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Bevezetés

Európa és  nemzetünk  történelmét  át  meg  átszövik  azok az 
események,  melyek  történelmi  sorsfordulót  jelentő  küzdelmet  és 
csatát  eredményeztek.  A  történelmi  eseményeket  tanulmányozva 
megállapítható, hogy a küzdelem, a háború mindig jelen volt és - az 
áldozatok, a tragédiák ellenére - gyakran fejlődést eredményezett. Ez 
az  egyszerűsített  megállapítás  csak  népek  globális  konfliktusaira 
vonatkozik.

Az emberi tevékenységet több ezer éven keresztül jellemzi a 
küzdelem, a vadászat, a harc, az ezekre történő felkészülés és az így 
kialakult  mozgásanyag.  A  küzdelemben  résztvevő  embereknek 
mindig  kiemelkedő  fizikai  erőnléttel  kellett  rendelkezniük  és 
eszközeiket,  fegyvereiket,  fegyverzetüket  nagy  ügyességgel  kellett 
használniuk.

A  sportmozgások  történetét  tanulmányozva  meg  kell 
állapítani, hogy az régebben főleg a katonai felkészítést szolgálta. A 
koordinált  és  tömeges  összhangot  is  igénylő  harci  és  katonai 
kiképzés  tudatos,  tapasztalatokon  alapuló  oktatást  és  gyakorlást 
igényelt.

Nagy  történelmi  események,  nemzetek  csatái,  háborúi  a 
művészetek állandó témái, megjelennek képzőművészeti alkotásokon 
és gyakran alapjai irodalmi műveknek is.

Napjainkban  reneszánszát  éli  a  történelmi  események,  a 
használt  eszközök,  öltözetek,  stb.  felelevenítése.  Ennek szabadidős 
tevékenység keretében három fő formája alakult ki:
- eszközök, felszerelések,  öltözetek, használati tárgyak
rekonstrukciói, ma is használható változatok készítése,
- mozgásos tevékenységek felelevenítése (tánc, sport, stb.)
- szokások, szabályok, formák felelevenítése
hagyományőrző tevékenység keretében.
Ezek  együttes  felhasználása  jelenik  meg  ünnepi  játékok 
programjában, rendezvényeken, filmeken és színházi jelenetekben.

Ez  a  könyv  a  teljesség  igénye  nélkül  igyekszik  egy  rövid 
történeti  áttekintés  után  különféle  történelmi,  katonai  és  népi 
sportmozgások megjelenítésének lehetőségeit bemutatni.
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 A  feldolgozások  „megszelídített”  szabályrendszer 
segítségével  alkalmasak  a  szabadidő  hasznos  eltöltésére,  hiteles 
mozgásanyag bemutatására.

 A könyv megjelenését a szerzők azért is fontosnak tartják, 
hogy  a jelzett rendezvényeken a felelevenített korok sport, had- és 
harcászattörténeti  epizódjai  a  korra  jellemző  „stílus”  irányzatokat 
mutassák be. Látszólag ez elenyésző problémát jelent, valójában, - 
például  egy  kosztümös  történelmi  filmben  ahol  a  környezet,  a 
bútorzat,  a ruhák, a fegyverek, a zene és a tánc egyaránt tükrözi a 
korhűséget,  -  indokolatlan,  hogy  a  küzdelem,  a  harcászati  és  a 
sportmozgások  ne  a  kornak  megfelelően  ábrázolják  a  drámai 
eseményeket.

Felvetődik  a  kérdés,  hogy  egyáltalán  lehetséges-e  hiteles 
kutatásokat végezni ezen a területen. Eszközök, tárgyak mint tárgyi 
emlékek fennmaradtak, a zenét a kották és a történelmi hangszerek 
megőrzik,  a  táncot  a  ránk maradt  rajzokon festményeken  ábrázolt 
megmerevedett  mozgásokból  a  koreográfusok  képesek  pontosan 
rekonstruálni.  Az  elmúlt  évtizedek  kutatómunkái  alapján 
egyértelműen  kijelenthető,  hogy  a  harcászati  és  sportmozgások 
rekonstruálásához  igen  nagy  mennyiségű  korabeli  anyag  áll 
rendelkezésre.  A  szinte  feldolgozhatatlan  mennyiségű  képi 
információ,  melyeken  megmerevedett  mozdulatok  láthatóak  egy 
alkalmas  módszerrel  „megmozdítható”  és  dinamikusan, 
folyamatában bemutatható.

Ajánlás:  A  könyvet  ajánljuk  mindazoknak,  akiket  érdekel  a 
történelem, a sport, a testedzés, a kultúra és a művészetek. 

Reményeink  szerint  haszonnal  forgathatják  amatőrök  és  profik, 
ötleteket  és megvalósítási  lehetőséget  meríthetnek  belőle  ami  saját 
maguk és mások örömét is szolgálja.

Köszönet nyilvánítás: A mű szerzői köszönetet mondanak a
WESSELÉNYI MIKLÓS NEMZETI IFJÚSÁGI- ÉS 

SZABADIDŐSPORT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNYNAK,

hogy lehetővé tette támogatásával a könyv megjelenését. 
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Történeti áttekintés

Ókori testkultúra

Az  európai  testkultúra  története  az  időben  visszatekintve 
nyomon követhető mindaddig, amíg a történelmi események írott és 
tárgyi emlékeit szemügyre vehetjük. Abban a pillanatban, amikor az 
ősember  fölrajzolta  első  vadászjeleneteit  a  barlang  falára, 
tulajdonképpen  megkezdte  az  első  mozgástörténeti,  testkultúrára 
utaló  anyag  feldolgozását.  Anélkül,  hogy  belebonyolódnánk  az 
ember történetének korai szakaszába, éppen csak megemlítjük Kréta 
és  Mükéné  nagyon  szervezett,  tudatosan  felépített  akrobatikus 
elemeket is magába foglaló testnevelési rendszerét és tovább lépünk 
az antik gimnasztika egyes korszakaihoz.

A  Kr.e.  IX-VIII.  században  kialakult  görög  városállamok 
önvédelmének  és  katonai  tevékenységének  összehangolása  már 
komoly  feladat  elé  állította  az  akkori  vezetést.  A  nevelés  törzsi 
formáit fölváltotta a városállamok sajátosságainak megfelelő képzés, 
de a fegyverzet,  a kultikus  hagyományok,  a helyi  események még 
meghatározóak  voltak.  Mindezeket  figyelembe  véve  ezt  már 
nevezhetjük  hellén  testnevelési  rendszernek  is,  azaz  az  antik 
gimnasztika kialakulásának.

Az  antik  gimnasztika  oktatási  céljait  a  katonai  kiképzés 
alapjait szolgáló feladatoknak tekinthetjük. Maga a képzési rendszer 
három fő részből állt:
1. Korosztályhoz  kötött,  hét  éves  korig  tartó,  a  gyermekek 

mozgásos, játékos formában történő oktatása. Célja a legkisebbek 
mozgásigényének  kielégítésén  túl  az  alapvető  egészségügyi, 
higiéniai,  akarati  és erkölcsi  normákhoz való szoktatás volt.  Az 
ekkor  alkalmazott  játékok  is  tartalmazták  már  a  palesztrika  és 
orkhesztika elemeit.

2. A  második  szakasz  szorosabban  vett  testnevelési  elméletét  a 
palesztrikai ismeretek foglalták magukba. 
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3. A  hét  évesnél  idősebbek  nyílt  gyakorló  tereken, 
birkózócsarnokokban - a  palaisztra  szó birkózó csarnokot jelent, 
innen  származik  a  palesztrika  -  tanulták  a  kidolgozott 
mozgásanyagot,  melyet  igen  magas  szinten  oktattak  koruknak 
megfelelően.  A gyakorlás természetesen nem csak a birkózásra, 
hanem  például  a  pankrációra,  az  ökölvívásra,  a  kőhajításra,  is 
kiterjedt.  (1.  kép) A fegyveres  futás,  a távolugrás,  az  úszás,  az 
íjászat,  a vívás,  az  evezés,  a  lovaglás  és a vadászat  (2.  kép) is 
része volt a hellén korszak testnevelési kultúrájának.

1. kép
a. b. c.

d. e. f.
a.) fegyveres futók, b.) stadion futók, c.) birkózók, d.) 

ökölvívók, e.) pankrátorok, f.) kocsihajtás
ábrázolások ókori görög vázákon

2. kép
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a.) lovasok a startban egy Kr.e. V-VI. századi görög amforán

b.) vadászjelenetek egy görög vázán Kr.e. 560-ból

A spártai testnevelés némiképpen eltért a többi városállamétól, 
mert pl. hiányzik az úszás és evezés oktatása, de a lányokat húsz éves 
korukig a férfiakhoz hasonlóan nevelték, hiszen fontos szerepük volt 
a város védelmében. (3. kép)

3. kép

spártai futónő szobra Kr.e. VI. század első feléből

3.  Az  antik  gimnasztikai  rendszer  harmadik  fő  összetevője  az 
orkhesztika,  amely  a  rituális  és  ősi  beavatási  szertartásokból 
származó  mozgásművészetet  és  ügyességi  gyakorlatokat  is 
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tartalmazta.  Megjelentek  a  testnevelés  olyan  részei,  mint  a 
labdajátékok,  megtaláljuk  az  akrobatikus  mozgás,  a  harci  és 
színházi táncok elemeit is. (4. kép)

4. kép

a.) spártai fegyveres tánc egy Kr.e. IV. századi görög domborművön

b.) fuvolajátékos és táncosnő egy Kr.e. VI. századi tálon

Herodotosz, Xenophon és más híres ókori szerzők is rámutatnak e 
felkészítés  jelentőségére,  kiemelve,  hogy  ez  nemcsak  a  fegyveres 
küzdelemre,  hanem  az  egész  nép  tradicionális  megjelenésére  is 
jelentős hatással van. Az ókori görög városállamokban a testkultúra 
ugyanolyan alapvető részét képezte a műveltségnek mint az írás vagy 
az olvasás.
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A  görög  kultúra  alakulását   vizsgálva  azt   találjuk,   hogy  az 
agonisztika, - az ellenőrzött felkészítés mellett a beavatás aktusával 
kapcsolatos versenyküzdelmek - létrejötte időrendben megelőzte az 
intézményes hellén gimnasztika kibontakozását.

A sportlátványosságok végül eljutottak egy nagyon szervezett 
formához az antik Olimpiai játékok idején. Az első feljegyzések a 
Kr.e. 776-ban megrendezett játékokról maradtak ránk. A könyvnek 
nem feladata  hogy,  elemezze az olimpiai  játékokat  és azt,  hogyan 
alakult  ki  maga  a  terület,  ahol  ezeket  bonyolították,  csak  annyit 
említünk meg, hogy a Kr.e. IX. században felgyorsult az osztályok 
tagozódásának  folyamata  a  görög  társadalomban,  ezért  a  próbák, 
rituális köntösük egy részétől megszabadulva, nyilvános társadalmi, 
önellenőrző rendezvényekké alakultak.  A sportolóknak hihetetlenül 
fontos szerep jutott, kiemelkedő helyet tölthettek be a társadalomban. 
Az olimpiai faluban komoly sportlétesítmények épültek. Külön teret 
alakítottak ki a lovasversenyek, valamint egyéb küzdelmek számára 
is. (5. kép)

5. kép

a.         b. c.
a.) az olimpiai falu modelljének a fotója, b.) kapu az olimpiai 

stadionban,
c.) részlet a futó folyosóból (olimpiai csarnok)

A birkózás és a pankration nélkülözhetetlen volt a könnyen 
tompuló és csorbuló fegyverekkel vívott harcban. 
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Egy ütközetben, ha a harcos fegyverei megsérültek, - mivel 
erre a korra jellemző, hogy egy csata párharcok halmazaiból alakult 
ki,  -  előfordulhatott,  hogy a  küzdő felek  pusztakézzel  fejezték  be 
csatájukat. 

Ezért  eleve  felkészítették  a  katonát  arra,  hogy  ne  bízzon 
pusztán  fegyvereiben,  hanem  meg  tudja  védeni  magát,  magas 
testkultúrával rendelkezve, puszta kézzel is egy küzdelemben. Ebben 
az esetben túllépve a birkózás kereteit,  keveredtek a küzdősportok 
elemei,  például megfigyelhetjük az ökölvívás jellemző mozdulatait 
is.

Sport körülményei között találhatunk olyan küzdelmet ahol a 
himasztnak  nevezett  kesztyűt  használták,  amit  bőrszíjakkal 
erősítettek  a  kezükre.  Használatának  két  oka  is  lehetett,  vagy  az, 
hogy nagyobb nyomatékot tudjanak adni ütéseiknek, vagy az, hogy 
kezüket védjék.

Párviadal esetén a versenyzők saját életerejét testesítette meg 
a  küzdelem.  A  mai  felfogástól  eltérően  az  ellenfél  tényleges 
legyőzése, vagy a vereség elismertetése volt a cél. A birkózásnál a 
látványos  akcióképtelenné  tétel,  például  térdelő  helyzetbe 
kényszerítés vagy lefogás jelentette a győzelmet. Az ökölvívás és a 
pankration  esetében,  ebben  a  korban,  csak  akkor  érhetett  véget  a 
küzdelem,  ha  az  egyik  fél  elájult,  megsérült  vagy  feladta  a 
mérkőzést. Ezt a győzelmet katonai diadalként is ünnepelhették, mert 
a  megfutamodást,  mint  ismeretlen  megoldást  tüntették  fel.  Arra  is 
találunk  utalást,  hogy  a  megfutamodást,  a  csatákhoz  hasonlóan, 
halállal büntették, pl. Spártában.

Az ókori görög testkultúra virágkorát a Kr.e. VI-V. században 
élte.  Ekkor  a  fejlett  rabszolgatartó  társadalmat  szükségszerűen 
behálózták  a  sokoldalú  fizikai  alapképzés,  minősítés, 
teljesítőképesség,  teljesítés  motívumai.  A testkultúra  virágkorában, 
az önmagában bízó görög ember, a rítus kötelékeitől megszabadulva, 
teljesítőképessége  magas  szintű  vizsgálatának  eredményeként 
létrejött edzésmódszerek segítségével a Kr.e. VI-IV. században olyan 
teljesítményeket ért el, amit nagyon sokáig nem tudtak felülmúlni.
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Külön  kell  említeni  Spárta  testnevelését.  A  törzsi 
hagyományokat erősen őrző testkultúra a Kr.e. VI. században érte el 
csúcspontját.  Itt  egyértelműen  katonai  nevelésre  törekedtek, 
olyannyira, hogy a spártai apa újszülött gyermekét kénytelen volt a 
vének tanácsának megmutatni és csak úgy engedték azt fölnevelni, 
ha  életrevalónak  találták.  A  spártai  testnevelési  rendszert 
megvilágítják  Platón  pedagógiai  munkái.  Az  itteni  gyerekek 
játéktevékenységét  kicsiny  koruktól  úgy  irányították,  hogy 
hozzászokjanak  a  felnőtt  életfelfogáshoz,  és  a  katonai  előképzés 
bizonyos elemeit is elsajátítsák. Érdekes módon valósították meg a 
gyermekek szellemi  és fizikai  felkészítését.  Hét  éves koruktól  egy 
sajátos  állami  intézmény  rendszer  nevelte  őket,  ahol  képzett 
felügyelők  feladata  volt  a  fizikai  és  lelki  megpróbáltatások 
elviseléséhez  való  szoktatásuk.  Tizenöt  éves  korban  váltak 
esedékessé azok az eldurvult avatási  próbák, amelyek során ezek a 
fiatalok  30-40  fős  csoportokra  osztva  meghatározott  harci 
gyakorlatok  végrehajtását  kapták  feladatul.  Az  ilyen  akciók  során 
magukra és vezetőikre voltak utalva. Ez a fajta képzés áldozatokat is 
követelt,  például  a  helóták  falvai  és  házai  ellen  végrehajtott 
rajtaütések során az ott  élők közül.  A próbaév leteltével a serdülő 
ifjak  már  teljes  egészében  a  katonai  felkészítés  résztvevői  lettek. 
Menet  és  fegyvergyakorlatok,  ökölvívás,  valamint  a  spártai 
gimnasztika minden elemét el kellett sajátítaniuk. Táncuk is a harcra 
nevelést  szolgálta.  A  táncelemeket  katonai  mozgásanyagból 
összeállított,  fegyverrel  imitált  küzdelemmel  tűzdelték  tele.  (4.  a. 
kép)  A 20 éves kort elért fiatalokat ismét megerőltető próbák várták. 
A rendszeres katonai képzés 30 éves korig tartott, de a férfiaknak ezt 
követően  is,  meghatározott  időszakonként  ki  kellett  járniuk  a 
gyakorló terekre.

A rabszolgatartó poliszok társadalma a Kr.e. VI-V. században 
élte  virágkorát,  az  Olimpiai  játékok  is  igen  magas  színvonalra 
emelkedtek.  Ha  együtt  elemezzük  a  hellenisztikus  sportok, 
testkultúra és katonai képzés lényegét, nyilvánvalóvá válik, hogy a 
társadalom minden esetben egy magas szintű fizikai felkészítést  és 
egy állandó készenléti állapotot kívánt elérni.

13



Az ókori  görög  testkultúra  klasszikus  formáinak  válsága  a 
Kr.e.  V. század végétől  átszőtte  a görög társadalmat.  Az Olimpiai 
játékokat a poliszok fénykorára jellemző módon próbálták folytatni, 
de  a  Kr.e.  IV.  század  pánhellén  játékai  inkább  csak  a  múlt 
nagyságára  emlékeztettek.  Nagy  Sándor  vezetésével  a  macedón 
hódítás új  helyzetet  teremtett,  de a társadalom belső válságát csak 
átmenetileg oldotta meg. Macedónia az ókori kelet jórészét uralma 
alá hajtotta. A görög befolyás nyomán egész sor hellén birodalom és 
városközpont jött létre amelyeknek épp olyan szükségük volt belső 
egyesítő  intézményekre  mint  a  régi  poliszoknak.  Az  újonnan 
keletkezett  birodalmak  gazdag  fővárosai  azonban  egészen  mást 
kívántak  a  testkultúrától  mint  a  régi  Hellasz.  A  sokoldalú  fizikai 
terhelést  kiváltó pentatlont kiszorították a kisebb fizikai terheléssel 
járó,  esztétikus  elemeket  tartalmazó,   szórakoztató  játékok  és  az 
önkifejező táncok. A fizikai kondíció ellenőrző szerepe végleg átadta 
helyét  a  sportpályán  kiváló,  hivatásos  atlétáknak  és  elindult  egy 
specializálódás.

A hellén testkultúra vázlatos áttekintésénél érdemes említést 
tenni arról, hogy a római hódítások után milyen módon folytatódott 
az  ókori  Olimpiai  játékok  története.  Több politikus  tett  kísérletet, 
arra,  hogy  e  versenyeket  birodalmi  játékokká  alakítsa.  A  175. 
Olimpiai játékokat például Rómában kellett volna megrendezni egy 
Sulla nevű római diktátor elgondolása szerint, de végül nem sikerült 
megvalósítani.  Visszakerült  Görögországba  a  játékok  bizonyos 
rendszere, de erre azonban már rányomta bélyegét a római igazgatási 
elképzelés  és  filozófia  jellege.  A  római  hódítást  követő  átmeneti 
hanyatlás  után  a  császárok  és  helytartók  támogatásával  újból 
látogatottá váltak a játék helyek. Szerte a birodalomban egyre jobban 
nőtt a tehetséges atléták iránti kereslet. A kialakult profizmus miatt 
eldurvultak a játékok. Az időnként cirkuszi mutatvány számba menő 
viadalokon előfordult,  hogy az ökölvívó-szíjtekercseken különböző 
rézbütykök,  rézpántok  jelentek  meg,  ami  a  gladiátor  viadalokhoz 
tette hasonlóvá a küzdelmet. (6. kép)
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6. kép

a.) bőrszíjak egy 
ökölvívó kezén 

b.) római ökölvívó
egy IV. századi

mozaikon

Az ókori római testkultúra jól láthatóan hellenisztikus mintára 
formálódott, de megfigyelhető a társadalmi eltolódás. A ránk maradt 
feljegyzésekből arra következtethetünk, hogy a fiatalok felkészítése 
15-16.  éves  korig,  a   hadseregbe  történő  belépésig,  a  család 
feladatkörébe tartozott. Kisebb hangsúlyt fektettek a polgárok a testi 
kultúra  fejlesztésére,  a  testi  erő  fenntartására,  mint  annakidején  a 
görögök.  Egyértelmű,  hogy  magas  színvonalon  szervezett  katonai 
táborokban  oldották  meg  azt  a  sokoldalú  képzést,  amelyre  a 
hadseregben szükség volt.

Figyelmet érdemelnek a Római Birodalomban magas szinten 
űzött kocsi- és lovasversenyek is, amelyeket az úgynevezett cirkuszi 
tevékenységek  kategóriájába  sorolhatunk.  (7.  kép)  Itt  a  hajtók 
személyében nagy változatosságot találunk, volt köztük rabszolgából 
szabaddá vált római polgár, római polgár, arisztokrata és bárki, aki 
csak  elindulhatott  ezeken  a  versenyeken.  A  kocsi  és  fogatolása 
reprezentálta  a  egyik  legmagasabb  technikai  fejlettségi  színvonalú 
katonai  egységet  is.  A  kocsiversenyeken  a  hajtás  technikája  és  a 
győzelemért  való  küzdelem  lehetővé  tette,  hogy  a  hajtó  minden 
eszközt megragadjon, akár ellenfelét a kocsiból ki is üthette, ami arra 
utal,  hogy ez  a  katonai  képzés  valamilyen  szintjét  is  megpróbálta 
bemutatni.

15



7. kép

a.) kocsiverseny a Circus Maximusban egy III. századi 
domborművön Faligno, Itália,

b.) A Circus Maximus a császárság korában - rekonstrukció

A gladiátor játékok jelentős eltérést mutatnak a testkultúrával 
szemben, mert ott szinte a halálra készítették föl azokat az embereket 
akiknél nemcsak a testi ügyesség, hanem a fájdalmak elviselése és a 
halál gondolata is felvetődött amikor a küzdőtérre léptek. (8. kép) 
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8. kép

gladiátorok egy római mozaikon
A gladiátorképzés és a testkultúra között jelentős különbséget jelent 
az eltérő motiváció.

A  gladiátorviadalok  Kr.e.  III.  századtól  tűntek  fel  a 
birodalomban, megkezdődött a gladiátor-iskolák kialakulása. Ekkor a 
viadalok  jóval  kegyetlenebbek  voltak,  mint  a  császárság  idején. 
Néhány  elszánt  kalandor  kivételével  a  gladiátorok  tömegeit 
erőszakkal  juttatták  ide.  Rabszolgákat,  elrabolt  polgárokat, 
hadifoglyokat, elítélteket és bűnözőket kényszerítettek erre a sorsra. 
Az utánpótlás persze biztosított volt, ha csak a büntetéseket vesszük 
figyelembe, akkor is három felöl. Ide sorolhatjuk először azokat, akik 
gladiátor  kardjára  ítéltettek,  ami  azt  jelentette,  hogy  harcedzett 
gladiátorral,  azaz képzett,  iskolázott  vívóval állították szembe, ami 
szinte  mindig  a  gladiátor  győzelmével  végződött.  A  második 
lehetőség a vadállatok elé dobás, ekkor adtak valamilyen kezdetleges 
fegyvernek  tűnő  eszközt  az  elítélt  kezébe,  de  természetesen  a 
küzdelem megnyeréséhez  csodára  volt  szükség.  A harmadik  ítélet 
nyújtotta  talán  a  legtöbb  lehetőséget  az  életben  maradáshoz  mint 
büntetés,  amikor  gladiátoriskolába  küldték  az  elítéltet  a  bírák.  Ez 
nem jelentett feltétlen halált, mivel bizonyos számú küzdelem után a 
gladiátor mentesülhetett a viadalok kötelezettsége alól, ennek jeléül 
fakardot  kapott  és  ha  rabszolga  volt,  adott  esetben  fel  is 
szabadították.
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9. kép

római nők kargyakorlatai egy III. századi mozaikon

A Római  Birodalomban,  a  császárság korában,  Kr.e.  31-től 
476-ig már  azt  érezhetjük,  hogy a polgárok és az arisztokraták  az 
esztétikumot  szolgáló  testkultúra  felé  fordultak,  a  békésebb 
sporttevékenység,  például  a  súlyemelés,  súlylökés,  futás, 
gimnasztika,  a  fürdőkultúrával  is  terjedő  labdajátékok  és 
testgyakorlatok számítottak kedveltnek. (9. kép)

A kocsizás  és  a  fogathajtás  szerepe  megnőtt,  a  császárság 
korában  a  legkedveltebb,  leglátogatottabb  sportversenyek  közé 
számított.  A birodalom bukását sejtető eseményekkel egy időben a 
lótenyésztők csoportokat hoztak létre, melyeket cirkuszi pártoknak is 
neveztek. Négy fő, un. factióba tömörültek, ezek a fehér, vörös, kék 
és  zöld  színű,  birodalom  szerte  azonosítható  csoportok  voltak, 
melyek küzdelme komoly társadalmi feszültség-levezető feladatot is 
ellátott. A szurkolók között esetenként tömegverekedés tört ki, de ez 
hozzátartozott a pompájában már kissé megkopott Római Birodalom 
testneveléséhez.
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Középkori katonai sportok

A  történeti  áttekintést  a  honfoglalás  korával  folytatjuk.  A 
Római  birodalom  bukása  utáni  időszak  ugyan  tartalmaz  érdekes, 
említésre  méltó  eseményeket,  például  a  vikingek,  a  frankok,  a 
germánok kapcsán, azonban nem célszerű belebonyolódni a már-már 
ismétlődőnek  tűnő  harci  mozdulatokat  és  küzdősporti  elemeket 
magába foglaló, inkább katonai jellegű tevékenységekbe.

Számunkra,  a magyarság történetét  kiemelve,  a honfoglalás 
jelent  új  szakaszt  Európa  hadművészetében  és  a  korabeli  katonai 
felkészítésben.

A magyarok harcmodora elsősorban a gyorsan mozgó, lovas 
katonai  tevékenységen  alapult,  fő  fegyverük  az  íj  volt,  taktikailag 
egységes, komplex elképzelést valósítottak meg. Bölcs Leó császár 
„Taktika” című művében sok adatot találhatunk őseink képzéséről és 
harcművészetéről a honfoglalás korából. Fegyvereik, a reflexiós íjak 
technikailag sokkal fejlettebb eszközök, mint amit Európában addig 
bárhol használtak, mivel kisebb méret mellet nagyobb lőtávolságot és 
nagyobb  átütőerőt  értek  el.  Újdonságot  jelentett  az  is,  hogy 
viszonylag alacsony,  fürge lovaikkal gyors helyváltoztatásra voltak 
képesek  és  ezzel  egy  időben  koncentrált  nyílzáport  zúdítottak  az 
ellenségre.  Itt  említjük  meg  azt,  hogy Európában az  első  évezred 
második  felében   a  keletről  jött,  lovas  népek  hatására  jelentősen 
megváltozott a lovaglás módja. Külön kiemeljük a lovas-íjászatot és 
az ehhez szükséges technikai feltételeket. A lovas stabil helyzetéhez 
a  vágtató  lovon  megfelelő  támasztékot  kellett  biztosítani,  ezért 
alkalmazták  a  kengyelt.  A  már  említett  íj  rövid,  erős,  összetett 
szerkezetű, alkalmas a lovon való használatra. 
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10. kép

 
hátrafelé nyilazó magyar harcos XIII. századi ábrázolás, Aquilea

Történetírók műveiből tudjuk, hogy az ősmagyarok lovukról, 
harc  közben  látszólagos  megfutamodást  színlelve  visszafordulva, 
hátrafelé  is  lőttek,  bekerítő  és  egyéb  hadműveleteket  végrehajtva 
győzték le ellenségüket. (10. kép) 

11. kép

magyar harcos a honfoglalás korából
Az íjászat  és  a  lovaglás  összetettségét  vizsgálva  észre  kell 

vennünk,  hogy  a  honfoglalás-korában  korszerűen  elkészített  íj 
használatán  kívül  a  harchoz  több  más  feltételt  is  meg  kellett 
teremteniük a magyaroknak. Bölcs Leó császár leírásában megemlíti, 
hogy  a  nyíl  mellett  a  lándzsát  és  a  szablyát  is  igen  ügyesen 
használták,  följegyzések  szerint  ruházatuk  könnyű  volt,  bizonyos 
fajta pajzs használatáról is tudunk. (11. kép) Sírleletekből láthatjuk, 
hogy  a  szablyának  egy  hosszú  fokéllel  ellátott,  kis  keresztvassal 
készített  változatát  alkalmazták,  amit  valószínűleg  nem  párviadal 
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szerű küzdelemre szántak, a leletek alapján úgy gondoljuk, hatalmi 
jelkép is volt.

A  képzés  kora  gyermekkorban  kezdődött.  Arányos,  kis 
méretű  íjjal,  kisebb állatokra  madarakra  lőttek,  sőt  a kilőtt  -  hegy 
nélküli - nyílvesszőt is megpróbálták eltalálni. A gyerekek oktatása 
játékos  formában  folyt.  Ifjú  korban  a  képzés  jelentősen  változott, 
megjelent az ostor játék,  különböző dobó játékok, a birkózás, stb., 
melyek már a katonai felkészítést szolgálták. A felnőttek vezetésével 
a halászat és a vadászat is fontos szerepet kapott. Az évente többször 
megrendezett nagy vadászat az élelem szerzésen kívül hadi gyakorlat 
céljait is szolgálta. Itt lehetőség nyílt arra, hogy vágtató lóról, mozgó, 
helyét hirtelen változtató célon gyakorolhassák íjász tudományukat. 

