IX. lecke gyakorlatai is erre
a technikára koncentrálnak. Úgy tűnik, valóban nagyon fontosnak találta a visszavágás megfelelő
elsajátítását, hiszen elég hasznosnak ítélte ahhoz, hogy ennyit foglalkozzon vele.
Mivel a forrás is különböző szintű lábmunkát rendel az egyes leckékben leírt gyakorlatokhoz,
javaslom, hogy a visszavágásokat nehezebb technika lévén először csak kitörésekkel gyakoroljuk,
majd meghatározott előre-és hátralépésekkel, végül pedig mozgás közben is. Az alább ismertetett
gyakorlatok közül az első esetén a forrásból származó ismereteim alapján példaképpen
rekonstruáltam a lábmunkát.
Gyakorlat egyszerűbb és nehezebb lábmunkával:
23. Gyakorlat. (Ch77, 9-10. sor, III. Leczke)
a.)
Mester:
Külső kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás

Hasat vág alulról felfelé (kitöréssel)
Felkel a kitörésből

Védi a hasvágást
Visszavág külső arcra (kitöréssel)

Védi a külső arcvágást

b.)
Mester:
Külső kiállás

Felkel a kitörésből

Tanítvány:
Külső kiállás

Előre lép és hasat vág alulról felfelé (kitöréssel)
Felkel a kitörésből

Hátra lép és védi a hasvágást
Visszavág külső arcra (kitöréssel)

Védi a külső arcvágást, szükség esetén
hátralépéssel
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Felkel a kitörésből

Kézvédés utáni visszavágás kézre:
24. Gyakorlat. (Ch80, 3-5. sor, VII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Belső kézvágás
Belső kézvágás védése, visszavágás felső
kézre fokkal

25. Gyakorlat. (Ch80, 6-8. sor, VII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Alsó kézvágás
Alsó kézvágás védése, visszavágás alsó
kézre fokkal vagy felső kézre éllel

26. Gyakorlat. (Ch80, 9-11. sor, VII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Felső kézvágás
Felső kézvágás védése, visszavágás felső
átmenettel belső kézre fokkal

Chappon természetesen a külső kézvágás utáni visszavágást sem hagyta ki, de mivel a forrásbeli
példában a védés vassúrolással történik, amiről később lesz szó, ez a gyakorlat átkerült a 15.2.
fejezetbe. Helyette bemutathatjuk a következő gyakorlatot, amelyet a tradíció szabályai alapján
állítottam össze:
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27. Gyakorlat. (Ch80, 9-11. sor, VII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső kézvágás
Külső kézvágás védése, visszavágás felső
átmenettel belső kézre fokkal

Testvédés utáni visszavágás testre:
28. Gyakorlat. (Ch80, 17-19. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Fejvágás
Fejvágás

védése

majd

visszavágás

átmeneti vágással fejre

29. Gyakorlat. (Ch80, 20-22. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése majd visszavágás
átmeneti vágással belső arcra
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30. Gyakorlat. (Ch81, 1-2. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Oldalvágás
Oldalvágás védése majd visszavágás
külső arcra

31. Gyakorlat. (Ch81, 3-4. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső arcvágás
Külső arcvágás védése majd visszavágás
oldalra

Testvédés utáni visszavágás kézre:
32. Gyakorlat. (Ch81, 14-16. sor, IX. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Fejvágás
Fejvágás

védése

majd

visszavágás

átmeneti vágással belső karra vagy kézre
fokkal
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33. Gyakorlat. (Ch81, 17-19. sor, IX. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső arcvágás
Külső arcvágás védése majd visszavágás
külső alsó kézre fokkal

34. Gyakorlat. (Ch81, 20-22. sor, IX. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése majd visszavágás
átmeneti vágással felső kézre vagy karra éllel

35. Gyakorlat. (Ch81, 17-19. sor, IX. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Hasvágás
Hasvágás védése majd visszavágás alsó
kézre fokkal

36. Gyakorlat. (Ch82, 1-3. sor, IX. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Oldalvágás
Oldalvágás védése majd visszavágás
külső alsó karra fokkal
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Szúrás védése utáni visszavágás:
37. Gyakorlat. (Ch79, 9-10. sor, IV. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Belső szúrás
Belső szúrás védése majd visszavágás
fejre

Ismételt támadás védése utáni visszatámadás:
38. Gyakorlat. (Ch81, 5-6. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Fejvágás
Fejvágás védése
Hasvágás
Hasvágás védése és visszatámadás belső
arcra fokkal

39. Gyakorlat. (Ch81, 7-8. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Oldalvágás
Oldalvágás védése
Fejvágás
Fejvágás
oldalra
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védése

és

visszatámadás

40. Gyakorlat. (Ch81, 5-6. sor, VIII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Fejvágás
Fejvágás védése
Oldalvágás
Oldalvágás védése és visszatámadás
külső arcra

41. Gyakorlat. (Ch78, 18-21. sor, IV. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső szúrás
Külső szúrás védése
Hasvágás felülről lefelé
Hasvágás védése
Hasvágás alulról felfelé
Hasvágás védése és visszatámadás felső
kézre

A fenti gyakorlatok természetesen csak példák, az egyes védések után természetesen nemcsak
a fent megjelölt helyekre lehet visszatámadni, hanem bármely kínálkozó résbe, ugyanakkor érdemes
egyet-egyet választani és azt jól begyakorolni, hogy minél gyorsabban menjen.
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10.5 Cselvágások és védésük (Chappon, 1893:40-43 és 65-66)
10.5.1 A cselvágás
A cselvágások olyan vágások, melyekkel ellenfelünket arra kényszerítjük, hogy egy másik
vonalba vigye át a kardját, és fedetlenül hagyjon egy olyan rést melybe kényelmesen betámadhatunk.
A cselvágásokra a legjobb válasz az elővágás, szóval akkor használjunk cseleket, ha ellenfelünk nem
igazán használ elővágásokat, és inkább védeni szokott helyette.
Léteznek egyszerű és kettős cselek is. Az egyszerű csel egy színlelt, vagyis nem teljesen kivitt
vágásból és egy valódi támadásból áll, a kettős csel két színlelt és egy valódi vágásból áll. Cselezéskor
használhatunk vágásokat és szúrásokat is, de a valódi támadás Chappon minden gyakorlatában
vágás, így valószínűleg erre már csak vágásokat használhattak a tanítványai.
Ha kézre vagy karra cselezünk, akkor félkitörést kell csinálnunk hozzá. Ha testre szúrunk vagy
vágunk, csinálhatjuk előrelépéssel, vagy a cseleket fél- a valódi vágást pedig teljes kitöréssel.

10.5.2 Cseltámadások védései
A cseltámadásokat úgy kell védeni, mintha kettős vagy hármas támadást védenénk, azzal a
különbséggel, hogy a csel védését nem szabad teljesen végigvinni, hanem előbb be kell fejezni,
különben nem érünk oda a valódi támadás védéséhez.

