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XII. FEJEZET

Vivás
Irta Dr. Gerentsér László
A VIVÁS ÉS VIVÓMESTERSÉG TÖRTÉNETE
A vívásnak is megvan a maga sajátos története. A legprimitívebb
alakjában támadási és védelmi harca az ősembernek embertársa és a
vadállatokkal szemben; idővel a hadászattal olvad egybe. De mindinkább
függetleníti magát, lassanként önálló művészetté válik, virágzik, majd
ismét hanyatlásnak indul, hogy később annál tökéletesebb formában
támadjon fel.
A vivás történetére nézve a legtöbb munkát, tanulmányt és fel
jegyzést az olasz és a francia szakirodalom mutatja fel. Utánuk követ
kezik a német történetírás, amely szintén igen gazdag a vívásra vo
natkozó feljegyzésekben. A többi nemzet ilynemű irodalma nagyon hé
zagos. A magyar nemzet és társadalom történetének írói alig foglalkoz
nak a vívással.
Az olasz Capoferro 1640-ben megjelent müvében az asszírok királyának,
Ninus-nak tulajdonítja a vivás feltalálását. Szerinte a vívást az asszíroktól
a perzsák, ezektől a macedónok, végül a görögök és a rómaiak vették át.
Viszont az indusok azt állítják, hogy a vívást Brahma találta fel s ő
tanította meg reá a brahminokat. Père Amiot, egy francia misszionárius,
azt írja egyik munkájában, hogy a kínaiak 27 századdal Kr. e. ismerték
majdnem összes fegyvereinket. Chin-Nong-Sonan Yuan uralma alatt Kr.e.
2722-ben készítettek vasból fegyvereket és 2195-ben, Kr. e. kezdik a kardot
is használni. A XVIII. szd-ban Kr. e. már virágzó testnevelő iskoláik
vannak, amelyeket az uralkodó család pénzügyileg támogatott századokon
keresztül.
A görögöknél találkozunk ugyan vívással, amelyet hoplomachia né
ven ismertek, de mert tisztára katonai gyakorlat volt, ki volt zárva az
athlétikai gyakorlatok közül és igy természetesen nem szerepelt az olimpiai
s a hasonló nemzeti versenyeken sem.
A rómaiaknál az igazi vivás a táborozások és katonai kiképzések
kjeretein kívül keletkezett, sőt hosszú ideig egy alantas társadalmi osz
tály foglalkozása volt. A gladiátor-iskolák voltak az első intézmények,
ahol az önálló vivás nyomait megtalálhatjuk. Itáliában több városban
voltak gladiátor-iskolák, ahol a vállalkozó, a lanista irányításával a leg
alaposabb kiképzésnek vetették alá a gladiátor-jelölteket. Főfegyverük
a rövid és éles kard volt, amelynek forgatását valóságos művészetté
emelték. Azok a gladiátorok, akik az amfiteátrumok porondján meg
tartott véres küzdelmekből győztesként kerültek ki, később határtalan
hírnévre, sőt gazdagságra tettek szert. Az V. század elején a gladiátor
játékok, lanisták, fegyverek, mind eltűntek.
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A középkorban két téren gyakorolták és fejlesztették a vívást: 1. A
katonai élet terén, ideszámítva a lovagi intézményt; 2. a párbajok terén,
beleértve az igazságszolgáltatásnál előforduló párbajokat, az u. n.
istenitéleti bajviadalokat is.
A középkori vívásról szólva, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
Európába beözönlőit barbár népek fegyverforgatásait, melyek tekinte
tében a különféle barbár fajok között nagy különbségek nem találhatók.
Pajzson születtek, már gyermekkoruk szilaj játékokkal és fegyvergyakor
latokkal telt el. Széles és hosszú kardjuk kezelésében nagy fürgeséget
és erőt fejtettek ki. Amadéé Thierry »Histoire d'Attila« c. müvében meg
említi, hogy ama látványosságok között, mellyel Attila menyegzőjét ün
nepelte, valóságos lovagi tornák is voltak. A népvándorlás korában lát
hatjuk tehát már a barbár népeknél a vívásnak jól felismerhető alap
jait, amelyek későbbi módosulások és nemesbítések által a lovagiasság
szabályainak biztos alapjaivá lettek.
A civilizáció haladásával kezd divattá válni a különböző vértezetek
és pajzsok használata. Ez a szokás magával hozta a súlyosabb fegy
verek használatát s egy uj vivótechnikát, amely a régi vívással szembea

250. ábra. Lovagkori gyalogos

vivő

nagy visszaesést jelentett, mert ezt nem a fegyverre, hanem a páncélra
bízták. A vívás nagy elemei a karok ereje és a vértezet ellentálló képes
sége lettek s az lett a győztes és a hős, aki súlyosabb fegyvert tudott
forgatni s aki jobban el tudta viselni a nagy csapások által okozott
sérüléseket. így hát a lovagkor a komoly vivás szempontjából alig szá
mit valamit.
A lovagi intézménynek legtipikusabb megnyilvánulásai a lovagi tornák
voltak. A tornáknak előirt szabályai voltak, amelyek a lovagi élet vi
rágzásakor a bajvivást irányították s amelyek a küzdelmeket — cél
juk szerint — enyhékké vagy halálosakká tették. A lovagi korszak — ha
dicsőséges is volt a fegyverekre nézve — vajmi keveset kedvezett a
vívásnak. A lovagi intézmény, mint megelőzője, a gladiátori, néhány
századon keresztül virágzott, de lassankint hanyatlásnak indult, majd
teljesen feledésbe merült.
A PÁRBAJINTÉZMÉNY KIFEJLŐDÉSE
Amig a szilárd vértezetek használata nem kedvezett a vivás fejlő
désének a középkorban, addig egy termékeny terület nyilt meg e te
kintetben a párbajoknál. A párbaj a leggyakoribb és legtermészetesebb
tere volt hosszú századokon keresztül a vívásnak. Az északi barbár tör
zseknél, majd a spanyoloknál találjuk először az egyéni nézeteltérések
nek fegyveres utón való elintézésének szokását. Idővel egész Európa-
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ban annyira szokásossá váltak a párbajok, hogy még az igazságszolgál
tatásnál is felhasználták s igy keletkeztek az u. n. perdöntő bajvivások,
amelyek »a bajhelyen«, vagyis a biró által kijelölt küzdőtéren folytak
le s melyek által az ügyek és a bajok birói jogérvénnyel intéztettek el.
Gundobald burgundi király (Kr. u. 472—516) kodifikálja először a baj
vívás szabályait, amelyeket az összes germán törzsek elfogadtak. A baj
vívás szabályai a magyar Corpus jurisban teljesen ismeretlenek, dacára
annak, hogy az istenitéleteknek ez a neme a nemzet művelődési törté
netében és igazságszolgáltatásában nagy szerepet játszott.
A perdöntő bajvivások keretében alakult ki hazánkban a viadori
intézmény is. Mindinkább szokássá vált, különösen akkor, ha az egyik
bajvivásra utasított fél egyházi férfiú, nő, vagy valamely magas közjogi
személyiség volt, maguk helyett viadort kiállítani. így IV. László király
1274-ben Budafalvi Pétert királyi viadorrá tette s Nagy Lajos király
a budafalvi Vermes családot ebben a minőségben megerősíti. Idővel éppen
a viadori intézmény volt az, miután a viadorok árulásra is megvásárol
hatók lettek, amely a perdöntő bajvivások tekintélyét aláásta. Ezért ná
lunk Mátyás király 1486-ban a bajvivásokat eltörölte.
Az istenitéletek megszűntével azonban a párbajok nem tűntek el,
sőt dacára annak, hogy a XVI. századtól kezdve egész Európában üldö
zik és büntetik, mind általánosabbá lesz. XIII. Lajos uralma alatt érte
el tetőpontját a párbajdüh, amikor nemcsak vadak és kegyetlenek voltak
a párbajok, de gyakran minden lovagiasságot is nélkülöztek. Richelieu
bíboros (1585—1642) hatásos rendelkezéseivel csökkentette ugyan a pár
bajok számát, de azokat kiirtani nem tudta. Franciaországban, Olasz
országban és különösen nálunk még ma is igen gyakran folyamodnak
a becsületügyek elintézésénél a párbajhoz, mint egyetlen remediumhoz.
A párbajkodexek szabályai, óvóintézkedései és a vivás művészete azon
ban jelentékenyen csökkentette ma már a párbaj súlyos következményeit.
A modern vivás kezdetét a puskapor feltalálásának idejétől számit
hatjuk, amikor a lőfegyverek mindinkább elterjedtek és veszedelmesekké
váltak, aminek következtében lassankint elhagyták a nehéz és felesleges
vértezetet. Ez a korszakalkotó változás a vivásmüvészet nagy fellendü
lését vonta maga után. A németek feltalálták a hosszú, keskeny, hegyes
és ruganyos pengét (centille), amit a spanyolok hamarosan alkalmassá
tették a vívásra. Ez a fegyver lett kiinduló pontja a modern vívásnak.
Spanyolországból a vivás V. Károly (1500—1558) csapataival került Itá
liába. A spanyol és francia szakírók ezen állítását azonban az olaszaik!
nem fogadják el és a milanói Masiello Ferdinando alapos indokokká^
igazolja, hogy Olaszországban már a spanyol bevonulás előtt is voltak
virágzó vivóiskolák és vívótermek. Szerinte a spanyolok semmi ujat
nem hoztak Itáliába, mert hiszen már 1500 előtt voltak Itáliában vívó
termek, sőt voltak már Németországban, Franciaországban és Flandriában
is. Az első olasz vivótanulmány Pietro Monciotól 1509-ben jelent meg,
amelyet 1536-ban Marozzo Achille bolognai mester munkája követett,
amely már tág módszerességgel tárgyalta a vivás elemeit.
A XVI. és XVII. században, amint azt a francia Emile Merignac is
elismeri, Italia uralja a vívást és mesterei az egész világon tanitanaík.
1600 körül Pater Nostrier és H. Cavalcabo olasz mesterek fényes hírnév
nek örvendenek és a francia főurak náluk tanulnak * vni.
A vivásmüvészet fejlesztésében Flandria sem maradt el. Az épée
ismerete Flandriában már sokkal a modern vivás megszületése előtt el
volt terjedve. Yprès, Bruges, Bruxelles, Tourain és Grand városaiban
már a XV. szd. előtt is találunk vivóegyesületeket, amelyek fegyveriskolák (Scherm school) név alatt szerepeltek.
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Az első vivómunka, amely Franciaországban megjelent, Sainct-Didier
provencei nemes könyve volt, amely 1573-ban Parisban jelent meg. A
franciák őt tekintik a francia vivás megalapítójának.
Az első ismert német vivókönyv H. Lebkommer, »Der alten Fechter
anfengliche Kunst«, amely állítólag a XVI. század első felében jelent
meg.