12. kép

vadászjelenet egy faragott 
honfoglalás-kori kürtön

Régészek olyan korabeli ábrázolását is találtak, ahol a vadász 
lovon óvatosan megközelíti kiszemelt zsákmányát, majd gyalogosan 
közelebb jutva térdre ereszkedve célozza meg és ejti el a vadat. (12. 
kép)  Láthatóan őseink minden módját,  minden elemét ismerték az 
íjjal  való  vadászatnak  valamint  harcnak  és  eredményesen  tudták 
alkalmazni ezeket. Mai napig fennmaradtak dobófás vagy kelevézes 
népi játékok, melyekkel a célzó, célba dobó képességet, ügyességet 
is kívánták fejleszteni.
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Ahhoz, hogy az ismert kalandozások útvonalát végig tudják 
járni a magyarok, kiváló tájékozódó képességgel, állóképességgel és 
ügyességgel  kellett  rendelkezniük.  A  napokon,  heteken  sőt 
hónapokon  át  tartó  lovaglást,  a  csillagok,  valamint  a  nap  járása 
alapján  történő  tájékozódást,  a  menetből  történő  rajtaütést  csak 
képzett, kiváló fizikai állapotú, jó állóképességű és erőnlétű katonák 
hajthatták  végre,  amihez  megfelelő  képzés,  gyakorlás  szükséges. 
Arra, hogy, mennyire összetett lehetett a felkészülés, a ránk maradt 
mondákból,  legendákból,  krónikákban  leírt  történetekből  is 
következtethetünk. Példaként álljon itt egy történet, amit a kalandozó 
magyarok  görögországi  útján,  a  X.  század  közepén,  keletkezett 
legendaként  írnak  le.  Ebben  Botond  vezérnek  tulajdonítanak  egy 
birkózó küzdelmet  és a  Niketász nevű görög óriás  legyőzését.  Az 
elbeszélés  szerint  -  Kézai  Simon  krónikája  alapján  -  a  kalandozó 
magyarok egészen Konstantinápolyig nyomultak és a város falai alatt 
tábort  ütöttek.  Egy  óriási  termetű  görög  jött  ki  a  városból,  aki 
egyszerre  két  magyart  hívott  ki  birkózó  viadalra  és  fennhangon 
hirdette,  ha  nem  vágja  földhöz  mind  a  kettőt,  akkor  országa  a 
magyarok  adófizetőjévé  szegődik.  A  görög  fennhéjázó  szavai 
hallatán  Botond  felkapta  csákányát,  a  város  kapujához  rohant,  és 
egyetlen  ütéssel  akkora rést  vágott  rajta,  hogy a görögök a kaput, 
mint világcsodát  ki nem akarták javítani.  Azután viadalra állt  ki a 
görög óriás ellen. Amikor ez meglátta az egy szál magyart, kötekedni 
kezdett vele és azt kérdezte, miért nem hozott magával még valakit 
segítségül.  Ekkor  Botond  rátámadt,  mint  mondják  elkapta,  és  egy 
rövid órás tusa után a görögöt úgy földhöz vágta, hogy az talpra sem 
tudott  állni.  A  Képes  Krónikában  és  a  Budai  Krónikában  azt  is 
leírták,  hogy Botond Opur vezér  parancsára  mérte  a  kapura ezt  a 
hatalmas  ütést,  ami  állítólag  akkora  rést  vágott,  hogy  egy  ötéves 
gyermek  kényelmesen  ki  s  be  járhatott  rajta.  Ebből  arra 
következtethetünk, hogy a magyarok a pusztakezes küzdelemben is 
járatosak  voltak,  egy  kis  termetű  harcos  rendelkezhetett  olyan 
képességgel  és  birkózó  tudománnyal,  ami  alkalmassá  tehette  egy 
hatalmas termetű, erősebbnek tűnő ellenfél legyőzésére. 
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Az  európai  történetírás  ma  a  476-tól  1492-ig  terjedő 
időszakot  nevezi,  régebben  a  476.  és  1640.  közötti  időszakot 
tekintette  a  középkornak.  Mi  ebben a  részben  az  V-XVII.  század 
eseményeivel  foglalkozunk,  esetenként  XVIII.,  XIX.  századi 
utalásokkal. Ez az időszak Európa fejlődésében és kultúrájában olyan 
korszakokat  is  magában  foglal,  mint  a  gótika,  a  reneszánsz, 
közvetlen  külső  hatásként  megjelenik  az  iszlám,  kialakul  és  a 
korszak végére megerősödik a polgárság. 

Különböző  világrészek  népei  más-más  ütemben  jutottak  el 
életmódjuk  és  társadalmi  rendjük  változásának  megfelelően  a 
testkultúra  új  formáihoz.  A  honfoglalás  utáni  időszakban 
megkülönböztethetjük  a  szláv,  a  magyar  és  a  közép-európai 
testkultúrát. Magyarországon ennek alakulására a fizikai felkészítés 
európai formái voltak hatással, amiben döntő szerepet játszottak  a 
gazdasági és társadalmi kapcsolatok is. Bizánc inkább keletre fejtette 
ki hatását,  nálunk elsősorban a német eredetű lovagi kultúra jelent 
meg.

13. kép
huszárok

a.                      b.                       c.                        d.
XV. sz.,          XVI. sz.,          XVII sz. vége            XIX. sz

- XVIII sz. eleje
Esetenként  jelentős  hatást  gyakoroltak  a  testkultúrára  a  katonai 
felkészítésen keresztül az országban dúló háborúk. A mongol hódítás 
ismét  felélesztette  Magyarországon  a  könnyűlovasságot,  mivel 
felismerték előnyeit. Később pedig a kunok majd a törökök okoztak 
jelentős változást a magyar hadművészetben és felkészítésben, ennek 
köszönhető például a huszárság kialakulása is. (13. kép)
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Európában a VIII-IX. században megjelentek a lovagi tornák 
különböző  fajtái.  Érdemes  megemlíteni,  hogy  ebben  a  korban  a 
vallás  erős hatást  gyakorolt  a testkultúrára,  ezért  széles  társadalmi 
rétegek előtt a sport nem volt elfogadott testgyakorlati forma, inkább 
táncokban, aratási és más ünnepségeken bizonyos játékokkal lehetett 
az  akkori  parasztságnak  a  testmozgás  és  vetélkedés  iránti  igényét 
kielégíteni. (14. kép)

14. kép

táncoló paraszt pár egy tollrajzon ( Urs Graf  1525. )

 A nemesség feladata volt egy-egy ország, birodalom védelme 
saját  fizikai  erejével,  felkészültségével  és  fegyverzetével.  Ahhoz, 
hogy a  különböző,  egyre  erősödő,  súlyában  is  változó  felszerelést 
hatékonyan  tudják  alkalmazni,  állandó  gyakorlásra  volt  szükség, 
mely elsősorban a fegyverhasználat  gyakorlataiból és párviadalokból 
állt.  A  feudális  társadalom  kialakuló  rétegei  is  megformálták  a 
maguk ideáljait. Ilyen volt a lovagi eszménykép, mely sokoldalú és 
összetett.  Egy  nemes  lelkű,  gáláns,  mondhatni  „lovagias”,  fizikai 
erejében felülmúlhatatlan, legyőzhetetlen harcos képét állított a világ 
elé. (15. kép)

A lovag azonban nem csupán a fizikai erőt, a harci szellemet, 
a  becsületet,  a  kódex  normái  által  előírt  magatartást  tartotta 
tiszteletben  és  követendő  példának,  hanem  magát  az  isten  és  az 
egyház szolgálatának rendelte alá,  de ezzel együtt  a lovagi kultúra 
jelentette évszázadokon át a világi kultúrát is.
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15. kép
lovagok

a.                        b.                        c.                       d.
XI. sz.,                   XIV. sz.,             XV. sz.,             XVI. 

sz.

Amint  általában  megfigyelhető,  nem  minden  valósul  meg 
tisztán és elkülönülten, itt is tapasztalhatjuk a hagyományok és külső 
hatások  beépülését.  A  lovagi  kultúra  kialakulásában  a  germánok 
tavasz  ünnepi  vetélkedői,  a  normannok  évszakos  párviadalai 
ugyanúgy  helyet  és  szerepet  kaptak,  mint  ahogy  a  magyar 
államalapítás után a könnyűlovasságra jellemző ügyességi játékok és 
kisebb párviadalok.

Európa  történelmében  a  IX.  századi  mór  és  normann 
betörések  elleni  harcban  nyilvánvalóvá  vált  a  páncélos  lovasok 
előnye  a  -  termelésben  is  nehezen nélkülözhető  -  közszabadokból 
álló,  nehézkesen  szervezhető  hadsereggel  szemben,  ezért  a  frank 
uralkodók  belőlük  alakították  ki  seregük  gerincét.  Adott  terület 
határait  védő  lovas  katonák  sok  esetben  kisebb  csapatokba 
tömörültek,  lovagi  címet  kaptak  és  hűbéri  viszonyba  kerültek.  A 
lovagság  intézménye  a  XI-XII.  század  folyamán  már  behálózta 
Nyugat-Európát. A lovagi származás, a lovaggá avatás, illetve ezek 
feltételei  azt bizonyítják,  hogy elsősorban a katonai helytállás és a 
katonai  erények  számítottak.  Egyházi  és  világi  lovagrendek 
alakultak,  a  leghíresebb  a  Johanita,  a  Templomos  és  a   Német 
lovagrend  volt.  E  rendek  valamelyikének  tagjává  meghatározott 
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feltételek teljesítése után válhatott valaki, aki egyúttal vállalta, hogy 
élete ezután szigorú szabályok szerint folyik. 

A lovagság, a nemességen belül is zárt katonai rend, idealizált 
életmódja és etikája, mely a XII-XIII. századi trubadúr költészetből 
ismert, azonban az egész uralkodó osztályra hatott. 

A lovagi intézmények testnevelés formái a kor harcászatához 
szükséges magas fokú fizikai követelményekre épültek. Mondhatjuk, 
hogy a XIV. sz. végéig egy csata - hasonlóan az ókori görögökéhez 
és rómaiakéhoz - páros küzdelmek halmazaiból állt. 

A súlyos páncélzatban történő fegyverforgatás többek között 
jó  egyensúlyérzéket,  kiváló  állóképességet  és  magas  szintű  lovas 
tudást  igényelt.  A  képzés  a  fegyveres  és  pusztakezes  harcra 
koncentrálódott, eltűntek az antik katonákra jellemző gyakorlatok és 
a fegyveres táncformák is.

 A lovagi kultúra összetettségét fedezhetjük föl, Godelfroy de 
Preully  IX.  századi  provencei  származású  lovag  által  leírt  hét 
pontban, mely a szükséges készségeket foglalta össze:

1. lovaglás - equitare,
2. úszás - netere (ide tartozik a lóval való úsztatás is),
3. vadászat - aucupare,
4. íjászat - sagittare (ide tartozik a  számszeríj használat is),

5. vívás - certare (lovon, gyalog, minden eszközzel és pusztakézzel),
6. udvari szolgálat, szórakoztató táblás játékok, labda játékok - scacis 

ludere, ballare,
7.  udvari  jó  modor,  versmondás,  megfelelő  viselkedés,  tánc  - 

rondellus.
Természetesen ez az ideál nem volt minden lovag számára elérhető. 
Aki  nap-mint  nap  keményen  edzette  magát  a  lovaglás  és  a 
kardforgatás művészetében, az nehezen tudott megfelelni a könnyed 
tánc  és  a  versmondás  művészetének,  bár  voltak  akik  sikeresen 
közelítették meg ezt képet.

A lovagi  képzés  összetett  mozgásanyagának  elsajátításához 
különböző  segédeszközöket  is  igénybe  vettek  az  oktatás  során. 
Tipikusnak  mondható  a  fa  ló,  amely  az  egyensúly   fejlesztésének 
kelléke volt. A tanult mozgásanyag fontos részét képezték a mászó 
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gyakorlatok,  melyek  várostromoknál  voltak  szükségesek.  (A  XV. 
században népszerűek lettek az asztalugró és falrafutó versenyek. 

A müncheni királyi palota folyosóján található felirat szerint 
Christoph  bajor  herceg  egy  ilyen  alkalommal  lerúgott  egy  3,4  m 
magasan  bever  szeget.)  A  fegyverforgatási  ismeretek  egyik 
próbatételének számított a vadászat. (16. kép) Itt eleinte ugyanazokat 
a  fegyvereket  használták,  amelyekkel  csatában   és  egyéb 
küzdelmekben  is  részt  vettek.  A  későbbiek  folyamán  kialakultak 
speciális  vadászkardok,  vadászdárdák,  vagy  vadkandárdák, 
amelyeket másra már nem nagyon  lehetett használni. A gyakorláson 
kívül  a  vadászatnak  fontos  élelemgyűjtő  feladata  is  volt.  Érdemes 
megemlíteni, hogy a korai katonai hírszerzés kiemelten kezelte, ha 
egy szomszédos országban az uralkodó nagy vadászatokat szervezett. 
Ez háborúra való felkészülést  is  jelenthetett,  mert  a hadba vonuló 
csapatok élelmiszer tartalékainak feltöltését is szolgálhatta.

16.kép

szarvas-vadászat (Lucas Cranach fametszetén 1506.)
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A XIV. század közepétől  az íjászat  és gyalogos  harcmodor 
szerepe megnőtt. (17. kép) A vívóismeretek keretében sok, ma nem 
kimondottan vívó technikának számító gyakorlatot is oktattak. 

Ebbe a csoportba soroltak minden eszköz használatot,  sőt a 
pusztakezes  küzdelmet  is.  Korabeli  ábrázolásokon  láthatjuk,  hogy 
egy  fegyver  minden  részét  használták  a  támadásban  és  a 
védekezésben  is.  A  pusztakezes  küzdelem   számtalan  fajtáját 
ismerték és gyakorolták lovon és gyalogosan. (18. kép)

Az úszás  és a  lóval  való úsztatás  gyakran  a  folyókon való 
átkelés  egyetlen  lehetősége  volt.  Figyelembe  véve  egy  lovag 
felszerelésének súlyát és anyagát nem lehetett egyszerű egy folyón 
mindent problémamentesen átjuttatni.

Itt  említjük  meg  az  udvari  szolgálatot,  jó  modort  és  a 
játékokban  való  jártasságot,  melyek  egy  hűbéres  feladataként 
megjelenhettek.

A lovagi irodalomnak évszázadokon keresztül jelentős szerep 
jutott  az  anyanyelvi  kultúra  fejlődésében.  A  verselésben,  a 
költészetben való jártasság ugyan a lovagi készségek közé tartozott, 
de  az  írás-olvasás  nem  volt  követelmény.  (Erre  szolgáltak  az 
íródeákok.)

17. kép 18. kép

lóról íjászó lovag
(miniatúra a francia Histoire 

Universelle-ből)

öl birkózás
(ábrázolás a Túróczi Krónikából, 

László király és a kun vitéz)

28



Meg  kell  említenünk  a  középkori  katonai  mozgásanyagok 
között, a városok védelmével kapcsolatban, - melyet a városon belüli 
céhek, kézművesek  önálló csoportjának kellett megoldani, (például a 
Budai  Vár  Halászbástyának  nevezett  szakaszát  annak  idején  a 
halászok céhe kapta, hogy támadás esetén védjék meg), - kialakult 
képzést.  Európa  számos  nagyvárosában,  mint  mindenütt  ahol  a 
céhrendszer  kialakult,  létrejöttek  az  úgynevezett  vívócéhek.  Ezek 
minden katonai tevékenységre és más hasonló feladatra felkészítették 
a  város  férfi  lakóit,  de  tudjuk,  hogy  több  esetben  lovagokat  is 
képeztek.  Oktatási  anyagukat  gyakran  írott  és  képes  formában 
lejegyezték, közülük az egyik  legismertebb az 1443. és 1467. között 
elkészült  és megjelent Gothai Kódex, amit „Talhoffers Fechtbuch” 
címen  is  említhetünk.  Talhoffer  olyan  pontosan  írja  le  az  egyes 
mozdulatokat, ami csak magas szintű ismeretekkel rendelkező oktató 
vezetésével végzett edzőtermi munka esetén képzelhető el.

A  fegyveres küzdelem nemcsak katonai előképzés, testedzés 
célját szolgálta, hanem a kor igazságszolgáltatásának is fontos eleme 
volt.  A  perdöntő  bajvívás  a  középkorban,  Európa  népeinek 
történetében,  a  törvénykezés  szokásos  intézménye.  Ez  azt  jelenti, 
hogy peres ügyekben az ítélet nem bírói mérlegelés alapján született, 
hanem  a  perlekedő  felek  fegyveres  küzdelmének  eredményeként, 
bajvívással jött létre. Az istenítéletnek igen szigorú feltételrendszere 
volt.  Igyekeztek  az  azonosságot  és  arányosságot  megteremteni, 
abban bíztak,  hogy egy ilyen  küzdelemben nem jelenthet  előnyt  a 
magas képzettség, a technikai és erőnléti felkészültség. A perdöntő 
párviadal  különösen  a  fegyverforgató  nemesség  körében  volt 
népszerű, de így intézték peres ügyeiket a várjobbágyok, udvarnokok 
és  a  királyi  sereghez  tartozó  hadnép  is.  A  bajvívás  a  kornak 
megfelelő hadi öltözetben és fegyverzettel gyalogosan, vagy lóháton 
folyt  le.  A  kinyomozhatatlan  ügyek  eldöntésében  így  az  Isten 
akaratának kellett megnyilvánulnia, fellebbezésnek helye nem volt. 
Magyarországon a perdöntő bajvívásra vonatkozó első írásos emlék 
1024-ből  származik, amikor a Zalavári Apátság alapítólevelében I. 
István kötelezi magát arra, hogy az apátság jogainak és birtokainak 
védelmére  viadort  állít  ki.  A  viadorok  képzett  és  kifejezetten 
viadalokra felkészült „bérvívnokok” voltak, így ez egy tovább lépés 
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a  perben  álló  felek  harcában.  Németországban  több,  a  perdöntő 
bajvívásra vonatkozó írott anyag maradt fönn, ahol a meghatározott 
perrendtartásban  előírt  módon  és  helyen  vállalta  -  ma  úgy 
mondanánk  felperes  vagy  alperes  -,  hogy ilyen  módon  bizonyítja 
igazát.  Ezeknek  a  viadaloknak  rituális  rendszere  volt,  például  a 
facövek  átnyújtása  a  kihívás  elfogadását  jelentette,  ezután  a 
meghatározott  és  előre  elkészített  fegyverekkel  kellett  a  „peres 
feleknek”  a  küzdelmet  lefolytatni.  Európában  a  pusztakezes 
önvédelmi  technikák  elterjedését  a  gyalogos  istenítéleti  próbákra 
való  felkészítés  is  elősegítette.  A  XIV.  századra   ugyanis  a 
lemezvérteket  már  olyan  mértékben  tökéletesítették,  hogy  azokon 
keresztül  a  kor  vágó-  és  ütőfegyvereivel  legfeljebb  zúzódásokat 
vagy agyrázkódásos  szédülést  lehetett  okozni,  ezért  a  küzdő felek 
inkább arra törekedtek, hogy egymás ellenálló képességét felőröljék, 
majd az ellenfelet valamilyen pusztakezes fogással földre döntsék, és 
kegyelemtőrüket (miseri cordia) ellenfelük páncélzatának valamelyik 
nyílásához  téve  kicsikarják  a  váltságdíjat,  a  kártérítést,  a  hűbéri 
fogadalmat,  stb.  Az  istenítéleteket  és  a  lovagi  tornákat  is 
megtalálhatjuk a középkori városi vívócéhek anyagaiban. Talhoffer 
Gothai Kódexében látható,  hogy elkülöníti  a felkészítés különböző 
fajtáit,  külön  fejezetet  szentel  a  pusztakezes  és  minden  fegyveres 
küzdelemnek lovon és gyalog. (19., 20., 21. kép).

Az ábrázolásokon látható öltözetek és eszközök között lovagi 
felszereléseket és fegyvereket is találhatunk szépszámmal. Például a 
képeinken látható  pallos  vívás,  vagy a  lovas  gyakorlatok  a  lovagi 
képzés mozgásanyagát mutatja.

19. kép

önvédelmi technika a Gothai kódexből: szúrás hárítása puszta kézzel
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20. kép

lovas gyakorlat a Gothai Kódexből, hajító-lándzsa dobása célba

21. kép

pallós-vívás gyakorlat a Gothai Kódexből

Önálló rész foglalkozik a perdöntő bajvívással, például azzal, 
hogy  milyenek  egy  gyalogos  istenítéleti  párviadal  rituális  és 
környezeti  feltételei,  alkalmazott  eszközei  és  mozgásanyaga.  (22. 
kép) Részletesen bemutatja az egyes mozzanatok időpontját, például 
az esti imádságot, a kivonulást pirkadatkor, a fegyverek átvételét és 
természetesen  a  küzdelem  részleteit  a  végkifejlettel  együtt.  A 
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megismert anyagok alapján kijelenthetjük azt is, hogy vívócéheknél 
viadorok felkészítése is folyt.

22 kép

a. b.
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c. d.
a.), b.) lelki felkészülés, c.) az előkészített küzdőtér, d.) kivonulás

e. f.
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g. h.
e.) bevonulás a küzdőtérre, f.) elhelyezkednek a bírák és a nézők,

g.) kihirdetik a szabályokat, h.) átadják a küzdelem eszközeit

i. j.
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k. l.
i.), j.), k.) lezajlik a küzdelem, l.) az esemény lezárása

a-l. perdöntő párviadal egyes részletei a Gothai Kódexből
(Tallhoffer 1443.)

Európában  a  lovagi  tornák  a  XI.  sz.  végén terjedtek  el.  A 
lovagjátékok  kezdetben  a  harci  felkészülést  szolgálták  másrészt 
intézményes keretek közé próbálták szorítani a párbajozás szokását 
is. A lovagi játékoknak két fő formája volt, a páros és a csoportos 
viadal.  (23.  kép)  A  párviadal  két  lovag  teljes  vértezetben  lezajló 
összecsapásából áll. Itt általában arra törekedtek, hogy lándzsájukkal 
egymást kilökjék, kifordítsák a nyeregből. Innen származik a torna 
elnevezés, a tournoi - kifordítani - szóból. Ha a küzdelem az öklelés 
és a vívás után még nem dőlt el, a birkózás döntött. Ezeket a páros 
összecsapásokat  korabeli  német  kifejezéssel  tjost-nak  vagy 
franciásan  joute-nak  nevezték.  Gyakran  az  egész  vetélkedés  csak 
ilyen párviadalok láncolatából állt. A viadalok másik formája a torna, 
vagy bohurt, ami csoportos összecsapásokat jelent.

23. kép
lovagi viadal formák a XIV-XV. századból
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a.                                                 b.

c                                                   d.

e.                                                   f.
a.) kopjatörés, lovas párviadal (tjost), b.) csoportos lovas viadal 

(bohurt), c.) gyalogos párviadal lándzsával és karddal, d.) gyalogos 
párviadal kétkezes (másfél- kezes) pallossal, e.) gyalogos párviadal 

lándzsával és tőrrel, f.) lovas párviadal puszta kézzel (lovas birkózás)
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Általában  tompa  hegyű  lándzsákat  használtak  és  megállapodás 
szerinti fegyver sorrendet. Előfordulhatott éles fegyverek használata 
is. (24. kép) A bohurt veszélyes szórakozás volt a szabályzatok és a 
gondosan elkészített  páncélzat  ellenére is.  Ha figyelembe vesszük, 
hogy ez a fajta küzdelem inkább a katonai képzés céljait szolgálta 
érthető,  hogy a  balesetek ellenére  is  rendeztek ilyen  viadalokat  az 
adott hadsereg minél magasabb szintű készültsége érdekében.

24. kép

 
a.

b.
lovas viadal egy XVI. sz.-i tornakönyvből,

a.) kopjával, b.) karddal az aktuális fegyversorrend szerint
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Az előforduló halálesetek többnyire nem a fegyverek okozta sebek, 
hanem  az  elfertőződött  kisebb  sérülések,  az  esés  következtében 
szerzett agyrázkódás helytelen kezelése miatt következtek be, vagy a 
nagy  hőségben  és  porban  egymásra  zuhanó  emberek  és  állatok 
összenyomták  az  alulra  kerülő  mellpáncélját,  aki  egyszerűen 
megfulladt. Egyes adatok szerint 1241-ben Neuss-ban 100, 1290-ben 
pedig egy német fejedelmi játékokon 60 lovag halt meg egy bohurt 
viadalon.  Ismerve  a  korabeli  krónikások  szokásait  ezek  a  számok 
túlzások  lehetnek,  de  mondhatjuk,  hogy  a  fele  sem  kevés. 
Folytathatnánk  a  sort,  mert  a  XIII.  század  végéig  jellemző  volt  a 
halálos  baleset.  A XIV.  században  a  biztonság  javítása  érdekében 
megpróbálták szelídíteni  a lovagi  tornákat  és valóban az ügyesség 
fejlesztését  és  a  szórakoztatását  tekintették  fő  célnak.  Szabályokat 
alkottak és a két lovas közé egy palánkot, vagy korlátot helyeztek, - 
ezt bariernek hívták, - amivel kiküszöbölték annak lehetőségét, hogy 
a  két  ló  frontálisan  ütközzön,  vagy  a  kopján  és  az  előírt  találati 
felületen kívül más találkozási pont jöhessen létre a két lovas között. 
(25. kép) Itt a nyeregből való kivetés vagy feldöntés volt a fő cél. A 
XIV. századtól a vértek egyre fejlettebbek, egyre jobban borították a 
test  felszínét,  a  lemezpáncélok  egyre  tökéletesebb  kivitelezése 
megakadályozta, hogy a rákozások, (a páncél illesztéseinek határai) 
átengedjék az ellenfél lándzsájának a hegyét.

25. kép

a.) lovas párviadal lándzsával,
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IV. Vilmos herceg tornakönyve 1545-ből

b.) lovas párviadal, kopjatörés palánkkal elválasztva 1553-ból

A  viadalok  szabályaira  vonatkozóan  Saba  Malaspina 
feljegyzései alapján tudjuk, hogy különböző lovagi szokások voltak: 
eleinte a provancei, majd a XIV. században az itáliai normák, a XV. 
századtól a burgundi udvari etikett volt jellemző. Kelet-Európa egyes 
országainak kivételével a XI. századtól már csak született nemesek 
vehettek  részt  lovagi  tornákon,  akik  csak  adományok  formájában 
szerezték rangjukat azokat a hagyomány kizárta a játékokból.

26. kép
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Szent László király, ahogy a XV. században képzelték

Hazánkban a katonai testkultúra történetét követve láthatjuk, 
hogy a XI. századtól kezdve a lovagi harcmodor vált jellemzővé, I. 
László király már lándzsával és bárddal harcolt a feljegyzések és a 
képi  ábrázolások alapján.  (26.  kép)  Kálmán az ispánokat  páncélos 
lovasok  kiállítására  kötelezte,  II.  István  harcaiban  pedig  minden 
addiginál  jobban érvényesült  a  feudális  haditechnika.  Megjelent  a 
lovagi  kultúra,  kialakult  az  új  eszménykép.  III.  Béla  király 
Esztergomban  lovagi  tornát  rendezett  kíséretével  1189-ben  a 
Magyarországon  áthaladó  Barbarossa  Frigyes  tiszteletére.  Az  új 
fegyverzetű hadsereg és a belső viszonyokkal foglalkozó társadalom 
azonban nem készült föl eléggé egy őseink harcmodorához hasonlót 
alkalmazó  ellenséggel  szemben.  Az  1241.  évi  Muhi  csatában 
megmutatkozott, hogy a magyarság nagy része már elfelejtette az ősi, 
könnyűlovas harcmodort és nem tudott ellenállni egy ilyen technikát, 
egy ilyen  hadművészetet  alkalmazó támadóval  szemben.  A királyi 
csapatokra  támaszkodó  védelem  kevésnek  bizonyult,  új  hadsereg 
felállításához  páncélos  lovagokra  volt  szükség.  Az  új  védelmi 
rendszert  csak  úgy  sikerült  biztosítani,  hogy  a  királyi  birtokok 
jórésze  magánkézbe  került  és  az  így  meggazdagodott  urakat  az 
adomány fejében a király vár építésre és páncélos,  lovas hadsereg 
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kiállítására  kötelezhette.  Kialakultak  az  udvartartások  és  létre  jött 
hazánkban  a  lovagi  nevelés  feltétele  és  a  lovagi  tornák  szokása, 
melyek  fényes  külsőségei  nagy  vonzerőt  jelentettek  a  nemesség 
számára,  egyúttal  lehetőséget  biztosítottak  a  lovagi  harcmodor 
alapelemeinek  gyakorlására.  A  XIII.  század  második  felében  a 
szorosan  vett  lovagi  harckészség  fejlesztésére  szolgáló  viadalok 
mellett  futó  és  ugró  versenyeket  rendeztek  a  magyar  királyi 
udvarban.