10.5.3 Gyakorlatok cseltámadásokra és védésükre:
Az alábbi gyakorlatok csupán példák, ahogy a kettős, illetve hármas vágások és riposztok esetén,
bármilyen támadás-kombinációt választhatunk cselezéshez. A lényeg, hogy kétszer ugyanoda nem
mehet a támadás, ahogy a kettős és hármas vágások esetén már megtanultuk.
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42. Gyakorlat. (Ch74, 5. sor alapján)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső arcvágás
Belső arcvágás védése
Külső arcvágás
Külső arvágás védése

43. Gyakorlat. (Ch78, 5. sor alapján)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás
Külső szúrást indít, de nem viszi végig

Külső szúrás védéséhaz indul, de nem viszi
végig
Oldalvágás vagy hasvágás fokkal
Oldalvágás vagy hasvágás védése

44. Gyakorlat. (Ch79, 5-6. sor alapján)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső szúrást indít, de nem viszi végig
Belső szúrás védéséhez indul, de nem viszi
végig
Oldalvágás
Oldalvágás védése
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Gyakorlat csel hárítása utáni visszavágásra:
45. Gyakorlat. (Ch78, 18-21. sor alapján)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

külső szúrást indít, de nem viszi végig
külső szúrás védéséhez indul, de nem viszi
végig
Hasvágás felülről
Hasvágás védése
Hasvágás alulról
Hasvágás védése és visszatámadás felső
kézre
Felső kézvágás védése

Hasznosak lehetnek a következő gyakorlatok is:
Cselek és védések: Az oktatottak párbajokat vívnak, de egyedül azok a találatok érvényesek,
amelyek cselből mentek be. Lehet használni kettős és akár hármas cseleket is. Gyorsnak kell lennünk
a cselezés közben, mivel ha az ellenfél védi az egyik cselnek szánt mozdulatot, akkor az onnantól nem
ér pontot, mivel így már kettős vagy hármas vágásról lesz szó.
Csel vagy nem csel?: Az oktatottak párokba állnak, és választanak egy csel és vágás kombinációt,
pl. cselvágás fejre aztán oldalvágás. A támadó magában eldönti, hogy cselezni akar-e vagy egyszerű
vágással támad. A védő igyekszik kitalálni, melyik lesz a kettő közül, és megfelelően védeni: ha
egyszerű vágás volt, akkor teljesen ki kell vinnie a kardját, ha csel, akkor nem.
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11 Speciális hárító technikák (Chappon, 1893:48-53, 66-67,
71és 73)
Ebben a fejezetben a forrás azon technikáit tárgyalom, melyek nem vezethetők le a
legalapvetőbb védéseiből, melyeket a 11. fejezetben tárgyaltam. A fejezet elnevezése nem a
forrásból származik, viszont megfigyelhető, hogy a forrásban ezek különálló fejezeteket alkotnak a
védéseket leíró részben.

11.3 A körvédés (Chappon, 1893:66-67)
11.3.1 A körvédés kivitelezése
A körvédés olyan védés, melynek során nem kitoljuk az ellenfél kardját az egyik irányba, hanem
a kardunk hegyével rajzolt kis körrel vezetjük el azt. A körvédést csak csuklóból és nagyon gyorsan
kell kivitelezni.
A Chappon által leírt elmélet és gyakorlatok alapján a körvédés a következő helyzetekben lehet
hasznos:


Ha az ellenfél egyenes vágással támad (a forrás szóhasználatával élve „egyenesen
bemenve”)
Ha egy szúrás a kard alatt érkezik



A legtöbb visszavágás esetén
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11.3.2 Gyakorlatok egyenes vágások védésére körvédéssel:

46. Gyakorlat. (Ch76, 22-23. sor, III. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső arcvágás (egyenesen bemenve)
Külső arcvágás védése körvédéssel

47. Gyakorlat. (Ch76, 4. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Oldalvágás (egyenesen bemenve)
Oldalvágás védése körvédéssel

11.3.3 Gyakorlat a kard alatt érkező szúrások védésére körvédéssel:

48. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Külső szúrás, oldalra
Körvédés

49. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás

Belső szúrás, hasra
Körvédés
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11.3.4 Gyakorlatok a visszavágások körvédéssel való védésére

50. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás

Felső kiállás
Fejet vág

Fejet véd és visszavág átmeneti vágással belső
karra vagy kézre fokkal
Körvédés
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11.4 A vágás átengedése (Chappon, 1893:73)
11.4.1 A vágás átengedésének kivitelezése
Ha az ellenfél röviden vág, megpróbálkozhatunk a vágás átengedésével, ami annyiból áll, hogy
kardunkat felemeljük és jobb lábunkat hátrahúzzuk, vagy hátralépünk. Ez egy viszonylag egyszerű
technika, melynek a gyakorlása egyúttal a távolságérzéket és helyzetfelismerő képességet is fejleszti,
ezért, ha az edzés oktatója úgy dönt, előreveheti az oktatás során. Fontos kiemelni azonban, hogy a
vágás átengedése nem helyettesíti a védések alapos begyakorlását, mivel helyzetfüggő, hogy sikerüle.

11.4.2 Gyakorlatok a vágás átengedésére

Példagyakorlat:
51. Gyakorlat. (Ch79, 12. sor)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Hasvágás
Hasvágás átengedése
Fejvágás

A távolságérzéket is fejlesztő gyakorlat lehet a vágás átengedésére a következő:
Az oktatottak párokba állnak, és a segítő különböző résekre irányuló vágásokkal támadja a
gyakorlót. A segítő igyekszik néha jó távolságból, néha pedig kicsit túl távolról vágni. Amikor a segítő
jó távolságból vág, a gyakorló védi a vágást, amikor röviden vág, akkor engedje át. A gyakorlat
nehezebb és tanulságosabb lesz, ha előre-hátra mozgás és állásváltások közben kell végezni.
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11.5 Elővágás (Chappon, 1893:48-53 és 71)
11.5.1 Az elővágások kivitelezése
Az elővágás lényege, hogy amikor az ellenfél támad, nem védünk, hanem még mielőtt az ellenfél
támadása beérkezhetne, beviszünk egy vágást, miközben hátrahúzódunk. Az elővágások csak olyan
ellenfelekkel szemben alkalmazhatók biztonságosan, akik nem jönnek túl közel a támadásukkor,
illetve nem támadnak nagyon rohamosan (vagyis nem tesznek felénk hirtelen lépéseket a támadásaik
közben, hogy hátraszorítsanak minket). Ha erősen rohamozó vívókkal szemben elővágást csinálunk,
az ő támadásuk is bemegy a mienk után, mert nem tudunk eléggé hátrahúzódni. Ez az elővágás után
bevitt támadás a Chappon korabeli vívótermi vívásnál nem ért pontot, de megpróbálták elkerülni,
hiszen egy éles párbajban mindegy volt, hogy szabályos-e, ha egyszer megsebesítette a védekező
felet.
Ahhoz, hogy az elővágásokat jól csináljuk, először nagyon jól be kell gyakorolni a fokvágásokat,
mivel az elővágások nagy része a fokvágásokra épül.
Chappon az elővágások tárgyalásakor megkülönbözteti azokat az eseteket, amikor az ellenfél
kézre vagy karra, illetve ha testre támad, és az egyes támadásokhoz egy-egy elővágást rendel.
Ha az ellenfél kézre vagy karra támad, a következő három elővágást használhatjuk aszerint, hogy
milyen támadás történt:
a) Az ellenfél belső vagy alsó kezet vág az elővágás a felső kézre irányított fokvágás
b) Az ellenfél felső kezet vág az elővágás a külső alsó kézre irányított fokvágás
c) Az ellenfél külső kezet vág az elővágás a külső kézre irányított vágás éllel. Ez utóbbit
Chappon csak gyakorlott vívóknak ajánlja, mivel kissé veszélyesnek tartja.
Ha az ellenfél kézre támadott, csak kézre lehet elővágást csinálni. Ez azért van, mert az elővágást
azelőtt kell megcsinálnunk, hogy az ellenfél bevinné a támadását. Ha akár csak a felkarját célozzuk
meg a keze helyett, akkor is értékes időt veszítünk, és szinte biztos, hogy nem leszünk elég gyorsak
ahhoz, hogy megelőzzük.
Ha az ellenfél testre támad, a következő négy elővágást használhatjuk aszerint, hogy milyen
támadás történt:
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a) Az ellenfél fejet vagy belső arcot támad az elővágás a belső kézre vagy karra irányított
fokvágás
b) Az ellenfél külső arcot támadaz elővágás a külső alsó kézre vagy karra irányított
fokvágás
c) Az ellenfél oldalvágással támad az elővágás a felső élvágás kézre vagy karra
d) Az ellenfél hasra támad  az elővágás belső felső karra vagy kézre irányított fokvágás
vagy élvágás
Ha az ellenfél testre támadott, elővághatunk kézre vagy karra, de testre soha. Megint csak azért,
mert az elővágás akkor nem lehetne elég gyors ahhoz, hogy biztonságosan megelőzzük az ellenfelet.
Az elővágásokat nagyon gyorsan kell csinálni ahhoz, hogy sikerüljenek. Ehhez egyrészt
elengedhetetlen a nagy gyakorlat, másrészt főleg akkor alkalmazhatóak jól, ha előre tudjuk, mit fog
támadni az ellenfelünk. Az ellenfél támadását úgy tehetjük kiszámíthatóbbá, hogy szándékosan rést
mutatunk neki, kényszerítve ezzel arra, hogy oda támadjon. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a kardunk
hegyét kivisszük a vonalból valamelyik irányba.
Az elővágások közben természetesen hátra is kell húzódnunk, hogy az ellenfél támadása ne érjen
el minket. Ezt úgy csináljuk, hogy a teljes testsúlyunkat a hátul lévő lábunkra helyezzük, míg az elöl
lévőt kinyújtjuk.