251. ábra. Vwóállás.

Salvatore Fabris könyvéből

(XVII.

század)

Az olasz vivómüvészet további fejlesztői Salvatore Fabris, aki egy
igen kiterjedt vivóiskolának volt a feje (1606), és a velencei Nicoletti
Giganti. őt tekintik a kitörés feltalálójának. Ugyancsak ő az első, aki
tanítja a meghívásokat és megadja a parádok leírását. A legjelentősebb
könyve ennek az időnek Rudolfo Capoferro könyve, amely 1610-ben
jelent meg Siennában.

252. ábra. Vwóállás. Nicoletti Giganti könyvéből (1600)

A XVI. században Franciaországban már bizonyos mértékig sza
bályozott volt a vivás. IX. Károly (1550—1574) uralma alatt több olasz
mester telepedik le Franciaországban a király kívánságára, de az olasz
mesterek nem soká tudták megtartani uralmukat a franciáknál. Xlll. La
jos hadseregében már francia vívómesterek végzik a kiképzést, akik a
vívásnak ujabb irányt adtak.

253. ábra. Párbajtőr a XVII—XVIII.

j
századból

Már IX. Károly alatt egyesületbe tömörültek a mesterek »Fegyver
akadémia« c. alatt és XIV. Lajos (1638—1715) privilégiumot adott nekik,
sőt a kiválóbbakat nemesi rangra emelte.
Angliában a Stuartok alatt indult fejlődésnek a vivás és ez részben
a behívott olasz mesterek érdeme volt. Később azonban itt is inkább
a francia vivóiskola befolyása érvényesült.

5
A második vivókönyv, amely francia nyelven 1628-ban megjelent,
Gírald Thibaust müve. Sainct-Didiertől egész Thibaustig a vivás semmit
sem fejlődött Franciaországban, de a XVII. század második felétől
kezdve Franciaország is felnyomult és együtt haladt előre Olaszország
gal. Charles Besnard bretoni mester volt az első, aki 1653-ban megjelent
müvében a fleuretről beszél. Lábainak 1696-ban megjelent könyve, »A
Vivás Művészete«, nagy mértékben hozzájárult technikai szempontból a
francia iskola fejlődéséhez. Danet 1766-ban »A fegyverek művészete« cim
alatt kiadott müve valóságos forradalmat idézett elő a francia vivóakadémia módszereiben. La Boëssiére Perének és Saint-Georgenak kor
szakalkotó találmánya, a vasdrótból készült fejvéd a vivás fejlődésének
nagy lökést adott. ///. Boëssiére 1818-ban kiadott »A fegyvermüvészet
tárgyalása« cimü könyvében lefektette a mai modern vivás alapjait, ame
lyeket nem sokkal később Jean Louis, a franciák legnagyobb büszkesége,
tökéletesített.
A napóleoni időkben Észak-Itáliában az olasz iskolát egy rövid
időre elnyomta a francia hatás. Ennek a következménye volt Marchionninak 1847-ben megjelent tanulmánya, amely az olasz és a francia mód
szert egyesitette s amelyet a szerző vegyes iskolának nevezett. Bologná
ban a Zangheri mester Marchioni módosítását hosszabb kísérletek után
tovább fejlesztette. 1868-ban Bertolé-Viale tábornok, hadügyminiszter há
rom vivóiskolát állíttatott fel; egyet-egyet Pármában és Modenában a
gyalogság és egyet Milanóban a lovaskatonák vivómesterei részére. Egy
év után a két előbbi egybeolvadt s a megmaradt pármai iskola élére
Cesare Enrichettit, Zangheri híres tanítványát állították. Az uj milanói
iskola fejévé pedig, amely csaknem az egyedüli kizárólagos kardiskola
volt, a később világhírre emelkedett Giuseppe Radaellit tették. Radaelli
volt a mai modern kardvívás feltalálója. Módszerének legfőbb módosí
tása az volt, hogy a kardvezetést a kézcsukló ízület helyett a könyökízületre helyezte, amivel nagyobb biztonságot és erőt "kölcsönzött a
pengevezetésnek. A fenti iskolákat azonban csakhamar beszüntette az
olasz hadügyi kormány és Rómában megalapította a Scuola Magistrale
katonai vivómesterképző intézetet, amely a világ egyik leghíresebb mes
terképző intézményévé lett.
Németországban a fegyverviselés és a fegyveres gyakorlatok régtől
fogva szokásosak lévén, már régen találhatók a polgári osztályhoz tar
tozó szabadalmazott vivótársaságok. A legrégibb ezek közül a majnai
Frankfurtban volt a »Brüderschaft von Sanct Markus vom Löwenberge«
név alatt. A Marx testvéreknek ez a frankfurti vivóiskolája csakhamar
hirre tett szert. ///. Frigyes császár a »kard mestereinek« szabadalmat
(Privilegiumsbrief) adományozott, amelyet a későbbi uralkodók is meg
erősítettek. A vivás a császári védelem mellett mindinkább terjedt és
lassankint más szabadalmazott vivótársaságok is alakultak, többek között
a y>Tollvivók«-é.