Magyarországon  a  lovagkor  virágzása  az  Anjou  királyok 
idejére,  a  XIV.  század  derekára  esett,  ez  azonban  jórészt  csak  a 
lovagi kultúra, lovagi életmód és lovagi szokások díszes külsőségeire 
vonatkozik.  Ebben  az  időben  a  királyi  udvarban  és  a  főúri  várak 
torna udvarain rendszeresen vívták a lovagi tornákat, nemegyszer a 
királyi  ház  tagjainak  részvételével.  Magyarországon ekkor  nyugati 
mintára  páros  és  csoportos  viadalokat  tartottak.  A  csoportos 
küzdelmeknél  az  egyenlő  létszámú  csapatok  lándzsával  csaptak 
össze,  és arra törekedtek,  hogy egymás  lándzsáját  eltörjék,  vagy a 
nyeregből kiemeljék ellenfelüket.  A csoportos és páros viadalokon 
egyaránt  előfordult,  hogy   amikor  a  lándzsákat  eltörték,  karddal 
folytatták a küzdelmet. A lovagi bajvívással és a páros viaskodással 
ellentétben a tornajáték egy lovagkori ütközet képét nyújtotta. Ennél 
a harc nemcsak lándzsával folyt, hanem karddal, buzogánnyal sőt a 
végén pusztakézzel  is,  az  ellenfél  teljes  legyőzéséig.  Efféle  lovagi 
játék képét láthatjuk a kígyós-pusztai csat díszítésén is. (27. kép) A 
küzdőteret  sorompóval  zárták  le,  a  sorompónál  foglaltak  helyet  a 
bajhírlők. Az ő feladatuk volt ellenőrizni, hogy minden szempontból, 
- származást illetően is - megfelel-e a követelményeknek az, aki a 
tornán részt kíván venni.

27. kép

csoportos lovagi-viadal karddal 
egy XIII. századi csaton

(kígyós-pusztai lelet)

41



A viadal  a  bajmester  és  a  versenybírák  szerepét  betöltő  igazlátók 
felügyelete  mellett  zajlott  le.  Kihirdették  a  szabályokat  és  a 
megsértésükért járó büntetéseket. A torna megkezdése előtt  mindent 
ellenőriztek,  megfelel-e  az  előírásoknak  a  fegyverzet,  nincs-e 
valamilyen rejtett eszköz valakinél, (pl. hurok,) egyenlő hosszúak-e a 
kopják. Az igazlátók a küzdőtéren elhelyezett emelvényen foglaltak 
helyet, és innen irányították a küzdelmet. (28. kép)

28. kép

a. ) küzdőtér,
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b.) csoportos küzdelem előtti pillanat
XV. századi torna könyv ( Anjou René 1409-1480. )

A középkori lovagi tornák olyan rendezvények voltak, ahol a 
férfiak a fegyverek használatát,  a lovak hadi célra való idomítását, 
kezelését  mutatták be. A lovagi torna nemcsak a katonai  kiképzés 
eszköze,  hanem a  középkor  legnépszerűbb  sportja  is  volt.  A XII. 
századtól  tudunk  magyar  lovagok  szerepléséről  a  külhoni 
udvarokban. Ebben a korban részt vettek  az augsburgi, nürnbergi  és 
franciaországi  tornákon  is.  A  lovagi  tornák  határozott  fejlődése  a 
XIII.  században  megy  végbe,  és  a  XIV-XV.  században  éri  el 
csúcspontját, az 1526. évi mohácsi csata vesztés után  lehanyatlanak, 
majd eltűnnek a hazai életből, helyt adva a huszártornáknak. 

A külföldi mintára rendezett lovagi tornák a XIV. században 
már  otthonosak  voltak  hazánkban.  Károly  Róbert  és  Nagy  Lajos 
idején Budán, 
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Visegrádon  tartott  fényes  rendezvényekről  adnak  hírt  az 
oklevelek adatai.  Írott emlékek vannak e helyeken tartott tornákról 
Zsigmond, majd Mátyás király idejéből is. Károly Róbert 1319-ben 
egy adománylevelében megemlíti személyes részvételét is egy lovagi 
tornán.  Ebben  Hont-Pázmány  nembeli  Istvánnak  a  torna  közben 
kiütött  három  fogáért  fájdalomdíjul  és  kárpótlásul  három  Bihar-
megyei községet adományozott. Zsigmond király különösen kedvelte 
a lovagi tornákat, külföldön, például Konstancában, Nürnbergben is 
gyakran szerepeltette magyar lovagjait. Zsigmond király XV. század 
elején  viselt  tornaöltözékének  rajzát  az  Aranygyapjas  Rend 
címerkönyve is  megörökítette. (29. kép)

29. kép

Zsigmond király tornaöltözetben
(XV. századi ábrázolás az Aranygyapjas rend címerkönyvéből)

A magyar lovagi tornákra jellemző volt, hogy megtartották a 
könnyűlovasságnál,  és  a  honfoglalásnál  használt  kisméretű,  fürge 
lovakat,  a  barriereket  későn  kezdték  alkalmazni,  és  igen  nagy 
vehemenciával,  lelkesedéssel  csaptak  össze,  ezért  ezek 
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veszélyesebbek  voltak,  mint  a  nyugat-európaiak.  A  korabeli 
szokásokra  Bertrandon  de  la  Brocquiére,  Fülöp  burgundi  herceg 
főlovászmestere, 1433-ban írt feljegyzéseiben találunk utalásokat. A 
leírás  szerint  a  küzdő  felek  nemzeti  szokás  szerint  apró,  fürge 
lovakon. alacsony, könnyű nyergekkel és kurta lándzsákkal  jelentek 
meg a  porondon.  A nyertes  az volt,  aki  a  legbiztosabban tudott  a 
lándzsalökések  ellenében megülni.  A torna során olyan  lendülettel 
csaptak össze, hogy nemegyszer mind a két lovas a földre esett. A 
győztes jutalma egy arany lovaglóostor volt.

Mátyás király uralkodásának idején föllendült a tornajátékok 
rendezése hazánkban, például második feleségével, Beatrixszel való 
mennyegzője  alkalmából  nyolc  ízben  tartottak  lovas  viadalt. 
Magyarokon kívül cseh, bajor, német lovagok mérték össze erejüket, 
míg  a  koronázási  menet  Fehérvárra,  majd  Budára  vonult.  Mátyás 
király a lovagjátékokat és a tornákat a középkorban erősen terjedő 
harcias  szellem  fejlesztésére  használta.  Ha  tudjuk,  hogy  Mátyás 
királynak milyen erős páncélos hadserege volt bécsi bevonulásakor, - 
Bonfini szerint - háromezer nehéz páncélba öltözött  lovag kísérte, 
akkor érthetjük meg, hogy miért tarthatta fontosnak a lovagi tornákat. 
A viadalokon többször Mátyás is részt vett. Galeotto Marzió írásából 
tudhatjuk, hogy miképpen vetette ki nyergéből Holubár cseh lovagot. 
A  nemzetközi  „sporteseményeken”  azaz  lovagi  tornákon  Mátyás 
magyar  vitézei  is  sikerrel  szerepeltek.  1442.  és  1483.  között  IV. 
Edward angol király udvarában három magyar vitéz, Bodna Ulászló, 
Várdai  Frigyes  és  Erdélyi  László  sikeresen  mérkőzött  meg  angol 
lovagokkal.  A  korabeli  fegyverzetre,  a  lovagi-tornák  néhány 
részletére  tehetünk  megfigyeléseket  az  Eperjes  város  levéltárában 
őrzött  dokumentumon,  az  1485.  évi  adólajstromban  szereplő 
tollrajzon. A valószínűleg párviadalban  résztvevő lovas ábrázolásán 
jól kivehető a salad sisak, és a magyarországi reneszánsz korszakára 
jellemző   gótikus  páncél,  valamint  a  kopjatörésnél  esett  találat 
helyére is következtethetünk. A kicsit későbbi Dürer rajzon pontosan 
megfigyelhető  egy  hasonló  öltözetű  lovag  felszerelésének  minden 
részlete és lovagló-ülése. (30. kép)
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II. Lajos udvarában is divat volt a lovagi viadal, maga a király 
is  részt  vett  a  mennyegzője  alkalmával   rendezett  ünnepélyes 
játékokban  ahol  legyőzte  mesterét,  Brandenburgi  Györgyöt.  1523-
ban  pedig egy Pozsonyban rendezett tornán Ungnád Jánost emelte ki 
nyergéből.

30. kép

a.       b.
a.) tornán vívó lovag 1485-ből, Eperjes város számadó könyvében,

b.) XV. századi lovag salad páncélban ( Albrecht Dürer rajza )

A középkori  tornajáték utolsó nagy képviselője Maximilien 
császár  volt.  Miksa  császár  Weisskunnig  című  könyvében 
megörökíti a lovagi tornajátékok minden vele kapcsolatos történetét. 
Itt  érte  el  a  gótika  legszebb  eredményeit,  komoly  szerep  jutott  a 
díszes felvonulásoknak is.

A  klasszikus lovagi hadviselés és ezzel együtt a lovagi tornák 
megszűnését a haditechnika és a harcászat jelentős változása okozta. 
A  lovas  páros  küzdelmek  a  tüzérség  megjelenésével  és  a 
számszeríjászat  előretörésével,  majd  a  kézi  lőfegyverek 
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alkalmazásával  háttérbe  szorult,  a  lovas  katonaság  más  képzési 
formákra  tért  át,  mert  a  csapatok  összehangolt  gyors  mozgása 
hatékonyabbnak  bizonyult  az  egyéni  teljesítményeken  alapuló 
hadviselésnél.

Miksa  császár  könyvében,  a  diadalmenetről  készült  írásos 
anyagban, - Triumph des Kaisers Maximilien, - egy keleties ízlésű, 
kissé  törökös  öltözetű  magyar  csoport  buzogányos,  tollas  süveges 
menetét is ábrázolja. Ez a torna játékok egyik új, érdekes eseményét 
jelzi, megjelenik a huszártorna, mely a XV-XVI. század fordulóján a 
nehéz lovagi vértezetben vívott összecsapások mellett már gyakori a 
királyi udvarban.

A Mohácsi vész után hazánkban szinte teljesen megszűnt a 
klasszikus  lovagi  torna,  utolsó  nyomait  Báthori  Zsigmond  erdélyi 
fejedelem  udvarában  találjuk.  A  huszártorna  azonban  a  végeken 
valósággal  felvirágzott.  A  mohácsi  csata  szomorú  tapasztalatai 
ráébresztették  a  magyar  hadvezetést,  hogy  a  páncélos,  nehéz 
tömbben történő vonalharcászat és tömeges lovas roham helyett egy 
szervezett,  könnyűlovas  hadművészeti  irányt  kell  választani.  A 
huszárság  kialakulásának  történelmi  szerepe  és  történelmi  feladata 
volt.  A  török  hadsereg  megjelenésével  a  szpáhik  ellen  ki  kellett 
állítani  egy  hasonló,  gyors  mozgású,  könnyű  de  hatékony 
fegyverzetű lovas alakulatot.

A  schmalkaldeni  háború  tapasztalatai  alapján  mind  több 
európai  hadsereg  kezdte  meghonosítani  a  magyar  huszársághoz 
hasonló  nagy  átütőerejű  könnyűlovasságot.  (31.  kép)  A  huszárok 
harcmódjának  megkedveltetése  és  elsajátítása  érdekében  számos 
fejedelmi udvarban rendeztek huszár tornákat.
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31. kép

a. b.
a.) magyar huszár a Weiskunnig c. műből,

b.) Miksa király, Thury György és Schwendl Lázár huszártiszti 
öltözetben

 
c.         d.

c.), d.) magyar huszárok a XVI. század végéről

Ezeket a szokásos lovagvértezetben vívott viadalok mellett, a 
magyarországi  huszártornák  sajátos  viseletét  és  fegyverzetét 
lemásolva, lefolyását híven utánozva szervezték meg. (32. kép)
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32. kép

felvonulás huszártornához (Tiroli Ferdinánd Turnier Buch 1557.)

Kialakult a jellegzetes huszársisak amelyen hátul egy rákozott 
tarkóvédő  elöl  ellenző  és  egy  pánt  szerű  állítható  orrvédő,  oldalt 
pedig  fülvédő  volt  található.  A  testet  láncing  borította  esetenként 
mellvért és kisebb helyeken részpáncélzat védte viselőjét. Az egészet 
bő hosszú ujjú köpennyel takarták el, színes, többnyire sárga csizmát 
viseltek markáns sarkantyúval. A huszártornán elsődleges fegyver a 
hosszú  vékony  lobogós  kopja  volt,  a  küzdő  felek  karjukon 
jellegzetes.  tárcsapajzsot  tartottak  és  nem  a  klasszikus  XI-XIV. 
századi  egyenes  kardot  használták,  hanem nyitott  kézvédőjű  ívelt 
pengéjű szablyákat. Egyes ábrázolásokon  a felszerelés részeként íjat, 
tegezt és nyílvesszőket is láthatunk. (33. kép) A középkori eredetű 
torna  játékok  között  a  huszártornának  a  XVI.  században  nagy 
jelentősége volt, nemcsak a magyar végvárakban, hanem Ausztriában 
és  a  szomszédos  fejedelemségekben  is.  Például  a  szász  választó 
fejedelem udvarában, Torgauban 1548-ban vörös, kék, sárga, és zöld 
ruházatú huszárokat szerepeltetett. 1553-ban Dresdában vitézkedtek 
magyar  huszárok  és  Tiroli  Ferdinánd  főherceg  prágai,  pilseni  és 
innsbrucki udvarában.

33. kép
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magyar könnyűlovas felszerelése (Albrecht Dürer rajzán 1514.)

1548.  és  1560.  között  rendszeresen  tartottak  huszártornákat, 
melyeket Tiroli Ferdinánd vízfestéses képeken örökített meg, ezeket 
kötetbe kötve Turnier Buch Erzhercog Ferdinánd von Tirol cím alatt 
a  bécsi  Waffensammlungban  őriznek.  Ez  az  anyag  híven  tükrözi, 
hogy  mennyire  igyekeztek  mindenben  utánozni  a  magyar  huszár 
öltözetét  és  fegyverzetét.  Jelenleg  a  legnagyobb  egyben  és  épen 
maradt  tanulmányozható  fegyverzeti  gyűjtemény  így  Bécsben 
található.  A tornán  résztvevők fején  toll  bokrétás  alacsony kalpag 
van,  arcukat  testszínűre  festett  vas  álarc  fedi,  melyekre,  hogy 
külsejük jellegzetes legyen, lószőrből bajuszt ragasztottak,  vállukra 
nyakba kötött mente került testüket színes anyagból varrott hosszú bő 
ruha  takarta.  Oldalukon  könnyű  szablya  lógott,  a  felvonulás  alatt 
kezükben  tollas  buzogányt  tartottak,  majd  vívás  közben  helyére 
könnyű  lobogós  kopja  került.  (32.  kép)  A mozgás,  a  viselet  és  a 
felszerelés  annyira  sajátossá  tette  a  huszártorna  játékait,  hogy 
különálló  küzdősportnak  tekinthetjük.  A  huszártorna  nemcsak 
tornajáték volt, a végvárak környékén a török és a magyar vitézek, 
igen  jeles  kapitányok  híres  daliás  párviadalokat  vívtak  hasonlatos 
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felszerelésben, hasonló küzdelemben, nemegyszer életre-halálra. (34. 
kép)  A történetekről egy kitűnő történész, Takács Sándor Bajvívó 
magyarok című könyvében igen színesen ír, megjelenítve a jellemző 
motívumokat.

34. kép 

 daliás párviadal, kopjatörés török és magyar végvári vitézek között
(XVI. századi metszet)

A lovagi torna a nyugat-európai udvarokban tovább változott, 
előtérbe  kerültek  az  ügyességi  próbák,  a  kiképzés  elemeire  épülő 
vetélkedések. A későbbi lovagi játékok, mint például a quintán vagy 
gyűrűtorna, amelynél a zsinórra függesztett gyűrűt kellett lándzsával 
eltalálni, inkább látványosság számba ment veszélytelenné vált és a 
jó lovaglás, a biztos kezű lándzsa tartás lett a követelmény. (35. kép) 
Érdemes megjegyezni, hogy napjainkban a BENELUX államokban 
hatalmas nemzetközi versenyeket tartanak kissé csökkentett lándzsa 
mérettel,  a  gyűrűvívás  minden  elemét  magába  foglaló  modern 
sportjáték  formájában.  A  lovagi  tornák  helyett  a  XVII-XVIII. 
században  a  karusszelek,  a  célba  dobó,  céllövő  és  más  lovas 
versenyek jöttek divatba. A XVIII. században a régi középkori lovagi 
tornának, az úgynevezett lándzsa törésnek még voltak felvillanásai, 
de  az  újabb  formák  már  nem  párviadalok,  hanem  veszélytelen, 
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célbábokra  intézett  gerelyvető,  szúró,  esetleg  céllövő  gyakorlatok 
voltak.

35. kép
a.) gyűrűszúrás egy XVI. századi 

elei rajzon (Daniel van Redeus 
1600.)

b.) barrierek között tartott 
gyűrűszúró verseny
(1685. Koppenhága)

Korabeli ábrázolásokon találkozunk olyan lovassal aki vágta közben 
turbános török fejre rövid gerelyt dob, vagy lándzsával felfüggesztett 
gyűrűt  talál  el.  Katonai  szempontból  a  legszükségesebb  és 
leghasznosabb  gyakorlatok  a  tökfejre,  vagy  alakra  vívott  játékok, 
ahol  a  lovasoknak  vágta  közben  kellett  eltalálniuk  lándzsával, 
spádéval,  pisztollyal  vagy  karabéllyal  a  célt  épp  úgy,  mintha 
ellenséggel  állnának  szemben.  (36.  kép)  Ekkor  a  kialakult  lovas 
játékok fajtái a következők:
    lándzsa hajítás céltáblára vagy alakra 
    pisztoly lövés lovas török alakra
    pisztoly lövés gyalogos török alakra
    lándzsa hajítás lovas török alakra
    tőrkarddal ( spádéval ) szúrás lovas török alakra
Ezekhez a gyakorlatokhoz meg kellett tanulni a lándzsa  használatát 
lovon,  az  ellenséggel  szemben,  a lovasnak a  kardját  vágta  közben 
kellett kihúzni, használni és ismét hüvelyébe dugni, a pisztolyt vagy 
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karabélyt vágta közben kellett készre tölteni, felporozni, felhúzni és 
szabályosan,  célozva  lőni.  Mindezt  csak  sok  gyakorlás,  a  lovak 
alapos és gondos tanítása után lehetett végrehajtani. Sajnos a késői 
tornák  kevésbé  ismertek,  eszközei  a  múzeumokban  csak  elvétve 
kerültek kiállításra, pedig célszerű lenne ezeket is bemutatni. 

36. kép

a.) felkészülés szúrógyakorlathoz b.) gyűrűszúrás

c.) szúrógyakorlat bábcélra d.) szúrógyakorlat felre 
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e.) szúrás fejre tőrrel f.) céllövő gyakorlat felre
lovasroham ábrázolások (1690.)

Középkori népi sportok, játékok

Történelmi  áttekintésünkből  nem  hagyhatjuk  ki  a  népi 
sportokat sem. (Ezen a falvak lakóinak és a városi polgárságnak a 
sportját értjük.) A középkori falvak népének testgyakorlataiban főleg 
a  virtuskodás,  a  fizikai  állóképesség,  az  ösztönszerű  erősítő,  a 
ruganyosságra és gyorsaságra valamint a bátorságra nevelő játékok 
kerültek  előtérbe,  melyek  gyakran  próbáltak  utánozni  valamilyen 
katonai  mozgásanyagot,  például  a  lovagi  tornákat.  Találkoztunk 
olyan ábrázolással melyen egy nyereg nélkül lovagoló, valószínűleg 
paraszt  ember,  egy  méhkassal  a  fején,  kezében  valamilyen 
mezőgazdasági eszközzel a lovagi tornát utánozza. (37. kép)
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37. kép

„paraszttorna” (XIV. századi rajz)

Ismerték a tollaslabdát és a méta játék változatait. (38. kép)

38. kép

a.) tollaslabdázás                                 b.) méta játék
 (XIV., századi rajz)                         (XIV. századi rajz)

 Kialakulásuk  motiváló  tényezői  főleg  közvetlen 
életkörülményeikkel fonódnak össze, azonban mai értelemben nem 
tekinthetők  racionális,  célirányos  mozgásnak.  XV.,  XVI.,  XVII. 
századi  ábrázolásokon  korabeli  népi  vetélkedések  egész  tárházát 
látjuk, melyben a kőhajítás, a birkózás, a botvívás is helyet kapott, 
kiegészítve a stilizált kardokkal történő küzdelemmel. (39., 40., 41., 
42. kép)

39. kép

55



népi játékok, táncok Szent György napi búcsún
(Pieter Brughel XVII. századi képe)

40. kép
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népi játékok: kőhajítás, futás, birkózás, távolugrás (1470.)
41. kép
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népi játékok ábrázolása (Pieter Brueghel XVI. század közepe)
42.kép
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népi játékok egy évszakos ünnepen
(H. S. Beham, XVI. század első fele)

A  népi  játékokat,  versenyeket  is  magukba  foglaló 
rendezvények  a  mezőgazdasági  munkák  szüneteihez,  vallási 
ünnepekhez  (pünkösd,  húshagyó  kedd,  farsang)  kapcsolódó 
eseményekként váltak rendszeressé. (43. kép)

A  testgyakorlatok  heterogén  mozgásanyaga  főként 
birkózásból,  futásból,  kőhajításból,  botvívásból,  ütő,  bábus,  méta 
szerű  játékokból  és  táncból  állt  össze.  Megtalálhatóak  a  helyi 
éghajlati  viszonyoknak  megfelelő  sportok,  például  a  korcsolyázás, 
síelés. A nyugat-európai falvakban az általánosan elterjedt birkózó és 
botvívó szokások a paraszti fegyverviselés megtiltása után terjedtek 
el. Például Robin Hood és az angol népi históriákban szereplő más 
híres botvívó hősök történeteihez a népi küzdősportokból meríthettek 
elemeket a szerzők.
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43. kép

a.) pünkösdi király választás ( lovasverseny ),

b.) májusfa mászóverseny 

( Cserépy Árpád rajzai )

b.
a.

A  népi  birkózás  önálló  kategória  Európa  és  a  világ 
testkultúrájában.  A  fennmaradt  változatok,  a  gyakorlatok  és  a 
technikai  elemek  sokszínűsége  rendkívül  nagy lehetőséget  biztosít 
mind  elméleti,  mind  gyakorlati  téren  a  küzdősportok  kedvelői 
számára.  Majd  minden  népnél  felbukkannak  ezek   a  tradicionális 
küzdősporti formák, ami jól tükrözi a történelmi hagyományokat és 
óriási  vonzerőt  jelent  egy-egy  ország  számára.  Sok  helyen  a  mai 
napig megrendezett versenyek hatalmas népünnepélynek számítanak, 
kiemelve az alábbi jellemző példákat: Izlandon a glima, Angliában a 
cornwallis,  Svájcban  a  schwingen,  a  Kanári  szigeteken  a  ruha 
canária, Törökországban a yagli, a peliván elmaradhatatlan eseményt 
jelent  minden  évben.  Meg  kell  említenünk  a  kaukázusi  népek 
küzdősporti  technikáit  (koh,  csidaoba,  gules),  melyek  mai  napig 
őrzik  eredeti  formájukat.  A  népi  birkózások  még  egy  sajátos 
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fajtájáról kell szót ejteni, a lovas birkózásról,  mely a pusztai lovas 
népeknél  ma  is  nagyon  népszerű,  de  említésre  méltó,  hogy  ettől 
függetlenül a lovagi képzés részét is képezte. (24.f. kép)

A középkori polgárság testkultúrája a XI. századtól kezdve tér 
el a parasztságétól. Ennek fő oka az, hogy ekkor alakult ki a városok 
védelméhez szükséges fegyverhasználat és testgyakorlat. A játék és a 
tánc  is  sajátos  jegyeket  vett  föl.  A  fegyverforgatás  oktatása  és 
gyakorlása  a  városi  berendezkedésnek  megfelelően  a  céhrendszer 
keretei  között  jött  létre.  Ismereteink  szerint  1042-ben  a  genti 
székesegyházban szentelték föl az első polgári vívó társaság címerét.

A  vívócéhek  vívótermeiben  oktatott  gyakorlatok  jelentős 
mértékben eltértek a népi birkózástól vagy a botvívástól (44. kép.)

44. kép

a.) vívóbemutató Nürnbergben ( 1623-as rézkarc )
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b.) vívás, lovaglás és lövészet oktatása a leydeni „Ritterakadémián”
(XVII. századi rézkarc)

Észre kell vennünk, hogy az oktatott anyag dokumentáltsága 
kiemelkedő,  az  írott-rajzolt  formában  megörökített  gyakorlatok 
rekonstruálhatóságára  nagy gondot  fordítottak.  A kialakult  európai 
vívó iskolák anyagai közül itt megemlítjük Hans Lichtenau 1390-ben 
elkészült vívó és birkózó kézikönyvét, Hans Talhoffer 1443. gothai 
„Fechtbuch”-ját,  de nagy figyelmet  érdemel  Albrecht  Dürer  1512-
ben  kiadott  „Fecht  und  ring”  vívó  és  birkózó  könyve  ahol  a 
mozdulatok  csodálatos  rajzait  figyelhetjük  meg.  A  ránk  maradt 
anyagok közül még kiemeljük Lucas Cranach  1539-ben és Niklaus 
Petter 1674-ben készült művét. Ezek teljes pusztakezes küzdősporti 
elem  rendszert  tartalmaznak  (45.  kép),  míg  a  népi  birkózások, 
elsősorban az öv birkózás, a kiemelésre, a talajtól való elszakításra 
helyezi a hangsúlyt.

A városokban a középkori polgárság nemcsak vívócéhekben 
végezte  szervezett  módon testgyakorlatait,  hanem az angol,  észak-
itáliai,  francia,  német  és  németalföldi  városokban,  valamint 
Krakkóban  szervezett  íjász  társaságok  is  alakultak.  A  Flandriai 

62



szövetség  1399-ben Tournoiban  rendezett  íjász  versenyén  tizenhat 
falu és harminc város polgárai versengtek.

45. kép

a.) párviadal technikák Hans Lichtenau könyvéből, Erlangen, 1390.
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b.) rajzok Albrecht Dürer Fecht und Ringbuch című könyvéből
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 c.) „Talhoffers Fechtbuch” 
 Gothai kódex 1443.,

d.) Lucas Cranach metszetei 
Fabian von Auerswald könyvéből 

1539.

e.) Nicolaes Petter „Worstel-konst” 1674.
pusztakezes önvédelmi technikák

A vívó és íjász szervezetek a céhek szabályainak megfelelően 
működtek.  A  tagoknak  az  előírás  szerinti  napokon  meg  kellet 
jelenniük,  a  megbízott  kapitányok  pedig  ellenőrizték  a  fegyverek 
állapotát és levezették a gyakorlatot. A városi polgárság testkultúrája 
a küzdelemre épült, elkülönült a pusztakezes és a fegyveres harc, a 
céllövészet és a dobó számok.

A munkamegosztás  fejlődésével  különváltak  a  foglalkozási 
ágak űzéséhez nélkülözhetetlen mozgásanyagból kialakult,  illetve a 
szakmai tömörülés jellegét kifejező testgyakorlatok és vetélkedők is. 
Az evezés az úszás a vízbe ugrás adott esetben a halászat, a hajózás 
területén biztosította a felkészítést és az erőnlét fenntartását. Például 
a  csónakos  póznaviadalok  a  mai  napig  megtartották  szórakoztató 
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szerepüket  és  több  országban  évente  rendeznek  ilyen  öklelő 
versenyeket. (46. kép)

46. kép

a.) csónakos 
póznaviadal,

 Dánia, 1555.,

b.) csónakos póznaviadal
Nürnberg, halászok ünnepe,

XVII. század

47. kép

Ponte del pugni
(Róma, Passamonti 
gyűjtemény)
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A  testkultúrára  épülő  rendezvényeknek  fontos  társadalmi 
szerepük  volt,  melyek  hasonlatosak  az  ókori  városállamoknál 
megismertekhez.  Például  a  tömegverekedés  szerű  „elmora” 
kifejezetten harcgyakorlat. Ezt, a sporttá válás első lépései között, a 
XII. sz. elején felváltotta az előre meghatározott szabályokhoz kötött 
„pugna”,  ami  szervezett  csata  volt,  neve is  erre  utal.  Leírását  egy 
XIV. sz. eleji páviai kódexben találjuk.  „Az egész polgárságot két 
csoportra  osztották,  amelyek  további  osztagokba  rendeződtek. 
Rendszerint fa fegyverekkel küzdöttek vagy egyszerre, vagy párbaj 
szerűen.  Fejükön  kívülről  kipárnázott  sisakot  viseltek  amelynek 
homlokrészén  volt  feltüntetve,  hogy  a  küzdők  melyik  csapathoz 
tartoznak. Az arc védelmére erős drótkosár szolgált. A győzteseket 
pénzzel  díjazták.”  Egy  másik  hasonlatos  küzdelmi  forma  a 
Velencében  is  űzött  „giuoco  del  ponte"  vagy  a  római  „ponte  del 
pugni” amely egy híd birtoklásáért folyt. (47. kép) Ezek a versenyek 
a XIV. században versenybírók előtt, előírt szabályok szerint folytak. 
A népi játékok ábrázolásában ebben a korban nem ritka a katonai 
utalás.  Természetesen  így  ezekről  a  rendezvényekről  sem 
hiányozhattak az íjász társaságok, a vívócéhek és a fegyveres játékok 
sem. (48. kép)

48. kép

a.) kard és vívójátékok a nürnbergi „Messrschmied”-en  (1600.),
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Városi polgárok ünnepségeiről készült  képeken gyakran előforduló 
figurák  a  fa  vagy pózna  tetejére  erősített,  kitömött  madárra  célzó 
íjászok, számszeríjászok. (49. kép )

49. kép

népi vigalom a drezdai nagykertben (1709.)