11.5.2 Az elővágások kikerülése
Az elővágások védését Chappon nem tárgyalja úgy, mint a többi támadásét. Mivel az elővágások
csak speciálisan időzített vágások, a védéseik ugyanazok, mint a megfelelő támadásokéi, csak
elképesztően gyorsnak kell lenni ahhoz, hogy sikerüljenek.
Chappon Károly azért ellátta tanítványait egy tanáccsal az elővágásokkal kapcsolatban: ha úgy
látjuk, hogy ellenfelünk nagyon sokszor használ elővágást, kicselezhetjük úgy, hogy egy színlelt
támadást mutatunk, amire elkezdi a megfelelő elővágást, de mivel már számítottunk erre, ki tudjuk
majd védeni és visszavághatunk.
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11.5.3 Gyakorlatok elővágásokra és védésükre
Ha az ellenfél kézre támad:

52. Gyakorlat. (Ch50. 1. pont alapján)
Mester:
Külső kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás, de a hegyet kissé jobbra tartjuk
a vonalon kívül

a. Belső kézre támad
Kezét hirtelen felfelé kapja, a kard élét felfelé
fordítja és fokkal felső kart vág
b. Alsó kézre támad
Kezét hirtelen felfelé és jobbra kapja, a kard
élét felfelé fordítja és fokkal felső kart vág

53. Gyakorlat. (Ch50. 2. pont alapján)
Mester:
Külső alsó kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás, de a hegyet kissé balra tartjuk a
vonalon kívül

Felső kézre támad
Kezét hirtelen balra lefelé kapja, a kard
hegyét felfelé fordítja és fokkal külső alsó
kart vagy kezet vág
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54. Gyakorlat. (Ch51. 3. pont alapján)
Mester:
Külső kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás, de a hegyet kissé balra z élet
pedig kissé lefelé tartjuk a vonalon kívül

Külső felső kézre támad
Kezét hirtelen felfelé kapja, a kard élét jobbra
lefelé fordítja és fokkal külső kezet vagy kart
vág

Ha az ellenfél testre támad:
55. Gyakorlat. (Ch52. 1. pont alapján)
Mester:
Külső kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás, de a hegyet kissé jobbra tartjuk
a vonalon kívül

Fejre vagy belső arcra támad kitöréssel
Fokkal megvágja az ellenfél belső karját.
Hátralép, így az ellenfél kardja a teste előtt
megy el.

56. Gyakorlat. (Ch52. 2. pont alapján)
Mester:
Külső kiállás

Tanítvány:
Külső kiállás, de a hegyet kissé jobbra tartjuk
a vonalon kívül

Hasra támad kitöréssel
Jobb láb hátrahúzást csinál, karját kicsit
felkapja és fokkal megvágja az ellenfél belsőfelső karját.
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57. Gyakorlat. (Ch53. 3. pont alapján)
Mester:
Külső alsó kiállás

Tanítvány:
Külső alsó kiállás, de a hegyet kissé balra
tartjuk a vonalon kívül

Külső arcra támad kitöréssel
Hátralép, kezét átlósan balra lefelé rántja,
kezét fordítva megvágja az ellenfél külső-alsó
karját.

58. Gyakorlat. (Ch53. 4. pont alapján)
Mester:
Felső kiállás

Tanítvány:
Felső kiállás, de a hegyet kissé balra tartjuk a
vonalon kívül

Oldalvágással támad kitöréssel
jobb láb hátrahúzást csinál, kezét balra
felfelé indítva kis félkört csinál az ellenfél
keze felett és megvágja a felső fezét vagy
karját fokkal.
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12 Pengetámadások (Chappon, 1893:54-60 és 71-73)
Egy párbaj során szükségünk lehet arra, hogy az ellenfél kardját valamilyen módon odébb
kényszerítsük a saját kardunkkal. Az erre alkalmas mozdulatokat pengetámadásoknak nevezzük. A
pengetámadások elsődleges célja, hogy rést nyissunk az ellenfélen, ezzel helyet csinálva egy
támadásnak. Használhatunk őket arra is, hogy állásából kimozdulni vagy támadni nem akaró
ellenfelünket rávegyük egy elhamarkodott támadásra, amire aztán megfelelően reagálhatunk. A
pengetámadások kivitelezésekor figyelnünk kell arra, hogy nem mindegy, milyen pozícióban tartja
az ellenfél a kardját, bizonyos technikák csakis akkor működhetnek, ha az ellenfél kardtartása
megfelelő volt.

12.3 Vascsapás és ellentechnikái (Chappon, 1893:54-56 és 71-72)
12.3.1 A vascsapás
Az ellenfél kardjának elütése a helyéről egy, a pengére irányított támadás segítségével. A
vascsapásoknak jól begyakorlottnak és gyorsnak kell lenniük, mert különben az ellenfél észreveszi,
mit akarunk csinálni, és elveszi onnan a kardját.
A vascsapás számos helyzetben alkalmazható, de az ellenfél kardtartásától függ, milyen módon.
Például:
a) Ha az ellenfél a felső kardtartásban tartja a kardját, de a hegyet nagyon leengedi, a következőt
tehetjük: a saját kardunkat (mely ugyanúgy a felső tartásban van, mint az ellenfélé) emeljük
fel, majd csináljunk vele egy kis kört az óramutató járásával ellenkező irányba az ellenfél
kardja körül. Amikor az ellenfél kardja alá ér a kardunk, annak közepével alulról felfelé üssük
meg az ellenfél kardjának a közepét. Ezután megtámadhatjuk egy kitöréssel egybekötött
fejvágással vagy tetszőleges belső oldalra irányuló vágással. Ezt a vascsapást különösen
gyorsan kell csinálni, mert az ellenfél könnyen észreveheti, mit csinálunk, és csak egy kicsit
kell felemelnie a kardját, hogy védje a csapást, és fenyegessen vele minket.
b) Ha az ellenfél a kardját a külső tartásban tartja, vagy felső állásban, úgy, hogy a hegyet kicsit
kifelé fordítja, a pengetámadás a következő: a felső tartásban tartott kardunk hegyét kb 25-30
cm-rel (két arasszal) feljebb emeljük, majd a pengét balra fordítva egy gyors
csuklómozdulattal a kardunk közepével rávágunk az ellenfél kardjának a közepére (átlósan
149

lefelé és kicsit a saját belső oldalunk irányába) úgy, hogy lehetőleg egy kicsit végig is súroljuk
a kardunk élével a markolat irányába. Ezután vághatunk külső arcot, fejet vagy felkart,
esetlegbelső testrészt, de ez utóbbi megoldás több időt vesz igénybe.
A vascsapásokat lehet úgy csinálni, hogy távolságban vagyunk, és a csapás után kitöréssel
támadunk, de le is rohanhatjuk az ellenfelünket a lábmunka fejezet 6.7. pontjában leírtaknak
megfelelően.

12.3.2 Mit tehetünk vascsapás ellen?
Két lehetőségünk van, ha az ellenfél vascsapással támad:
a. Elvesszük a pengénket az ellenfél kardjának az útjából. Ehhez nem kell az egész karunkat és
kardunkat mozdítanunk, elég, ha a kard hegyét igazítjuk úgy, hogy a kard már ne keresztezze
az ellenfél kardjának a pályáját.
b. Választhatjuk azt is, hogy hagyjuk bemenni a kardunkra mért csapást. Ekkor elég lazán kell
fognunk a kardot ahhoz, hogy a csapás lendületét kihasználva egy gyors kört írjunk le vele,
aminek a végén visszatérünk egy megfelelő kardtartásba.