A szabadvivók (tollvivók) főleg a szuróvivást használták és ehhez
a hegyes, hajlós és kétélű Degen-t használták és ezért őket gúnyból
tollvivóknak nevezték. Ez a »toll« mint szúrófegyver olasz eredetű
volt és velük vágtak és szúrtak is egyképpen. Németországban a rendőr
állami intézmény térfoglalása lassankint megszüntette a polgárok és
iparosok vivócéheit, de az egyetemeken és a katonai iskolákban továbbra
is fenntartotta magát a vivás, mint a lovagias és nemes nevelés szük
séges része. A XVI. és XVII. század leghíresebb vivómestere Wilheim
Kreussler, szabadalmazott vívómester volt, aki 50 éveit keresztül taní
totta a vívást a jenai egyetemen. Kreussler alapította meg a tulajdon
képpeni német szuróvivást. Tizenkét gyermeke közül négy vívómester
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lett. A legidősebbnek, Gottfried Kreiisslemok csak egy fia: Johann Wilheím
lett mester, ő és fia: Heinrich Wilheim voltak Németország leghíresebb
vivómesterei. A német vivómüvészet systematikus megalapítását Heinrich
Wilheim Kreusslemék köszönheti. H. W. Kreussler tanítványai és elővivói közül Kahn azért foglalja el az első helyet, mert vivókönyvében
az egész Kreussler-féle iskolát először fejti ki systematikusan. Müve
ma is fontos forrásmunka. Egy másik elővivója alapította a még a múlt
század végén is szereplő hires Roux nevű vivócsaládot. Heinrich Friedrich
Rouxnak három fia is tanította a vívást különböző egyetemeken, leg
idősebb fia, Dr. Johann Adolph Karl Roux 1798-ban kiadott egy tanköny
vet a német vivómüvészetről és később Erlangenbe ment vívómesternek,
ahol tornaiskolát is nyitott, amely az első volt a német egyetemen.
A XVII. és XVIII. század a német szuróvivásnak virágzó korszaka volt»
amely alatt az egyetemeken a legnagyobb párbajmánia dühöngött. A
szuróvivást azonban lassankint kiszorította az u. n. mensura, amely a
»Schlager-vivás«-nak adta át helyét. A diákpárbajoknak ez az uj módja
kevésbbé volt veszélyes, mert ezeknél a fejet kivéve az egész testet bandazsirozták és még a szemre is védőt alkalmaztak.
A múlt század végén újra felvirágzott olasz vivómüvészet Német
országra is befolyást gyakorolt.
MAGYARORSZÁG
A kardnak és nemzetnek egymáshoz való viszonya talán sehol oly
erősen nem domborodott ki, mint a magyarságnak ezeréves története
folyamán. A XVI. században a török vitézekkel lefolyt párharcok a vi
tézi szellemet annyira kifejlesztették, hogy a XVI. század lett nálunk
a lovagi világ virágszaka. A XVI. század hazafias bajviadalaiban Enyingi
Török Ferenc, Gyulaffy László, Tury Farkas, Pisky István, Pekry Lajos,
Sarmassághy Miklós, Kapitány György, Balázs-Deák István és Fáncsy
György azok a csillagok, akik legjobban ragyogtak, de valamennyi kö
zött kiemelkedett a törökverő Tury György, akinek már lévai kapitány
korában is a bajviadal volt a legnagyobb gyönyörűsége. A XVII. és
XVIII. század történelmének lapjai a magyar vivóéletről semmiféle em
léket nem őriztek meg. A XIX. század elején, 1825-ben alapítják meg
Budapesten »A Pesti Nemzeti Vivóintézet«-et Az első vívómesterek Fried
rich Ignác, az intézet vivómesíere és Chappon Lajos magánmester, ide
genek voltak. Friedrich, az óriás termetű egykori porosz gárdatiszt ta
nította Kossuth Lajost, Széchényi Istvánt, Wesselényi Miklóst és a
magyar közélet sok más jelesét. Louis Chappon szintén jónevü mester
volt, aki 1839-ben Pesten egy németnyelvű vivókönyvet adott ki ezen
a címen: »Theoretisch-Praktische Anleitung zur Fechtkiinst«. A Pesti
Nemzeti Vivóintézet 1840-ik évkönyvében ott látjuk Keresztessy Józsefet
mint Friedrich mester segédét. A fiatal segéd 1819-ben született Pesten.
Igen korán kezdett vívni tanulni, ugy, hogy Friedrich már 14 éves korá
ban alkalmazta segédnek, 23 éves korában pedig hat vívómester állí
totta ki mesteri oklevelét. Miután a Pesti Nemzeti Vivóintézet 1848-ban
megszűnt, Keresztessy József vívótermet nyitott a zöldfa-uccai Mocsonyiházban, ahonnét 1888-ban, 37 évi tanítás után, a Zöldfa u. 20. szám alá
(jelenleg Veres Pálné ucca) saját házába költözött, s itt tanított élete
végéig. Alig volt számottevő férfi Magyarországon, aki azon a félszáza
don keresztül, amig Keresztessy a kardforgatást tanította, ne lett volna
az ő tanítványa. Iskolája egyszerű volt és világos.
Keresztessy Józsefnek kortársai voltak: Martinengo Nándor Pozsony
ban, Bíasmi Kajetan Kolozsvárott és Carl Ede Budapesten, valamennyien
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idegen származásúak. Későbben, idősebb korában részben kortársai, rész
ben tanítványai voltak: Sztrakay Norbert (kinek vívóterme dr. Gerentsér
László egyetemi vívómester vezetése alatt ma is fennáll Lónyay-u. 7. sz.
alatt), Halász Zsiga, aki mint a Magyar Athlétikai Clubnak vivómestere
igen jó hirnek örvendett. Utána sorrendben következtek a pesti mesterek
közül: gróf Vay Lajos, Fodor Károly, lovag Arlov Gusztáv, akinek
az 1902-ben megjelent »Kardvívás« eimü munkája a mai modern magyar
vivósportnak alapvető munkája, Vizy Károly, Izecseszkul Leo, Rákossy
Gyula, Leszák Károly, Lovas Gyula stb. Keresztessy József megterem
tette ugyan a sportszerű vívást, de a versenyvívás az ő idejében ná
lunk még ismeretlen fogalom volt.
Az első nyilvános vivóakadémiát olasz vívók rendezték Budapesten
1893-ban. A következő évben, május 20-án, már a MAC rendez a Nem
zeti Lovarda helyiségében egy jól sikerült vivómérkőzést. A példát
lan sikeren felbuzdulva, 1895 május 12. és 13-án a MAC a Vigadóban
megrendezi az első vívóversenyt, amely az osztrákok részvétele követ
keztében egyúttal nemzetközi is volt. A kardverseny győztese a kivé
teles tehetségű Iványi Gyula lett. A többi versenyszámot — köztük a
mesterversenyeket — az osztrákok nyerték, akik ekkor már átvették az
uj olasz iskolát és a bécsújhelyi cs. és kir. katonai vivómesterképző tan
folyamon az olasz iskola szelleme uralkodott.
Az 1896-ban Budapesten, május havában megrendezett nemzetközi
vivóversenyek az olasz fegyverek és rendszer diadalával végződtek. Ugy
a mesterek, mint az amatőrök nagy fölényt mutattak a többiekkel
szemben s egyedül a francia Lucien Merignac-nàk sikerült a mesterek
tőrversenyét megnyerni, még pedig nagy könnyűséggel. Mestereink el
nem tagadható vereséget szenvedtek, nemcsak az olaszoktól, hanem még
az osztrák katonai mesterektől is s ha az amatőrök kardversenyében,
második helyre került Iványi Gyula kivételes zsenialitása megmentette
is a magyar vivósport becsületét, mégis győzött a művészi szelleím:,
amely az olasz rendszerben megnyilvánult. A verseny hatása alatt sport
egyleteink, elsősorban a Magyar Athlétikai Club, olasz mestereket szer
ződtetett és amatőreink hihetetlen szorgalommal láttak az uj rendszer
elsajátításához. Az olasz mesterek között meg kell említeni Santelli
Italot, a millenáris mesterverseny kardgyőztesét, Giroldini Fredericot,
a mester-tőrverseny második helyezettjét, és a későbbiek közül Toricelli
Angelót. Nekik köszönhető a magyar vivósport technikai újjászületése.
Az ő érdemük, hogy a mechanika szükségességére rámutattak s hogy
megtanítottak bennünket a tempóra, amely a vívás legfontosabb szel
lemi része. De nem vettük át az olasz iskolát a maga teljes egésizében és minden kritika nélkül s nem engedtük, hogy benne fajunk jó
tulajdonságai megsemmisüljenek. Az igazi magyar vivó nyugodt, hideg
vérű, nem szereti a felesleges ugrálást s a karddal való hadonászást; jói
véd, villámgyorsan alkalmazza az elővágásokat; vagyis reális vivást űz.
Amikor tehát az egész olasz rendszert átdolgoztuk és hozzáidomitottuk
a mi természetünkhöz, megszületett az uj magyar vivórendszer, amely
hez még az itt működő olasz mesterek is kénytelenek voltak ezután
alkalmazkodni. Dr. Nagy Béla, a magyar kardvívás reneszánszának iïw
nyitója és a vivóélet vezére számtalanszor mondta: -»Magyar vivas ez
már, mert magyarok űzik és adnak lelket neki.«. Az uj magyar rend
szernek legkiválóbb reprezentánsai lettek: Iványi Gyula, Mészáros Er
vin, Zulawszky Béla, Békéssy Béla, Szántay Jenő, Krencsey Géza, Ha
lász Gyula, dr. Tóth Péter, dr. Fuchs Jenő, Werkner Lajos, Berti László,
dr. Földes Dezső, dr. Gerde Oszkár, Schenker Zoltán, Dunay Bertalan
stb. Majd későbben dr. Posta Sándor, Rády József, Tersztyánszky Ödön,
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Uhlyarik Jenő, Garay János, Glykaisz Gyula, dr. Gombos Sándor, Petschauer Attila stb.
Az 1900-as évekkel indul meg az újjáéledt magyar kardvívás rene
szánsza. Triest, Milano, Bécs, Prága, Ostende, Gand tanúi a magyar
vivás dicsőségének. De leginkább London, Stockholm és Paris, ahol az
olimpiai győzelmeket a kardvívás terén a magyarok szerzik meg. A
londoni és stockholmi kard egyéni győztese dr. Fuchs Jenő, Rákossy
mester tanítványa; a párisi olimpiai kardgyőztes pedig dr. Posta Sán
dor, dr. Gerentsér mester tanítványa. A londoni egyéni kardverseny nyol
cas döntőjébe öt magyar került, a stockholmiba pedig hét magyar s csak
az egyetlen Nedo Nádi olasznak sikerült a karddöntőbe jutni, ahol az
ötödik helyet küzdötte ki. Londonban és Stockholmban a kardcsapatver
senyt is a magyarok nyerték nagy fölénnyel, de már Parisban az ola
szoknak sikerült a magyaroktól a pálmát elragadni.
Az európai vivóbajnokságokat 1925 óta rendezi a Nemzetközi Vívószövetség. Az elsőt Ostende-ban tartották meg, ahol Garay János nyerte
el a kardbajnokságot. 1926-ban Budapesten és 1927-ben Vichy-ben ren
dezték meg az európai vivóbajnokságokat; mindkét évben Gombos Sán
dor dr., Santelli Italo mester tanítványa lett az európai kardbajnok.
A VÍVÁSRÓL ÁLTALÁBAN
A vivás alatt általában különleges fegyverek észszerű használatát
értjük támadás és önvédelem céljából, páros viadalban, meghatározott sza
bályok és feltételek mellett. A vivás, vagy a vivómérkőzés különböző
fegyverekkel történhetik, különböző feltételek mellett. A leghasználatosabb
vivófegyverek : a vivótőr (fleuret, rapier, fioretto), a kard (sabre, sciabola,
Säbel), a párbajtőr (épée, spada, Degen) és végül a szurony (bajonette,
amely Bayonne városától kapta a nevét, ahol először vivtak vele).
Történjék a vivás bárminő fegyverrel, célja különféle lehet. így:
tanulás, begyakorlás, barátságos mérkőzés, akadémiai vivás, versenyvívás
és végül párbaj. A tanulásnál a mester és a tanítvány áll egymással pzemközt. Az előbbi tanít, mutat, magyaráz és javít, az utóbbi tanul és
utánoz. A gyakorlásnál a haladottabb tanítvány rendesen egyenlő ellen
féllel szemben gyakorolja a helyzeteket, helyzetváltoztatásokat, mozdula
tokat és fegyverének forgatását abból a célból, hogy amit a mesterétől
elsajátított, azt tökéletesen begyakorolja és magáévá tegye. A szabad
mérkőzésnél, amely barátságosan folyik le a vívóteremben, két fél abból
a célból méri össze fegyverét, hogy tudását, technikai képességét, gyor
saságát, s általában egész vívói képességét és erejét próbára tegye.
Az akadémiai vivás nem más, mint a vivás művészetének és szépségei
nek bemutatása, meghívott közönség előtt, bizonyos ünnepélyes keretek
között. Az akadémiai mérkőzésnél (assaut) a főcél a vivás esztétikai for
máinak és szépségeinek a kidomboritása. Nem tehát tisztán az adott és
kapott voltok (touche) aránya, amire a két vívó törekszik, hanem inkább
a lovagias formák szigorú megtartása, a vivóállás és testtartás helyes
sége és szépsége, a mozdulatok szabályossága, a támadások és védések
változatossága és észszerüsége a főcél. A páros mérkőzés célja megálla
pítani azt, hogy két vivó között melyik a nagyobb képességű, vagyis me
lyik tudja a másikat érvényes felületen fegyverével többször érinteni.
A versenyvivásnál többen mérkőznek egymással és itt a versenybiróságnak az a feladata, hogy megállapítsa, vájjon a résztvevő versenyvivók kö
zött ki a legjobb és a többi versenyző tudásban és képességben hogy
viszonylik egymáshoz. Amig a páros mérkőzésnél tíz, tizennégy, sőt
igen gyakran húsz tussra megy a viadal, addig a versenyvivásnál a küzdő