A szabadtéri ünnepségeken a hagyományos körtáncok mellett 
kedvelték az akrobatikus ugrásokkal tarkított rögtönzött mozgásokat 
is. (50. kép)
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50. kép

a.) akrobatikus ugrások ( Franz Urban XVIII. századi metszet )

69



b.) mutatványosok és zenészek
(XV. század)

A tánc  és a  versenyek  szinte  kivétel  nélkül  az  ünnepségek 
részét  képezték  a  középkori  városokban.  Előfordult,  hogy 
úgynevezett  tánctébolyok alakultak ki.  Legkorábbi feljegyzés 1237 
június 15-ével kapcsolatos,  mely napon a módosabb erfurti ifjúság 
artikulálatlan üvöltéssel kitódult a városkapun, majd végkimerülésig 
tartó  táncba  és  ugrándozásba  kezdett.  Strassburgban   több  olyan 
tánctéboly tört ki, amikor a nagyszámú vonagló táncost már csak a 
Szent Vitus templomban tudták összegyűjteni, ahol orgonaszóval és 
zsolozsmával próbálták belőlük az ördögöt kiűzni, kevés sikerrel.

Fontos  terület  számunkra  a  reneszánsz  kor  és  testkultúra, 
mely egyaránt hatással van a polgári sport fejlődésére és a katonai 
felkészítésre, melyek a technikai fejlődéssel is együtt jártak.

Az  itáliai  reneszánsz  a  testkultúrában  jelentős  minőségi 
változást hozott, a tánc, a labdajáték, a vívás, a lovaglás, az evezés 
stb. mozgásanyagának fejlődését eredményezte. (51. kép). 

51. kép

a.) vívó gyakorlat Agrippa könyvéből (Michelangelo rajza, 1568.)
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b.) lovagló lecke Leonárdo da Vinci rajzával (1490.)

A  technika  fejlődését  jól  példázza  a  kard  változása,  ami 
ekkorra  már  hosszú,  vékony  pengéjű,  szúrásra,  vágásra  egyaránt 
alkalmas  fegyver  és  a  kéz  védelmét  is  ellátja.  Az  ehhez  igazodó 
mozgás  kialakításával  a  vívómesterek  lerakták  a  modern  vívás 
mozgásrendszerének alapjait

A  „velencei  regatta”  rendszeres  gondolaverseny  egyben 
ünnepi demonstráció és a város védelmi felkészültségének kifejezése 
is volt, mivel harci kategóriában is megrendezésre került. ( 52. kép )

A  városok  testkultúrával  kapcsolatos  rendezvényei  erősen 
kötődtek a társadalmi,  politikai  törekvésekhez is.  A XVII.  századi 
francia és német hódítás következtében az itáliai városok elveszített 
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függetlenségével együtt a játékok is háttérbe szorultak. A vívás és a 
tánc  mesterei  az  építészekkel,  a  művészekkel  és  az írókkal  együtt 
szétszóródtak Európa különböző udvaraiba. 

52. kép

velencei regatta (XVIII. század közepe)

A fennmaradt helyi rendezvények zöme konvenciókba merevedett. A 
XVII. századi calció, mint ez korabeli ábrázolásokon is látható, egy 
nagyszabású szabadtéri látványosság volt. (53. kép)

53. kép

calcio, itáliai futballjáték (1610.)
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A lovasversenyek  helyett  a karusszel  bemutatók  kerültek  előtérbe. 
(54. kép)

54. kép

a.) karusszel Párizsban,
XIII. Lajos   házassági évfordulóján 

(1612.)

b.) karusszel 
Párizsban, 

XIV. Lajos fia születése 
alkalmából (1662.)

A reneszánsz kialakulása Európa más országaiban közel sem 
volt  annyira  robbanásszerű  mint  Itáliában  és  nem  volt  olyan 
kibékíthetetlen  ellentétben  a  középkor  eszméivel.  Ekkor  kezdtek 
önálló  sporttá  alakulni  a  lovagi  képzés  gyakorlatai,  ennek  két 
jellemző példája a gyűrűtorna és a quintán torna  A gyűrűtornánál 
zsinóron függő gyűrűt  kellett  vágtató lóról  lándzsával,  vagy tőrrel 
eltalálni és leszakítani. A quintán tornánál egy fából faragott bábot 
használtak a magyar huszártornákhoz hasonlóan. (55. kép)

A  városok  tehetősebb  lakói,  a  polgárok  és  nemesek 
labdaházakban  szórakoztak  és  a  torna  pályákon  lándzsatörő 
viadalokat vívtak a lovagi kódexek szabályaival semmit sem törődve.
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55. kép

a.) török és szerecsen fejek
a XVII-XVIII. századból

b.)quintanbaba 1685-ből
céltárgyak quintantornához

Egyes  vívócéhek,  általában  a  legtradicionálisabbak, 
megszerezték  a  vívásoktatás  kizárólagosságának  jogát,  melyre 
különböző uralkodóktól kapott adománylevelek jogosították fel őket. 
Ilyen például a Német-Római császárság területén a szent Márkról 
elnevezett  Frankfurti  központú  „Bruderschaft   von  Sankt  Markus 
von  Lővenberge”,  a  prágai  Szent  Vitus  védnöksége  alatt  dolgozó 
„Freifechter von der Feder von Greifenfells”, - közülük kerültek ki a 
császári és fejedelmi udvarok szakértői és vívóreprezentánsai, szavuk 
döntő  volt  a  katonai  kiképzésben  és  becsületbeli  ügyekben  is,  - 
valamint a Lukács evangélista patronálást élvező „Bruderschaft von 
Sanct Lucca” céh tagjai, akik plebejus jellegű csoportot alkottak és a 
különböző  városokat  járva  pénzért  mutogatták  művészetüket.  A 
krónika  ilyen  vonatkozásban  először  a  konstanzi  zsinattal 
kapcsolatban  említi  őket.  A  három  csoport  között  vívótechnikai 
szempontból jelentős különbség volt. A „Márkus testvérek” voltak a 
legkonzervatívabbak sokáig megmaradtak az egyedi vágáselemeknél, 
a „Vitus testvérek” az itáliai szúró-vágó technikát és a huszita népi 
elemeket  használták  fel,  a  „Lukács  testvérek”  előszeretettel 
alkalmazták a birkózó és vívó kombinációkat, nagy súlyt helyeztek a 
látványosságra,  az  ő  szerepük  volt  a  legjelentősebb  a  jelképes 
harcképtelenné tételen alapuló stílus elterjesztésében.

A  XV.  sz.  elejétől  felváltották  a  városokban  az 
íjászegyesületeket a lövészegyletek. (57. kép) Rendszerint tavasszal, 
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Pünkösdkor tartottak versenyekkel egybekötött ünnepeket. Részletes 
adatok maradtak fenn a nürnbergi (1434.), a strassburgi (1456.), az 
augsburgi  (1470.)  és  a  zürichi  (1472.)  lövészversenyekről,  ahol 
egyéb,  például  futó,  kődobó,  kötélhúzó  vetélkedések  is  folytak. 
1497-ben  a  genti  lövészünnepélyen  Ypernből  több  mint  100, 
Brüggéből pedig 216 polgár vett részt.

56. kép

a.) lőtér a XVI. században  b.) lőtér a XIX. században
(Zürich, 1504.)                       (Prága)

Angliában sem maradhatott el a testkultúra jelentős fejlődése 
a reneszánsz, és a polgárosodás idején.  Itt  alakult  ki sok játéknak, 
sportnak  szabályozott  változata.  A  korabeli  feljegyzéseken  és 
metszeteken  kívül  Shakespeare  tragédiái  és  a  vígjátékai  is  erről 
tanúskodnak.  Műveiben az  itáliai  mesterektől  tanult  újszerű vívás, 
birkózás, akrobatikus táncok és sok egyéb küzdő elemet tartalmazó 
sportesemény jelenik meg.

A XVII-XVIII. századtól kezdve szembetűnő, hogy a sport, a 
katonai  képzés,  a  párviadalokkal  és  istenítéletekkel  kapcsolatos 
események, valamint a büntetéssel kapcsolatos megmérettetés élesen 
szétválik.  Bizonyos  tradíciók  és  törvények  eltűnnek  a  történelem 
süllyesztőjében, míg más elemek önálló életre kelnek.
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 A reguláris hadseregek kialakulásával, a korszerű harcászat 
és  fegyverzet  fejlődésével  egy  időben  a  kiképzést  új  alapokra 
helyezték,  mely  a  szervezett  és  egységesen  irányított,  mozgatott 
csapatok számára készült. A párviadalok és párbajok hatására külön 
vívóiskolák jöttek létre, ahol angol, francia, olasz, spanyol, stílusokat 
különböztethetünk  meg.  Itt  elsősorban  a  társadalom  főúri  rétege 
képeztette  magát.  A  polgári  környezetben  a  vívócéhek  még 
fenntartották  korábbi  hírnevüket  és  fényüket.  Az  effektív 
megmérettetésben,  -  amely  nem  egy  katonai  eseménnyel,  vagy 
konfliktussal  van  szoros  összeköttetésben,  -  inkább  a 
lövészversenyek   és  a  céllövészet  jutott  szerephez.  A  fizikális 
megmérettetésben  fönnmaradtak  a  népi  küzdőjátékok,  a  népi 
birkózások és azok eredményei.

Amikor  megpróbáljuk  az  európai  küzdősport  múltjának 
rendezését  és  racionalizálását  azért,  hogy  szabadidős 
tevékenységként hasznosítható eredményhez jussunk, a szerteágazó 
és igen gazdag írott és képes anyagból kell egy megfelelő, egységes 
rendszert  kialakítani.  Először  elméletben  kell  rendet  teremteni  a 
különböző  európai  mozgásanyagok  és  kultúrák  között,  meg  kell 
ismerni,  hogy  milyen  eszközöket  használtak  és  ezekhez  milyen 
szabályrendszerek  párosultak.  Feladatunknak  tartjuk,  hogy 
szétválasszuk  a  hiteles  történelmi  rekonstrukciót,  amikor  egy 
történelmi  játék,  vagy  egy  film  korabeli  jeleneteit  kell 
megeleveníteni,  illetve  azokat  a  ma  is  használható  általánosan 
elterjeszthető  játékos  elemeket,  amivel  önálló  szórakozást,  önálló 
testedzést és versenyszellemet lehet kialakítani, ezzel persze alapokat 
teremtünk egy történelmi esemény magas színvonalú felidézéséhez 
is. Európában és a világban másutt is reneszánszát éli a múltba való 
visszatekintés  és  a  történelmi  események  gyakran  ünnep  formájú 
megjelenítése.  Ezért  is  szükséges  olyan,  tömegesen  alkalmazható 
mozgástevékenység  felelevenítése,  amely  nem kötődik  a  hatalmas 
teljesítményeket  igénylő,  eredmény  centrikus  versenysport 
mozgásanyagához.  Például  a  kardvívás,  ami  hosszú  idő  után,  a 
magyarok számára sikeres sportesemények során át, eljutott addig a 
pontig,  hogy  ma  egy  géphez  kötve  vívják  a  versenyeket,  így 

76



elveszítve azt a lehetőséget, hogy széles körben elterjeszthető legyen, 
mivel magas technikai igénnyel nagy felszereltséget kíván, aminek 
költségeit  egy  átlag  polgár  nem  tudja  megteremteni.  (A 
szabadidősport  kereteiben  a  hagyományos  védőfelszerelés 
balesetmentes gyakorlást,  vívást tesz lehetővé.)  Sok feleleveníthető 
és  valamilyen,  a  szabadidősport  igényeinek  megfelelő,  szabályok 
közé szorítható sporttevékenységnek az-az előnye,  hogy kis eszköz 
és  kis  technikai  igénye  van,  bárki  által  űzhető,  közülük  több egy 
egész  életen  át  gyakorolható  és  miután  abszolút  kritériumok 
nincsenek,  korlátlanul  elterjeszthető,  mindenki  számára 
hozzáférhető.

Felszerelések, fegyverzetek

Elmúlt  korok  katonai  mozgásanyagának  felelevenítéséhez 
elkerülhetetlen  a  szükséges  eszköz  rendszer  -  a  fegyverzet  - 
valamilyen  szintű  ismerete,  ezért  ezt  most  röviden  áttekintjük.  A 
korhű  megjelenítéshez  a  megfelelő  felszerelésen  és  a  rekonstruált 
mozgáson kívül természetesen szükséges  az öltözet kiválasztása is.

A történelmi  eseményeknél,  vagy minden esetben amikor  a 
játék,  a  képzés  célja  a  katonai  felkészítés  volt,  fontos  feladat  a 
fegyverzet  meghatározása.  A  görög,  a  római  vagy  akár  a  kora-
középkori  időszakra  is  jellemző,  hogy a  fegyverzet  előállítás  igen 
magas költséget emésztett föl, de mégis könnyen használhatatlanná 
válhatott,  ezért  a  puszta  kezes  küzdelem  is  elterjedt,  bármely 
összecsapás eljuthatott  erre a pontra. A bronzkori és a koravaskori 
fegyverek megjelenésénél látjuk, hogy önmagukban igen hatásosak, 
de egy hasonló eszközzel szemben sérülékenyek. A rómaiak pilluma 
egy jellemző példa, mert eldobás után a lágyvas részük  az ellenfél 
pajzsában  azonnal  elferdült,  vagy  kicsorbult  és  rögtön 
használhatatlanná  vált.  Ennek  két  oka  is  lehetett,  direkt  gyenge 
minőségű anyagból készítették, hogy az ellenfél az eldobott fegyvert 
ne  tudja  használni,  vagy  nem  tudtak  tökéletesebbet  készíteni.  A 
technika  fejlődésével  egyre  jobb  minőségű,  egyre  hatékonyabb 
eszközök  készültek,  amivel  természetesen  együtt  járt  a 
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védőfelszerelések  szükségszerű   átalakulása.  A  középkori  európai 
fegyverek  közül  a  legjellegzetesebb  és  leggyakoribb  a  kard,  vele 
szemben védőfelszerelésként a páncélzatot említhetjük. A lovagságra 
például több féle fegyver volt jellemző, igen fontos szerepet töltött be 
a kopja, de használhatott baltát,  buzogányt, stb. és mindegyiküknél 
valamilyen  tőrtípust  is  találhatunk,  mint  utolsó  védekezési 
lehetőséget. 

A nyugat  európai  felszerelések  mellett  meg  kell  említeni  a 
keletről  érkező  népek,  például  az  ősmagyarok  fegyverzetét  is.  A 
honfoglalás  (895.)  korában  az  ősmagyarok  fő  fegyverének  az  íjat 
tekinthetjük,  ezen  kívül  lándzsát,  fokost  és  szablyát  használtak. 
Természetesen  rang,  beosztás  és  a  törzsben  elfoglalt  hely  is 
meghatározta az adott lovas felszerelését. Láthatjuk, hogy ez minden 
szempontból eltér egy nyugati típusú lovag fegyverzetétől.

Az  eddig  említetteken  túl  nem  feledkezhetünk  meg  a 
gyalogos hadviselés és a párviadal eszközeiről sem.

Rengeteg,  koronként  és  helyenként  is  nagy változatosságot 
mutató eszközzel találjuk magunkat szemben ha megismerkedünk a 
fegyverekkel,  ezért  a  kavarodás  elkerülése  érdekében  szükségünk 
van  egy  rendszerezésre.  A  fegyverzet  felosztásánál  mindazok, 
amelyek adott esetben gyakorlást, felkészítést lovagi játékokat vagy 
katonai célokat szolgáltak az alábbi módon csoportosítjuk:

1.) hideg fegyverek a.) kézi szálfegyverek
b.) rúd-alakú szálfegyverek
c.) távolra ható fegyverek

(dobható eszközök pl. hajító bárd, kelevéz, gerely, hajító tüske)
d.) mechanikus távolra ható fegyverek

(hajító szerkezetek pl. íj, számszeríj)
2.) tűzfegyverek (amelyek valamilyen lövedéket lőnek ki és az ehhez 

szükséges  energiát  kémiai  égés  folytán  létrejövő  gázfejlődés 
eredményeként nyerik)

a.) tüzérségi fegyverek
b.) kézi lőfegyverek

3.) védő felszerelések a.) sisakok
b.) vértek, páncélok, egyéb öltözetek
c.) pajzsok
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d.) egyéb felszerelések, eszközök
A vizsgált időszak a IX-XVII. század, esetenként kitekintés a XVIII, 
XIX.  századba  Európában.  A  könnyebb  tájékozódás  érdekében 
különválasztjuk a lovas és gyalogos fegyvereket.

Kézi szálfegyverek ( pengés fegyverek )

Az osztályozás szerint a hideg fegyverek kategóriájában első 
helyen a kardok, pallósok, szablyák, tőrök foglalnak helyet. Ezek a 
pengével markolattal keresztvassal ( kézvédővel ) ellátott eszközök 
általában acélból készültek. (57. kép)

57. kép

a.) kovácsolt penge szerkezete        b.) damaszkolt penge 
szerkezete

c.) egyélű fegyverek pengekeresztmetszete

d.) kétélű fegyverek pengekeresztmetszete

e.) tőrök pengekeresztmetszete,
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A  kardok  felosztásánál  figyelembe  kell  venni  az  adott 
korszakot, stílus irányzatot, katonai fegyvernemet. A X-XI. századra 
jellemző,  hogy Európában  kialakultak  a  kétélű,  rövid,  qvadratikus 
pengéjű kardok kis  keresztvassal,  fa  markolattal  és  záró gombbal, 
anyaguk minősége gyengének mondható. Ezek voltak a lovasság, a 
lovagság  korai  fegyverei.  Ugyanakkor  a  honfoglaló  magyaroknál 
magjelent  egy enyhén ívelt  pengéjű szablya  típusú fegyver,  rövid, 
kicsi  gombokban  végződő  keresztvassal,  és  egy  markolatkúppal 
lezárt  markolattal,  pengéje  hosszú  fokéllel  volt  ellátva.  A  korai 
fegyvereknél,  az  ívelt  és  az  egyenes  pengéjűeknél  egyaránt 
használtak  a viselésre  alkalmassá tétel  érdekében tokokat.  A korai 
európai  pallosokat  sok  esetben  csak  egy kisebb,  bandallér  jellegű 
vállszíjon  vagy a nyereghez csatlakoztatható tartóban hordták, míg a 
magyarok  a  szablyákat  gazdagon  díszített  hüvelyben  tartották.  A 
fegyverművesség  fejlődésével  Európában  a  kétélű  hegyes  kardok, 
melyek egyaránt vágásra, sujtásra, szúrásra alkalmasak voltak, egyre 
jobban  megnyúltak,  a  penge  egyre  könnyebbé,  kecsesebbé, 
kezelhetőbbé vált és többszörös vércsatornával látták el a merevítés 
céljából.  A  keresztvas  megnyúlt  és  az  egyensúly  tökéletességét  a 
markolat végén elhelyezkedő gomb biztosította. (58. kép)

58. kép
pallosok I.
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    a.        b.         c.         d.         e.         f.          g.        h.         i.
VI-VII.VII-VIII. IX-X.  X.      XI.       XII.     XII.    XIII.    XIII.

 
j.       k.         l.        m.          n.          o.         p.        q.        r.

   XIV.   XIV.   XIV.    XIV.      XV.      XV.     XV.     XV.    XV.
sz.       sz.      sz.        sz.         sz.         sz.        sz.  sz. vége   sz. 

 
s.                t.         u.             v.           w.          x.           y.

XVI.          XVI.    XVI.        XVI.      XVI.      XVII.    XVIII.
sz.             sz.        sz.            sz.          sz.          sz.           sz.
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eleje           eleje   első fele.     vége
                            ( kalzberger )            ( schiavona )

pallosok II., kétkezes pallosok

a.) XVI. század első fele

b.) XVI. század második fele ( „lángolt” pengéjű )

pallosok III., 

vadász pallos

pallosok IV., kardok zárt kézvédő-kengyellel
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a.       b.      c.       d.      e.       f.        g.        h.       i.        j.       k.
a-e. XVIII. századi tiszti kardok,  f-k. XIX-XX. századi tiszti kardok

Természetesen  végig  kíséri  a  történelmi  folyamatokat  az, 
hogy  a  szablyák,  az  ívelt  pengék  is  állandóan  fel-fel  bukkannak. 
Legmarkánsabban  Európában  a  velencei  szablyák  jelennek  meg 
először, de az iszlám terjeszkedésével a szejszek és a törökös típusok 
is  megtalálhatók.  Magyarországon  a  könnyűlovas  harcászat 
térnyerésével ismételten a lovasság kedvelt fegyverei közé sorolható 
a szablya. (59. kép)

El kell különítenünk lovas és gyalogos kardokat. A lovassági 
kardok  általában  hosszabbak,  jó  használatot  biztosítottak,  míg  a 
gyalogosoknál  kényszerűségből  egy  rövidebb  változatot  lehetett 
találni. Egyik legszebb kard típus a német landsknechtek kalzberger 
nevű kardja amin egy fekvő s alakú keresztvas található.(58/I/v. kép) 
Ezt a hosszú lándzsa mellett  kitűnő kiegészítő fegyverként lehetett 
használni.  A  lovassági  kardok  pengéje  a  XVI-XVII.  századra 
elvékonyodott  és kialakultak a tőrkardok, melyek a kéz védelmére 
erős kosárral készült keskeny pengéjű fegyverek voltak. (60. kép)

59. kép
ívelt pengéjű fegyverek 
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a.       b.        c.         d,       e.       f.       g.      h.       i.       j.        k.
IX-X. XIV.   XV.     XV.    XV.  XV. XVI. XVI. XVII. XVII. XVII.

 sz.    sz.      sz.        sz.      sz.     sz.    sz.     sz.     sz.       sz.      sz.
 malchus                  dusagg jatagán     g-k. magyar szablyák 

magyar      magyar  kétkezes  
szablya       szablya  délnémet-szablya

l.        m.       n.       o.       p.       q.            r.
XVIII.  1768.  1721. 1750. XVIII. 1766.    XVIII.

 sz.                                     sz.                      sz.
l-m. magyar  huszár- francia karabela kozák  szablya

huszárszablyák  szablya  tiszti  (lengyel) szablya egyenes 
                                     szablya                          pengével
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s.              t.             u.                v.                   w.               x.
XIX-XX. századi tiszti szablyák

60. kép
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tőrkardok a XVI-XVII. századból

Természetesen el kell tudni dönteni, hogy az adott kard típus 
milyen  célt  szolgált.  Különlegességnek  tekinthetők  az  un. 
hegyestőrök,  amelyek  igen  hosszú,  már-már  a  dárdát  helyettesítő 
szúrófegyverek  voltak.  (61.  kép)  Magyarországon a  huszárok által 
még  a  kuruc korban is  használt,  kedvelt  fegyvertípus  ez a  páncél 
átdöfésére is szolgáló kardféleség. Átgondolva a használatát, - mivel 
lóra való fegyverről  van szó -,  azt  feltételezzük,  hogy egy sikeres 
akció  végrehajtása  után  elég  gyakran  el  kellett  hagyni,  mivel  egy 
átszúrt  páncélos  katonából  kihúzni  vágta  közben  elég  bonyolult 
feladat.
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61. kép
magyar hegyestőrök

a.       b.       c.        d.
a.), b.), XVI. század, c.), d.) XVII. század

A kosaras kardoknál a fegyvert  forgató, könnyen sebezhető 
kéz  védelme  volt  a  cél,  amit  a  lovagság  történetének  korábbi 
szakaszában  különböző  sodronyból,  illetve  lemezből  készült 
kesztyűkkel  próbáltak  megoldani.  A  későbbiekben  a  kéz  erőteljes 
burkolására  született  különböző  megoldások  egyik  érdekessége  az 
úgynevezett siavona, nevű fegyver. Ennek a kétélű egyenes kardnak 
a kosara teljes egészében védte a kezet egészen a csuklóig. (58/I/w. 
kép) 

A  huszárság  kialakulásával  igen  sajátos  és  szép  fegyverek 
jelentek  meg.  A  korai  huszár  szablyák  viszonylag  nagy  méretű, 
erősen ívelt, nagy fokéllel ellátott eszközök voltak. 
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A  későbbiek  során  a  nyitott  keresztvasat  és  a  markolatot 
lezáró kupakot egy lánccal  hidalták át  (lánckengyel),  végül az un. 
kengyel típusú kézvédőkkel látták el e fegyvereket. Az ívelt pengéjű 
kardok  fejlődése  során  kialakult  érdekes  markolatrészek  közül 
említést  érdemel  a  Mátyás  király  korabeli  un.  „S"  keresztvasas 
szablyák megjelenése. (59/c. kép) Az „S" keresztvasas szablya ötvözi 
a  lovassági  pallosok  és  a  szablyák  bizonyos  elemeit.  A  penge 
szablyára utaló ívelést és megmunkálást mutat, míg a markolatgomb, 
markolat,  keresztvas  pallosra  utaló  felépítését  figyelhetjük  meg.  A 
XVI. században szablya markolat került pallosokra.

A  későbbiek  folyamán,  amikor  más  európai  hadseregek 
lovasságát  a  huszárság  mintájára  szervezik  át,  észrevehetjük  a 
könnyűlovasság  számos  elemének  megjelenését.  Ilyen  például  a 
dragonyosok  kialakulása.  A  dragonyosok,  és  az  ulánusok 
tulajdonképpen könnyűlovasok,  de nem a huszárság hadművészete 
szerint tevékenykednek. A dragonyosoknál az úgynevezett lovassági 
pallosokat  vezették  be,  ami  egészen  az  első  világháború  végéig 
megmaradt, sőt még ma is fellelhető egyes történelmi lovas katonai 
alakulatoknál. A lovassági pallosra a XVIII. századtól jellemző, hogy 
egyenes,  szúrásra  is  alkalmas,  egyélű  fegyver,  markolata  a 
szablyáéhoz hasonló. (58/I./z., 58/IV./e., 58/V. kép)

A pallosok és a szablyák hatásmechanizmusa között jelentős 
különbség van. A pallossal vagy szúrni, vagy súlytani célszerű, és 
ebben az esetben a penge él szélének csak meghatározott  szakasza 
találkozik  az  ellenfél  kardjával,  vagy  magával  az  ellenféllel.  A 
szablya  szúrásra  nehezen használható  és  súlytásra  legkevésbé  sem 
való eszköz, inkább a metszés technikáját lehet alkalmazni. Ez azért 
lényeges,  mert  a  szablya  metszésével  nagy  fajlagos  felületen  és 
jelentős  hosszon  érintkezhet  az  ellenféllel  vagy  az  ellenfél 
fegyverzetével,  így  hosszú  metszésvonalat  lehet  elérni.  A  pengék 
fajlagos  hosszának  megnövelése  érdekében  találkozhatunk  néhány 
különleges  fegyverrel  is,   ezeknek hullámos  éle  volt,  amit  lángolt 
pengének  nevezünk.  Ez  az  él  értelemszerűen  a  penge  összhosszát 
növeli meg és azzal, hogy a hullámíveket és hullámpúpokat térben is 
eltolták a vágási szélesség is nagyobb lett. (58/IV/b. kép)
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Minden  katonai  alakulatnál  találhatunk  oldalkést,  tőrt  vagy 
valamilyen  ezekhez  hasonló eszközt.  (62.  kép) Például  lovag nem 
létezett  egy  meghatározott  tőrtípus  nélkül,  ami  elengedhetetlen 
kiegészítő  eszköze  volt.  A  lovagkor  néhány  szép  művű  fegyver 
együttesében láthatjuk, hogy ezek a tőrök stílusukban, méretükben, 
és  formájukban  illeszkedtek  fő  fegyverükhöz,  a  kardhoz  és  ezzel 
szép, egységes esztétikai képet mutattak.

62. kép

XIV. századi lovagi tőrök

 
XV. századi lovagi tőrök
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XVI. sz.        XVI. sz.    XVI. sz.       XVI. sz.        XVI. sz.
 landsknecht-tőr    paraszt-tőr  trójai-tőr      török-tőr       török tőr

A kardok és tőrök kovácsolásánál jelentős áttörésnek számít, 
a  damaszkolt  pengetípusok  elkészítése,  melyek  nagy 
rugalmasságukkal,  szívósságukkal   és  kérgi  keménységükkel 
lehetőséget  adtak  arra,  hogy  finom,  kecses,  könnyű  fegyverek 
jöjjenek létre. A hosszú, keskeny penge lehetővé tette, hogy a vívó 5-
10 cm-t  nyerjen,  ez  a  különbség  elegendő volt  ahhoz,  hogy adott 
esetben  gyorsabban  elérje  ellenfelét.  A  szúróvívások  elsősorban 
Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban terjedtek el. A 
tőrkardok,  az  epeék,  vagy  tőrök  vívásra  való  használata  egészen 
finom  mozdulatokat  kívánt.  Hozzá  kell  tenni,  hogy  a  katonák 
körében  nem volt  kedvelt,  mert  alattomos,  kíméletlen  fegyvernek 
tekintették  a  tőr  féléket.  Németországban,  Magyarországon  és 
Angliában  jobban  kedvelték  a  szablyát  vagy  pallost,  amit  sokkal 
nemesebb és elegánsabb vívási stílusnak tartottak, de természetesen 
ezek  ötvöződtek  a  vívóiskolák,  vívóakadémiák  vagy  vívócéhek 
oktatási  anyagaiban.  Látható  az  is,  hogy  előbb  vagy  utóbb  a 
stílusirányzatok és fegyverek  kellőképpen keveredtek, nem lehetett 
elkerülni valamennyi eszköz használatának tanítását, amire Joachim 
Meyer  vívókönyvéből  is  következtethetünk.  (63.  kép)  Érdemes 
megjegyezni, hogy a szablyák egyik igen sajátos formája is feltűnik 
leírásában,  ez  a  dusagg nevű fegyver.  A dusagg nem tartalmazott 
szerelt  részeket,  egy  darabból  készített  szablyatípus  volt,  ahol 
magában a penge anyagában helyezték el a markolatot. (59/e. kép)
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63. kép

a.                                 b.                                          c.
a.) dusagg-vívás, b.) pallos-vívás c.) vívás kiskarddal és hárító-tőrrel

(Joachim Meyer vívókönyvéből, 1570.)