12.3.3 Gyakorlatok vascsapással
Példagyakorlatok:
59. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás, de a hegyet kissé belógatja

Felső kiállás
Vascsapással támadja a kardot alulról

Igyekszik elvinni a kardját a vascsapás útjából
Ha sikerült a vascsapás, fejet vág vagy belső
oldalt
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60. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső vagy külső kiállás

Felső kiállás
Vascsapással támadja a kardot átlósan
felülről

Igyekszik elvinni a kardját a vascsapás útjából
Ha sikerült a vascsapás, fejet vág vagy külső
oldalt

12.4 Vassúrolás és ellentechnikái (Chappon, 1893:56-57 és 72)
12.4.1 A vassúrolás
Vassúrolást akkor csinálhatunk, ha az ellenfél külső kardtartást vesz fel, vagy ha úgy veszi fel a
belső vagy felső kardtartást, hogy a kard hegye a vonalon kívül van, vagy lappal felfelé tartja a kardját.
Ezt a pengetámadást nemcsak támadásra, hanem védésre is használhatjuk, ha az ellenfél támadása
közben kardjával áthalad a megfelelő kartartáson.
A vassúrolást úgy kell csinálni, hogy az ellenfél kardja lapjának a közepére vágunk rá a saját
kardunk élének közepével, majd erős csuklónyomással végigsúroljuk a kardját a kengyel irányába. A
vassúrolást leginkább felső kiállásból csinálhatjuk, és bele kell adnunk a csuklónk teljes erejét. A
vassúrolással elérhetjük, hogy az ellenfél kardja nemcsak hogy elmozdul a helyéről, de a kardfogása
is bizonytalanabbá válhat, ami lelassítja. Egy nagyon jól kivitelezett vassúrolás esetén akár ki is
tudjuk ütni az ellenfél kardját a kezéből, de ezt Chappon szerint úriemberek nem teszik, és ha mégis
megtörténne, bocsánatot illik kérni utána.

12.4.2 Mit tehetünk vassúrolás ellen?
Ha az ellenfél vassúrolással támad, akkor hagynunk kell, hogy végigsúrolja a kardunkat, de az
utolsó pillanatban kezdjük el mi is végigsúrolni a kardját, közben toljuk el és támadjunk be az ellenfél
egy fedetlen testrészére.
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12.4.3 Gyakorlatok vassúrolással

Példagyakorlatok:

Ha az ellenfél meg akar hívni minket egy támadásra, hogy elővághasson:

61. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze):
Mester:

Tanítvány:

Belső kiállás, de a hegyet a vonalon kívül
tartja, hogy a külső oldalára meghívott

Külső kiállás

támadásra elővághasson
Vassúrolással támadja az ellenfél kardját
majd tetszőlegesen vág

Visszavágás vassúrolással való védés után:

62. Gyakorlat. (Ch80, 12-14. sor, VII. Leczke)
Mester:

Tanítvány:

Külső kiállás

Külső kiállás

Külső kézvágás
Külső kézvágás védése vassúrolással,
visszavágás külső kézre
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12.5 Kard lefogása és ellentechnikái (Chappon, 1893:57-59 és 72-73)
12.5.1 A kardlefogás
A kard lefogása olyan pengetámadás, melyet kötésből végzünk.
A kard lefogása kétféle lehet: egyenes, vagy csavarással kivitelezett.
a) Egyenes kardlefogás: akkor használható, ha az ellenfél a hegyét jóval a vonalon kívül
tartja. Ekkor egy kitöréssel vagy gyors előrelépéssel (esetleg két lépéssel) lerohanjuk,
kardunk erejével és élével még kijjebb vagy lefelé nyomjuk.
b) Kardlefogás csavarással: Akkor alkalmazzuk, ha a két vívó felső kardtartásban vagy
„összekeresztezett” tartásban áll. Az „összekeresztezett tartás” egyedül itt kerül említésre,
a szerző magyarázatot nem fűz hozzá, így teljesen nem lehetünk benne biztosak, mire is
utal ezzel a forrás. A csavarással való kardlefogás részletezésekor leírtak alapján a külső
alsó kardtartásra utal, vagy egy olyan felső kiállásra, amikor a kardok nem belül, hanem
kívül találkoznak. Mindenesetre a technika mindkét esetben működik.
Ha a felső kiállásban állunk, és csavarással szeretnénk lefogni az ellenfél kardját, két
módon tehetjük ezt meg:
Az első módszer szerint először át kell vinnünk a kardunkat az ellenfél kardjának külső
oldalára, ehhez kerüljük meg ellenfelünk kardját alulról, majd helyezzük rá a kardjára a saját
pengénk közepét. Ekkor egy gyors mozdulattal fordítsuk el a csuklónkat az óramutató
járásával megegyező irányba egészen addig, míg a pengénk felfelé nem áll. Ezzel az ellenfél
kardját a külső oldala felé csavartuk ki, az egész belső oldala nyitva van egy lehetséges
támadás előtt.
A második technikát szintén úgy kezdjük, hogy átvisszük a kardunkat az ellenfél
kardjának külső oldalára, de nem alulról, hanem felülről kerüljük meg, majd pengénk
közepével balról megérintjük az ellenfél pengéjét. Ekkor egy gyors mozdulattal lökjük át a
kardunk hegyét az ellenfél kardja alatt, és az óramutató járásával megegyező irányban írjunk
le egy majdnem teljes kört, de a végén nyomjuk balra az ellenfél pengéjét. Megint teljesen
kinyitottuk a belső oldalát.
Ha az „összekeresztezett” tartásban álltunk, akkor ugyanúgy járhatunk el, mintha felső kiállásban
lettünk volna, kivéve, hogy ilyenkor már eleve a külső oldaluk közelít a kardoknak, nem kell tehát
átvinnünk a kardunkat az ellenfél pengéjének a másik oldalára.
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12.5.2 Mit tehetünk kardlefogás ellen?
Ha az ellenfél lefogja a kardunkat, akkor csak annyit tehetünk, hogy hagyjuk neki. Ha a lefogás
után nem vág elég gyorsan, akkor gyorsan kerüljük meg a kardja hegyét és támadjuk meg a külső
oldalát (vagyis csináljunk egy gyors átmeneti vágást, amit majd védeni akar támadás helyett). Ha a
lefogás után az ellenfél vág vagy cselez, akkor igyekszünk megfelelően védeni.

12.5.3 Gyakorlatok kardlefogással

Példagyakorlatok:
Egyenes kardlefogás:
63. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás, a hegyet a vonalon kívül tartva

Felső kiállás
Lefogja az ellenfél kardját, kitolja, majd
fejet vág

Igyekszik védeni a fejvágást

Kardlefogás csavarással:
64. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső vagy külső alsó kiállás

Felső kiállás
Felülről fogja le az ellenfél kardját, majd
csavar és belső arcot vág

Igyekszik védeni a belső arcvágást
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65. Gyakorlat. (Mivel a forrásban ilyen gyakorlatot nem találtam, az alábbi példát magam
állítottam össze)
Mester:

Tanítvány:

Felső kiállás vagy külső alsó

Felső kiállás
Alulról fogja le az ellenfél kardját, majd
csavar és belső arcot vág

Igyekszik védeni a belső arcvágást
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13 Vívás balkezes ellenféllel (Chappon, 1893:82-83)
Chappon nézetei szerint téves azt gondolni, hogy a balkezes vívók előnyben lennének a
jobbkezesekkel szemben, mindazonáltal javasolja, hogy a tanítványok mindkét kezükkel gyakorolják
a vívást, mivel így szimmetrikusabb az izomfejlődés mindkét oldalon.
Általános tanácsa arra az esetre, ha olyan vívóval találkoznánk, aki nem azzal a kézzel vív, mint
mi, hogy az ellenfél külső oldalát támadjuk inkább, és a belsőt inkább mellőzzük.
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14 Mérkőzésszabályok Chappon Károly szerint (Chappon,
1893:88-89)
Érdekesség:
I.
II.
III.