9
felek négy tussra mérkőznek, nemzetközi és bajnoki versenyeknél azon
ban öt tussra. Ε két utóbbi esetben tisztán a kapott és az adott tussok
arányát mérlegelik a versenybírák, akik azt figyelik, hogy egy-egy »me
net« alkalmával hol esett tuss, s ha mindkét fél érintve lett, hol volt
az érvényes találat. Aki ellenfelének előbb adott négy, illetve öt tusst,
az győzött. A verseny győztese az lesz, aki a legtöbb győzelmet aratta
ellenfeleivel szemben.
A barátságos feltételek mellett lefolytatott vívástól merőben kü
lönbözik a párbajvivás, amely két félnek lovagias ügyből keletkezett mér
kőzése sebzőképes fegyverekkel, az előre megállapított feltételek mel
lett két-két megbízott vagy segédtárs és egy-egy orvos jelenlétében.
A barátságos mérkőzéseket megtarthatják amatőrök (műkedvelők)
egymás között, professzionisták és mesterek. A Magyar Vívó-Szövetség
(MVSz) meghatározása szerint amatőr az, aki pusztán sportszeretetből
sportol, sohasem versenyezett vagy vivott pénzdíjért, pénzbeli kárpót
lásért vagy pénzfogadásból, aki tudva és engedély nélkül hivatásos
vívókkal sohasem versenyzett, aki anyagi előnyért soha nem tanított,
sem a tanításban nem segédkezett, sem mint fizetett művezető alkal
mazva nem volt és amatőrként nyert verseny dijait el nem adta. Az,
aki nem amatőr, az hivatásos (professzionista). Mester az, akit a Ma
gyar Vívómesterek Országos Egyesülete a letett mestervizsga és az
ennek folytán szerzett mesteroklevél alapján annak elismer. Az amatőrök
nek a versenyén tehát professzionisták semmi esetre sem vehetnek részt
s a mesterek közül csak azok, akik a professzionista cselekedettől
mesteri minősültségük dacára állandóan tartózkodtak, vagy akiket bi
zonyos feltételek után az illetékes sportszövetség, nálunk a MVSz, újra
amatőrré nyilvánított.
Az amatőrök versenyeinél vannak egyéni versenyek és csapatver
senyek. Az előbbieknél több vívó egyénileg egyéni eredményekért küzd,
az utóbbiaknál pedig 3—4 vagy több vívóból álló csapatok küzdenek
egymással. Egyéb osztályozás szerint vannak zárt-, meghivási és nyilvános
versenyek. A nyilvános versenyek a területi hovatartózandóság alapján
lehetnek: nemzetközi versenyek, országos versenyek és területi verse
nyek (az országnak egy meghatározott területén lakó vivók versenye).
Az elért eredmények alapján való osztályozás szerint van: a) nyílt ver
seny, b) szenior verseny, c) kizárásos verseny, d) junior verseny és e)
e/ó'nz/verseny
Az amatőr versenyeket hazánkban a MVSz. engedélyezi és ellen
őrzi. A szövetség állítja össze az engedélyezett versenyek terminusait,
állapítja meg a bajnoki versenyek idejét és végül állítja össze a verse>nyeken működő bírák lajstromát. Vivóversenyen csak olyan bíró bírás
kodhat, aki a szövetségi bírák lajstromába fel van véve. A versenyen
megjelent összes bírák együttesen a versenybíróságot alkotják. Az itélőbiróság (zsűri) az a három vagy öt zsűritag, aki a mérkőzéseknél éppen
bíráskodik. A MVSz szabályai szerint nemzetközi vagy országos, nyílt
és szeniorversenyek döntőjében feltétlenül öttagú itélöbirósá^ alakítandó.
A versenyen a szükséghez képest fellebbezési bíróság (jury d'appell) ala
kulhat, amelynek feladata a verseny közben emelt óvások (felszólam
lás, panasz, kifogás stb.) felett határozni. Az ítélő bíróság működése
a versenyeknél az esett és adott tussok elbírálására nézve ugy történik,
hogy egy-egy menet (összecsapás) után a zsűri elnöke a többi tagokkal
együtt megállapítja a tényt, vagyis az akció lefolyását és abban az
esetben, ha csak az egyik félnél esett érvényes tuss, akkor azt kimondja,
ha pedig mindkét félnél történt találat, akkor afelett dönt, hogy hol
van az érvényes tuss.

10
A VIVÓFEGYVEREK NEMEI
Azokat a fegyvereket, amelyeket ma a sportnemzetek a vívásnál
használnak, két nagyobb csoportra oszthatjuk. Az elsőbe tartoznak a
szurófegyverek, a másikba a vágófegyverek, amely utóbbiak azonban
szúrásra is alkalmasak. A szurófegyverek a tőr (vivótőr, fleuret, fioretto,
Rapier) és a párbajtőr (épée de combat, spada, Degen). Vágófegyver:
a kard (sabre, sciabola, Säbel), amely azonban szúrásra is alkalmas, de
a párbajoknál csak a legsúlyosabb feltételek esetén van a szúrás meg
engedve.

A kardvívás
A kard ázsiai eredetű fegyver, amelyet a népvándorlások során hoz
tak be Európába és későbben főleg a magyaroknál, a germán törzsek
nél és a törököknél volt használatos. A germán törzsek inkább az egye
nes kardot használták, amely szúrásra is alkalmas volt, mig a magyarok
és a törökök a görbe kardot szerették, amellyel főleg csak vágtak.

254. ábra. Á régi magyar vivő-kard és fogása

A modern kardvívás kialakulásának idejében, amely kb. a XIX. század
első felére esik, a kardnak a forgatását, vezetését és irányítását a kéz
csukló izületével végezték, mert az volt a felfogás, hogy a teljesen
kinyújtott kar meghosszabbítja a kardot és távol tartja az ellenfelet. Az
ököl és a kézcsukló erősítésére és mozgékonyságára törekedtek tehát
és az összes vivórendszerek ezen a módszeren alapultak.
A kardvívásnál kétféle kard vált használatossá. A nehezebb, amely
a magyar kard elnevezést kapta nálunk; ez az a kard, amelyet a francia
is »sabre« név alatt ismer és használ és a könnyű kard, az olasz sciabola,
kosár

" '

CLi-ajn

pcrxga

köxipQ-

255. ábra. Olasz vivókard

gyungya

(Sciabola)

amelyet ma mindenütt használnak ugy a tanulásnál, mint a versenyvivásnál. A múlt század elején használt magyar kard átlagos su|ya
60—80 dekagramm volt. A most használatos sciabola annyiban külön
bözik a régi kardtól, hogy pengéje egyenesebb, markolata vékonyabb
és védőlapja, vagyis kosara szélesebb. A kard részei: a kosár, a pengje
s a markolat. A kosár feladata a kézfej oltalmazásán felül, hogy a
pengével kapcsolatban kivédje az ellenfél által irányzott vágásokat és
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szórásokat. A penge acélból készül. A MVSz szabályai szerint a kosár
14 em-nél nem lehet szélesebb, a penge hossza 88 cm-nél nem hosszabb
s az egész vivókard hossza a markolattal együtt nem több 105 cm-nél.
A pengehegy szélességének legalább 5 mm-nek kell lennie. A kard
súlya 700 gr.-nál nem nehezebb. A kardfogás módját a mellékelt rajz
világosan tünteti fel. Ha a pengét három részre osztjuk, a markolathoz
közel eső rész a penge ereje, a következő 1/3-ad a penge közepe és a

256. ábra. Modello
Parisé

257. ábra. Az olasz kard
fogása

258. ábra. Olimpiai
kardmodell

végén lévő rész a penge gyengéje. A kard akkor jól egyensúlyozott, ha
annak súlypontja a kosártól kb. két ujjnyira van.
Alapfogalmak. 1. A l a p á l l á s . A két vivó, mielőtt vivóállásba he
lyezkedik, a vivóvonalra áll fel ugy, hogy a jobblábát a vonalra he
lyezi s mellé oldalt teszi derékszögben a ballábat. A lábszárakat nyújtva
és a felsőtestet egyenesen tartjuk ugy, hogy a jobbváll és a jobbcsipő
az ellenfél felé fordul, a bal ellenkező irányba; a tekintet pedig az
ellenfél felé irányul. A vivóvonalon, amely a két félnek jobblábhegyét köti
össze, történik a mozgás vivőállásból előre és hátra. Az a jó vivóálilás,
amelyből egyformán jól lehet védeni és támadni. A vwóállast ugy vesz-

259. ábra. Alapállás

260. ábra. Vivóállás, a kard

terchelyzetben

szük fel a lábbal, hogy először mindkét térdet könnyen meghajlítjuk
kb. annyira, hogy a térdek a lábhegyek fölé kerüljenek, azután a
jobblábat egy kissé felemelve az alsó lábszárt térdből mintegy előre
lendítjük közvetlen a föld felett és kb. két lábnyira a ballábtól lehelyez
zük a vivóvonalra ugy, hogy előbb a sarok érinti a földet s rögtön
utána a talp. Ujabban vannak felfogások, amelyek megelégszenek, ha
a sarkak másfél lábra vannak egymástól. A vivóállásból először az
előre- és hátralépést kell megtanulni, melyeknek feladata a két ellenfél
közti távolságot szabályozni. Az előrelépésnél a jobblábat egy lábnyira
előrehelyezzük a vivóvonalon s utána vesszük a ballábat; a hútralépésnél
a sorrend fordított. Mindkettőnél az a fontos, hogy a lábak a vivó-
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vonalról ne térjenek el és hogy a mozgás befejezésénél a sarkak kö
zötti távolság tökéletesen megmaradjon. A felsőtest a mozgásoknál is
ép ugy, mint az alapállásnál és vivóállásnál, a két lábon egyenlő súly
ban helyezkedik el és egyenes tartását mindenkor megőrzi. A támadás
tulajdonképpeni lábmozdulata a kitörés (Ausfall, développement, a-fondo),
amelyet ugy hajtunk végre, hogy a jobblábat kissé felemelve, térd
ből a lábszárt erőteljesen előrelendítjük a vonal felett és ugyanakkor
a ballábszárat szintén térdből könnyen, de azért teljes erővel kinyújtjuk^
amely müveletek után először a jobbsarok érinti a vivóvonalat s rögtön
utána a talp. A kitörés legalább kétszer olyan nagy legyen, mint a
vivóállás, vagyis kb. négy láb, de már a kezdő vivó is törekedjék,
hogy lassanként öt, sőt hat lábnyi kitörést érjen el. Minél hosszabb·
ugyanis a kitörés, annál nagyobb távolságról lehet az ellenfelet meg
vágni vagy szúrni. Kitörésből vivóállásba ugy megyünk vissza, hogy
a jobblábbal visszalökjük magunkat s ugyanakkor a ballábat térdben
erőteljesen behajlítjuk. Ε pozíció változtatása után is először a sarok
érinti a földet. A két vivó közötti távolság: a vivőtávolság (Mensur, mi
sura, distance), amelynek háromféle alakját különböztetjük meg: 1. a kis
vagy zárttávolság, amelynél az ellenfelet kardunkkal elérjük anélkül, hogy