A fegyverek között található különlegességeknek se szeri, se 
száma. A késő gótikus időszakban sajátos fakardok jelentek meg a 
már megszelídült lovagi tornákon, amikor nem az életre-halálra szóló 
küzdelem volt a cél. A lovagi, fa tornakardok rövidek, markánsak, a 
kezet teljesen beburkolták. A velük vívott viadalok célja az ellenfél 
sisakjára  szerelt,  szépen  megmunkált  figurájú  alakokból  álló 
oromdísz  szétzúzása  volt.  Ezeken  a  versenyeken  használták  a 
kolbenschwertnek,  azaz kolbászkardnak nevezett,  6-8 szögletű,  orr 
felé szélesedő és nehezedő, kis tompa hegyben végződő, buzogányra 
emlékeztető eszközt is. A küzdelemben kardként szolgált, bár inkább 
hasonlított  egy  rövid  botszerű  eszközre,  ennek  ellenére  a  pallos 
vívásban szokásos csapásokat és szúrásokat lehetett vele alkalmazni. 
Az  ilyen  fakardokkal  vívott  küzdelemben  speciális,  rácsos 
tornasisakot  viseltek.  A  kolbenschwert  vívást  lovas  és  gyalogos 
viadalban is használták. (64. kép)

A hideg fegyverek ismertetése nagyon jól nyomon követhető 
a  szakirodalmakban.  Ezt  a  részt  azzal  zárjuk  le,  hogy  a  pengés 
kézifegyverek  igen  változatos  képet  mutatnak  és  minden  esetben 
meghatározzák a viselőjük fegyvernemi hovatartozását is.

Fontos megjegyezni, hogy a történelem folyamán, az általunk 
tárgyalt  időszakban  a  szabványosítás,  egységesítés  nem  volt 
jellemző. 
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64. kép

a.) lovagi párviadal fakarddal, ( XV. század, Anjjou René 
tornakönyve )

b.) sisak fakarddal történő párviadalhoz és fakardok ( XV. század )

A  viszonylag  hasonló  felszereltségű  katonák  között  is  jelentős 
fegyverzetbeli méreteltérés tapasztalható. A bevezetésben ismertetett 
arányok  feltárására igen nagy gondot kellene fordítani, ezért ejtsünk 
pár szót erről is. Mint ismeretes, az akceleráció folytán napjainkban 
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jó-néhány cm-es átlagmagasság növekedés tapasztalható az európai 
lakosság körében. A középkorban az átlagos testmagasság  155-165 
cm volt,  ezt figyelembe véve nem mindegy,  hogy az adott  kardok 
méretezése  milyen  arányok  alapján  készült.  Ma  a  múzeumokban 
látható  hatalmas  kétkezes  kardokat,  amelyeket  többek  között  a 
mohácsi  csatánál  is  használhattak  az  elszegényedett  német 
nemesekből  álló  zsoldos  csapatok,  méretüknél  fogva  elképesztő 
fegyvernek  tekinthetjük.  Ha  figyelembe  vesszük,  hogy  ezekhez 
képest  az  emberek  átlagmagassága  165  cm,  még  jobban 
elcsodálkozhatunk. 

Röviden foglaljuk össze  a  vívás  néhány sajátos  jellemzőjét 
ebből  az  időszakból.  A  harc,  vagy  a  párviadal  folyamán, 
(tekinthetjük  az  istenítéletet  is  párviadalnak,)  több  féle  fegyvert 
alkalmaztak, gyakran egyszerre volt a kézben valamilyen támadó és 
védő  eszköz  ami  a  kétkezes  vívás  előtérbe  kerüléséhez  vezetett, 
aminek  komoly  történelmi  hagyományai  vannak.  Először 
védőeszközként  pajzsot  használtak  a  lovas  és  a  gyalogos 
küzdelemben is. Amikor a fegyverek egyre könnyebbek lettek és a 
páncélok lekerültek a viseletről, kialakult egy posztó alapú, nagyobb 
mozgás  szabadságot  biztosító  öltözet.  A  bal  kéz  megtartotta 
védekező funkcióját, de a pajzs szerepét az állandóan övben hordott 
tőrök,  úgynevezett  hárító-tőrök  vették  át.  A  tőrök  és  a  kardok 
együttes használatával egy újabb fajta kétkezes vívás alakult  ki.  A 
pajzzsal védekezésnél is jellemző volt, hogy a bal láb került előre, 
míg  a  vívó  jobb  lába  általában  hátul  maradt,  de  fegyverét  elől 
tartotta. Ennek az volt az oka, hogy az ellenfél csapását  megpróbálta 
hárítani  pajzsával,  majd  jobb  lábbal  előrelépve,  megnövelve  saját 
fegyverének  hatótávolságát,  támadott.  A  hárító-tőrök  esetében, 
elsősorban  a  szúrótechnika  kialakulásával,  a  bal  kézbe  tőr  került. 
Alapállásban, általában itt is a bal láb helyezkedett el elől, mivel az 
ellenfél  szúró  jellegű  fegyverének  támadásait  így  könnyebben 
lehetett  védeni,  miközben  saját  támadófegyverének  a  vívó  szabad 
utat kívánt biztosítani.

A hárító fegyverek, hárító-tőrök számtalan fajtája alakult ki és 
a  kétkezes  vívás  hihetetlen  gazdagsága  jelent  meg.  (65.  kép) 
Használtak a kezet erősen burkoló kézvédőt, speciálisan előrehajtott 
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keresztvasat,  ami  alkalmas  volt  az  ellenfél  támadását  hárítva 
kardjának megkötésére, ismerünk úgynevezett kardtörő típusokat is, 
melyek  egy  nagy  fésűhöz  voltak  hasonlatosak,  amivel  az  ellenfél 
kardját  el  lehetett  kapni  és  egy  mozdulattal  ki  lehetett  kezéből 
csavarni, vagy eltörni.

65. kép
hárító-tőrök

XVI. sz.         XVI. sz.        XVI. sz.       XVII. sz.     XVII. sz.

Természetesen a hárító-tőrök használata is megjelent a vívóiskolák 
anyagában. (66. kép.)
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66.kép

a.) hárítás tőrkarddal           b. ) vívóállás tőrkarddal és hárítótőrral
(Angelo Viggiani, 1575.)                        (M. Hundt 1611.)

A  vívás  az  eddig  tárgyalt  fegyverekkel,  kiegészítve 
valamilyen  védőeszközzel,  (pl.  tőrkard  köpennyel)  változatos, 
sokoldalú  mozgást  biztosít,  de  ehhez  megfelelő  alapképzettség  is 
szükséges. 

Rúd-alakú szálfegyverek

A  pengés  fegyverek  után  rendszerünkben  a  rúd  alakú 
szálfegyverek következnek. A legegyszerűbb, legrégebbi fegyverek, 
melyek  első  példánya  egy  kihegyezett  hosszú  bot  lehetett.  A 
különböző szúróheggyel  ellátott  fa  rudak,  a  lándzsák a  történelem 
során nagy karriert  futottak  be az őskortól,  utolsó  bevetésük a  II. 
világháborúban  volt.  (67.  kép)  A  lándzsákon  kívül  azonban  még 
sokféle rúdra szerelt hadi eszköz készült a középkorban.
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67. kép
lándzsahegyek

VIII-IX. IX.    XVI.     XVI.   XVII.    XVI.  XVI-XVII.
 sz.        sz.      sz.        sz.        sz.       sz.        sz.

vadászlándzsák

 Először  nézzük  a  lovasság  eszközeit.  Ezek  között  tartjuk 
számon  elsősorban  a  kopjákat,  dárdákat,  öklelő  fákat,  amelyek  a 
lovagok  elsődleges  fegyverei  közé  sorolhatók,  feladatuk  az  volt, 
hogy  jóval  a  ló  elé  nyúlva  minél  hamarabb  el  tudják  érni  az 
ellenfelet. (68. kép)
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68.kép

a. b.
kopjatörésnél használt fegyverek XIV-XVII. század,   kopjahegyek 

Félelmetes, lenyűgöző látvány lehetet, amikor több száz nehézvértbe 
öltözött,  hidegvérű  lovakon  küzdő  lovag  kengyel-kengyel  mellett 
előre tartott kopjával rövid vágtában indult meg az ellenfél sorai felé. 
Frontális  támadásnál,  amikor  az  ellenfél  hasonló  harcmodort 
alkalmazott,  az első összecsapás után kétféle  lehetőség adódhatott. 
Egyik az, hogy a kopják szerepüket vesztették, - vagy eltörtek, vagy 
kifordultak  a  küzdők  kezéből,  kis  helyen  összetorlódhattak  és  a 
fordulásoknál  nehézséget  okoztak  a  hosszú  fegyverek  -  eldobták, 
majd a nyereghez szíjazott palloshoz nyúlhattak és így egyéni lovas 
párharcok alakulhattak ki.  Egy másik lehetőség szerint  a sorokban 
keletkezett  rések esetén a két fél  fésűfogszerűen átrohant  ellenfele 
sorain és jó fordulással, jó technikával  megfordítva lovaikat újabb 
összecsapásra kerülhetett  sor. Mindezeket az eseményeket a lovagi 
tornákon is nyomon követhetjük.

Számos rajz bizonyítja, hogy a kopjáknak - ahogyan múzeumi 
darabokon  is  láthatjuk,  -  igen  gazdag  választéka  alakult  ki.  Első 
ránézésre,  formájuk  és  méretük  alapján  igen  nehéznek  ítéljük,  de 
észre kell vennünk, hogy a hónalj alá szorítható, rövid rész milyen 
vastag, ami ugyan nem teszi könnyebbé de az egyensúly javítását jól 
szolgálja.  A  katonai  jellegű  kopják  viszonylag  vékonyak,  a  kéz 
védelmét saját anyagból kialakított tömörebb farész biztosítja. Egyes 
lovagi  kopjáknál   kis,  acélból  készült  pajzs  védte  a  jobb kezet  és 
hónaljat.
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 Mint ismeretes, ezeket a fegyvereket úgy használták, hogy a 
lovas igyekezett  a bal kezek találkozásánál fölvenni a harcot. Erre 
azért volt szükség, mert, bár a bal kéz fogta a ló irányítására szolgáló 
szárat,  fölszíjazott  pajzs és megerősített  vállfelület  védte. A kopját 
ezért át kellett helyezni a ló bal oldalára, így valamilyen szöget zárt 
be  a  haladási  iránnyal,  a  találkozási  pontban  ezért  jelentős  oldal 
irányú erő is hatott  az ellenség pajzsára és a kopját tartó kézre. A 
jobb kezek  találkozása  nem volt  szerencsés,  mert  a  hónaljat  és  a 
mellkast  nehezen  lehetett  védeni,  de  természetesen  háborús 
eseménynél  nem lehetett  válogatni.  A lovagi  tornákon alkalmazott 
viszonylag  nagyméretű  kopják  miatt  sokszor  találhatunk  páncélra 
szerelt  speciális  kopjatartó  vasakat  is.  Megvizsgálva  ezeknek  a 
kopjáknak a súlyát érthető, hiszen hosszú távon egy ilyen fegyvert 
kézben tartani szinte lehetetlenség. A lovagi tornákon, a gyakorlásra 
használt  és  a  csatákban  alkalmazott  fegyver  között  méretbeli  és 
egyéb különbségek tapasztalhatók.

A  XV.,  XVI.  században  egyre  vékonyabb  és  hosszabb 
kopjákkal  találkozunk.  A  korai  huszárság,  amely  a  szpáhik  ellen 
kezdte  tevékenységét,  már  ilyen vékony,  lobogós és szépen festett 
fegyvereket  használt  a  könnyebb  és  gyorsabb  kezelhetőség 
érdekében. A vele való harc technikája is jelentősen megváltozott. 

A lovon alkalmazott rúd alakú szálfegyverek között léteztek 
még  hajítófegyverek  és  a  későbbiek  folyamán  a  lovasságnál 
rendszeresített  úgynevezett  dzsidák  is.  A  dzsida  és  a  pika  sokkal 
vékonyabb,  enyhén  ívelt  sáslevél  formájú  heggyel  ellátott  eszköz, 
melyek  még a  II.  világháborúban is  föltűntek.  Ismert,  hogy 1939. 
szeptemberében  a  német  hadsereggel  szemben  a  lengyel  lovasság 
még ilyen fegyverekkel indult harcba.

Érdemes megjegyezni, hogy a korai, magyar huszárság által 
használt  kopjafák,  amelyek  szépen  festett,  és  míves  formájúak,  a 
XVI.  században kezdtek Európa szerte  elterjedni.  Tiroli  Ferdinánd 
főherceg gyűjteményében számos, igen szép darabot találhatunk.

A  gyalogság  körében  a  rúd-alakú  szálfegyverek  között 
hihetetlen  változatosságot  fedezhetünk  föl  a  történelem  folyamán. 
Megjelentek a rungák, spétumok, helebárdok, alabárdok, emberfogó 
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villák,  csatakalapácsok és  számtalan  olyan  eszköz,  amit  egy rúdra 
illesztettek.  A  legkorábbiak  csak  egyszerű  lándzsa  vagy 
dárdaheggyel voltak ellátva. Az első alabárdokat hippének nevezték, 
amelyeknek  egy  vágó  éle  volt  és  egy  megnyújtott  bárdhoz 
hasonlított, nem volt ellátva  kis ellenoldali kalapácsszerű eszközzel, 
vagy tüskével mint az alabárdok. (69. a. kép)

Egy másik csoport a villáké, de szinte minden elképzelhető 
formájú eszközzel találkozhatunk, amit egy rúd végére szereltek és 
hadi célra használtak. (69. b., c. kép)

Példaként  említhetjük,  hogy  a  németalföldi  parasztfelkelés 
idején  emberfogó  villáikkal  milyen  hatékonyan  tudtak  működni  a 
gyalogosok. Ez a lant alakú, befelé nyíló, de kifelé zárt egység amit 
belülről szögekkel vertek ki, jól használható a lovasok ellen. A villát 
igyekeztek a lovas nyakára pattintani, aki ezután szinte tehetetlenül, 
harcképtelenül zuhant a földre, ahol azt tettek vele, amit akartak.

A  rúd-alakú  gyalogsági  szálfegyverek   legszebb  és 
legdíszesebb  formáit  a  német  zsoldosok  alkalmazták.  Külön 
hadrendet alakítottak ki. A gyalogság tömb harcászata, az egységes 
mozgás,  a  sündisznóalakzatok  igen  látványos,  összehangolt 
mozgáskoordinációt  feltételez.  Nagyon  meggondolta  a  lovasság, 
hogy egy ilyen dárdaerdőbe bele merjen-e lovagolni.

69. kép

 XIV  XV.   XV.    XVI.   XVI.       XVI.
sz.    sz.     sz.       sz.       sz.           sz.

a.) alabárdok
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XV.     XV.    XV.  XV.  XVI.  XVI. XVI. XVI. XVI. XVII. XVI.
 sz.       sz.       sz.    sz.     sz.      sz.     sz.     sz.    sz.      sz.      sz.

csata-   csata-  csata-       spétum runka         glefe velencei         glefe 
kasza    sarló    villa                              couse        partizán 

angolna                                             partizán
nyárs

b.) egyéb rúd-alakú szálfegyverek, szúró-, vágófegyverek

XVIII.  XVIII. XVIII. XVII. XVII. XVII.  XVII.        XVI.
 sz.        sz.       sz.       sz.      sz.       sz.      sz.              sz.

sponton          partizán        partizán       díszlándzsa
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 sponton     partizán       pártizán               díszlándzsa  
c.) egyéb rúdalakú szálfegyverek, szúrófegyverek

A  hidegfegyverek  között  még  említésre  méltók  a  zúzó, 
ütőfegyverek.  Ide  tartoznak  a  buzogányok  (70.  kép),  a 
csatakalapácsok,  a  csákányok,  és  minden  eszköz,  ami  inkább „orr 
nehéz” és kevés kézvédelmet biztosít. ( 71. kép )

Ha  rangsoroljuk  a  különböző  hidegfegyvereket,  akkor 
láthatjuk,  hogy  a  rúd  alakú  szálfegyverek  közül  a  kopja,  dárda, 
lándzsa jelentette a lovas számára az elsődleges fegyvert, amivel az 
első rohamban próbálta előnyét biztosítani. Amennyiben ezzel nem 
ért el eredményt, úgy nyúlt a másodlagos fegyverhez, adott esetben 
valamilyen  kard  után  és,  ha  ez  elveszett,  vagy  eltört,  nyúlt  a 
következő után, ami adott esetben egy buzogány, bárd, vagy egyéb 
eszköz  lehetett.  Ezt  a  rendszert  természetesen  a  tűzfegyverek 
megjelenése a későbbiekben megváltoztatja.

70. kép
buzogányok

 
XV.        XV.        XIV.     XV.        XV. XVI-XVII. XVI-XVII.

 sz.          sz.            sz.        sz.           sz.        sz.               sz.
     láncos-         hadi-

               buzogány   cséphadaró
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XV. sz.   XVI. sz.   XVI. sz
királyi díszbuzogány török

buzogány                  díszbuzogány

71 kép
csatakalapácsok, csatacsákányok

XIV. sz.       XIV. sz.       XIV. sz.         XVI. sz.      XVI. sz.
A tűzfegyverek hatására, - egy átmeneti időszak után, -  ez a sorrend 
és a fegyverhasználat  átalakult.  E fegyverek távoli  hatásuk miatt  a 
sorrend  élére  kerültek,  fokozatosan  csökkentve  a  rúd-alakú 
szálfegyverek jelentőségét, melyek használata lassan háttérbe szorult.

A buzogányokat, csákányokat az elemzésnél a legegyszerűbb 
eszköztől a legbonyolultabbig sorakoztathatjuk föl. A legegyszerűbb 
az  az  orr-nehéz,  buzogány  formájú  fadarab,  amibe  adott  esetben 
patkószögeket  vertek,  a  huszita  háborúk  idejéből  számos  ilyen 
fegyver  maradt  fenn.  Ekkor  alakultak  ki  az  úgynevezett 
csatakalapácsok,   melyek  nagy  fakalapácsokat  jelentettek,  hosszú 
nyélre  szerelve,  végeikbe patkószöget,  vagy egy kovácsolt  eszközt 
helyeztek a nyomaték kedvéért.

A  buzogány  végigkíséri  a  történelmet.  A  gótikus  magyar 
fegyveremlékek  között  is  találunk  gyönyörű,  szép  héttollú 
buzogányt,  ami  Mátyás  király  katonáinak  egyik  kedvelt  fegyvere 
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lehetett  és  látjuk,  hogy  fejedelmi,  parancsnoki  díszként  használt 
változatok a fegyverművesség legszebb emlékei  közé tartoznak.  A 
törökök  is  használtak  ilyen  botszerű  nyélre  szerelt,  gömb  fejjel 
készült eszközöket, de jól elkülöníthetők a héttollú, erősen bordázott 
magyar fajtáktól. Ez a fegyver olyan sokáig fennmaradt, hogy az I. 
világháború lövészárkaiban is találkozunk  sajátos változatokkal.

A csákányok külön csoportot alkotnak. A legszebb példányok 
Magyarországon  találhatók.  Bebek  György  csákányfokosa 
gyönyörűen  ívelt  csőrös  formát  mutat,  míg  az  ellenoldalán  egy 
kalapácsszerű fejet találunk. Ezek a fegyverek elsősorban a páncél 
átütését szolgálták. Megfontolandó, hogy egy ilyen eszközzel egy jó 
akció  keretében  maximum  egyszer  lehetett  ütni,  mert  ugyanaz  a 
probléma merül föl, mint a korábban említett hegyes tőrök esetében 
is, vagyis egy páncél áttörése után esetleg el kellett engedni, mivel 
abból  könnyűszerrel  kihúzni  nem  lehetett.  A  legszebb  történelmi 
csákányok  közé  sorolható  Jan  Zsiskának  híres  fegyvere  vagy 
csatakalapácsa,  ahol egy markoló kéz formájú tömör fém rész egy 
páncéltörő tőrt fog.

A fegyvereket használati céljuk szerint is osztályozzuk. Meg 
kell  határozni,  hogy  mit  alkalmaztak  lovagi  tornákon,  mit  a 
harctereken,  melyek  a  fejedelmi  és  egyéb  jelképek,  mi  tartozott  a 
díszfegyverek közé és ezeket minden esetben el kell különíteni. Az 
istenítéleteknél és a lovagi tornáknál is meghatározták, hogy milyen 
fegyvercsoportok  használhatók.  Az  istenítéleteknél  bizonyos 
eszközöket  kirekesztettek,  de például  a  buzogányt  minden esetben 
megtartották.  Tudunk  olyan  párviadalról  is,  ahol  az  arányosság 
biztosítását  úgynevezett  gödör  harccal  próbálták  elérni.  Korabeli 
ábrázolás  alapján a kihívó,  vagy a  sértett  egy hölgy volt,  aki  egy 
sajátos középkori öltözetnek megfelelő csuklyás ruhába öltözött, az 
ellenfelét „az alperest” pedig beásták egy gödörbe, így próbálták az 
arányosságot biztosítani. A hölgy kezébe egy buzogányszerű súlytó 
eszközt  adtak,  ami  egy rongyba  csavart  kő  lehetett,  ezzel  próbált 
csapásokat mérni  a gödörben álló  férfire,  aki arányaiban kevesebb 
fegyvert  kapott.  A  buzogányok  sorába  tartoznak  a  láncos 
buzogányok.  E  fizikailag  nagyobb  nyomatékot  biztosító  eszközök 
között  egy,  kettő  és  több fejjel  ellátott  változatokat  is  találhatunk. 
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Volt rövid nyelű és volt hosszúnyelű, amely inkább a cséphadaróra 
emlékeztet.

A  bárdok  esetében  a  katonai  és  a  népi  mesterségeknél 
használt  eszközöket  egyértelműen  meg  tudjuk  különböztetni.  A 
szerszámok,  például  az  ács  bárd,  általában  oldalirányba  eltolt 
pengével  rendelkeznek,  míg  a  katonai  jellegűek  tengelyirányban 
egyenes  képet  mutatnak.  (  72.  kép  )  Párviadalokban  történő 
használatukról szép számú feljegyzést találunk, a Weiskunnig című 
műben is felfedezhetünk ilyen gyalogos összecsapásokat.

72. kép
csatabárdok és balták 

XV. sz.         XV. sz.       XVI. sz.      XVI. sz.
gyalogosbárdok

XV. sz.   XVI. sz. XVI. sz. XV. sz. XVII. sz.
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1530.          XVI. sz.        XVI. sz.     XVII. sz.
magyar     gyalogosbárd      itáliai        lengyel bárd

gyalogosbárd                     egykezes balta                        .    

A  bárdok  egy  jellegzetes  változatát,  a  hajító-bárdot  vagy 
hajító-csillagot,  már  inkább  a  távolra  ható  fegyverek  közé 
sorolhatjuk.  Miksa  császár  nevezett  könyvében  láthatunk  olyan 
gyalogos párviadalt, ahol a hajító-csillagot már eldobták, ez beleállt 
az  ellenfél  pajzsába,  majd  egy  másodlagos  fegyverrel  folytatták 
tovább a küzdelmet. ( 73. kép ) A magyar hadszertári feljegyzésekből 
egészen pontosan meg lehet határozni, hogy mennyi hajító-csillagot, 
vagy hajító-bárdot osztottak ki alkalmanként például egy vár védői 
között.

73. kép

a.) kopjatörés, b.) kopjatörés 
palánk

( barier ) mellett,

c.)gyalogos 
párviadal tőrrel,
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d.) gyalogos párviadal 
hajító

csillaggal és pallossal,

e.) gyalogos párviadal 
csatakalapáccsal

Az  ebben  a  részben  felsorolt  eszközök  lovas  és  gyalogos 
párviadalokban használhatók, de az erre való felkészülés gyakorlatai 
ügyességi játékok mozgásanyagának is tekinthetők.

Távolra-ható hideg fegyverek

A távolra-ható fegyverek első csoportjába azok az eszközök 
tartoznak,  amelyek elhajítás eredményeként jutnak célba. (74. kép) 
Ezek közül kiemeljük a hajító-bárdot, hajító-csillagot,  hajító-tüskét 
melyek gyalogos fegyverek és a hajító lándzsát, amit - bár különböző 
formájút  -  egyaránt  használtak  gyalogosok,  lovasok.  Alapvetően 
katonai, eszközök de a Gothai kódex párviadalban való használatukat 
is  bemutatja.  Lovas  és  gyalogos  ügyességi  gyakorlatoknál  a  célba 
dobás eszközeiként jól használhatóak.

74. kép
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a.) hajító-bárdok ( XV. század ),

b.) hajító-lándzsa vagy vetőgerely ( XVII-XVIII. század ) 

Mechanikus távolra-ható fegyverek

A távolra ható hidegfegyverek e kategóriájába sorolhatjuk a 
mechanikus hajító szerkezeteket, ezek közül először az íjakról ejtünk 
pár szót. (75., 76., 77. kép)

Az  íjak  között  meg  kell  említenünk  a  hosszú  botíjakat 
(longbow), melyek fából faragott, esetleg rétegelten ragasztott, a fa 
szerkezetét  kihasználó,  gyakran  ember  magasságnál  nagyobb 
fegyverek. Ezt használták az angol íjászok, akik nemegyszer csaták 
sorsát  döntötték  el,  de  megtaláljuk  más  európai  hadseregeknél  is. 
Híresek voltak  az itáliai íjászok is, bár másfajta fegyverük volt. (78. 
kép)

75. kép

a.                       b
a.) faragott botíj metszete,  b.) összetett keleti íj metszete

1. ínból ( pl. szarvasé) készült lemez
2. fa lemez
3. szarulemez

76. kép
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a.) egyserű,
hosszú botíj
( lonbow )

b.) görög 
íj,

c.) török íj, d.) magyar íj

77. kép

a.) nyílhegyek a honfoglalás korából,                b.) tollazás
A honfoglalás korában a magyarok összetett íjai, melyekhez 

hasonlót  még  a  XVI.  századi  ábrázolásokon  könnyűlovasaink 
felszerelésében is láthatunk, újdonságot jelentettek Európában. (33. 
kép)  Ezeknek  az  íjaknak  a  külső  oldala  valamilyen  állat  (például 
szarvas)  inából,  a  középső  hordozó  rész  fából  és  a  belső  oldal 
szaruból készült. Az ilyen módon összeállított, összeragasztott íveket 
markolattal  és  „szarvakkal”  látták  el.  A  török  íjak  ettől  annyiban 
különböznek, hogy egyetlen ívből állnak mely középen markolat, a 
két végén az ideg beakasztása céljából csonttal vagy fával merevített. 
A  kilőtt  nyílvessző  több  mint  300  m-re  repülhetett,  hatásos 
lőtávolsága 100-150 m, egy gyakorlott íjász egy perc alatt 20, vagy 
még több lövést is le adhatott.

108



78. kép

a.) angol íjász
(rekonstrukció)

b.) velencei íjász
(XV. század )

c.) landsknecht 
hosszú  botíjjal 
( XVI. század )

Nyugat-Európában a távolra ható fegyverekkel való gyakorlás 
fő  helyszínei  eleinte  a  lovagi  tornák  voltak.  A  későbbiekben  a 
vívóiskolákban  sajátították  el  a  fegyverforgatást,  majd  íjász 
egyesületek alakultak.

A  honfoglaló  magyarok  egészen  fiatal  koruktól  játékaikba 
beépítve tanulták az íjjal való céllövést.

A  számszer-íjászat  a  XV.  században  élte  virágkorát. 
Határozottan   megkülönböztethetjük  a  vadászatra   és  a  katonai 
célokra alkalmazott fegyvereket. A katonai számszeríjak általában fa 
reflexekkel készültek és zömök favesszőt használtak hozzá faragott 
tollal rombusz alakú hegyekkel, melyek a korabeli páncélokat is át 
tudták  ütni.  (79.  kép)  A  számszeríjak  működési  elvét  (80.  kép) 
felhasználva készültek a XVI. században a parittya íjak, amelyek kis 
kosárkájukból követ vagy ólom darabot tudtak kilőni.  (81. kép) A 
számszeríjak  átütő  erejét  szemlélteti  például  egy  dél-olaszországi 
mocsárszigeten  épült  várnál  talált  olyan  katona  maradványa,  akit 
valószínűleg a várfalon ért a lövés, kb. 20 - 22 m magasságban, tehát 
a nyílvessző lentről fölfelé szállt, majd áthatolt a sisakon, a sisak alatt 
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lévő sodronypáncélon,  a fején,  a másik  oldalon szintén a  sodrony 
fejvédőn és  a  sisakon,  ahol  a  vessző hegye  kb.  3-4 cm-re  kibújt. 
Ezeket a komoly katonai számszeríjakat kézzel felhúzni nem lehetett, 
ezért külön felhúzó eszközöket fejlesztettek ki, például a motollás, a 
csigás, őzláb, stb. mechanikus szerkezeteket. (82. kép)

A vadászatra használt számszeríjak szépen díszített,  faragot, 
kecsesebb eszközök, gyakran acél ívvel készültek.

79. kép
számszeríjak

a.) spanyol katonai számszeríj (XV. század)

b.)katonai számszeríj (XV. század)
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c.) vadász számszeríj (XV. század)

 d.) hadi és gyújtó nyílvesszők számszeríjhoz e.) vadászvesszők 
hegyei

80. kép

számszeríjak elsütő-szerkezetei

81. kép
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parittyaíjak madárvadászathoz

(XVI. század)
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82kép
számszeríjak felhúzó-szerkezetei

a.           b.        c.                               d.
a.) csigás, b.) és c.) tekervényes, d.) motollás felhúzó készülékek

Az íjászat sport változatai már régen kialakultak, mi azonban 
csak  a  tradicionális  eszközökkel  folytatott  terepíjászattal  (űzhető 
gyalog és lovon) valamint a lovas-íjászattal foglalkozunk.
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Tűzfegyverek

A tűzfegyverek megjelenésére nincs pontos adatunk. Tudjuk, 
hogy Kínában már az Ókorban használtak  rakétákat  és ismerték  a 
lőpor bizonyos hatásait. Arról is vannak feljegyzések, hogy a tatárok 
Esztergom bevételénél (1242.) hadi röppentyűket vetettek be a város 
felgyújtására.  Egyes történészek a legenda szerű Schwarz Berthold 
szerzetes találmányaként tüntetik föl a fekete, füstös lőport.