A két vívó a mérkőzés kezdetén rendes távolságban feláll egymással szemben és tiszteleg
A mérkőzés kezdetét kettős dobbantással adják egymás tudtára
Ha valamelyik félt a másik megvágja vagy megüti, azt hangos „volt” felkiálltással jelzi. Az együttes találatot
„ambó”-val kell jelezni.

IV.
V.
VI.
VII.

Bekapott ütés után nem szabad visszavágni
Ha az ilyen találat utáni visszavágás be is megy, nem ér pontot és nem számít ambónak
Kézvívásnál csak a kéz, testvívásnál az övön felüli tiszta találatok számítanak
Ha valamelyik fél a mérkőzés során elesik, vagy fegyverét elveszti, azt nem szabad tovább támadni vagy
ütni

VIII.

Ha valamelyik fél az ellenfél kezéből kiüti a kardot, köteles azt felvenni, és egy bocsánatkéréssel odaadni
az ellenfélnek

IX.

Ha valamelyik fél olyan helyen találja el ellenfelét, ami nem találati felület, illetve ha egy ütése túl erős volt,
bocsánatkéréssel tartozik az ellenfélnek

X.

Ha egy vágással vagy védéssel szemben felmerül, hogy szabálytalan volt, akkor azonnal a vívómester vagy
annak helyettese véleményét kell kikérni, nem szabad a vívó feleknek egymás technikáit értékelni.

XI.

A vívók nem panaszkodhatnak egymás vívóstílusáról vagy technikáiról, ha az egyik fél nem akarja tovább
folytatni a vívást, akkor a mérkőzést le kell rövidíteni és azonnal eredményt hirdetni.

XII.

Ha a mérkőzés elkezdene túl heves lenni, a vívómester vagy annal helyettese „Állj” vezényszóval leállítja.
Ekkor a vívók kötelesek azonnal megállni.
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Negyedik rész:
Domján János és Chappon Károly
tradíciójának összehasonlítása
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1. Megjegyzések
Ahogy azt már dolgozatom bevezetőjében is említettem, egyik célom, és az ok, amiért két forrást
is szerettem volna feldolgozni, az volt, hogy így lehetőségem nyílik összehasonlítani őket, és
lehetőség szerint következtetéseket levonni arra nézve, hogy hogyan is változhattak az egyes
technikák a két forrás keletkezése között. Természetesen ahhoz, hogy a korszak vívásfejlődésére
nézve biztos kijelentéseket tegyek, vagy nagy összefüggéseket fedezzek fel kettőnél jóval több forrás
igen mélyreható elemzésére lenne szükség. Ugyanakkor már ezzel az összehasonlítással is tetten
érhetők érdekes tendenciák, és a segítségével hipotéziseket állíthatok fel a technikák változásaira,
valamint a változások okaira és lehetséges következményeire nézve, melyeket egy későbbi kutatás
során szeretnék alaposabban körüljárni, és megvizsgálni helytállóságukat.
Dolgozatom ezen részével kapcsolatban szeretném megjegyezni azt is, hogy bár szigorúan véve
csak a Domján János és Chappon Károly által leírt technikai repertoár összehasonlítását tűztem ki
célomnak, bizonyos helyeken elemeztem Arlow 1902-ben kiadott Kardvívás című vívókönyvéből
származó kijelentéseket is. Ennek egyik oka az volt, hogy Arlow művében számos helyen hivatkozik
a régi magyar vívóstílusra, melyhez fejlődéstörténetileg Chappon Károly tradíciója igen közel esik,
hiszen Keresztessyvel, akinek a nevéhez ennek a stílusnak a kialakítása kötődik, nagyjából egyidőben
élt. Ennek megfelelően több helyen sikerült párhuzamot vonnom a régi magyar iskola Arlow által
bemutatott elemei és Chappon vívóstílusának elemei között. A másik eset, amikor Arlow
vívókönyvére hivatkoztam az összehasonlítás során az volt, amikor ez kifejezetten érdekes
perspektívába helyezte a különbségeket vagy hasonlóságokat a két régebbi tradíció között. Ilyen volt
például a kardtartások összehasonlítása.
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2. Szablyafogás
Domján és Chappon tradíciójában gyakorlatilag azonosnak tekinthető a szablyafogás.
Mindketten úgy tartják helyesnek, ha a markolatgomb vívó tenyerébe simul, ujjak pedig lazán fogják
a markolatot, a hüvelykujj pedig felfekszik a markolat gerincére. Ezt a típusú szablyafogást Arlow
magyar stílusú fogásként azonosítja, és leírja, hogy a régi magyar iskolák jellemzően ezt használták
(Arlow: Kardvívás, 1902, 6. oldal). A laza magyar szablyafogás nagyon gyors és mégis pontos
pengevezetést tesz lehetővé, és ideális csuklóból való víváshoz, melynek éppen ezek az erősségei. Az
egyetlen kimutatható, és meglehetősen apró különbség a két tradíció közt, hogy Domján megengedi,
hogy ha harmadik kézállásba fordítjuk a kezünket, lecsúsztassuk a gerincről a hüvelykujjunkat, mivel
szerinte ez nem kényelmes. Chappon nem tesz említést erről az engedményről, ő javasolja, hogy
mindig tartsuk a hüvelykujjat párhuzamosan a markolattal.
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3. Felállás és állások
Ha megfigyelnénk egy Domján tradíciójában vívó és egy Chappon tradíciójában vívó tanítvány
párbaját, azt vennénk észre, hogy legalábbis a lábaik helyzetét tekintve gyakorlatilag hajszálpontosan
ugyanúgy állnának fel egymással szemben. Mindkettejük sarkát összeérintve állna úgy, hogy az elöl
lévő lábuk az ellenfélre mutat, a hátul lévő pedig erre merőlegesen áll, vagyis egyenes állást vesznek
fel a vívás kezdetén. Némiképpen különböző tisztelgés bemutatása után vívóállást vennének fel, mely
akár egymás tükörképe is lehetne, mindkettejük lábai pontosan ugyanolyan helyzetbe kerülnének, és
mindkettejük sarkai között pontosan 2 lábfejnyi hely lenne.
Ekkor a két vívó a kardjával valamilyen kardtartást venne fel az ellenfelével szemben, attól
függően, hogy kézre, vagy teljes testre vívnak. Mindkét forrásban megjelenik a teljes testre vívás és
az ú.n. mandzsettavívás elkülönítésének koncepciója, így mindkettőben világos ajánlást kapunk arra,
mikor milyen kardtartást célszerűbb alkalmazni. Ha kézre vívunk, Domjánnál a második kézállás
állása, Chapponnál pedig a külső kiállás a legjobb választás .Megfigyelhetjük, hogy Domján feljebb
tartja valamivel a hegyet, és kissé lefelé fordítja a kosarat Chapponhoz képest.

74. ábra: Domján szerinti második k.á. állása (balra) illetve Chappon külső kiállása (jobbra)
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Teljes testre való víváskor Domján a negyedik kézállás állását, Chappon pedig a felső kiállást
részesítette előnyben. Ezek hasonlítanak ugyan abban, hogy a kard éle nagyjából felfelé áll, de
Chappon jóval feljebb emelte a hegyet, nem az ellenfél gyomrára mutatott vele, hanem az arcát
fenyegette.