261. ábra. Kitörés és külső

arcvágás

a vivóállásból kimozdulnánk; 2. a középtávolság, amelynél kitörésre van
szükségünk, hogy az ellenfelet elérjük; 3. nag y távolság, amelynél egy
vagy több előrelépésre és az ezt követő kitörésre van szükség. Az alap
állásnál a kardot kinyújtott karral rézsútosan lefelé és előre a vívóvonal felé irányítjuk ugy, hogy a kard hegye kb. 15—20 cm-re álljon,
a vivóvonal felett, éllel jobbra fordítva. A balkéz a csípőn van, vagy
a fejvédet tartja a baloldalhoz szorítva. Vannak, akik az alapállásnál â
kardot behajlított karral a balcsipőhöz szorítják, éllel balfelé ugy, hogy
a hegye rézsútosan lefelé néz s foka a testet éri.
A kard a vonalba?! akkor van, ha az első elhelyezkedésből (príma
positione) kardunkat kinyújtott karral, egyetlen lendítéssel vállmagas
ságba emeljük ugy, hogy a kard hegye az ellenfél mellének vagy
oldalának lesz irányítva, amikor is a kard éle jobbra fordul, a kard
hegye, az ököl és a váll egymagasságba kerülnek. Az ököl tartásai. Az
ököl helyzete a vonalban hatféle lehet: az első tartásnál a kard éle fel
felé néz, hüvelykujj lefelé és a tenyér jobbfelé; a második tartást akkor
kapjuk, ha a kard élét jobbra fordítjuk (tenyér lefelé néz); a harmadik
tartás alatt azt értjük, amikor a kard éle lefelé irányul s a tenyér balra;
a negyedik állást megkapjuk, ha kezünket ugy fordítjuk, hogy a kard
éle a kis ujjal együtt balfelé, a tenyér felfelé néz; az ötödik állást ugy
kapjuk, hogyha öklünket a harmadik s negyedik állások közt helyez-
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ziik el akképpen, hogy a kard éle balra rézsútosan a földfelé irányuljon;
s végre a hatodik állást ugy vesszük fel, hogy öklünket a második és
a harmadik tartás közé helyezzük ugy, hogy a kard éle rézsútosan és
jobbra a földfelé irányuljon.
Előkészítő gyakorlatok. A jó vivóoktatásnak arra kell törekednie,
hogy a vívóban bizonyos gépszerűséget fejlesszen ki ugy, hogy a kü-

262. ábra.

Vivókabát

263. ábra. Kardfejved

lönféle mozdulatokat a legnagyobb könnyedséggel, gyorsasággal és ter
mészetességgel, csaknem automatikusan végezze, még pedig akként, hogy
ne az akaratnak kelljen elindítania az akciókat, hanem azokat maguk az
izmok hajtsák végre késlekedés nélkül. A mechanizmus kifejlesztése
tehát a vivóoktatásban elsőrangú. A lábizmok erősítésére és ruganyossá
tételére az u. n. lábgimnasztikai gyakorlatok használatosak, mint pl. a
mély térdhajlitás vivóállásból, mérsékelt térdhajlitás a sarkak emelése
nélkül alapállásból; a jobb alsólábszár előrelenditése és visszahelye
zése vivóállásból; kitörésből mély térdhajlitás és visszakitörés; kitörés
ben a jobbláb felemelése és visszahelyezése a felsőtest mozgása nél
kül stb. stb.
A kar előkészítő gyakorlatai azok a gimnasztikai mozgások, amelyek
ama izületek és izmok erejét, ruganyosságát és mozgékonyságát fejlesz
tik ki, amelyek a kard könnyű vezetéséhez és irányításához szüksége
sek. Régebben kizárólag a kézcsuklóval történt a kard forgatása. Pessina

264. ábra.

Kardkesztyü

265. ábra.

Vivócipö

Carlo olasz mester mondja egyik tanulmányában, hogy »Radaelli volt az,
aki észrevette a csukló mozgatására alapított módszerek tévedését és az
alsó kar mozgatására alapított metódusával közelebb jutott e fegyver
rel való vivás természetes módszeréhez«.
Mindkét iskolának megvoltak azonban a hibái. A radaellisták eleinte
túlzottan nagy mozdulatokat végeztek, mig a tiszta csuklóvivók csukló
ban ugyan kis mozdulatokkal, de a kardheggyel túlzott nagy mozdula
tokkal dolgoztak. Mi magyarok, amikor átvettük a Radaelli-iskola alap
vető mozgásait, ezeket a nagy karmozdulatokat lassankint megkisebbí
tettük és a szükséghez képest némi csekély csuklómozgást adtunk hozzá.
Ezt a módszert bátran lehet modern magyar vívómódszernek nevezni.
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A kezdőnek mindenesetre először a kard vezetésének és irányításának
könyökből történő mozgásait kell elsajátítania. A karnak ezt a gimnaszti
káját lenditési gyakorlatoknak (molinelli, moulinées) nevezzük. A vágá
sok és szúrások irányulhatnak csípőtől felfelé, beleszámítva azt a három
szöget, amely a két csípő és a lábszárak találkozási pontját köti össze)
(lágyék háromszög). A vágások irányulhatnak a fejre felülről: fejvágás;
az arc külső (jobb) és belső (bal) oldalára; a jobb oldalra, a mellre és a
hasra, továbbá a jobb karra. A vágások és szúrások számára a rések: fel
sők, alsók, külsők és belsők, az ellenfél kinyújtott jobb karjától számítva.
A lendített vágást egy karhajlitással és a reá következő nyújtással hajt
juk végre.- Vannak egyenes lendítések és ívlenditések. Az előbbieknél a
kard az alsókarral együtt ugy a hajlitásnál, mint a nyújtásnál egyenes
síkban mozog, mig az utóbbiaknál ivet ir le. A lenditési gyakorlatokat
»a kard a vonalban« tartásból végezzük. Előbb beirányítjuk az öklöt a
megfelelő állásba, amely az alsókar hossztengelye körüli forgatása (rotálása) által történik, azután következik a karnak teljes behajlítása és utána
a kar nyújtása erőteljes lendületvétellel, amely utóbbi a vágást eredmé
nyezi. A lendítéseknél a váll teljesen leeresztve, puhán tartandó, minden

266. ábra. Lendítés a külső
arcra (első mozdulat)

267. ábra. Tercállás,
invito és védés

268. ábra. Szekondállás?
invito és védés

merevség elkerülésével; a felsőkar vízszintes, a könyök lehetőleg egy
helyben tartandó, a kar hajlító és feszítő (tehát antagonista) izmai egy
szerre ne működjenek, mert akkor egymást a mozgás könnyüségébert
és gyorsaságában gátolják. Általában az a főelv minden mozgásnál,
hogy ugyanazon időben csak az az izom működjék, illetve csak azok az
izmok működjenek, amelyek a szándékolt mozgást hivatva vannak létre
hozni (sinergeták együttműködése). Az egyéb izmok mindig ernyedt
állapotban legyenek. A vivógyakorlatokban a statikus és dinamikus
ellentétes cselekedetek állandó váltakozása van folyamatban; álló hely
zetek és mozgások követik egymást, miközben ügyelni kell arra, hogy
az ellentétes (antagonista) izmok egymást ne gátolják. Évtizedes ta
pasztalataim győztek meg arról, hogy ha a mozgások és helyzetek taní
tásánál és megtanulásánál ezt a fontos elvet szem előtt tartjuk, ugy
a tanítás, mint a tanulás a leggyorsabb és a legtökéletesebb lesz.
Egyenes lendítések vannak a fejre, külső arcra, oldalra, belső arcra,
mellre, hasra. Az egyenes lendítések a kar mechanikájának fejlesztését
célozzák. Az ívlenditések azonban nem mások már, mint a kardvivó
mozgásai nagyított alakban. Az ivlendités végrehajtása ugy történik,
hogy a hajlitásnál egy lapos ivet írunk le; a behajlítás és nyujt|á!si
közötti átmenetnél szintén egy kis ivet ir le a kard hegye s a rá
következő nyújtás már egyenes sikban történik. Ivlendités van a fejre
belülről és kívülről, a külső arcra, az oldalra, a belső arcra, mellre
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és a hasra. Az ivlenditések tökéletes elsajátítása után célszerű ezekkel
a már begyakorlott ivlenditésekkel a védőállások megtanulását össze
kötni. A kardnál öt fővédőállás van: prím, szekond, terc, kvart és kvint;
és két szükségvédés: a szekszt és a szeptim. Ha a védőállások ta
nulásánál a vonalból indulunk ki, akkor a prímnél, szekondnál, kvintnél a kard hegye az óramutató irányával ellentétes ivet ir le, a terc
nél egyező ivet, mig a kvartnál a vonalból egyenes irányban hozzuk
le a belső rések védésére. A védőállások tanulásánál észszerű a külön
böző állásokból való vágásokat is gyakorolni, mert igy ugyanakkor
a tanítvány a visszavágások (riposztoknak) fogalmával is megismerkedik.
A vivóállásnál vagy tercben, vagy szekondban tartjuk a kardot.
Védés (parata, Parade) alatt értjük a fegyver azon helyzetét, amely
ben az védekezésként az ellenfél vágása vagy szúrásával szemben van.
Védekezni lehet azáltal is, hogy a fenyegetett testrészt hátralépéssel,
vagy hátrahajlással visszahozzuk. Leghatásosabb védekezés azonban a
pengével történik. Igaz ugyan, hogy óriási gyakorlatot és a kar villám
sebességét kívánja, de viszont módot nyújt a visszavágásokra. Ezért
tartják elengáns és igazi vívónak azt, aki a kardjával védekezik és