A tűzfegyverekről rendelkezésünkre álló első tárgyi emlékek 
az 1300. körüli ágyúk, az első ismert puska 1331-ből származik.

A  kézi  lőfegyverek  elterjedését  a  kanócos  puskák 
megjelenésétől  számítjuk.  Ezek  a  monstrumok  egyszerű  elöltöltős 
eszközök,  melyek  elsütését  a  kanóc  gyulyukhoz  érintésével 
biztosították.  Méretük miatt  alkalmatlanok voltak  a kézből  történő 
tüzelésre, ezért puskavillákra téve hozták működésbe őket. A huszita 
háború idejéről sok ábrázolás maradt fönn különböző botra, pajzsra, 
és  a  szekértáborban  álló  szekérre  helyezett  korai  tűzfegyver 
alkalmazásáról. Kis változást jelentett a kanóclakatos szerkezet, ami 
elsütő kar segítségével nyomta a kanócot a gyulyukhoz. (83. kép)

83. kép

kanóclakatos elsütő-szerkezet és puska
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Forradalmi  áttörést  jelentett  a keréklakatos  szerkezetek  használata, 
ami  egy  viszonylag  bonyolult,  de  rendkívül  szellemes  elsütő 
rendszer.  (84.  kép)  A  fegyvert  elölről  megtöltik  és  hátul  finom, 
úgynevezett.  felporzó  lőport   raknak  a  serpenyőbe.  E  mellett 
helyezkedik el a viszonylag széles, recés, az órákban alkalmazotthoz 
hasonló,  acél  kerékszerkezet.  Erre  a  forgó  alkatrészre  egy 
sárkányformájú, csavarmenettel  ellátott  és ólom vagy posztó közé 
szorított  kovadarabot  tudtak  illeszteni.  Egy  órakulcs  felhúzásának 
megfelelően egy V alakú rugót megfeszítettek, ami két-három tagú 
lánccal illeszkedett a kerékhez. Az elsütő billentyű hátrahúzásával a 
V rugó lerántotta a láncot, a kerék megpördült és a kovakő szikrát 
csiholt, ami begyújtotta a lőport.

Az  ismert  és  elterjedt  fegyverek  között  igen  szép  darabok 
maradtak fönn hazánkban. A korai keréklakatos pisztolyok gyakran 
olyan nagy markolatgombbal készültek, hogy a buzogány szerepét is 
betölthették,  de  ismerünk  lőberendezéses  baltákat,  buzogányokat, 
tőröket is.

84. kép

keréklakatos elsütő-szerkezet és puska

A  keréklakatos  fegyverek  bonyolultsága  és  nehézkessége 
akadályozta széleskörű használatukat. A katonai kiképzés még nem 
épült  a  tűzfegyverek  kezelésére.  Igazi  áttörést  a  francia  kovás 
fegyverek  elterjedése jelentett. (85. kép)
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85. kép

kovás elsütő-szerkezet és puska

Amikor már a fegyverművesek tömegesen tudták gyártani a 
viszonylag  nagy  kaliberű,  elöltöltős  feketelőporos  puskákat,  úgy 
rögtön  megváltozott  a  katonák  kiképzése.  Ebben  a  korszakban 
láthatjuk,  hogy  a  lovasok  kezdik  elhagyni  a  páncélokat,  egyre 
könnyebbé  válik  fegyverzetük,  de  természetesen  találkozunk 
kivételekkel, például a vértesek és a dragonyosok között. Amikor a 
gyalogság  kezében  megjelenik  a  puska,  kezd  kialakulni  az 
úgynevezett  tömbharcászati  forma is. A gyalogos katonai kiképzés 
alapvető elemét az jelentette, hogy meghatározott rend szerint az első 
sor  vezényszóra  tüzelt  egy  tömb  megfelelő  pontjára.  Az  egyéni 
célzás tiltott volt. A tüzelés után az első sor jobbra és balra szétnyílt, 
majd beállt a hátsó sor mögé, a következő sor menetben előre került 
és  tüzelt.  Mire  egy  sor  újból  előre  került,  megtisztította  és 
megtöltötte  fegyverét,  ami  így  újra  tűzkésszé  vált.  Nagy  hátrányt 
jelentett, hogy az ormótlan puska miatt a gyalogosokról is le kellett 
venni minden páncélt, kézi oldalfegyvereik pedig a közelharcra nem 
nagyon  voltak  alkalmasak.  Erre  az  esetre  a  csőre  szerelhető 
szuronyok  jelentették  a  megoldást.  (86.  kép)  A  legelterjedtebb 
eszközök, a bajonettek Bajone városából származtak, ahol kitalálták, 
hogy egyszerűen a csőre tűzhető késsel, mint egy dárdát, vagy mint 
egy  meghosszabbított  pengével  ellátott  fegyvert  használhatja  a 
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katona puskáját. Az újdonságot az jelentette, hogy bizonyos bajonett 
zár kialakításával olyan üreges, pengés eszközt fejlesztettek ki, amit 
a  cső  végére  húzhattak  és  egy  negyed  fordulattal  elfordítva  ezt 
rögzíteni  is  lehetett.  (Ez  a  bajonett  zár.)  Ennek  az  előnye  abban 
rejlett,  hogy  feltűzött  szuronnyal  is  lehetett  tüzelni.  Ez  a  fajta 
megoldás  úgy  szűnt  meg  folyamatosan,  ahogyan  a  nagyobb 
tűzgyorsaságú hátultöltős fegyverek elterjedtek.

86. kép
szuronyok 

XVII. századi szuronyok  XVIII. századi szuronyok
A  francia  kováspuskák  után  megjelentek  a  csappantyús 

fegyverek,  melyek  nagyobb  tűzgyorsaságot  és  időjárás-állóságot 
biztosítottak.

A  pisztolyok  a  méretek  csökkenését  eredményező  fejlődés 
következtében  jöhettek  létre.  Készültek  keréklakatos,  kovás, 
csappantyús fegyverek és számtalan különleges szerkezet, dupla-  és 
négycsövű változatok stb. (87. kép)

87. kép
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a.) rövid csövű, keréklakatos pisztoly (1560.)

b.) hosszú csövű pisztoly (1560.)

c.) hosszú, duplacsövű pisztoly (1570.)

d.) hatlövetű, forgótáras, keréklakatos pisztoly (1590.)

e.) lovassági pisztoly (1730.)

A  XIX.  század  elején  készítettek  először  szélpuskákat 
(légpuskákat),  ezeket  girardoni  szélfegyvereknek  nevezték.  A 
katonák alattomosnak, hozzájuk méltatlannak tartották, akit ilyennel 
elfogtak azt ki is végezték.

A lövészet különböző változatait több száz éve gyakorolják. 
A  fekete  lőporos  lövészet  egész  Európában,  így  hazánkban  is 
reneszánszát  éli.  A  különböző  cégek  számtalan  használható 
másolatát gyártják az elöltöltős fegyvereknek.
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Védő felszerelések

Pajzsok

A  fegyverzetek  kiegészítésénél  fontos  megemlíteni  a 
pajzsokat.  Az első  ilyen  felszerelések  valamilyen  karra  szíjazható, 
nem  meghatározott  formájú  eszközök  voltak,  amivel  az  ellenfél 
támadásait,  általában  a  bal  kézzel,  hatékonyan  lehetett  védeni.  A 
római  hadseregnél  már  látjuk,  hogy  az  egyforma,  téglalap  alakú 
pajzsokból szinte  egész falat  tudtak kialakítani  a szorosan egymás 
mellett  álló  katonák és  e  mögül  hajították  el  a  pillumokat,  sőt  az 
ostromgépek és kezelői számára is védelmet biztosítottak, vagy egy 
egész  tömb  hatalmas  erejét  latba  vetve  alkalmas  volt  arra,  hogy 
áttörje az ellenséges vonalakat.

A  korai  középkorban  a  nyugat-európai  pajzsok  majdnem 
háromszögletűek, alul kissé ívelt formájúak és a védelem biztosításán 
kívül, viselőjük azonosítását is szolgálták. (88. kép) A lovagok, akik 
ki sem látszottak páncéljukból, a csatában ennek alapján ismerhették 
föl  egymást.  A  lovagi  tornákon  a  heroldok,  akik  pontosan  tudták 
melyik címer kit takar, ennek alapján hirdették ki, a küzdő feleket. A 
későbbiek során külön váltak a címerpajzsok és a harci  eszközök, 
elkezdődött a gyalogság és a lovasság pajzsainak differenciálódása.

A lovagok pajzsukat  általában a testükre szíjazták,  ami  bal 
oldalukat védte, méretüknek a megfelelő kezelhetőség határt szabott. 
A későbbiek  során  különváltak  a  harci  célú  és  a  tornapajzsok.  A 
lovagi tornáknál bőrrel bevont, testhez idomuló, formájuk miatt sehol 
másutt nem használható példányokat is találhatunk

A keletről jött népek lovasai kedvelték a kerek pajzsokat, így 
a  honfoglaló  magyaroknál  és  később  a  törököknél  is  találunk 
ilyeneket.
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88. kép

lovagi pajzsok ( X-XVI. század )

89. kép

huszár pajzsok ( XV-XVII. század )
A  XV-XVI.  század  folyamán  megjelentek  szép  alakú, 

célszerű  huszár  tárcsapajzsok.  (89.  kép) Ezeket  szintén  felcsatolva 
viselték, amint korabeli ábrázolásokon láthatjuk. (31.a., 32. kép) A 
csúcsos tárcsapajzsok befedték a lovas egész bal oldalát úgy, hogy 
közben lehetővé tették a jobb  kéz  bal oldalon történő használatát is. 
Egyes darabokban a kopjának kivágott helyet is megtaláljuk.

A  gyalogosok  mindig  nagyobb  pajzsot  használtak,  és 
könnyebben  tudták  elérni,  hogy   mögé  rejtsék  egész  testüket.  A 
harcokban,  például  a  husziták  várostromoknál,  nagyobb  csatáknál, 
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olyan pajzsokat is alkalmaztak, amelyeket méretük miatt kerekekre 
kellett  szerelni  és  mintegy talicskát  tolhatták  maguk  előtt.  A XV. 
században  Mátyás  király  seregében  egy  jól  használható,  szép 
pajzstípus alakult ki, a pavéze, mely fából készült, gazdagon festett 
gyalogos pajzs, de ismeretes lovas változata is. (90. kép)

90. kép

a.)gyalogos pajzs               b.) pavéze (XV. század)
(XIV-XV. század)

A pajzsok mérete és formája is jelentős fejlődésen ment át és 
igen nagy változatosságot  mutat.  Főleg Itáliában jelentek meg kis, 
ököl  méretű  pajzsok,  amit  ökölpajzsnak  nevezünk.  (91.a.  kép)  Itt 
alakult  ki  az  úgynevezett  velencei  kar  is,  ami  az  egész  bal  alkart 
védte, kisebb szárnyai voltak, a markolatnál pedig kis sárkány fejből 
hegyes,  tőrszerű penge állt  ki.  (  91.b.  kép )  Az ökölpajzsok és az 
ilyen bal kezet védő eszközök a kétkezes vívásra utalnak.
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91. kép

a.) ökölpajzs                                     b.)velencei kar

A  tűzfegyverek  elterjedésével,  a  pajzsok  szerepe  csökkent, 
végezetül a bal oldalt  védő felszerelésként az öltözet egyes részeit 
alkalmazták, mint például a huszárság a mentét.

Sisakok

Talán  a  sisak  volt  a  történelem  folyamán  az  első  olyan 
védelmi  eszköz,  ami  az  öltözet  részét  képezte.  A  görögöknél,  a 
rómaiaknál védelmi funkcióján túl katonai szimbólum is volt.

Az ősmagyaroknál általában sisakról nem beszélhetünk, a fej 
védelmét  nemez  süveggel  oldották  meg.  Ezek,  mint  később  a 
huszárcsákók is, alakjukkal és anyaguk energia elnyelő képességével 
védtek  az  ellenfél  esetleges  sújtásaitól.  A  fejfedők  magassága,  a 
vastag nemez,  vagy a csákók kemény bélése csillapította  a csapás 
erejét és védte viselőjét.

A korai, európai sisakokat elsősorban megerősített fejfedőnek 
tekinthetjük,  amiről láncszövet hullt alá a nyak és a fül védelmére. A 
X-XI.  században  jelentek  meg  a  fazék,  üst  és  egyéb  típusok.  A 
lovagság  korai  időszakára  jellemző,  hogy  szépen  megmunkált 
lemezekből,  furatokkal,  résekkel  ellátott,  nyílásával  lefele  fordított 
fazékhoz hasonló felszerelési tárgyakat raktak a fejükre, amit belső 
párnázással  igyekeztek  elviselhetővé  tenni.  A  sisak  a  lovag 
legkritikusabb védelmi eszköze, nem megfelelő szellőzés és kilátás 
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esetén  súlyosan  korlátozta  a  küzdelemben.  A fejlettebb  változatok 
legnagyobb részének felnyitható, oldalra fordítható vagy valamilyen 
úton-módon  nyitottá  tehető  arcrészeket  készítettek.  Egyszerűbb 
esetben  lehajtható  pántokkal  oldották  meg  ezt  a  feladatot, 
bonyolultabb  esetben  egész  ajtósorokat  lehetett  működtetni,  hogy 
például  egy  tornasisakon  a  szembejövő  szél  megfelelő 
levegőmennyiséget biztosítson a lovasnak. Ha megnézünk egy XIV-
XV. századi  tornasisakot,  amely  belül  bőrrel  szőrrel  van kitömve, 
megérthetjük,  hogy  milyen  védelmet  nyújthatott  egy  ilyen,  külső 
acélburkolattal  ellátott  fejfedő.  Ezen  öltözetek  legnagyobb 
veszedelme  az,  ha  nagy  melegben  és  porban,  hosszú  ideig,  nagy 
fizikai munkára ítélték viselőiket. Több tornán is följegyezték, hogy 
egyszerűen megfulladt az oxigénhiány miatt a páncélba zárt lovag. 
Tudjuk,  hogy  magas  fizikai  teljesítmény  során  hyperventilláció 
léphet  fel,  s  ha  ilyenkor  a  megfelelő  levegőmennyiség  nem  áll 
rendelkezésre,  fulladásos  halál  állhat  be.  A   XV.  században 
elkülönültek a katonai célú és a lovagi tornán használatos sisakok. A 
harci változatok minden esetben könnyebbek, viselésük egyszerűbb 
és  kevésbé  akadályozzák  a  mozgást.  Különbséget  kell  tennünk  a 
gyalogosok  és  a  lovasok  sisakjai  között  is,  melyek  párhuzamos 
fejlődést  mutatnak,  a  kialakult  fegyvernemek  sajátosságainak 
megfelelően. Vannak kategorikus típusok is, mint például a normann, 
a fazék, a velencei, a salad, a német lovagrendre jellemző, az angol, 
stb. sisakok. (92. kép)

92. kép
lovagi sisakok

a.) normann sisak
(XI-X. század)

b.) normann sisak 
orrvédővel

a.) c.) német sisak
(XIV. század)
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(IX-XII. század) 

b.) fazéksisak
(XIV. század) 

e.) fazéksisa
k

(XIV. század)

f.) fazéksisak
(XIV. század)

g.) lovagi sisak
(XV. század)

h.) velencei 
sisak

(XV. század)

i.) salad sisak
(XV. század)

Külön  vizsgáljuk  a  korai  huszárság  Magyarországon  keleti 
hatásra  kialakult  jellegzetes  sisakjait.  (93.  kép)  A  törökös  ízlésű, 
hátul  nyakrákkal,  oldalt  fülvédővel  ellátott  felszereléseken  az  arc 
védelmét  le-föl  mozgatható  acélcsíkkal  oldották  meg. 
Lengyelországban  is  elterjedtek,  a  későbbiek  folyamán  a 
harmincéves háborúban is fölbukkantak ilyen fejvédők.

A  XVII-XVIII.  században  a  sisakok  folyamatosan 
egyszerűsödtek,  majd különböző csákókká és kalpagokká alakultak 
át.  A  huszárságra  jellemző  magasított  csákókat  sok  esetben 
acélpántokkal bélelték ki, de például papi kalapok is készültek ilyen 
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módon,  ennek korai  példánya  a mohácsi  csatatéren elesett  Tomori 
Pál érsek  fejvédője.

93. kép

a.                                b.                                c.

d.                           e.                         f.
a-e.) huszársisakok      f.) huszártornán használt vasálarc

 (XVI. század)                       (XVI. század)
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Páncélok

A   középkorban  a  fegyverekkel  arányosan  fejlődtek   a 
védőfelszerelések,  a  páncélok,  a  viseletek.  Korábban,  ahogyan 
például  a  római  katonáknál  láttuk,  bőr  mellvértet,  bőr  sisakot   és 
nagy  fapajzsokat  vittek  magukkal,  alsó  lábszáruk  alig  volt  fedve, 
lábbelijük  maximum  egy  saru  volt,  esetleg  alkarvédővel  látták  el 
magukat. A középkor folyamán, a vikingek, a frankok és a germánok 
egyre  több  gondot  fordítottak  személyes  biztonságukra,  valamint 
olyan  körülmények  között  kellett  harcolniuk,  ahol  az  időjárás 
viszontagságait sem hagyhatták figyelmen kívül, ezért egyre jobban 
beöltöztek.  Hamarosan észrevették,  hogy az igazi veszedelmet  egy 
küzdelem után nem a kisebb-nagyobb sérülések,  hanem az utánuk 
következő magas lázzal járó  - az akkor még ismeretlen - szeptikus 
folyamatok  okozta  halálozás  jelentette  számukra.  A  sérülések 
megelőzésére kezdtek láncingeket használni. (94. kép)

94. kép

láncing és láncszövet
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A  Képes  krónikában  és  a  bajai  faliszőnyegen  is  látható 
láncingek  egy nagy  technikai  fejlődés  eredményeként  jöttek  létre. 
(95.  kép)  A  dróthúzás  technikájának  kialakulása  után  tudták 
megvalósítani,  hogy  kis  drótkarikák  egymásba  fonásával  ingeket, 
nadrágokat  készítsenek.  A  sodronypáncélzat  alkalmazása  olyan 
méreteket öltött hogy, esetenként a lovat is beborították, de ez nem 
nagyon terjedt el, bár még a XVI. században is találkozhatunk ilyen 
felszerelésekkel.  (96.  kép)  A  finom  sodronypáncélok  és  ingek 
viselete  sokáig  fönnmaradt,  előszeretettel  hordták  a  lemezvértek 
alatt,  a  test  hajlatainak  védelmére  az  egyetlen  lehetséges 
megoldásként.

95. kép

lovag láncöltözetben a Képes krónikából (XIV. század)
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96. kép

ló és lovas láncpáncélban (XIV. század)

A  lemezvértek  előállítása  a  technikai  háttér  jelentős  fejlődését 
igényelte, ami hosszabb időt vett igénybe. A lemezborítások eleinte 
főleg  a  váll,  a  könyök,  a  térd  védelmét  biztosították,  alkar  és 
lábszárvédővel  egészültek  ki,  melyek  azonban  csak  részben 
készültek  vasból.  (15.  kép)  A  páncélzatok  kialakulását,  az  igazi, 
teljes  testet  borító  lemezpáncélok  legszebb  darabjait,  a  XV-  XVI. 
század  idejére tehetjük. Ekkor készültek a gótikus salad páncélok, 
melyek  Mátyás  király  seregében  kedvelt  típusnak  számítottak.  A 
salad  sisak  a  maga  kecsességével,  hátranyúló  csúcsával,  praktikus 
viseletével egyaránt alkalmas volt katonai célra és a lovagi tornákhoz 
is.  (92.i.  kép)  A  páncélokat  általában  sok  elemből  kellett 
összeszerelni, a gótikus változatokra jellemző, hogy az egész testet 
beborították. (97. kép) Vita tárgyát képezheti, hogy a csizmát, vagy 
lábbelit fedő rész szerkezetében, a divatot leszámítva, miért alakultak 
ki  a  csőrös  változatok.  A  válasz  tekintetében,  mindössze 
feltételezésekbe  tudunk  bocsátkozni.  Először  is  csak  lovas 
páncélokon találjuk, ráadásul eleje általában könnyen leszerelhető és 
az öltözet által biztosított védelem e nélkül sem csökken, gyalogos 
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páncélokon  nincsen.  (Ilyen  lábbeliben  nehéz  lehetett  volna  járni.) 
Feltételezhető,  hogy  a  nehézlovasságnál  kialakult  lovaglási  stílust 
szolgálta,  biztosította  a  láb  könnyebb  kengyelbe  dugását,  lóról 
esésnél pedig könnyebb kicsúszását.

97. kép
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lovagi páncél részei
98. kép
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lovagi tornapáncél

A  páncélok  viselése,  ahol  nagy  felületet  egyben  lehetett 
borítani,  gondot  nem okozott,  mert  a  megfelelő  kis  kallantyúk  és 
hornyok  segítségével  a  lemezek  jól  illeszthetők.  A  problémát  a 
hajlatoknál találjuk. A mozgás elérhető szabadságfoka és az elérhető 
védelem ellentmondó  követelmény,  mert  az  elmozduló  illesztések 
hézagaiba az ellenfél  fegyvere behatolhatott.  A mozgás könnyebbé 
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tételét  rákolással  próbálták javítani,  a térd,  ágyéki,  hónalj,  könyök 
hajlatokban  keletkező  réseket  és  a  csuklót  láncszövettel  védték, 
valamint  erős  posztózással  és  speciális  alakú  térben  takaró 
lemezekkel egészítették ki.

Kialakultak a torna páncélok jellemzően vastag mellvérttel és 
speciális  borító  részekkel,  valamint  csak  a  rögzítést  szolgáló  kis 
hátsó felületekkel. (98. kép)

A  gyalogos  párviadalok  igényeihez  alkalmazkodva  rövid, 
nemegyszer több részből álló mellvérttel, nagy, rákolt szoknyaszerű 
résszel külön páncélok is készültek. (99. kép)

99. kép

gyalogos páncélok (XV-XVI. század)
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A  lovak  sem  maradhattak  ki  a  sorból.  Eleinte  fejvértet, 
később kisebb felületeket  védő  lemezeket,  végül  komplett  páncélt 
kaptak védelmükre. (100. kép)

100. kép

teljes ló-páncél (XVI. század )

A páncélzatok folyamatos leépülését,  hadszertárba kerülését 
elősegítette,  hogy  a  lőfegyverek  szinte  egyik  napról  a  másikra 
elsöpörték  hatékony  viselésének  a  lehetőségét.  Későbbiekben  a 
vérteseknél,  ulánusoknál,  dragonyosoknál  egy  kis  mellvas  tartotta 
meg  szerepét.  A XVI.  században  a  huszárok még  viseltek  kisebb 
vérteket és sisakot, kedvelték a láncinget de a későbbiek folyamán 
felszerelésük jelentősen megváltozott.

A történelem fintora,  és  érdekessége,  hogy a  mai  korszerű 
hadseregek  és  különleges  alakulatok  eszköztárába  ismét  komoly 
páncélzatok jelennek meg, igaz nem acél,  hanem karbon és kevlár 
alapú anyagokból készülnek, de a cél és az eszköz ugyanaz, amire 
annak idején szánták.

A  páncélok  fontos  részét  képezik  egy-egy  kor 
megjelenítésének, hiszen formájuk, összeállításuk nagyon jellemző. 
Fontos az is, hogy aki bármilyen eszközzel valamilyen küzdősporti 
tevékenységet  kezd  annak  gondolnia  kell  a  megfelelő 
védőfelszerelésre  is,  mely  jellegében  illeszkedik  a  kézbe  vett 
fegyverhez. ( A védőfelszerelésnek természetesen elsődleges feladata 
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a szükséges biztonság megteremtése, ami a mai technológiák mellett 
jól megoldható. )

Lószerszámok

A lószerszám lényeges kiegészítője a lovag és a könnyűlovas 
felszerelésének, bár a kettő között jelentős eltérést láthatunk, ezért e 
részben  teszünk  néhány  elméleti  megfontolást  a  páncélok  és  más 
öltözetek  viselése  és  a  lovaglási  módok  kapcsolatának  megértése 
érdekében is.

Hasonlítsuk össze néhány ponton a keleti könnyűlovasok és 
az európai lovagok lovagló technikáját és lovas felszerelését.

101. kép

a.) honfoglalás-kori   b.) lovagi nyereg,         c.) huszárnyereg
magyar nyereg                                            ( XVI. század )

Az ősmagyarok, egy nagyon érdekes duplatalpú nyeregvázat 
használtak,  mely  a  hosszú  távú  lovaglásnál,  a  nagy  távolságok 
megtételénél kímélte kis termetű, fürge lovaikat. A két talp a háton 
támaszkodott  és a magas kápák áthidalták a ló gerincét,  rögzítését 
heveder és szügyelő biztosította. (101. a. kép) A lovagok hidegvérű, 
robosztus,  nagy  tömegű,  nem  túl  magas  lovaikra  olyan  nyerget 
helyeztek  ami  teljesen  ráfeküdt  a  hátukra  a  megfelelő  stabilitás 
érdekében.  (101.b.  kép)  Azért,  hogy  a  nyereg  ne  csússzon  előre-
hátra, ne forduljon le, a has alatti hevedereken kívül a szügy és a far 
részen speciális, sok darabból álló szügy és farhámot használtak. 
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A biztonságos  stabil  rögzítés  a  ló  szempontjából  is  fontos, 
mert  egy  csúszkáló  nyereg  könnyen  feltörheti  a  hátát.  (Az 
ősmagyarokkal  kapcsolatban  többször fölvetődik az a valószínűleg 
téves megfigyelésen alapuló mondat, hogy „nyereg alatt puhított húst 
fogyasztottak”. Ez a nyereg alá, a ló feltört hátára helyezett hússzelet 
a sérülés gyógyítását szolgálta.)

A  különféle  lovaglási  módhoz  illeszkedve  a  kengyel,  a 
kengyelszíj hossza és az ülés is eltér, egyben meghatározó a fegyver 
kezelésében is. Az ősmagyar lovasnak a nyeregben térden, combon 
támaszkodva is kellet lovagolnia, adott esetben bele kellett állnia a 
kengyelbe,  szabadon  kellett  mozognia  akár  hátra  fordulva  is, 
súlypontja  viszonylag  magasan  volt,  ami  bizonyos  lehetőséget 
nyújtott az irányításhoz. (101. a.)

A páncélos lovasok egészen zárt nyeregben foglaltak helyet, 
ami elölről védte a hasat,  a combot és a lábszárat,  hátul egészen a 
bordaívig megtámasztotta őket, ezzel biztosítva, hogy ne legyenek a 
nyeregből  egykönnyen  kilökhetők,  viszont  ezáltal  az  oldalirányú 
mozgás  korlátozottá  vált,  a  biztos  ülés  érdekében  súlypontjukat 
igyekeztek minél alacsonyabban elhelyezni. (101.b. kép)

A  nehézlovas  lovaglásának  alapfeltétele,  hogy  mereven 
előrenyújtott  lábbal kell támaszkodni a kengyelben,  az alkalmazott 
hosszú szárú sarkantyúkra azért volt szükség, hogy a heveder mögött, 
az irányításhoz fontos pontok elérhetőek legyenek. (102. kép)

A honfoglaló magyaroknál, és a későbbi könnyűlovasoknál a 
sarkantyú  szárhossza  jóval  kisebb,  mert  ez  a  fajta  lovaglási  mód 
biztosítani tudja, hogy a sarkantyú könnyen a megfelelő helyre érjen.
(102. kép)

A  páncélosok  ülésmódja  lehetővé  teszi,  hogy  ha  őket  a 
nyeregből  kiemelik,  a  láb  könnyedén  kicsússzon  a  kengyelből, 
aminek  a  kialakítása  is  segít  ebben.  A  legveszedelmesebb, 
legfélelmetesebb dolog egy középkori lovag számára az lehetett, ha 
lába beakadt és az irányítatlan ló, amely éppen száguldott valamerre, 
magával  vonszolta  tehetetlenül,  kengyelen  fityegve.  Egy  öklelés 
olyan eredménnyel  is járhatott, hogy ló és lovas együtt esett,  vagy 
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bizonyos feltételek mellett magára ránthatta lovas a lovát, a beakadt 
láb ilyen helyzetben is végzetesnek tűnik.

102. kép

a.) honfoglalás-kori sarkantyú,

b.) lovagi sarkantyú

c.) lovagi sarkantyú

d.) huszár sarkantyú ( XVI. század )

e.) huszár sarkantyú (XVIII. század)
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103. kép

a.) honfoglalás-kori magyar kengyelek

b.) lovagi kengyelek

c.) könnyűlovas kengyelek ( XVI. század )

A  könnyűlovas  kengyeleknél  látjuk,  hogy  mennyire  fontos 
volt kialakításának és a viselet harmóniájának megteremtése. Török 
és korai magyar huszárnyergeken is a puhatalpú csizmákra jellemző 
ívesen, szépen kialakított típusokkal találkozunk. (103. kép) Ismert 
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olyan darab is, melyen egy bordázott rács védte a lovast attól, hogy a 
lába bele csússzon a kengyelbe.

A lószerszámok között még említést kell tennünk a zablákról, 
melyek mai szemmel nézve valami borzasztó kíméletlen eszköznek 
tűnnek.  (104.  kép)  A  páncélos  lovagok  hatalmas  feszítőzabláit 
szemlélve  tudnunk  kell,  hogy  a  ló  irányítását  a  pajzsot  tartó, 
beszíjazott  kezükkel  tudták  csak  biztosítani,  egészen  kis 
mozdulatokkal.