75. ábra: Domján szerinti negyedik k.á. állása (balra) illeve Chappon felső kiállása (jobbra)
Ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy a második kézállás állása és a Chappon-tradíció külső-alsó
kiállása között már igen jelentős hasonlóságok vannak, mind a kardhegy helyzete, mind az él
nagyjábóli iránya igen hasonló. Csupán annyiban különböznek, hogy Domjánnál a kézállások 15°-os
elforgatásából következően két, második kézállást felvevő vívó éllel érinti össze a kardját, mg a
Chappon-féle külső alsó kiállás esetén a lapok közelítenek.
Chappon leírja, hogy a külső-alsó kiállás korábban igen divatos volt, de az ő idejében már nem
kifejezetten népszerű. Ez alapján valószínűsíthetjük, hogy a külső alsó kiállás megfelel a Domjánféle második kézállás állásának, csak a tradíció fejlődése során ez az állás elavulttá vált, funkcióját
egy más jellegű kardtartás vette át. Még érdekesebb következtetésre juthatunk, ha a két tradíció
jellemző kardtartásait összevetjük az Arlow által 1902-es Kardvívás című művében bemutatott
vívórendszer gardjaival. Ez a tradíció időben ugyan nagyon közeli Chapponéhoz, de
fejlődéstörténetileg mindenképp egy új irányvonalat képvisel, mivel a magyar iskolát felváltó olasz
stílust képviseli. Bár Arlow nem különít el kézvívásra és testvívásra alkalmazott kardtartásokat, leírja,
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hogy az ellenféllel szemben két lehetséges pozíciót vehetünk fel, a terc és a szekond gardot. A terc
nagyon hasonlít a Domján-féle negyedik kézállás állására és a Chappon-féle külső kiállásra. A
szekond viszont nem a Chappon-féle felső kiállásra hasonlít, hanem a külső-alsó kiállásra és a
Domjáni negyedik kézállás állására. A hegy helyzete némiképpen különbözik, Domján ugyanis a
belső oldala felé tartja, míg Chappon a leírás alapján inkább a külső oldala felé, de lényegében
hasonlóan alkalmazható álláshoz jutottunk.

76. ábra: Domján szerinti negyedik k.á. állása, mely gyakorlatilag megegyezik az Arlow szerinti
szekonddal (balra) illetve Chappon szerinti külső alsó kiállás (jobbra)