269. ábra. Primállás, védés
és invito

270. ábra. Kvartállás,
invito és védés

271. ábra. Kvintállás,
invito és védés

nem él vissza a távolságtartás által való védekezéssel. A védések lehetnek
egyenes vagy egyszerű védések, engedő védések és körvédések. Az engedő
védések között főleg az engedő védést tercből prímbe és az engedő
védést szekundból mély kvartba használjuk. A körvédés (contre-parade)
kivitelénéi kardunk egy védőállásból kiindulva, a kardheggyel teljes
kört ir le az ellenfél kardjának kosara vagy hegye körül és ilymódon
zárja ki az útban levő vágást vagy szúrást. Annyi körvédés van, mint
ahány egyszerű védés. A pengével való védés után leghatásosabb ellen
akció a visszavágás (riposzt) vagy szúrás, amely közvetlen a védés
után azonnal hajtandó végre vivóállásból, mielőtt a támadó a kitörés
ből visszaléphetett volna.
Meghívásnak (invito) nevezzük azt a tartást vagy helyzetet, amelyet
a vivó abból a célból vesz fel fegyverével, hogy egy testrészét felfedve,
az ellenfelet támadásra birja. Annyi meghívás van, mint amennyi védés.
Az invito annyiban különbözik a védéstől, hogy helyzete nincs annyira
precizirozva.
Az egyenes vágások. Ha a kezdő vivó a lendített vágásokat, ivlenditéseket, a védőállásokba való lendített mozgásokat és az abból követ
kező visszavágásokat tökéletesen megtanulta, áttérhet a tulajdonképeni
vágásokra, az egyenes vágásokra. Az egyenes vágás, amint a neve is
mutatja, nem egyéb, mint oly vágás, amelynél a kard a kiinduló állás
ból a legrövidebb utón halad az ellenfél érintendő testrészéhez. Az
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egyenes vágásokat először vivóállásból gyakoroljuk, azután kitöréssel
kötjük össze. Ez utóbbinál, mint minden vivói akciónál, ahol a kar és
a láb is egyidejűleg mozgásba jön, egy pillanattal előbb indul a kar,
mint a láb. Ez elv, amely alól nincs kivétel. Ha a támadó az ellenfél
védése után bekövetkezett visszavágást védte és újra visszavág, e leg
utóbbi akciót ellerívisszavágasnak', kotitra-riposztnak nevezzük. Folyta
tása a riposzt-játék.
Ha ellenfelünk támadásunkat kivédte ugyan, de elfelejtett, vagy nem
tudott riposztirozni, akkor újra támadunk s ezt a müveletet ismételt
támadásnak nevezzük. Ez háromféle lehet: újra kitöréssel (rimessa), a
bal láb utánaemelésével és kitöréssel (radoppio), előrelépéssel és kitö
réssel (ripresa d'attacco).
A szúrás mindazon testrészre irányitható, ahová a vágás, mindazon
által a szúrásokat az ellenfél törzsére irányítjuk, főleg az oldalrészre,
a csípőtől felfelé a vállig. A szúrás a művészi vivás fontos része. Válto
zatossá teszi a kardvívást, megállítja az ész nélkül előrerohanó és
vagdalkozó ellenfelet és alkalmat ad a penge játék legkülönbözőbb akcióira.
A szúrásnál előbb a kart kinyújtjuk, a kardot a második kézállásba
és a vonalba helyezzük s azután végezzük a kitörést. A szúrás akkor
jó, ha a penge hegye érinti a testet, vagyis ha a hegy »ül«. Ha a penge
hegye elcsúszik, vagy a kard lapra hajlik anélkül, hogy a hegy előbb egy
pillanatra is ült volna, az előbbi esetben elcsúszott szúrás (passé), az
utóbbi esetben lapszurás (plaquet) keletkezik, amelyek érvénytelenek. Há
romféle szurásfajtát ismerünk: egyenes szúrást, amelyet a legrövidebb
υ ton a nyitott résbe vezetünk; kitérő szúrást (cavacione, dégagement),
amely nevét onnét kapta, hogy az ellenfél öklét megkerülve, a kiindulással
ellenkező irányban lévő résbe vezetjük kardunk hegyét és végül a kö
tött szúrást (filó), amelynél kardunk erejével nyomást gyakorolva ellen
felünk pengéjének gyengéjére, mintegy erőszakkal nyitunk rést és abba
beleszúrunk. Ez az akció tulajdonképen már a pengetámadásokhoz
tartozik.
GYAKORLATOK MEGÁLLAPÍTOTT AKCIÓKKAL
Az eddig felsorolt technikai mozgások elsajátítása után a kezdő vivó
már teljesen tisztában lehet a vivás elemi részével. Hogy tudását értéke
sítse, szükséges, hogy az eddig tanultakat feldolgozza és gyakorlatilag
is tökéletesen betanulja. Erre valók az u. n. konvencionális gyakorlatok,
amelyeket a vivó társával együtt végez. Az ilyen társas gyakorlatok nem
egyebek, mint előre megállapított vágások és szúrások, amelyeket az egyik
fél beadni s a másik védeni és riposztirozni próbál. Itt már egy kis (tér
van az önálló gondolkozásra és kombinatív képességre és ha a gya
korlatok nem is asszószerüek még, de mindenesetre igen alkalmasak az
asszószerü gyakorlatok bevezetésére. Elv az, hogy a vivók igyekezzenek
pontosan betartani a tanultakat, és minden erővel és képességükkel töre
kedjenek a technikai tökéletességre.
A TEMPÓ
A konvencionális gyakorlatokkal egyidejűleg a kezdő vívónak a tem
póval is meg kell ismerkednie. A tempó alatt értjük általában azt a pilla
natot, amelyben valamely akciót legsikeresebben lehet végrehajtani, vagyis
azt a pillanatot, amelyben ellenfelünket meglephetjük és az ellenakcióra
képtelennek találjuk. Röviden meghatározva tehát: α tempó az ellen
fél tehetetlenségi pillanata. A tempó a vivás gyakorlati részének alapvető
és legfontosabb tényezője, amely nélkül a vivás nem más, mint egy
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automataszerü vagdalkozás és annyit jelent, hogy mindennemű vivómozdulatot az arra alkalmas időben kell végrehajtanunk és pedig nemcsak az
egyes támadó akciókat, hanem ugyanúgy az ellentámadásokat, a véde
kezéseket és mindennemű pengekombinációkat. Mindezt gyorsan és könynyedséggel. A tempó általában lehet fizikai és pszihikai. Az előbbi akkor
keletkezik, ha ellenfelünk egy olyan mozdulatot tesz (pl. előrelépés,
a karddal való állásváltoztatás stb.), amely alkalmas egy támadási akció
keresztülvitelére, vagyis amikor ellenfelünk egy pillanatra képtelen meg
akadályozni támadásunk sikerét. A pszihikai vagy lelki tehetetlenség
pillanata akkor áll be, ha ellenfelünk figyelme bármily rövid időre is
ellankad, vagy másra van irányulva, saját szándékaival van elfog
lalva stb
PENGET AMAD ÁSOK
Ha nem közvetlen a kínálkozó résbe vágunk vagy szúrunk, hanem
előbb az ellenfél pengéjét érintjük, akkor ezt az akciót pengetamjadásnak nevezzük. Főleg akkor használjuk, ha az ellenfél pengéje a vo
nalban van, vagy a vonalhoz igen közel s amikor annak a veszélynjek
vagyunk kitéve, hogy a penge hegyébe beleszaladunk. A pengetámadással
tehát eltérítjük a veszélyeztető pengét és magunknak rést nyitunk a
támadásra. Egy más célja is van a pengetámadásnak és ez az ellenfél
figyelmének elterelése, foglalkoztatása. A pengetámadások legegyszerűbb
fajtája a kötés, amely ugy történik, hogy saját pengénk közepével érint
jük és lekötjük az ellenfél pengéjének gyengéjét, vagyis a végét kvart,
terc, szekund stb. mozdulattal. Eszerint megkülönböztetünk kvart, terc,
stb. kötéseket. De az ellenfelünk is végezhet kötést s eszerint meg
különböztetünk: saját kötést és az ellenfél kötését. A kitérő szú
rást, vagy kitérő vágást legalkalmasabb az elenfél kötésével szem
ben gyakorolni. Ha egyik kötésből az ellenfél öklét megkerülve,
átcserélünk egy másik kötésbe, ezt váltásnak vagy átváltásnak nevezzük,
pl. kvartból tercbe, vagy fordítva, miközben egy pillanatra az ellenfél
pengéjét elengedjük. Ha egyik kötésből ugy megyünk át a másikba, pl.
kvartból szekundba, hogy az ellenfél pengéjét nem engedjük el, ezt
átvitelnek nevezzük. A pengetámadások másik leggyakoribb fajtája, az
ütések (battuta, battement), amelyeket ugy hajtunk végre, hogy saját pen
génk közepével az ellenfél pengeközepének felső határára erőteljes ütést
mérünk, hogy ezáltal eltérítsük azt a vonalból, vagy meglazítsuk az ellen
fél fogását, vagy hirtelen idegeire hassunk. Van kvart, terc, stb. battuta.
De lehet pengénk fokával is battirozni, ez esetben keletkeznek a fokbattuták. Az ütések a leghatásosabb támadási akciók közé tartoznak s
főleg akkor használjuk, ha ellenfelünk a kardját és karját nem mereven
és görcsösen tartja, hanem könnyedén, mert az előbbi esetben inkább
a kötéseket alkalmazzuk. A használatos pengetámadások közé tartoznak
még: a kötött szúrások (filók), amelyekről már megemlékeztünk a szú
rásnál.
CSELTÁMADÁSOK
Vívói értelemben csel alatt értjük egy vágásnak, vagy szúrásnak
mutatását abból a célból, hogy ellenfelünket annak védésére kényszeritsük és midőn ő ezt végrehajtja, abban a pillanatban vágunk vagy szu-»
runk egy másik résbe, többnyire oda, amely a védőmozdulat által ke
letkezett. A csel annál jobb, minél tökéletesebben utánozza a vajlódi
támadási mozdulatot. Ha a kezdő vívó a lenditési gyakorlatokkal töké
letesen megtanulta a penge vezetését, akkor semmi nehézséget nem okoz
a cseltámadások begyakorlása. Célirányos, ha kezdetben a csel után
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következő vágást nagyított alakban, vagyis lendített vágás alakjában vé
geztetjük, hogy az alsókarral való pengevezetést tanítványunk tökéletesítse
és a felesleges csuklómozgásokról leszokjék. Ajánlatos továbbá először
kis távolságról gyakoroltatni a cseltámadásokat, azután középtávolság
ról és végül nagy távolságról, vagyis előrelépés és kitöréssel (lépésro
hammal, pattinando). Alkalmazhatunk kettős cseltámadást is, amely akkor
keletkezik, ha ellenfelünknek két védését kerüljük meg és vágunk vagy
szúrunk a harmadik résbe. A kettős, sőt a hármas cseltámadást akkor
használjuk, ha ideges ellenfelünk gyorsan reagál támadási mozdulatunkra.
A kötött szúrást is alkalmazhatjuk csel gyanánt és pedig igen hatá
sosan, amelyre ha nyomással reagál ellenfelünk, a keletkezett résbe
vágunk vagy szúrunk. Bevezethetjük a cseltámadást pengetámadással is
ugy, hogy előbb egy pengetámadást (kötést vagy elütést) alkalmazunk és
azután hajtjuk végre a cseltámadásunkat.
TEMPÓ AKCIÓK (közbetámadások)
Egyszerű meghatározással tempóakciónak nevezzük azt a szúrást»
vagy vágást, amelyet akkor hajtunk végre, ha ellenfelünk támadással előre
jön. Lehetnek passzivok és aktivok ama körülmények szerint, amelyek
között lefolynak. Passzív tempóakciók: 1. feltartó szúrás; 2. elővágás;
3. appuntata. Aktiv tempóakció: 1. kitérő feltartó szúrás (Cavation ins
Tempo) és ennek folytatásai; 2. a feltartószurás cseles folytatásai; 3.
az elővágás cseles folytatásai; 4. az appuntata cseles folytatásai.
A feltartószurás abban a pillanatban keresztülvitt szúrás, amikor az
ellenfél egy csellel előrenyomul. Végrehajtható az első, második és
utolsó ütemben. Alsó cselek ellen felső, felső cselek ellen alsó fetartószurást alkalmazunk, mely a penge helyzetéhez képest lehet egyenes,
vagy kitérő szúrás. A feltartószurás kitűnő ellenakció az előrerohanó
és szabálytalanul vagdalkozó ellenféllel szemben.
Elővágás. Ha oly ellenféllel állunk szemben, akinek szokása több
csellel támadni olymódon, hogy azoknak páráddal való védése majdnem
lehetetlen, vagy ha egy csellel támad is, a cselezésnél karját fedet
lenül hagyja, akkor alkalmazzuk az u. n. tempó elővágást. Az elővágás
alkalmazható ugyan a test minden részére, de mégis leggyakrabban a
karra használjuk. Feltételezi bizonyos mértékig az ellenfél hibás mozdu
latát, legyen az akár technikailag hibás, akár pedig a tempó szempont
jából. Adhatunk a karra felülről, alulról, kívülről és belülről elővágást
aszerint, amilyen helyzetben van az ellenfél keze és a mi kardunk.
Az appuntata nem más, mint egy támadás után kitörésben alkal
mazott feltartószurás, amelyet főleg akkor használunk, ha az ellenfelünk
nek szokása a támadás kivédése után csellel riposztirozni.
A kitérő feltartószurás az az akció, amelyet akkor alkalmazunk, ha
ellenfelünk pengetámadást kezdett és ez elől kitérve, az ezáltal kelet
kezett résbe kitörésből szúrunk, vagy esetleg vágunk. Ez a tempóakció
az aktivok közé tartozik és feltételezi ellenfelünk hibás pengetámadását.
Ha észrevesszük, vagy egy már megtörtént akcióból kifolyólag sejt
jük, hogy ellenfelünk feltartószurásunkat, elővágásunkat védeni akarja,
akkor cseles közbetámadást alkalmazunk és ezáltal a passzív tempó
akció aktívvá lesz.
MÁSODIK SZÁNDÉKÚ TÁMADÁSOK
A vivóelmélet azt az elvet állította fel, hogy ha a támadás kellő
pillanatban, azaz tempóban történik és technikailag hibátlanul van végre
hajtva, akkor a támadás feltétlenül sikerül, mert ilyenkor ellenfelünk
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sem hátrálni, sem védeni, sem kitérni nem tud s ha tervezett is egy
közbetámadást, annak végrehajtásával elkésett. A tökéletes támadás azon
ban nehézségénél fogva igen ritka s gyakran megtörténik, hogy ellen
felünknek a szándékolt közbetámadást sikerül végrehajtani. Ilyenkor arra
kell törekednünk, hogy azt meghiúsítsuk és azután folytassuk támadá
sunkat. Még inkább kell gondolnunk erre, ha olyan ellenféllel állunk
szemben, aki minduntalan alkalmazza a közbetámadásokat. Hogy eze
ket meghiúsítsuk, áltámadásokkal kell operálnunk, amelyekkel kicsaljuk
az ellenfél közbetámadását s ezt védve, hajtjuk végre a tulajdonképeni
támadásunkat. Ebben az esetben azt mondjuk, hogy támadásunk má
sodik szándékú volt. Ezzel szemben a tempóba keresztülvitt támadásokat
elsőszándéku (intencióju) támadásoknak nevezzük. A második intenciós
támadás tehát az, amelynél nem az eredetileg mutatott első támadási
akciónkat hajtjuk végre, hanem az ellenfél meghiúsított közbetámadása
után végrehajtott támadásunkat. Barbasetti szerint tehát nem más, mint
az ellenfél hibáiból hasznot húzni. A második intenciós támadás két
részből áll és pedig egy áltámadásból és az azt követő valódi táma
dásból. De nemcsak a támadásoknál ismerünk második szándékuakat,
hanem a védekezésnél is, amely ugy keletkezik, ha az áltámadások ellen
álvédekezéssel élünk, vagyis mást színlelünk, mint amit tulaj donképen
végrehajtani óhajtunk. Pl. külső elővágást színlelünk és feltartószurást
adunk, vagy sablonriposztot várt ellenfelünk és csellel vágunk vissza.
KÖZBETÁMADÁS CSELLEL (Finta in tempo)
Akkor keletkezik ez az akció, ha ellenfelünk feltartószurásunkat,
vagy elövágásunkat védi és mi ezelől kitérve, egy másik résbe szú
runk vagy vágunk, vagyis közbetámadásunkat csellel hajtjuk végre. Ezt
a müveletet »csel a tempóba« néven is szokás nevezni.
A cseles közbetámadás ellen ugy védekezhetünk, ha a közbetáma
dás cselével szemben elővágással, vagy feltartószurással élünk, vagyis
a közbetámadással szemben ellentámadásba megyünk át. Ezt az akciót
nevezzük contratempónak. Legnagyobb sikerrel alkalmazhatjuk a kontra
tempókat ama közbetámadások ellen, melyeket mi csaltunk ki áltámadásunkkal.