104.kép

lovagok által használt zablák

A  fegyverzet  és  néhány  kiegészítőjének  áttekintése  után 
megállapíthatjuk,  hogy  az  európai  történelmet  átszövik  a  katonai-
sport  jellegű,  valamint  egyéb  felkészítő  játékok,  kiegészítve  az 
istenítéletek, párbajok, népi játékok anyagával. Ezen kívül láthatjuk 
azt is, hogy a rendelkezésünkre álló eszközrendszer milyen gazdag és 
mennyi  lehetőséget  kínál  a  rekreáció  területén,  amiből  mi  a 
mozgásos tevékenységet emeljük ki.
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Mozgás elemzés és rekonstrukció

A mozgás

Az  emberi  mozgás  tudatos  idegrendszeri  szabályozás 
eredménye.  A különböző mozgásformák (a reflektorikus mozgások 
kivételével)  tanulási  folyamat  és  gyakorlás  következtében  jönnek 
létre.  A mozgáskoordináció központi  idegrendszeri  vezérlése annál 
hatékonyabb,  minél  egyértelműbb  a  mozgásminta  rögzülése.  A 
mozgás-tevékenység  racionálisan,  az  anatómiai  sajátosságokhoz 
alkalmazkodva,  megfelelő  számú  ismétlésével  elérhető,  hogy  a 
mozgásminta agykérgi területen történő rögzítése megtörténjen. Egy 
bizonyos  mozgáskoordináció  első  végrehajtási  próbálkozása 
ügyetlennek, sutának és rossz ritmusúnak tűnik. A megfelelő számú 
ismétlés után a központi idegrendszer folyamatos szabályozása és az 
állandó  visszajelzések  (feed-back)  megszűnnek  és  szinte 
automatikussá  válik  a  mozgás.  Egyszerű  példával  szemléltetve  a 
kisgyermek a járás tanulásnál bizonytalan, minden lépésre odafigyel 
és  igyekszik  mozgását  mozdulatról-mozdulatra  megformálni.  Egy 
felnőtt  embernél  a  járás  már  nem  igényel  különös  figyelmet, 
automatikussá vált. Ha valaki egy új cipőt vásárol és az feltöri a lábát 
a  rögzült  mozgásformán  célszerű  változtatni,  így  minden  lépesre 
odafigyel és kifejezett koncentrációt igényel a súlypont áthelyezése.

A  folyamatos  mozgás  mozdulatok  halmazaiból  áll, 
harmóniája  az  antropológiai  és  szomatikus  adottságokból  valamint 
tanulási  folyamatok  eredményéből  tevődik  össze,  ezért  fontosnak 
tartjuk elemzését.

A mozgást (a reflektórikus mozgást kivéve) minden esetben 
valamilyen  cél  vezérli.  A  mozgások  kiváltását  minden  esetben  a 
szomatikus  szenzorok  által  érzékelt  inger  motiválja.  Minél 
bonyolultabb  külső  információ  határozza  meg  az  elvárható 
mozgásválaszt,  annál  összetettebb  és  több  gyakorlást  igényel 
elsajátítása.  Az  aciklikus  mozgásokra  jellemző,  hogy  hasonló 
szituációk  esetében  is  többféle  differenciált  mozgást  lehet 

139



végrehajtani.  Egy ilyen  folyamat  csak akkor eredményes  és akkor 
van mód improvizációra ha minden lehetséges mozdulat elsajátítása 
kellő  mértékben  megtörtént.  Az  elméleti  fejtegetést  célszerű  egy 
példával  alátámasztani.  A történelem során lezajlott  csatákban egy 
katonának  akkor  volt  esélye  a  túlélésre,  ha  fegyverzetének  és 
fegyverének  használatát  begyakorolta.  Ha  képes  a  környezeti 
hatásokat kompenzálni, kellően ellenálló és nem túlságosan zavarja 
eső, fagy és szél. Ha képes figyelni a terepszakaszokat az ellenség 
mozgását, leküzdi éhségét és szomjúságát, figyeli a zajokat, a kürtök 
és  a  dobok  jelzéseit,  ha  a  csatára  a  kézitusa  jellemző,  akkor  az 
ellenfelével  való  találkozáskor  fegyverét  jól  forgatja.  Ezeket  a 
tényezőket  figyelembe  véve  látható,  hogy sok  összetevőből  áll  az 
embernél  a  küzdelem  folyamatának  végrehajtása.  Fontos 
megemlíteni,  hogy a feldolgozás  minden esetben egy-egy emberre 
vetíti  ki  a  mozgás-tevékenységet.  A hadművészeti  elemzések  csak 
periférikusan érintik a harcászati részelemzéseket. Egy hadmozdulat 
minden katonában más és más reakciót vált ki, mindenki másképpen 
éli  meg  az  adott  szituációt  és  más  helyszínen  tartózkodik. 
Természetesen  a  mentális  motivációk  is  befolyásolják  az  egyes 
személyek  küzdelemben  való  részvételét.  A  stressz  helyzetek 
halmazaiból álló folyamat más és más hormontermelést eredményez 
az emberekben.

A  sportpszichológia  a  versenyen  nyújtott  teljesítményt 
nagyban  befolyásoló  tényezőként  kezeli,  hogy  a  megmérettetést 
hogyan  tudja  feldolgozni  a  sportoló.  A  rajtláz  és  a  rajtapátia 
nagymértékben  rontja  az  egyébként  elvárható  teljesítményt,  míg  a 
megfelelő  rajtkészség  pszichés  állapota  hozhat  egy harmonikus  és 
kiemelkedő eredményt. Történelmi csatákban és „sport” játékokban, 
mint például a lovagi tornákon, vagy párbajokban nem volt ritka az 
életre-halálra  történő  küzdelem.  A  legérzéketlenebb  embernél  is 
sajátos  reakcióknak  kell  jelentkezni  abban  az  esetben,  ha  felméri, 
hogy  egy  megmérettetés  az  életébe  is  kerülhet.  A  csatákban, 
háborúkban ez állandó, folyamatosan fennálló tényező volt.

Az emberi szervezet belső szabályozása a rendellenességeket 
fájdalommal  jelzi.  Minden  harcászati,  haditorna  és  mondhatjuk 
magas  szinten  űzött  sport-tevékenységnél  gyakran  jelen  van 

140



valamilyen  fájdalom,  elviselésük  szervezeten  belüli  kompenzáció, 
adott  esetekben  neuró-hormonális  folyamatokon  keresztül  zajlik. 
Tartós,  kényszerű  fájdalom  elviselése  esetében  ismert,  hogy 
kialakulhat algofilia (fájdalomkedvelés) is.

Mozgáselemzés

A mozgások rendszerezése

A mozgásokat úgy célszerű rendszerbe foglalni, hogy precíz 
történelmi  elemzés  és  rekonstrukció  során  is  mindig  figyelemmel 
lehessünk a vázlatosan leírt folyamatokra és azokat mint tényezőket 
kezelhessük.  Rendszerező  elv  például  a  mozgás  cél  szerinti 
csoportosítása.

Az  ember  tevékenységéhez  sorolhatjuk  elsősorban  a  napi 
életre jellemző általános mozdulatokat. A helyváltozás, táplálkozás, 
beszéd  gesztikulálás,  tisztálkodás  és  számos  más  mozgás  tartozik 
ehhez a kategóriához. 

A  munkafolyamatok  képezhetik  elemzésünk  másik  nagy 
csoportját.  Minden  munkafolyamat  sajátos  mozgáskoordinációt 
feltételez, ezek között hihetetlenül nagy különbséget fedezhetünk föl. 
A nehéz fizikai mezőgazdasági és ipari munkán kívül megtalálható a 
kézművesség és egyre  jellemzőbb a fejlett  finommotorikát  igénylő 
tevékenység, például a számítógépes klaviatúra kezelése ahol minden 
ujjunknak meghatározott  helyet  kell  elfoglalni  időben és térben.  E 
tevékenységet  azért  célszerű  kiemelni,  mert  hasonlít  a  zongora 
játékra  ami  az  egyik  legösszetettebb  finommotorikus  vezérlést 
feltételezi.

Külön  osztályba  soroljuk  a  szórakozásból  vagy valamilyen 
egyéb céllal űzött sporttevékenységet.

Sajátos,  sokszínű  csoport  a  táncoké.  Könyvtárra  való 
szakirodalom  elemzi  a  különböző  mozgástevékenységeket  és 
láthatjuk,  hogy  a  csoportokba  sorolás  nem feltétlenül  egyértelmű. 
Például  ismert,  hogy  hazánkban  létezik  egy  „csűrdöngölős” 
elnevezésű tánc, ami több funkciót is betöltött.
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 Egy  újonnan  felépített  csűr  (nagyméretű  mezőgazdasági 
tároló)  avatására  zenés  táncos  ünnepséget  szerveztek  aminek  nem 
titkolt szándéka volt az is, hogy a csűr alját a sok résztvevő táncával 
tömörítse és döngölje. A fegyver táncok neve már jelzi, hogy céljuk 
többrétű,  mivel  koreográfiájában  a  fegyver  használatára  jellemző 
mozdulat sorok ismétlődnek a használatra jellemző ritmusban. (105. 
kép)

105. kép 

kardtánc egy urali tálon

A  vadászat  helye  és  szerepe  koronként  változott,  többféle 
tevékenységet  takar,  ezért  a halászattal  együtt  érdemes külön részt 
szentelni  neki,  ráadásul  szempontunkból  rendkívül  érdekes.  (106. 
kép)

Az  ember  a  természet  része,  vegyes  táplálkozású  élőlény, 
számára az állati  fehérjék nélkülözhetetlenek.  Egészen visszafogott 
mozgástevékenység esetén, csökkentett energia felhasználás mellett 
képes az emberi szervezet növényi táplálékon élni, de ilyen étkezési 
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rend mellett  csak kisebb fizikai teljesítményt  várhatunk el.  Hosszú 
idő  telt  el,  amíg  a  veszélyes  táplálékszerzésből  szabadidős 
tevékenységgé  alakult  a  vadászat,  ma  már  szorosan  kapcsolódik 
ehhez,  valamint  az  életmód,  az  életmódváltozás  problémájához  és 
szemlélteti a környezet átalakítás néhány hatását is.

106. kép
a.

vadászat egy kőszáli kecskére 
egy kőkorszaki fali-festményen

b.
vadászjelenet a Képes krónikából

A  vadászat  megítélésünk  szerint  az  emberiség 
fennmaradásának  és  fejlődésének  egyik  fontos  eleme.  Az 
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ősközösségi  társadalom  idején  bonyolult  csoportos  tevékenység 
eredménye  volt  egy-egy  nagyvad  elejtése,  ráadásul  veszélyes 
vállalkozás  is.   Pár  száz  évvel  ezelőtt  még  lándzsával,  karddal 
vadásztak  vaddisznóra,  medvére  és  más  csöppet  sem veszélytelen 
vadra őseink.  Látható,  hogy ez a tevékenység többszörös feladatot 
töltött  be,  fizikai  teljesítményt  fejlesztett,  biztosította  a  taktika  és 
technika  harmóniáját,  fontos  feladata  volt  a  táplálék  szerzésben, 
valamint szórakozást is biztosított. 

A  használt  fegyverek  egy  időben  már  eltértek  a  katonai 
felszerelésektől, de csak olyan mértékben amennyiben azt a vadászat 
megkívánta,  így  tekinthetjük  a  fegyveralkalmazás  egyik 
gyakorlatának is. (58./III., 67., 75., 77., 80. kép) A középkorban a 
vadászat  magas  szintű  lovas  tudást  és  fegyverforgatási  készséget 
igényelt. Jellemző, hogy még a hölgyeknek is lehetőségük volt rá. A 
solymászat, melynek nagy hagyományai vannak a pusztai népeknél 
is,  ebben  a  korban  lóról  történt,  a  főúri  hölgyek  egyik  kedvenc 
szórakozását jelentette. (107. kép)

107. kép

a.) magyar solymász képe       b.) solymászat a Képes krónikából
egy urali ezüsttálon
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Szomorúan  kell  kijelenteni,  hogy  az  ember  tevékenysége, 
táplálkozási szokásai és féktelen mohósága következtében a földön 
felborulóban van az ökológiai egyensúly. A vadászat hagyományos 
célját  felváltotta  az ipari  méretű állattenyésztés  és az álszemérmes 
vágóhídi  hústermelés.  Az  ember  állatfajokat  kicsinyesnek  tűnő 
szempontok alapján kiirt,  élőlények pusztulnak ki,  mert  életterüket 
megszünteti, szennyezett környezetet teremtve, ezért e könyv lapjain 
is  emléket  kell  állítani  a  már  soha  vissza  nem  hozható  hatalmas 
erdőségekben  történő  vadászatoknak.  Az  erdők  vadban  gazdagok 
voltak és érvényesült az ökológiai harmónia. Nem lehet büszke az a 
társadalom, ahol kontinensnyi területeken eltűnt az erdő és a területre 
jellemző vadfajok. Így természetesen hamisnak tűnik az a büszkeség 
is,  hogy  az  adott  országban  nincs  „vérszomjas”  vadászat. 
Mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy ezek a folyamatok előbb 
utóbb  az  ember  evilági  életterét  szűkítik  olymódon,  hogy  a  föld 
természeti kincseit kirabolva saját életét és létét sodorja veszélybe. 

 A könyv célját tekintve néhány itt adódó lehetőséget érdemes 
kiemelni.   A  vadász  lovaglás,  az  íjászat,  számszeríjászat  vadász 
versenye  kitűnő  és  igen  szórakoztató  természetben  űzhető 
sporttevékenység. A tradicionális longbow, a modern csigás íjak és 
az ezekkel történő terep íjász versenyek történelmi alapokon nyugvó 
szabály  rendszerei  mindenben  megfelelnek  a  korszerű 
sportszabályoknak.  Érdekes,  hagyományokat  fölelevenítő  sport  az 
ősmagyar íjak mintájára készült reflexíjjal és lándzsával lóról (lóval) 
végrehajtott  verseny,  amelynek  céltárgyai  -  az  előbb  leírtakhoz 
hasonlóan - az erdőben elrejtett állatfigurák. 

Természetesen  még  többféleképpen  osztályozhatjuk  a 
mozgásokat,  de  mi  itt  még  az  alábbi  csoportosítást  alkalmazzuk. 
Megkülönböztetünk  ügyességi  és  küzdősport  jellegű,  eszközös  és 
eszköz nélküli,  valamint  lovas  és gyalogos  gyakorlatokat.  (Eszköz 
nélkülinek nevezzük a gyakorlatot, ha az azt végrehajtó személy nem 
használ eszközt.)
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Az elemzés történeti alapjai

A  sportmozgások  története  visszanyúlik  abba  a  korszakba 
amikor  az  ember  minden  fizikai  és  szellemi  tevékenysége  a 
létfenntartást  szolgálta.  Ez  elméleti  megállapítás,  mivel  minden  a 
környezetre reagáló és arra megfelelő válaszokat adó ember a kezdeti 
diszharmonikus mozgását gyakorlással tökéletesíti, ez nem más mint 
az „edzés” korai, nem tudatos elvégzése. A tudomány azonban nem 
elégszik meg logikus következtetésekkel, ezért elméleteket állit fel. 
A  sport,  illetve  a  játék  elméletnek  három  reprezentáns  iskoláját 
említjük  meg,  bár  ezekben  sok  a  hasonlóság:  a  Schiller-iskola  a 
játékelméletre, Reinac a mágiaelméletre, Spencer az energia felesleg 
elméletére  alapozva  magyarázza  a  testkultúra  eredetét.  Az 
elméleteket  azért  lehet  nehezen  értelmezni  mert  zömében  nem 
elkülöníthető a mindennapi életvitel, munka, szórakozás mozgáselem 
rendszere egy szigorú szabályokhoz kötött sporttevékenységtől.

Későbbi  korokból,  amikor  már  írott  és  képi  emlékeink 
vannak,  egyfelől  láthatóak  munka,  vadászati,  közlekedési  stb. 
mozgásos  tevékenységek,  míg  létezik  játékos  sporttevékenységek 
ábrázolása  is,  melyeknél  a  katonai  kiképzés,  vadászat 
mozgásanyagának  egyszerűsített  változatait  lehet  felismerni.  A 
küzdősportok  korai  megjelenésével  különféle  népi  birkózási 
formákban találkozhatunk. A nemzeti sajátosságokat magukon viselő 
irányzatok közül több évszázadok óta fennáll, legismertebbek a már 
említett  brit  Cornwallis  grófságban  kialakult,  a  kanári-szigeteki,  a 
kaukázusi,  az  izlandi,  a  svájci,  a  török,  stb.  változatok.  Ezek 
kialakulásának  oka  az,  hogy  eszközt,  fegyvert  nem  igényeltek, 
szabadon  gyakorolhatóak  voltak.  Nagyrészük  az  öv-birkózás 
technikájára  épül.  Azt,  hogy  mióta  léteznek  nem  tudjuk,  de 
valószínűsíthető hogy az emberiséggel csaknem egyidősek. Biztosan 
igen  régi  formákról  van  szó,  ezt  igazolja  a  Kr.e.  III.  évezredből 
származó olyan mezopotámiai bronz szobrocska, mely egyértelműen 
az  öv-birkózás  tipikus  állását  mutatja.  Az  ősi  és  a   népi 
sportmozgások között álladóan jelen van az íjászat, futás, vadászat 
ábrázolása is. (108. kép)
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A legjobban kutatható, főleg a küzdősportok történetére utaló 
anyagokat  természetesen  a  katonai  képzések  ránk  maradt  iratai 
tartalmazzák.  Vizsgálódásunkat  a  honfoglalás  és  az  I.  világháború 
közé  eső  írott  és  rajzos  anyagokra,  valamint  tárgyi  emlékekre 
korlátozzuk. Az elméleti meghatározások azonban nem nélkülözhetik 
az  egyiptomi,  görög  és  római  fennmaradt  képi  ábrázolásokat, 
valamint írásos utalásokat. A görög testkultúra időszámításunk előtt 
két évezreddel bontogatta szárnyait és az ókori olimpiai játékokban 
élte  fénykorát.  A  fennmaradt  tárgyi  emlékeken  látható  sportok 
kivétel nélkül a kor katonai mozgásanyagát mutatják. A középkortól 
az  írásos  és  képes  ábrázolások  alapján  megismerhetjük  a  katonai, 
népi és polgári sportokat.  Sok fellelhető mű alkalmas arra, hogy a 
benne ábrázolt mozgás elemezhető majd rekonstruálható legyen.

108. kép

fegyveres futók egy afrikai fali-festményen a kőkorszakból

A mozgáselemzés néhány alapelve

Az elemzés  során,  itt  a  rekonstrukciót  mint  célt  szem előtt 
tartva, sok mindenre kell tekintettel lenni. Maga a mozgáselemzés a 
kiindulásként  használt  pl.  képes  anyag  kézbe  vételétől,  a  hiteles 
megjelenítésig szinte minden lépésnél előkerül. Először magukat az 
ábrákat vesszük szemügyre, meghatározzuk kategóriájukat, korukat, 
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stb. (Pl.:  munkafolyamat  részeit,  ebből eredő sportot,  vagy katonai 
mozgásanyag ábrázolását tartjuk a kezünkben.) 

Elkészítünk egy egyszerűsített ábra sort, ami feltételezésünk 
szerint,  a  teljes  mozgásfolyamatot  szemlélteti.  Elméleti  szinten 
megvizsgáljuk  a  megjelenő  erőhatásokat,  élettani  hatásokat,  a 
várható terhelést az emberi szervezetre, a végrehajthatóság feltételeit. 
(109. ábra)

109. kép

kopjatörés ábrázolása felülnézetből a fellépő erők ábrázolására 
elemzéshez, látható, hogy a szemből jövő erőhatáson kívül jelentős 

oldalirányú összetevő is fellép, aminek a nagysága függ a lovak 
oldalirányú távolságától és egyensúlyvesztést okozhat

Eldöntjük,  hogy hol  és  hogyan  tudjuk  alkalmazni  az  adott 
mozgást,  megfelel-e  a  szabadidősport  feltételeinek.  Ezek  után 
elkezdjük a rekonstrukciót, aminek minden állomásánál újra és újra 
elvégezzük az elemezést az aktuális szempontok szerint. Itt fokozott 
mértékben  előtérbe  kerül  a  megvalósíthatóság  lehetőségének 
vizsgálata.  Az első elemzésnek fontos szerepe van a rekonstrukció 
során segítségként alkalmazott sportoló kiválasztásában, a szükséges 
képességek meghatározásában.
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Mozgásrekonstrukció

A mozgásrekonstrukció céljai

A  ránk  maradt  mozgásábrázolások  feldolgozásának  két  fő 
célját  különböztetjük meg.  Az elsőbe soroljuk azokat  a  történelmi 
játékokat,  hiteles  történelmi  eseményre  épülő  emlékünnepségeket, 
vagy történelmi filmeket, színdarabokat, ahol a kor viseletével, a kor 
szellemének meghatározásával  a szükséges elemzés elvégzése után 
rekonstruált mozgássorokból állítunk össze korhű koreográfiát, amit 
meg kell tanítani az összes szereplőnek akár színész, akár statiszta, 
akár  kaszkadőr.  Ez  a  fajta  munka  nagy  figyelmet,  nagy  szakmai 
türelmet  igényel.  Fontos  megemlíteni,  hogy sajnálatos  módon  sok 
történelmi  filmben  tapasztalható  a  küzdősporti,  harcművészeti, 
harcászati események felületes megjelenítése, ami nagyban rombolja 
az események megítélését.  A példaként  már  említett  táncművészet 
nagyon precíz és korrekt módon összeállított mozgásanyagra épít. A 
történelmi  filmeken,  ünnepi  játékokon  ugyanakkor  gyakori,  hogy 
mai,  vagy  az   adott  korra  nem  jellemző  sportok  mozgásanyagát 
tartalmazó küzdelmet próbálnak történelmi köntösébe öltöztetni, ami 
igen  helytelen.  Egy  feladat  előkészületei  során  fel  kell  mérni  a 
rendelkezésünkre  álló  írott  és  képi  dokumentumokat,  melyek 
felhasználásával  az  adott  kor  jellemezhető.  A  legcélszerűbb 
megvalósítás  érdekében  meg  kell  találni  azokat  a  szakembereket, 
személyeket  akik  az  eseményeket  a  korszak  szellemének 
megfelelően életre keltik és pontos mását tudják adni a meghatározó 
történelmi  eseménynek.  Például  hibaként  említhetjük,  ha egy XV. 
századi  lovasjelenetben  korszerű,  mai  szerszámozással  felszerelt 
lovat  látni,  vagy  egy  lovagi  tornán  telivéreket  alkalmaznak  a 
hidegvérű  vagy  sodrott  lovak  helyett,  esetleg  helytelen  lovaglási 
módot  választanak,  mondjuk  a  napóleoni  háborúk  idején  könnyű 
ügetésben  vonul  el  egy   lovassereg.  A  mozgásanyag 
megtervezőjének, oda kell figyelnie minden részletekre, mert minden 
felnövekvő és egy történelmi eseménnyel pl. filmen szembetalálkozó 
fiatal szinte törvényszerűen elfogadja, hogy amit lát az hiteles és az 
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események  a  kornak  megfelelőek.  Tudnunk  kell,  hogy  aki 
valamilyen  kor  öltözetét  magára  veszi,  kezébe  valamilyen  eszközt 
fog, ha akarja, ha nem, még akkor is ha szabadidős tevékenységként 
teszi,  ismeretterjesztést  végez,  annak  minden  felelősségével,  így 
mozgásának is precíznek és felismerhetőnek kell lennie. Ha konkrét 
történelmi eseményt próbálunk megfogalmazni, az arról fönn maradt 
képi és egyéb ábrázolásokat ismerni és hasznosítani kell, tudomásul 
kell  venni,  hogy  annál  jobban  és  annál  precízebben,  annál 
látványosabban,  ahogy  ez  a  történelemben  lezajlott,   nem  lehet 
megvalósítani,  rekonstruálni.  Szerencsés  módon  a  XI.  századtól 
általában  jól  dokumentáltak  az  európai  történelem  kiemelkedő 
eseményei, így van lehetőség a pontos megjelenítésre is. 

Ennek a csoportnak egy másik része egyszerűbb feladat elé 
állítja  a  szervezőket,  ha  például  kijelentjük,  hogy  valamilyen 
alkalomból (pl. valamelyik királyunk megkoronázásának emlékére) 
rendezünk egy ünnepséget lovagi tornával. Itt „mindössze” arra kell 
figyelnünk,  hogy a  mozgásanyagon  kívül  a  környezet,  a  zene,  az 
alkalmazott  felszerelés,  öltözet,  protokoll  megfeleljen  a  kornak  és 
meg kell próbálni a kor hangulatát is megteremteni.

Másodikként  említjük  a  felkutatott  európai  mozgásanyag 
alapján  összeállított  sporttevékenység  gyakorlását,  bár  ez  az  első 
csoportban  leírtak  megvalósításának  is  alapvető  feltétele.  A 
rendelkezésünkre  álló  mozgásanyag  hatalmas,  lehetővé  teszi,  hogy 
egy-egy  részterületet  kiválaszthasson  valaki  és  azon  belül  testre 
szabott  gyakorlatokból  egyéni  edzést  végezzen,  ami  a 
szabadidősportban  rendkívül  hasznos.  Itt  is  fontos  a  gyakorlatok 
precíz, pontos tervszerű összeállítása. Indokolt estben keveredhetnek 
különböző korok, területek mozgásanyagai, (például úgy látjuk, hogy 
egy felépített mozgásrendszerből hiányzik valami, amitől teljesebb, 
sport  szempontból  jobban  használható  lenne  és  ez  az  elem  más 
korból származik, régebbi vagy újabb mint a többi, mégis beépítjük), 
de elvárhatónak gondoljuk, hogy ismerje a sportoló az általa végzett 
tevékenység  minden  részletének  eredetét.  Az  öltözet  legyen 
biztonságos, formája tulajdonképpen bármilyen lehet, csak ne sértse 
a tevékenységhez kapcsolható hagyományokat, inkább utaljon rájuk. 
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A használt eszközök, felszerelések esetében is első szempont 
a biztonság, ami a mai technológiákkal, gondos munka esetén nem 
okozhat problémát. 

Mozgások rekonstrukciója

Össze kell állítanunk egy feltételrendszert, aminek teljesülnie 
kell  a  rekonstruált  mozgások  esetén.  Azt,  hogy  ezek  valóban 
teljesülnek-e  szinte  folyamatosan  ellenőrizni  kell,  az-az   szinte 
minden  mozdulat  elemezésére  szükség  van.  A  feltételeket  a 
rekonstrukciós  cél  ismeretében  tudjuk  összeállítani,  első  lépésként 
tehát  ezt  kell  meghatároznunk.  Ezután  megkeressük  a  szükséges 
forrásokat.  A  korabeli  írott  és  rajzos  anyagok,  a  már  említett 
Talhoffer, Albrecht Dürer, Joachim Meyer, Nicolaes Petter, Fabian 
von Auerswald és  sorolhatnánk az összes  hasonló iskola,  irányzat 
képviselőit, vagy kiképzési anyagokat, katonai szabályzatokat, egyéb 
dokumentumokat, stb. melyek szerzői nagy pontossággal, precízen, 
szemléletesen   írják  le  hogyan  kell  egy  adott  ember  képzésével 
foglalkozni. Élvezetes tanulmányozni Dürer munkáit, ahol a mozgást 
mint folyamatot ábrázolja és egy-egy sorozat szinte rajzfilmszerűen 
rakható össze. Egyes művekben azonban található olyan ábrázolás is 
aminek  „megfejtése”  nagy  gyakorlatot  és  nem  kevés  fantáziát 
igényel.

Az  ábrázolások,  leírások  alapján,  melyek  céljainknak 
várhatóan   megfelelő  gyakorlatokat  tartalmaznak,  rekonstruáljuk  a 
mozgást.  Ismereteink  szerint  meghatározzuk,  hogy  milyen 
csoportokba sorolható, milyen eszköz szükséges a végrehajtásához. 
Általában adott a kiinduló és a befejező pozíció, e kettő között szinte 
végtelen  sok kombináció  lehetséges.  Ha rendelkezésünkre  áll  egy-
egy  olyan  mozdulatról  készült  kép,  leírás,  ami  jellemző  a 
mozgásfolyamat  közbülső  állomásaira,  akkor  mozaik  szerűen 
összerakjuk úgy,  hogy a kiinduló és a befejező pozíció  az adottal 
azonos legyen. Természetesen ez nem lesz teljes, kiegészítéséhez és 
a  rekonstrukciós  munkához  mintegy  direkt  történelemkutatási 
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feladathoz  rutin  kell  és  szükséges  a  különböző  lehetséges 
mozgásformák  minden  változatának,  minden  egyes  elemének 
ismerete.  A  kiegészítéseket  lerajzoljuk.  Az  elképzelt 
mozgásfolyamatot  végig  gondolva  kiválasztjuk  a  megfelelő 
képességekkel rendelkező,  a mozgás legapróbb részleteit  is ismerő 
sportolókat, akik instrukciók alapján végrehajtják azt. Várhatóan az 
első  próbálkozás  még  nem  lesz  sikeres,  így  változtatások 
szükségesek  a  mozdulatokon,  eleve  több  próbálkozásra 
számíthatunk.  Ha a  gyakorlat  már  valóságosnak,  végrehajthatónak 
tűnik  és  kellőképpen  hasonló  az  elképzelt  mozdulatsorhoz,  videó 
felvétel  készíthető  róla,  amelynek  kockánkénti  átnézése  során  az 
eredeti képen, vagy képeken, látható pozíciók felismerhetők. Ha ez 
már sikerült, következő feladat a folyamatos mozgás helyes ritmusú, 
valóságban  is  alkalmazható  kidolgozása.  A  mozgást  újból  videón 
rögzítjük  és  ismét  megkeressük  a  felvételen  az  eredeti  képeken 
ábrázolt mozdulatokat. Ha egy valóságosan végrehajtható gyakorlat 
felvételein  azonosítani  tudjuk  az  eredeti  kiinduló  és  véghelyzetet, 
valamint a közbülső képeket a tevékenységünk sikeresnek mondható. 
Természetesen  vannak  egyszerű  feladatok  (pl.  egy  hajító  bárd 
eldobása)  és  bonyolultabbak,  azonban  legnehezebb  a  küzdősporti 
elemekből összeállított mozgássorok megszerkesztése. 