Mindez azt jelenti tehát, hogy azt az állástípust, amikor az él felfelé néz, a hegy pedig az ellenfél
gyomrát fenyegeti, egy időre felváltotta egy viszonylag magas kardtartás, a felső kiállás, amikor a
hegyet felemelik az ellenfél szeméig, majd ismét visszatérnek a korábbi tartáshoz, amikor a gyomrot
fenyegeti a hegy. Jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon mi lehet ennek a háttere, miért tért vissza
Arlow tradíciója a régebbi hagyományhoz, és valóban visszatért-e hozzá, vagy csupán véletlen
egybeesésről van szó. Bár ahhoz, hogy biztosat mondhassunk, számos egyéb, magyar és külföldi
forrás elemzésére lenne szükség, de véleményem szerint ez semmiképpen sem véletlen. Gondoljuk
meg, hogy Domján és Arlow tradícióján is erős volt a külföldi befolyás, míg Chappon, bár francia
vívómestertől tanult, időben és fejlődéstörténetileg is közelebb volt az ekkor nemzetközi hírű magyar
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iskolához. Természetesen hibás lenne Chappon Károly tradícióját azonosítani az úgynevezett magyar
vívóstílussal, az ugyanis szigorúan véve Keresztessy József stílusát és vívóiskoláját jelentette, melyet
csupán leírásokból ismerhetünk. Ugyanakkor az egy időben létező magyar vívóiskolák és egy időben
élő vívómesterek, mint Keresztessy és Chappon Károly, egyértelműen hatottak egymásra.
Véleményem szerint valószínűsíthető, hogy a magasan felvett felső kiállás, illetve az ehhez hasonló,
magasan felvett állás megléte, mint alapvető kardtartás a külföldi tradícióktól a 19. sz végén
mozdulatkincsében szeparálódó magyar szablyavívó iskola vívmánya volt, az egyik jellegzetesség,
ami megkülönböztette az olasz vagy akár francia tradícióktól. Ezt támasztja alá Arlow vívókönyvének
67. oldalának leírása és a 231. oldalán szereplő kép is. Az egyes vívóiskolák között természetesen
lehettek különbségek a kardtartások pontos kivitelezésének módjában, de az, hogy magasan, és lefelé
fordított heggyel vették fel, valószínűleg általános volt.
Ha arra keresnénk a választ, hogy mi tette lehetővé a hegy megemelését vívóállásban, Arlow
könyvének tanulmányozásával lenne érdemes kezdenünk a nyomozást. Arlow vívókönyvében
ugyanis számos utalást tesz a régi magyar vívóstílusra, gyakran hasonlítja az általa képviselt olaszos
jellegű irányvonalhoz, és kiemeli a régebbi stílus leghatékonyabb elemeit, koncepcióit is. A 67.
oldalon azt olvashatjuk, hogy a régi magyar iskolák nem igazán használtak szúrásokat, így a magasan
felvett gard is elég védelmet nyújtott. Ez a megállapítás összecseng azzal is, ahogy Chappon
vélekedik a szúrásokról:
„A szúrást leginkább csel gyanánt használjuk, s csakis akkor, kell használni, midőn a támadó
rohamosan akarja ellenfelét visszaszorítani vagy pedig, ha a megtámadott olyan helyre szoríttatott
be, a hol nem használhatja a kardját vágásra” Chappon 43. oldal
Ebben a megvilágításba érdekes lehet összehasonlítani azokat a koncepciókat is, amikkel a
szerzők az irányokat jelölik, és amikkel a kardok pozícióját írják le az állások és egyéb technikák
részletezésekor. Domján használja a kézállások fogalmát, amit Chappon nem ír le, viszont érdekes
módon újra megjelenik Arlownál. Chappon használja a vonalak koncepcióját, amiket Domján nem,
Arlow-nál pedig csak a nyomai maradnak meg, esik szó felső és alsó vonalban tartott kardról, külső
és belső vonalról azonban nem (Arlow: Kardvívás, 1902, 19. oldal). Elképzelhető, hogy hasonlóan a
kardtartásoknál leírtakhoz, a kéztartások esetén is a külföldi tradíciókhoz való visszatérésről lehet
szó, viszont ahhoz, hogy erről megfelelő bizonyossággal vonhassunk le következtetést, számos
további tradíciót kellen feldolgoznunk. Ugyanez a helyzet a vonalak fogalmának kérdésével, egy
későbbi, szélesebb körű kutatás talán mindkettőre fényt deríthet.
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4. Lábmunka
Domján és Chappon lábmunkája jellegét tekintve igen hasonló. Egyik tradíció sem kifejezetten
dinamikus ebben a tekintetben, a távolsággal való játék előre-és hátralépésben, egy rövidebb, és egy
teljes kitörésben kimerül. Chappon ugyan leír egy technikát rohamosabb térnyerésre, ami
tulajdonképpen két gyors lépés megtételét jelentette az ellenfél irányába, ezt azonban nem sorolta az
alapvető és gyakran alkalmazott lábmunkatechnikák közé, nem tárgyalja a lábmunka részletezésénél,
és külön nevet sem ad neki. A rohamok és ugrások hiánya különbözteti meg mindkét tradíciót Arlow
olaszos vívóstílusától, ami nagyon gyors és dinamikus lábmunkával dolgozik.
Domján és Chappon lábmunkája, bár jellegében és legtöbb technikájának kivitelezésében is
egyezik, bizonyos pontokon eltér egymástól. Az első eltérést a rövidebb kitörés pontos definíciója
jelenti. Domján ezt a technikát nem nevesíti, bár minden kézvágáshoz használja, ezért a jelen
tananyag „kis kitörésként” hivatkozik rá, részben, hogy megkülönböztesse Chappon félkitörésétől. A
kis kitörés kivitelezésekor kilépünk az elől lévő lábunkkal egy kicsit, és egy, a teljes kitörésnél jóval
kisebb kitörésbe megyünk át. A félkitörésből viszont teljesen hiányzik a lépés, csak testsúlyáthelyezés
történik a hátul lévő láb nyújtásával.
A másik jelentősebb különbség a hátralépés kivetelezése. Domján esetén a hátul lévő láb indít,
majd az elöl lévővel állítjuk helyre a vívóállást. Chappon azonban az elöl lévő lábat emeli először és
tulajdonképpen egy gyűjtött lépést tesz hátra, ami után a hátul lévő láb állítja helyre a vívóállást. A
különbség oka részben az lehet, hogy Chappon oktatja a jobb láb hátrahúzása nevű technikát, ami
akkor használható, ha az ellenfél röviden vág. Ennek lényege, hogy nem lépünk hátra, csak az elöl
lévő lábunk hátra húzásával térünk ki a vágás útjából, majd innen támadunk egy kitöréssel például.
Ha a hátralépéseket az elöl lévő lábbal indítjuk, könnyen válthatunk erre a technikára, ha időközben
rájönnénk, hogy az ellenfél röviden vág. A másik érv emellett a kivitelezés mellett, hogy így azonnal
elvesszük a combunkat és a lábunkat egy esetlegesen lecsúszó támadás elől, ami már csak a nagyon
magasan felvett kardtartások miatt is fenyegethet minket.
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5. Egyszerű támadások és védések
Az egyszerű vágásokat és védéseket Chappon és Domján is két csoportra osztja, a testre, illetve
a kézre irányuló vágásokra. Ez valószínűleg abból ered, hogy mindketten megkülönböztették a csak
kézre-illetve alkarra irányuló manchette-vívást, valamint a teljes testet találati felületként értelmező
assaut-vívást. A testre irányított vágások esetén mindketten a következő réseket különböztették megy:
fej, külső és belső arc, mellkas, has és oldal. Öv alá egyikük sem támadott. A vágások maguk, és
irányuk hasonlónak tekinthető, a néhány kisebb eltéréssel, a védések esetén viszont jelentősebb
különbségek is előfordulnak.
A fejvágás mindkét forrásban hasonlóan kivitelezett függőleges vágás a fejre, a fejvédés azonban
különbözik. Míg Domján egészen kiviszi oldalra a hegyét és a válla vonalára szinte merőlegesen tartja
a kardját éllel felfelé a feje elé, Chappon éppen csak kiviszi a kardja hegyét a belső oldala irányába
és így emeli fel a karját annyira, hogy átlásson a kardja alatt.
Az arcvágások iránya kissé különbözik a két forrásban, míg Domján leginkább vízszintesen vagy
nagyon enyhén felfelé szerette vágni őket, Chappon inkább átlósan lefelé. Az arcvágások védése
azonban gyökeresen eltér a két szerzőnél. Domján felemelt heggyel kiviszi a kardját egyik vagy másik
irányba, és az élt a bejövő vágás felé, oldalra fordítja. Chappon a külső arcvágást hasonlóan csinálja,
mint Domján, bár nem húzza be annyira a kezét maga mellé, és a kardot is csak enyhén átlósan tartja,
nem szinte teljesen felfelé. A belső arcvágás védésekor viszont felfelé álló kardéllel és lefelé álló
heggyel viszi a vágás elé kardját a karja felemelésével.
Az oldalvágás esetén Domján három változatot ír le, az átlósan lefelé, vízszintesen illetve átlósan
felfelé vezetett vágást, Chappon szerint viszont csak átlósan felfelé érdemes vágni. A védést azonban
mindketten hasonlóan csinálták, lefelé fordított és térdükig leeresztett heggyel, a kosarat enyhén
kifelé fordították, és a külső oldaluk felé vitték.
A mellkasvágás mindkét forrásban felülről érkező átlós vágás a mellkasra, melyet felfelé fordított
éllel és lefelé fordított heggyel kell védeni. Domján és Chappon védése közti jelentős különbség
ugyanakkor, hogy Domján egészen kiviszi oldalra a kard hegyét, míg Chappon igyekszik az
ellenfélhez közel tartani. Érdekes megjegyezni, hogy Chappon a szükségvédések leírásakor bemutat
egy nem szabályos mellkasvédést, amikor felemeli a hegyet, és úgy viszi a kardot az ellenfél vágása
elé. A forrásból megtudjuk, hogy ez Chappon korában nem szabályos mellvédés volt, csak
szükségvédés, de Chappon szerint korábban gyakran alkalmazták. Ennek ellenére a Domján által leírt
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mellvédés nem hasonlít erre a korábbi védésre, hanem a Chappon korában szabályos védéshez áll
közelebb. Ez a tény viszont felvet egy kérdést: mikor alkalmazták a Chappon által bemutatott
szükség-mellvédést szabályos mellvédésként, ha nem Domján korában? Vajon Domján ideje után
jöhetett-e divatba, hogy aztán kikopjon a gyakorlatból, és ismét az eredetileg alkalmazott védés jöjjön
vissza, vagy Chappon egy Domjánénál régebbi tradícióra utalt vissza ezzel? Ahhoz, hogy erre fényt
deríthessünk, további kutatásra lenne szükség.
A hasvágásról elmondható, hogy mindkét szerző kétféle kivitelezését tartotta lehetségesnek, a
vízszintes, illetve az átlósan kissé felfelé irányított vágást. Domján a hasvágásokat úgy védte, hogy
3. kézállásban kissé kitartotta a belső oldala felé a kardját, aminek az éle így befelé és felfelé állt,
hegye pedig az ellenfél csípője magasságában. Chappon viszont felemelte a hegyet és úgy fordította
befelé a kosarát, a markolatot kissé leeresztette és a vágás elé vitte.
Összességében véve elmondható, hogy Chappon és Domján vágásai irányukat és a megcélzott
területet tekintve nagyon hasonlóak. A védéseik között is számos hasonlóság fedezhető fel, ami
fakadhat abból, hogy a gyökereik megegyeznek. Chappon védései Domjánéihoz képest viszonylag
szűkek abban az értelemben, hogy nem viszi ki a kard hegyét a szükségesnél jobban oldalra, igyekszik
minél inkább fenyegetni vele az ellenfelet védéskor is. A kosarat sem mozgatta el eredeti helyzetéből
a feltétlenül szükségesnél jobban. Az, hogy nem vitte ki a hegyet védéskor és a kosarat is lehetőség
szerint minimálisan mozgatta, segített abban is, hogy minél kisebb utat kelljen csak megtennie a
karddal a következő mozdulathoz és így nagyon gyorsan és váratlanul tudjon a védés után támadni.
Arra, hogy Chappon előnyben részesítette a kisebb mozdulatokat, a „kis körben való vágást”
bizonyítékot találhatunk például a fokvágások részletezésekor a forrás 44. oldalán.
A kézvágások esetén jelentősebb különbségeket is megfigyelhetünk a két tradíció között.
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77. ábra: A kézre irányuló élvágások lehetséges irányai Domján (balra) és Chappon (jobbra)
tradíciójában
Ahogy a fenti ábrákon is megfigyelhető, Domján az általa leírt négy kézállásnak megfelelő négy
fő irányból tett kézvágásokat. Mivel elképzelhetőnek tart köztes kézállásokat is, elmondható, hogy
az ő tradíciójában gyakorlatilag minden irányból támadhatunk kézre. Chappon viszont a kézvágások
leírásakor kihagyja a külső felső és a belső alsó vágást, ami azt bizonyítja, hogy ezeket a réseket nem
találta éllel jól támadhatónak. Hogy ennek mi lehetett az oka, arra a forrás nem tért ki, a
legvalószínűbb talán az, hogy a Chappon által gyakran alkalmazott, magasan felvett felső és külső
kardtartások esetén a kosár mindig akadályozza ezeket a vágásokat.
A kézvágások védéseinek vizsgálatakor arra jutottam, hogy mindkét szerző egészen hasonló
módon hárítja az egyes vágásokat, egészen egyszerűen arra fordítják a kosarat, amerről a vágás jön,
a lehető legrövidebb úton. A felső rések esetén a hegy mindig lefelé néz, az alsók esetén mindig
felfelé. A felfelé néző kardheggyel kivitelezett védések esetén elmondható, hogy Domján nagyon
magasra tartja a hegyet Chapponhoz képest, aki igyekszik mindig minél jobban fenyegetni vele
ellenfelét, de egyéb különbséget nem fedeztem fel a kézvágások védéseinek technikájában.
Domjánról érdemes azt is tudni, hogy nem ír le lendített vágásokat, ahogy Chappon. Mivel a 39.
oldalon egyenes vágásokként jelöli meg a négy kéz és hat testvágást, feltételezhető, hogy ismert nem
egyenes vágásokat is, ezeket azonban nem tartotta fontosnak tárgyalni. Ez alapján arra a
következtetésre jutunk, hogy ezeket valószínűleg ritkábban használhatták, és nem tartották
elengedhetetlennek. Szúrásokat és fokvágásokat sem tárgyal, ami persze nem jelenti feltétlenül azt,
hogy nem is ismerte őket, viszont ezeket sem találta alapvető és szükséges ismeretnek egy vívó
számára. Chappon mind szúrásokat, mind fokvágásokat bemutat. Érdemes megjegyezni azonban,
hogy Chappon a szúrásoknak nem tulajdonít nagy jelentőséget, ahogy azt a „Felállás és állások”
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résznél kifejtettem. A fokvágásoknak ugyanakkor nagy figyelmet szentel, valószínűleg szúrások
helyett is ezeket alkalmazta, és azt is leírja, hogy nagyon sokat használták az ő idejében őket:
„Manapság a vivók leginkább a fokvágást használják és pedig azért, mert a fokkal való vágás
gyorsabban, erősebben s mélyebben adható be és a mi legnagyobb előnyéül szolgál ezen vágásnak,
az az, hogy a kis körrel való vágást a legkönnyebben elősegíti.” Chappon 1893, 44. oldal
Ez, amennyiben elfogadjuk azt a feltevést, miszerint Chappon Károly iskolája bizonyos szinten
rokonságban állt a magyar iskolával, Arlow alábbi megállapításával is egybecseng:
„A fokvágások a magyar iskolának igen fontos részét képezték;” Arlow 1902, 33.oldal
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6. Összetett támadások- riposztok és cselek
Domján a Ví-tanban jóval egyszerűbb technikai repertoárral dolgozik, mint Chappon, csak a
legalapvetőbb mozdulatokat írja le. Az egyszerű vágások és védések mellett csupán két összetettebb
technika kerül említésre a könyvében, a riposzt és a cseltámadás. Chappon számos egyéb technikát
tárgyal, az ismételt támadást, pengetámadásokat, körvédéseket és elővágásokat is bemutatja, mivel
azonban ezek Domjánnál említés szintjén sem fordulnak elő, összehasonlítás alapját sem képezhetik.
A riposzt lényege és technikai kivitelezése mindkét szerzőnél azonos: mindketten egy védés utáni
gyors visszatámadásként azonosítják, a kivitelezés így hasonló, ugyanakkor egyes részletekben
felfedezhetünk apróbb eltéréseket. Az első különbség a riposzthoz tartozó lábmunka. Míg Domján
művének 42. oldala alapján valószínűsíthető, hogy minden esetben kitöréssel támadott vissza,
Chappon szerint ez nem szükséges, hiszen a megfelelően gyors visszatámadást még azelőtt bevisszük,
hogy az ellenfél a saját támadása utáni kitörésből visszatért volna. Így vehetjük úgy, hogy Domján
gyorsan, de azért mégis a védés utáni ütemben támad vissza, Chappon viszont úgy tűnik, még a védés
ütemében, vagy legalábbis csupán fél ütemmel a védés után. Ahhoz, hogy olyan gyorsaságra tegyünk
szert, ami szükségtelenné teszi a kitörést riposztoláskor, és amivel ilyen hamar támadhatunk a védés
után, sok gyakorlásra van szükség, kezdőktől nemigen várható el. Lehetséges, hogy ez a két tradíció
közötti különbség oka, míg Domján valószínűleg kezdőknek szánta a Ví-tant, Chappon haladó
vavókra is gondolt könyve megírásakor. További különbség Domján és Chappon riposztja között,
hogy Domján meghatározza, hová kell a visszatámadást irányítanunk: mindig az ellentétes oldalra,
mint ahol védtünk, hiszen ott nyílik meg a rés. Chappon nem ilyen szigorú ebben a tekintetben, nem
köti ki, hová kell irányítani a riposztot. Ez szintén lehetett olyan kitétel Domján részéről, ami a
kezdőket segítette a riposztolás elsajátításában. Ezt, hogy az ellenkező oldalra kell támadni, mint ahol
védtünk, nagyon könnyű megjegyezni, míg ahhoz, hogy felmérjük a kínálkozó réseket, már kell némi
gyakorlat. Végezetül észrevehetjük azt is, hogy Chappon említi a riposzt összetettebb változatait, a
kettős és az ellen-visszavágást, míg Domján esetén csupán a 42. oldalon található utalás sugalmazza
azt, hogy létezett az az eset is, amikor ez ellenfél a riposzt védése után riposztolt.
A cseltámadások esetén is elmondható az, hogy a mozdulat lényege mindkét forrásban ugyanaz,
a csel célja az ellenfél beugratása egy színlelt támadással, amivel egy jól támadható rést nyitunk rajta.
A különbségeket ismét a részletekben találjuk. Ismét elmondható, hogy Chappon leírja a cselek
bonyolultabb változatát, a kettős cseleket, ezen a ponton azonban világosan állíthatjuk, hogy Domján
is ismerte a kettős cselt, hiszen a 44. oldalon találunk összekötési rendeket a gyakorlására.
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78. ábra: összetett kéz-cselek összekötési rendjei Domján művében (Domján János: Ví-tan, 44.
oldal)