BCD

272. ábra. Francia vivótőr

273. ábra. Olasz

vivótőr

A vitőrvivás
A vitőr, vagy vivótőr, vagy egészen röviden tőr (Fleuret, fioretto,
Rapier) a párbajtőrből fejlődött. Ez a fejlődés Franciaországban indult
meg. A franciák a rendes mindennapi gyakorlatra nem tartották alkal
masnak epéejüket s azt átalakították egész könnyű kis fegyverré, amely
nem áll másból, mint a vékony pengéből, kicsiny kézvédőkosárból és a
markolatból. A penge átmetszete négyszögletű. Az olaszok fővivófegyvere
mindig a spada volt, amely megfelel a francia epéének, azzal a különb
séggel, hogy az olaszoknál a kosár mögött a kosárhoz és a fogantyúhoz;
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erősített keresztvas van alkalmazva, amely a fogásnak nagyobb biztonságot
kölcsönöz. A mellékelt ábrák világosan feltüntetik az olasz és francia
vitőr közti különbséget s azoknak fogásait.
Az alapállás, vivóállás, előrelépés, hátralépés, kitörés, visszatérés
a kitörésből vivóállásba, szóval az egész lábgimnásztika ugyanaz, mint
a kardnál. Fegyverrel a kézben két mozdulatra vesszük fel a vivóállást;
az elsőre meghajlítjuk a térdeket és mindkét kezet a tőrrel együtt köz
vetlen a mell és az arc előtt egy-egy ívnek a leírásával a vonal irá-

274. ábra. Vivóállás tőrrel (francia iskola)

275. ábra. Az olasz tőr fogása

nyába kinyújtjuk ugy, hogy az alsókarok supinacióba (tenyér fölfelé)
kerüljenek. Kettőre a jobblábbal felvesszük a vivóállást, a jobbkart a
könyökben az oldal felé kissé visszahúzzuk, a balkezet félköralakban a fej
mögé behajlítjuk. A francia és olasz iskola vivóállása között lényeges
különbség az, hogy az olasz nyujtottabban tartja jobbkarját, a pengét
majdnem egész vízszintesen a vivóvonalba helyezi és a törzsével csípő
ből egy kissé előredől. Francia vivóállásnál a könyök erősebben van

276. ábra. Egyenes szúrás (francia)