Feltűnő azonban, hogy Domján csupán kézvágások esetén mutat be kettős cseleket,
testvágásokra nem. Azt is megfigyelhetjük, hogy míg Chapponnál előfordul, hogy egy gyakorlaton
belül test-és kézvágásokat is használ, Domján viszont nem keveri őket, vagy csak kézvágásokkal,
vagy csak testvágásokkal dolgozik. Lehet, hogy az ő idejében a teljes testre víváskor nemigen vágtak
kezet, de valószínűbb, hogy ez is csupán könnyítés a kezdők számára, hogy egyszerűbb legyen nekik
megtanulni a főbb elveket. Az felmerülhetett szempontként, hogy egyszerűbben lehet tartani a
megfelelő vívótávolságot, ha nem váltunk kézről testre és vissza, és ez szintén kedvező kezdő vívók
számára. Az is könnyítés lehetett, hogy Domján a hármas kézvágásoknál mindig ugyanazt vágja
utoljára, mint elsőre. A Chappon által köszölt összekötési rendekben ennek a szabályszerűségnek a
nyomát sem találhatjuk meg.

79. ábra: Test-és kézvágást is tartalmazó összekötési rend Chappon művéből (Chappon Károly:
Kardvívás kezdő és haladó vívók számára, 78. oldal)
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7. Összefoglalás
Mindent egybevetve elmondható, hogy Domján János és Chappon Károly tradíciója jellegét
tekintve hasonlónak tekinthető. Valószínűsíthető, hogy Domján, ahogy Chappon is, csuklóból vívott,
és az alapján, hogy külön tárgyalja a kézre valamint a testre irányított támadásokat, azt is
kijelenthetjük, hogy Chapponhoz hasonlóan külön kezelte a szabad kézvívást és a teljes testre való
vívást. Lábmunkájuk is hasonlít egymáshoz, elmondható, hogy egyikük sem a dinamikus lábmunkát
használja a távolsággal való játékra, ahogy a későbbi olasz iskola, hanem a jelek szerint inkább a
gyors kézmozdulatokra épít. A két forrás összevetésekor azonban jelentős különbségekre is fény
derült. Az egyik szignifikáns eltérés, hogy Domján művéből nemcsak az olyan összetettebb és
kifinomultabb technikák leírása hiányzik, mint például az elővágás vagy a pengetámadások, hanem
a szúrás és a fokvágás is. Hogy Domján miért nem tartotta ezeket fontosnak, arra csupán
feltételezéseim vannak, hogy bármelyiket igazolni lehessen, ahhoz több információra és több forrás
elemzésére lenne szükség. A másik említésre méltó különbség a két tradíció között a kardtartások
közötti eltérés. Chapponnál megjelenik egy magasan tartott heggyel felvett tartás, míg a Domján által
kedvelt tartások inkább Arlow fejlődéstörténeti szempontból későbbi tradíciójához hasonlítanak.
Véleményem szerint ehhez a magasan felvett tartáshoz, a felső kiálláshoz nagyon közel lehetett a
Keresztessy-féle magyar iskola legalapvetőbb kardtartása, még az is lehetséges, hogy azonos volt
vele. Hogy hogyan és miért alakulhatott ki ez a magas kardtartás, illetve hogy mennyire volt elterjedt,
az egy későbbi kutatás témája lehet.
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