277. ábra. Tőrkesztyü

hajlítva, az ököl a vállmagasság alatt 5—10 cm-el lejebb van és a
tőr hegye kb. a szemek magasságával egy színvonalban. A törzs merőleges.
Az ököltartások ugyanolyanok, mint a kardnál felsoroltak. A ta
lálati részek szintén.
Az egyenes szúrás ugy történik, hogy karunkat kinyújtva, a tőr
hegyét a megadott résbe irányítjuk s azután kitörünk. Amint a tőr
hegye a testet érte, jobböklünket kissé felemeljük. A kitörés alkalmá
val a balkéz a váll magasságában erőteljes lendülettel kinyujtátik. A
tőr mozdulatainál is, mint a kardnál emiitettük, előbb indul a kéz,
mint a láb s ezért egy jól keresztülvitt szúrásnál a tőr hegye a testet
érinti, mielőtt a jobbláb a földre jutna.
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Meghívások (invitok) alatt értjük azokat a tőrhelyzeteket, amelyekkel
feltűnő réseket nyitunk az ellenfél támadásának provokálása céljából.
Az olasz iskolában négy ilyen főhelyzet van: kvart, terc, szekond és
szerkl (cercle vagy mezzocerchio). A francia nyolc tőrhelyzetet ismer
és pedig: kvart, szikszt, szekond, szeptim, ez a négy főhelyzet s azután
használja még a prim, terc, kvint és az oktáv helyzeteket is. A szikszt
olyan, mint a terc, csak a kéz supinacióban marad; az oktáv a szekund
dal egyezik, szintén azzal a különbséggel, hogy az öklöt nem fordít
juk le a második kézállásba; a prim kb. megegyezik a kard primállá-

278. ábra. Vivóállás olasz tőrrel

279. ábra. Francia

kvartvédés

sával; a kvint olyan, mint a kvart, csak a tőr hegyét eresztjük le majd
nem vízszintesre.
A védés az ellenfél szúrásának pengékkel való elhárítása. A védést
pengénk tövével és a kosárral egyidejűleg eszközöljük. Védések a kö
vetkező fajtákra oszlanak: 1. egyszerű védések, 2. kör- (contra) védések,
3. váltó- (Wechsel) védések, 4. engedő védések.
Az egyszerű védések azok, amelyeknél az ellenfél szúrását saját
fegyverünkkel a legrövidebb egyenes utón hárítjuk el. Van kvart, szikszt
(terc), szekond és szeptim (szerkl u mezzocerchio), párád. Az egyszerű
védések módja is kétféle: a szúró pengét parádunkkal simán érintjük
s egy kis nyomással, illetve előrevitt surlással (filószerüen) a vonal-

280. ábra. Egyenes szúrás olasz tőrrel

tói ellenkező irányba kitoljuk, ezek az u. n. surló parádok, vagy pedig
pengéknek egy kis rövid, de erőteljes ütésével téritjük el a támadó
pengét (parata di picco). A védéssel egyidejűleg gyakorolni kell a
riposztokat, amelyek a sikerült védések után vivóállásból, tehát kitörés
nélkül vitetnek végbe.
Kötések. Ugyanazok, mint a kardnál és ugyanannyi kötés van, mint
amennyi védés.
Kitérő szúrás (cavatione, dégagement). Ha ellenfelünk pengénket le
kötve tartja, vagy tőrünk hegye olyan helyzetben van, hogy az egyenes
szúrást végrehajtani nem vagyunk képesek, akkor, ha mégis támadni
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akarunk, pengénk hegyével az ellenfél öklét megkerülve egyidejűleg
karunkat kinyújtjuk s azután kitöréssel a résbe szúrunk. Ezt a mozdu
latot kitérőszurásnak nevezzük. Ennél a pengék hegye csigavonalban
halad előre ugy, hogy mire az ellenfél öklét megkerüljük, karunk is
teljesen ki van nyújtva. Ez az akció, amilyen egyszerűnek látszik az
első mutatásra vagy a leírásra, ép oly nehéz és rendkívül sok és gon
dos gyakorlatot követel, hogy tökéletesen hajtsuk végre. Louis Merígnac,
az elmúlt évtizedek világhírű vivópedagógusa, a tőrvívásnál két dol
got tanított csak, az egyenes szúrást és a cavationet, mert ezeket tökéle
tesen sohasem lehet megtanulni. Kvart-kötésből külső, szikszt-kötésből
belső, szekondból felső és szeptimből alsó cavationet csinálunk.

281. ábra. A francia szikszt

282. ábra. A francia

szekondvédés

KONVENCIONÁLIS GYAKORLATOK
Ha a kezdő vivó az alapmozdulatokkal és állásokkal tisztában van,
vagyis tudja az egyenes szúrást, invitokat, kötéseket, védéseket és riposztokat és végül a cavationet minden irányban, megkezdheti a kon
vencionális gyakorlatokat, amelyekről a kardvivó részben részleteseb
ben emlékeztünk meg. A konvencionális gyakorlatoknál eleinte a precíz
végrehajtásra kell a súlyt fektetni és csak később térünk rá a gyorsa
ság fokozására.
CSELTÁMADÁSOK
A tőrvívásnál csel alatt egy valódi szúrás mutatását értjük abból
a célból, hogy ellenfelünket védésre birjuk s amidőn ezt végrehajtja,
az ezáltal keletkezett résbe szúrunk. A cseleket bevezethetjük egyenes
szurócsellel, kitérő szurócsellel, kötések és battuták utáni csellel, kötött
szurócsellel, kupécsellel. Az egyszerű cselek helyett alkalmazhatunk kettős,
sőt hármas cseleket, ha ellenfelünk magatartása ezt megköveteli.

283. ábra. A francia

szeptimvédés

VÁLTÁSOK É S Á T V I T E L E K

Ha egyik kötésből ugy megyünk át a másikba, hogy közben az
ellenfél öklét megkerüljük, akkor ezt a mozdulatot váltásnak nevezzük, pl.
kvartból sziksztbe. Ha egyik kötésből ugy megyünk a másikba, hogy
az ellenfél pengéjével az érintkezést nem szüntetjük be, ezt átvitelnek
nevezzük. Pl. ha kvartból szekondba megyünk, vagy viszont; ha sziksztből szeptimbe megyünk, vagy fordítva.
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PENGET AMADÁSOK
A pengetámadások alatt, amint már a kard tárgyalásánál is emii
tettük, azokat az akciókat értjük, amelyeknél előbb az ellenfélnek a
vonalban, vagy a vonalhoz közel álló pengéjét támadjuk meg. Ezek
között a kötéseket már megemlítettük. A kötések után következnek az
elütések (battuta, battement). Ezeket ugy hajtjuk végre, hogy tőrpengénk
közepével az ellenfél pengéjének a közepére egy erőteljes ütést mérünk
s ezáltal a vonalból azt eltávolítjuk, ellenfelünk fogását meglazítjuk s
egyidejűleg az idegeire is hátrányosan hatunk. A battutákat meglepően
és a legrövidebb utón kell végrehajtani, hogy az ellenfél pengéjét idő
előtt ki ne szabadithassa. Ha a battement sikerül, pillanatnyi késedelem
nélkül kell pengénket a vonalba hozni és szúrni. A battutákat lehet
váltással összekötni s akkor a váltóbattuták keletkeznek. Lehet saját
kötésből, vagy védőállásból körzéssel (contrabattuta), az előbbi esetben
akkor, ha az ellenfél pengéjét kiszabadítva, visszatér a vonalba.
Kötött szúrások (filo). Kötött szúrásnak nevezzük a kötéssel össze
kapcsolt szúrást, amelynél a támadó penge egy pillanatra sem hagyja
el az érintkezést az ellenfél pengéjével. A tőrvívásnál ezt a támadási
akciót gyakran és hatásosan lehet alkalmazni mint direkt támadást és
mint cseltámadásnak a bevezetőjét, valamint a visszaszurásokná! is. Kü
lönös gond fordítandó tehát a filok begyakorlására annál is inkább,
mert csak a tőrvezetés tökéletes precizitása mellett és a tempó ügyes
kihasználásával lehet sikeresen keresztülvinni. Filot lehet csinálni kvart
kötésből belül és a tőrhegy balra való körzésével alul (quarta fianconata, Quart-Flanconnade); szikszt- vagy terckötésből felül; szeptimkötésből felül (szikszten keresztül) és alul (fianconnata) és végül szekund
kötésből alul. A filokat egyszerű-, váltó- vagy engedő védésekkel há
rítjuk el. A fiiokhoz szokták sorozni a copertinot, amelyet ugy hajtunk
végre, hogy kvartkötésből fokozatosan áttérünk a francia kvintkötésbe
és súrolva az ellenfél pengéjét fönt negyedik kézállásból szúrunk. A
copertinot lehet mint bevezető cselt is alkalmazni.
VÁLTÓVÉDESEK ÉS KÖRVÉDÉSEK
Ha pengénk vivóállásban vagy vonalban van, az ellenfél szúrását,
amint már emiitettük, védhetjük direkt egyszerű páráddal (pl. egy belső
szúrást kvarttal), de védhetjük körzéssel olyképpen, hogy az ellenfél
tőrét és öklét egy körrel megkerülve, az ellenkező oldalon vesszük a
védést. (Az itt emiitett példánál szikszttel, illetve terccel.) Ilyenkor a
tőrünkkel egy váltási mozdulatot végzünk és ezért nevezték el ezeket
a védéseket váltó-védéseknek (Wechselparade). Annyi váltóvédés van,
mint ahány egyszerű védés. Ha a szúrás pillanatában tőrünk valamely
meghívásban, vagy védőállásban, vagy kötésben van, és ellenfelünk egy
egyenes szúrással vagy cavationeval támad, az egyenes védés helyett
védhetünk körzéssel. Az igy alkalmazott védéseket nevezzük kör- vagy
körzővédéseknek (Contro-Paraden). A körparádok is ép ugy, mint a
váltóvédések, rendkívül fontosak a tőrvivásnál, mert azáltal, hogy az
ellenfél támadásaival szemben folyton változtathatom a különböző védé
seket, rendkívül megnehezítem a támadás folytatását. Ezért sokan azt
tartják, hogy a tőrvivásnál a védés könnyebb, mint a támadás és
ezért van az, hogy az igazi nagy vivók mindig a legegyszerűbb táma
dási akciókkal dolgoznak, vagyis egyenes szúrással és cavationeval.
Ha támadásunk alkalmával az ellenfél váltóvédését vagy körvédé
sét, illetőleg contravédését egy körszerű mozdulattal kikerülve, szúrunk,
ezt már nem kitérő szúrásnak nevezzük, hanem körzőszurásnak (Cirkula-