Példaként nézzük a XV-XVI. századi vívócéhek pusztakezes 
küzdelmeinek csöppet sem egyszerű rekonstrukcióját, ahol ez a fajta 
munka  igen  jól  bevált.  Az  ismertetett  eljárás  után  a  mozgás 
életszerűségének vizsgálatához néhány kötött gyakorlatból álló páros 
küzdelmet  rendezünk.  (Az egyik  fél  meghatározott  két-három féle 
támadását  a  másik  ezekhez  illeszkedő,  szintén  meghatározott  két-
három féle módon háríthatja. A gyakorlatok az előzetes megbeszélés 
alapján  lehetnek  egészen  egyszerűek  vagy viszonylag  bonyolultak 
is.) Mivel a végrehajtás nem előre meghatározott egy-egy jól sikerült 
mozdulatsorról  készült  videó  felvétel  alapján  következtetéseket 
vonhatunk le a mozgás tempójára, ritmusára, ütemére, adott esetben 
pedig  vizsgálhatjuk  a  sikertelen  végrehajtás  okait,  a  hibák 
kijavításának  lehetőségét.  Ha  a  sportolók  három,  négy  gyakorlat 
között választhatnak olyan szünetek keletkeznek mint egy tényleges 
küzdelemben. 
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Ezek  koreografált  bemutatókon  színpadon  vagy  filmen 
nélkülözhetetlenek a hitelességhez. Ismét hangsúlyozni kell a gondos 
munkát, mert a szünetek hiánya, a rossz, esetleg monoton ritmus, a 
hibás  ütemezés  helytelen  kiábrándító  képet  alakít  ki  az  egész 
mozgásról.  Nagyobb  létszámú  együttes  megjelenés  lehetőségeinek 
kialakításához  -  például  bemutatón  vagy  filmen  -  természetesen 
szükséges a csoportos munka.

A feldolgozott mozgás több helyen nagy hasonlóságot mutat 
a mai  küzdősportok  mozdulataival  és technikai  elemtárával.  Ezek 
összehasonlítása célszerű, mert segítséget jelent a törvényszerűségek 
feltárásához. A küzdősportok, például a lovagi tornát is bele értve, a 
katonai tevékenység, valamint az ügyességi játékok aciklikus, térben, 
időben,  szabad  mozgásformákat  mutatnak,  ezért  az  eredetivel 
teljesen azonos visszaállítás lehetősége nem lehet valós cél. Elérhető 
a stílusában, mozgásában, harmóniájában és atmoszférájában korhű 
megvalósítás,  ami  alkalmas  lehet  egy  történelmi  esemény 
felelevenítésére is.

A  küzdelemben  alkalmazott  pusztakezes  technikák 
sajátosságait  különösen  nagy  gonddal  kell  vizsgálni,  mivel  az 
ábrázolásokon és leírásokon kívül csak a tapasztalat ad támpontot a 
végrehajtáshoz. Az eszközhasználat során azt érzékeljük, hogy maga 
az  eszköz  bizonyos  mértékig  meghatározza  a  mozgást,  amit 
segítségként  is  felfoghatunk.   Szabadidős  tevékenységhez  a 
felszerelést ésszerűen úgy választjuk meg, hogy a lehető legjobban 
tudjuk kezelni. Ez a rekonstrukciós munka egy részénél is megfelel, 
de előre látnunk kell, hogy a  pontos, korhű mozgás létrehozásához 
elő kell állítanunk a tárgyak eredeti jellemzőit.

A lovas mozgások felelevenítése olyan nehézséget jelent amit 
csak  a  korabeli  lovas  szokások,  ismeretek  birtokában  tudunk 
megoldani.  Az  a  tény,  hogy  a  lovak  tenyésztési  céljai  napjainkra 
megváltoztak, az alkalmas társ kiválasztását megnehezíti.  Ha végre 
megvannak  a  megfelelő  tulajdonságokkal  rendelkező  lovak, 
megfelelő  lószerszám  és  a  szükséges  felszerelések,  át  kell 
tanulmányozni  a  különböző  korok  lovaglási  módjait  és  érdemes 
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megfejteni  ezek  okát.  Ha  lovaink  már  megbízhatóan  végrehajtják 
feladatukat akkor kezdhetjük az előzőekben leírt eljárást.

Külön  kell  szólnunk  az  ügyességi  gyakorlatokról. 
Ábrázolásuk  gyakran  csak  egy,  a  leglényegesebb  mozzanatot 
mutatja, esetleg a kiinduló és a végső állapotot, ami tulajdonképpen 
elegendő  is.  Ezek  mozgásanyaga  jórészt  hajító,  lövő,  szúró,  vágó 
gyakorlatokból áll. Valójában a képzési anyag alapjaként szolgáltak 
valaha, ma is ajánlott a tanulást ezzel kezdeni. Alaposan átgondolva 
a  mozdulatokat,  egy gyakorlott  sportoló  számára,  gyakran  már  az 
első  alkalommal  sikeres  lehet  a  végrehajtás.  (Természetesen  a  jó 
teljesítmény  eléréséhez  itt  is  sok  gyakorlás  szükséges.)  A  lovas 
változatok  biztonságos  lovaglást  és  könnyen  irányítható  lovat 
igényelnek.

A történelmi,  katonai  és népi játékok rekonstrukciója során 
kitűzött  célunk  egy  ma  alkalmazható,  korszerű,  az  európai 
hagyományokra épülő rekreációs tevékenység megvalósítása.

A vívásban rejlik az egyik legnagyobb vonzerő, ez az, ami 
mára  meghatározott  szabályok  közé  szorítva  olimpiai  sportággá 
alakult.  A  kard-,  a  párbajtőr-  és  a  tőrvívás  valahol  jellemzi  a 
történelmi  múlt  egyes  állomásait,  de  elképzelhető,  hogy  sokkal 
nagyobb  vonzerőt  jelent,  ha  egy  eredeti  szituációnak  megfelelő, 
korszerűsített  változatot  alakítunk  ki.  A  gyalogos  küzdelmekben 
hatalmas  lehetőség  van.  A  vívás  eszköztára  rendkívül  széles,  ide 
tartozik  minden  ami  a  kézi  szálfegyverek  és  a  rúd  alakú 
szálfegyverek  között  található,  a  védőfelszerelések  közül  is  több 
használható.  A  mozgásanyag  az  esetenként  kétkezes 
eszközhasználaton  túl  jelentős  mennyiségű  pusztakezes  elemet  is 
tartalmaz.  Technikai  elemtárunk  részére  a  forrásanyagok 
felhasználásával  egyszerűsített  ábrákon  rögzítjük  a  gyakorlatokat. 
(110. kép)
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110. kép
ábrák mozgásrekonstrukcióhoz (részletek)

a.) vívógyakorlatok tőrkarddal és kézhasználattal

b.) vívógyakorlatok tőrkarddal és hárító-tőrrel
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c.) vívógyakorlat tőrkarddal és köpennyel

a.) vívógyakorlat tőrkarddal köpennyel és hárító-tőrrel

e.) vívó gyakorlatok szablyával és szabadkéz használattal

156



Tekintettel  arra,  hogy  az  eredeti  rajzok  és  leírások  valamint  a 
rekonstrukció során készült felvételek rendelkezésünkre állnak, csak 
a legfontosabb mozzanatokat ábrázoljuk. Célunk elérése érdekében 
úgy kell  szabályokat  meghatározni,  a  biztonság  szem előtt  tartása 
mellett, hogy korszerű, formájában korhű fegyverekkel, - a küzdelem 
feszültségét  megteremtve  a  résztvevők  és  a  szemlélők  számára,  - 
kihasználjuk  a  sokféleség  adta  lehetőségeket,  látszik  az  erre  utaló 
igény  például  egyes  TV  műsorok  vetélkedőiben  is.  A 
mozgásanyagok összeállítása az ismert módon történik. Kiválasztunk 
egy részterületet  (pl.  gyalogos  vívás),  meghatározunk  egy fegyver 
csoportot (pl. kézi szálfegyverek), kiválasztunk egy típust, mondjuk 
szablya.  A  gyalogos  szablyavívást  megvizsgáljuk,  hogy,  milyen 
módon,  és  milyen  célra  használták.  A  lovassági  karddal  gyalog 
történő  vívás  nehezített  feladatnak  tekinthető,  pl.  párbajnál  (erről 
szerény  ábrázolások  vannak),  katonai  alkalmazása  is  valós,  tehát 
igazi szituációk megjelenítésére is alkalmas, vívó iskolák anyagaiban 
megtalálható. (111. kép)

Összeállítjuk  a  mozgásanyagot  és  összehasonlítjuk  a 
sportvívással  (  kardvívással  ),  kihasználva  a  versenysportban 
kialakult  rendszert  hasznosítjuk  az  oktatásban.  Ha  valamilyen 
hiányosságot fedezünk föl rendszerünkben, ismereteink segítségével 
kiegészítjük  a  szabadidő  sport  számára,  úgy  hogy  ez  a  lehető 
legjobban illeszkedjen hozzá. Hiteles rekonstrukciókhoz csak kellően 
megalapozott, jól kidolgozott mozgásformákat használunk.

111. kép
szablyavívás

 a.). 689.     b.) 1839. (Chappon)  c.) 1881. (G. Hangsell)
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A vívás  lovas rekonstrukciói  új  lehetőségeket  tárnak elénk, 
például  a  párviadali  formák  a  kopjatörés,  vagy  ha  egy  lovas 
kardpárbajt próbálunk rekonstruálni, esetleg olyan lovagi tornát, ahol 
karddal történik a küzdelem.

 A  távolra  ható  fegyverek  kevesebb  lehetőséget  rejtenek 
magukban, de az ügyességi gyakorlatok részeként fontosnak tartjuk 
őket,  párbaj  szerű játékok segítségével  pedig  érdekes  variációkkal 
gazdagítják a mozgásanyagot.

A  párbajok  a  hiteles  rekonstrukciók  között  jelentős  helyet 
foglalnak  el,  tekintettel  arra,  hogy hosszú időn keresztül  perdöntő 
szerepük volt,  tudjuk azt  is,  hogy irodalmi események is  köthetők 
hozzájuk. Egy pisztolypárbaj rekonstrukciójánál például ismerni kell 
a  fegyvert  amelyet  használtak,  fontos  a  környezet  és  a  kiegészítő 
személyek is.

A  sok  lehetőség   között  válogatva  a  szabadidősport 
szempontjait szem előtt tartva, valamilyen rendszert kell felépítenünk 
amely  irányt  mutat  a  rekonstruált  mozgások  között  és  segítséget 
nyújt a megfelelő oktatáshoz. 

Haditorna

A  szabadidős  tevékenység  területén  felhasználható 
rekonstruált mozgásanyagot úgy kell meghatározni, hogy a sportoló 
számára  megfelelő  terhelést  biztosítson,  ezen  túl  biztonságos, 
változatos, érdekes legyen. Figyelembe véve a lehetőségek rendkívül 
széles  körét  ki  kell  használni  a  testre  szabott  edzések lehetőségét. 
Ezek tulajdonképpen alapelveink a mozgásrendszer összeállításában. 
Mivel a katonai képzési anyagok és a vívócéhek anyagai precíz, jól 
dokumentált alapot jelentenek, elsősorban ezeket használjuk fel.

Először eldöntjük, hogy társ ellen párharcot, esetleg csoportos 
küzdelmet, ( küzdősport jellegű ) vagy, nem ember felé ható, de egy 
támadási vagy védekezési folyamatot szimbolizáló (gyakorlás jellegű 
ügyességi sport jellegű ) mozgássort hajtunk végre. 
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Nem  mindegy,  hogy  a  kiválasztott  mozgáskoordinációs 
rendszerhez távolra ható fegyver - ami lehet tűzfegyver, mechanikus 
lőfegyver, hajítófegyver,  - vagy pedig olyan kézi fegyver szükséges, 
amely test-test elleni küzdelmet is feltételez. Tehát a második kérdés 
a  választott  eszköz  meghatározása.  Természetesen  a  pusztakezes 
változatok  is  rendelkezésünkre  állnak,  sőt  ezek  bizonyos  részei 
elengedhetetlenek egyes eszközös gyakorlatok végrehajtásához.

Az eddigiek alapján elképzelhető mozgásanyagnak megvan a 
gyalogos és lovas változata.

 Ha  valamennyi  lehetőséget  alapelveinknek  megfelelő 
szabályok közé szorítjuk és megfelelő egységes módszert biztosítunk 
elsajátításukhoz, gyakorlásukhoz és valamilyen módon lehetőség van 
a  megmérettetésre,  akkor  egy  sajátos,  haditorna  jellegű 
tevékenységet  folytathatunk.  Természetesen  a  szabályok  sokkal 
tágabbak,  kevésbé  merevek,  mint  egy  mai  versenysport 
szabályrendszere,  így  nagyobb  szabadságot,  ötlettel  telibb 
alkalmazási  formát  tudunk  megvalósítani.  Nem véletlenül  nyertek 
napjainkban a keleti küzdősportok nagy teret az európaival szemben, 
ugyanis  szabadabb  fantáziával  lehet  alkalmazni  például  egy  kínai 
vagy egy japán vívási formációt. (Természetesen a filmeken látható 
mozgás  távol-keleti  eredetére  utaló  jelek  reklámértéke  sem 
elhanyagolható.) Úgy gondoljuk, hogy az európai mozgáskultúra, a 
vívás  és  más  európai  küzdősportok  semmiben  sem  nyújtanak 
kevesebbet mint távol-keleti társaik. Ha az európai rekonstrukciókat 
célszerű rendszerbe foglaljuk, bárki megismerheti és gyakorolhatja, 
joggal  hihetjük,  hogy  ez  a  magyar  és  európai  hagyományokon 
alapuló  szabadidős  tevékenység  népszerű  lehet.  Tekintettel  arra, 
hogy  a  felhasználásra  kerülő  mozgásanyag  alapvetően  katonai 
eredetű, haditorna néven is említjük a továbbiakban.

Eddig  maguk  a  lehetőségek,  a  „sportágak”  csak  példaként 
kerültek  elő.  A  hagyománytiszteletet  is  szem  előtt  tartva,  de  a 
sokoldalú  képzés  összefoglalását  látva  Godelfroy  de  Preully  IX. 
századi lovag már említett „hét lovagi készség” felsorolásának, első 
öt  pontja  szolgáljon  alapjául  a  mozgásanyag  összeállításában, 
természetesen  mai  szemmel  korszerűsített  formában.  (A  lovagi 
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készségek utolsó két pontjának tartalma nem kevésbé fontos, de nem 
tartozik szorosan könyvünk témájához.) 
1. Lovaglás,  mely tartalmazza a szokásos lovardai gyakorlatokon 

és  a  tereplovagláson  kívül,  különböző  egyéni  és  csoportos 
játékok,  ügyességi  gyakorlatok,  különböző  korok  lovagló 
stílusának megismerését és felhasználását.

2. Úszás,  a  mai  értelemben  vett  úszótechnika  alkalmazása 
elsősorban  természetes  vizekben  kondicionálás  céljából.  Bár 
nem  tartozik  ide,  de  a  futásról  itt  jegyezzük  meg,  hogy  az 
edzések  részét  képezi.  A  korabeli  fogalmak  szerint  a  lóval, 
folyón való úsztatás is e pontba tartozott.

3. A  vadászat  a  haditorna  keretében  terepen,  lehetőleg  erdős 
helyen,  állatfigurákra  irányuló  összetett  gyalogos  vagy  lovas 
gyakorlatokból  áll,  főleg  távolra  ható  hidegfegyverekkel,  (íj, 
számszeríj, hajító-lándzsa,) valamint lándzsával.

4. Az íjászat  főleg a  terepíjászatot  és ügyességi  íjászpályán  való 
céllövést  jelöli  különböző  testhelyzetben,  tradicionális  íjakkal. 
Ide soroljuk a lovas íjászatot is.

5. Ez  a  pont  tartalmazza  a  vívás,  illetve  a  küzdelem  minden 
formáját bármilyen eszközzel és  pusztakézzel is. Ez így éppen 
megegyezik a korabeli értelmezéssel is.

A gyakorlatok összeállítása nagy szabadságot élvez, de első 
lépésként az eleve veszélyes elemeket ki kell hagyni. Alap esetben, 
például  adott  egy  vívóiskola,  egy  bizonyos  fegyvertípussal.  A 
mozgásanyagot  meg  kell  vizsgálni  és  a  mozgáskoordinációs 
elemeket úgy kell logikai rendszerbe foglalni, olyan sorrendbe kell 
rendezni, hogy a durva motorikus tanulást elősegítse és gyakorlással 
rutinszerűvé  válhasson.

A felsorolásban  szereplő  sportágak  bizonyos  logika  szerint 
két alapra épülnek. Az egyik az ügyességi játékok a hajító fegyverek, 
íjászat, lovaglás, tűzfegyverek, a  másik a pusztakezes küzdelem és a 
vívás.  A  szükséges  lovas  tudomány megszerzése  után  először  az 
ügyességi gyakorlatok az előbbi szerint, a küzdősport jellegűek pedig 
a  vívás,  kopjatörés,  pusztakezes  küzdelem  sorrend  szerint 
sajátíthatóak el a legegyszerűbben. 
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A haditorna egy-egy ága önállóan is megtanulható és gyakorolható, 
talán  ez  gyakoribb  lehet,  természetesen  az  edzésprogramot  ennek 
megfelelően kell kialakítani. 

Rekonstruált mozgások alkalmazása

A  rekonstruált  mozgások  alkalmazási  területei,  különböző 
súllyal  ugyan,  de  megkövetelik  a  történelmi  és  mozgástörténeti 
ismereteket.  A  szabadidősport  ötvözhet  olyan 
mozgástevékenységeket és eszközöket melyek egyszerre nem voltak 
jelen a történelem során, de tanácsos minden részlet eredetét ismerni. 
A  hagyományőrző  rendezvényeken,  a  történelmi  események 
megjelenítése során azonban óvakodni kell a legkisebb keveredéstől 
is.

A  rekonstruált  mozgásokat  célszerűnek  láttuk  a 
következőképpen csoportosítani: lovas és gyalogos, majd mindkettőt 
tovább  bontjuk  ügyességi  és  küzdősporti  formákra,  további 
osztályozás  az  egyéni,  páros,  csoportos  végrehajtás,  valamint  a 
használt  eszközök és  a  céltárgyak  alapján  történik.  Sok esetben  a 
gyakorlatokban  többminden  is  keveredhet,  ezek  konkrét 
meghatározására is gondot kell fordítani. 

Játékok, alkalmazások a szabadidősportban

Elsőként a gyalogos ügyességi próbákat említjük,  melyek a 
katonai  képzésből  alakultak  ki,  e  körbe  tartoznak  a  szúró,  vágó, 
hajító,  célba  dobó és  céllövő  gyakorlatok.  Ezek  között  van  olyan 
amely régóta olimpiai sportág (pl. gerely hajítás, íjászat egy bizonyos 
változata, stb.), van amely mostanában egyre népszerűbb (pl. terep 
íjászat,  feketelőporos  lövészet,  stb.)  és  van,  amelyet  bemutatókon 
láthatunk (pl. célba dobás hajító lándzsával, vágó gyakorlatok, stb.), 
valamint  ezek kombinációi  melyek  látványos,  érdekes  versenyeket 
eredményezhetnek.
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A  lovas  ügyességi  játékok  valamennyien  a  lovas  katonai 
képzésből és a vadászat elemeiből alakultak ki. Annak ellenére, hogy 
több  száz  éves  gyakorlatokról  van  szó  nem  találunk  közöttük 
olimpiai  sportágat,  a  lovardai  foglalkozások  során  is  ritkán 
alkalmazzák őket, pedig a szabadidősport szempontjából fontosnak 
mondhatók. Ebből a csoportból legismertebb a lovas-íjászat, de ide 
tartoznak más, lóról történő hajító, célba dobó és lövő, vágó és szúró 
gyakorlatok  is.  Rendkívül  érdekes,  több  gyakorlat  végrehajtását 
igénylő  pályák  építhetők,  akár  terepen,  erdőben  is.  Lényeges 
megemlíteni,  hogy  a  lovas  ügyességi  sportok  mozgásintenzitása 
nagyobb  a  szabadidősportban  ma  szokásos  lovardai  munkánál  és 
nagyobb terhelést biztosít ugyanazon időtartamon belül.

A páros és csoportos gyakorlatok közül először az ügyességi 
próbákat  vizsgáljuk.  A  mozgás  hatékonyságának  növelését  szem 
előtt tartva a váltó rendszerű és a versenyszerű végrehajtást emeljük 
ki. Például két lovas egyszerre történő szúró vagy vágó támadása (pl. 
gyűrűszúrás) során a látványosságon túl a lovak versengése miatt a 
mozgásintenzitás  megnő.  Természetesen  az  adódó  lehetőségek 
figyelembevételével  akár  a  példaként  említett  gyakorlat  csapatok 
versenyeként  vagy  váltóversenyként  is  megvalósítható.  A 
„párbajszerű” lebonyolítás,  ha azonos céltárgyra  irányuló  támadást 
hajt végre két lovas, még izgalmasabbá teszi a vetélkedést. Egy újabb 
változat, ha a lovasok egymással szembe lovagolva hajtják végre a 
gyakorlatokat.  Az  egy  irányba  végrehajtott  gyakorlat  növeli,  a 
szembe  végrehajtott  pedig  csökkenti  a  lovak  sebességét. 
Természetesen gyakorlással  elérhető, hogy a szembe lovaglásnál is 
versengjenek a lovak is.

A küzdősport  jellegű  tevékenységek  alkotják a  másik  nagy 
csoportot.  Gyalogosan  és  lovon  egyaránt  megtalálhatók  a 
pusztakezes  és  eszközös  párviadalok  változatai.  A  csoportos 
küzdelmek megvalósítása - különösen lovon - veszélyes feladat, ezért 
főleg bemutatókon találkozhatunk velük, de külső szemlélő számára 
látványos képet általában csak koreografált mozgás esetén mutat. Ezt 
megfontolva  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  ez  páros  összecsapások 
halmazából áll, csak mint esetleg felmerülő koreográfiai problémával 
foglalkozunk.
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A  páros  küzdelmeknél  a  legkorábban  megjelent 
mozgásanyagok a lovagi tornák küzdelmeire vonatkoznak. A korai, 
XI-XII.  századi,  elsősorban  Franciaországból  elterjedt  lovagi 
tornánál a küzdőtér teljesen nyitott, maga a tornajáték meglehetősen 
veszedelmes  volt,  elsősorban  párviadal  jelleggel  folyt.  Későbbiek 
folyamán alkalmazták a tjost és bohurt küzdelmeket, azaz a páros és 
a  csoportos  lovagi  tornajátékokat.  Ezeknek  sajátos  liturgiái  és 
szervezeti  formái  voltak,  minden  esetben  ünnepnek  számítottak. 
Ilyenkor  felsorakoztak  az  ország  legjelesebb lovagjai  legdíszesebb 
öltözetükben,  megkülönböztetésükre  pajzsukon  tüntették  fel 
címerüket. A legfőbb szervező, a páros küzdelmeket beosztó ember a 
herold volt, - a heraldikából adódóan  - ő ellenőrizte a pajzsokon lévő 
családi címereket, ami egyben a személyazonosítást is jelentette. A 
küzdelem  kieséses,  kihívásos  rendszerű  egyaránt  lehetett,  de 
győztesnek  mindig  azt  tekintették,  aki  az  utolsó  megmérettetésen 
sikerrel  helytállt,  ő  kapta  a  díjat,  például  egy  aranysarkantyút, 
elvihette  a legyőzött  lovagok páncélját,  fegyverzetét,  adott  esetben 
egy  főúri  hölgy  kegyeit  is  magáénak  tudhatta.  A  páros 
tornaviadaloknál a XIII-XIV. században és különösen a fénykornak 
számító  XV.  században  a  könnyű  részpáncélok  helyett  egyre 
nehezebb,  teljes  lemezvértet  használtak.  Megjelentek  a  külön 
tornasisakok,  különleges  tornapajzsok,  olyan  mellvasak,  amelyekre 
az egyre nehezebbé váló, gazdagon díszített,  nemegyszer párnázott 
formájú  tornalándzsák  is  feltámaszthatóak  voltak.  A  magyar 
tornalándzsák  kissé  különböztek  az  Európában  használtaktól, 
valamelyest rövidebbek és vaskosabbak voltak.

A tornajátékok megszelídítése, a, lovagok életének  megóvása 
érdekében  elsősorban  a  páncélzatot  tették  egyre  tökéletesebbé, 
minden rést megpróbáltak fedetté tenni. Másik megoldásként  pedig 
a két ló útvonala közé egy úgynevezett bariert - kitörőt - helyeztek, 
így a  lovak nem tudtak egymásnak menni,  egymással  harcolni.  A 
lovagi tornák igazi fénypontja azonban a csoportos küzdelmi forma 
volt, amikor a színre, vagy formára megfelelően  kettéosztott  küzdő 
csapatot  egy  küzdőtéren  belül  -  amit  korlátokkal  vettek  körül,  - 
egymásnak eresztették. Szép, és gazdagon illusztrált képek maradtak 
fenn ebből a korból, egyes nevezetes lovagi tornákról. ( 27. kép ). A 
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lovagi  tornáknak  későbbi,  játékos  formáiban  nem  a  kiemelés,  az 
ellenség legyőzése volt a fő cél hanem az, hogy hány lándzsát tudtak 
törni. A lovas az  ellenfél pajzsának helyes megöklelésekor a vékony, 
könnyű puhafából készült esetleg preparált fegyvert eltörte, mely így 
szinte  találatjelzőként  működött,  láthatták,  hogy  jól  végrehajtott 
gyakorlat volt. 

A  kopjatörés  lovagi  tornán  alkalmazott  változata  a  vastag, 
súlyos  lándzsával  az  ellenfél  megcélzását  és  felöklelését  tette 
lehetővé. A támadó fegyverével, a hegy pontos ültetésén kívül nem 
sok mindent tehetett, különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
hóna alá szorított eszköz még két-három helyen meg volt támasztva. 
Maga  a  célzás  pontossága,  a  találat  helye  könnyűszerrel 
megállapítható a lovas különösebb veszélyeztetése nélkül, elválasztó 
palánk mellett, ha a kopja megfelelően preparált és a cél az ellenfél 
pajzsa.  Természetesen  a  biztonságos  védőfelszerelés  és  fegyverzet 
nélkülözhetetlen.  Egy-egy  ilyen  jól  végrehajtott  gyakorlat  igazi 
látványosság a nézőnek és igazi élmény a végrehajtónak. Nehezebb 
változat, bár régebbi, amikor az ellenfél lóról való letaszítását kellett 
elérni, ez azonban inkább kaszkadőr bemutatók programja lehet.

A páros viadalok biztonsága érdekében használtak egy rövid, 
általában fából készült sajátos kardot, amilyen például a kolbenswert. 
A   küzdelem  célja  az  ellenfél  sisakján  elhelyezett,  általában 
puhafából  vagy   más  törékeny  anyagból  -  agyagból,  cserépből  - 
készült dísz szétzúzása, leverése. Ezeknek a nem életre-halálra szóló 
küzdelmeknek  a  kardjai  között  nagyon  sokfélét  találhatunk,  az 
egészen tompa, rövid kis vaskardot, vagy fából készült kardokat. Egy 
modernizált változatban könnyű karddal gyorsabb mozgás érhető el, 
viszonylag kis sisakdísz leverése nagyobb pontosságot igényel.

A lovagi tornajátékok a későbbiek folyamán,  amikor már a 
barier mellett  is túl veszélyesnek találták - és itt  elsősorban Miksa 
császár  uralkodása  utáni  korról  beszélhetünk  -  inkább  a  katonai 
jellegű  ügyességi  játékok  és  karusszelek  kerültek  előtérbe.  Itt  a 
lóidomításé  volt  egy  nagyon  fontos  szerep,  hiszen  nem mindegy, 
hogy  az  adott,  harci  mén  milyen  képzésben  részesült,  a  csatában 
milyen szinten és milyen hatékonysággal tudott küzdeni. 
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Múzeumi  tárgyakból  ismerjük,  hogy  ezeket  a   nagyon 
komoly,  sodrott,  vagy  hidegvérű  robosztus  lovakat  olyan 
homlokvérttel  és  olyan  patkolással  látták  el,  amivel  megfelelően 
tudott harcolni. A  „Le Manege” című francia  lóidomítási könyvben 
jól  láthatók  a  rúgási  gyakorlatokat,  a  ló  mozgatása,  ismerteti  az 
idomítási  fokozatokat  és  azt  is,  hogyan  legyenek  képesek  a  harci 
mének a lovastól függetlenül is harcolni. 
A lóidomítási gyakorlatoknak egy megszelídített változata a spanyol 
magasiskola,  ahol   inkább,  mintegy  „föld  feletti”,  könnyed  légies 
mozgást bemutató gyakorlatok elsajátítása volt a cél. (112. kép)
Ez  odáig  fejlődött,  hogy már  lovas  nem is  ül  a  ló  hátán,  hanem 
kézből  próbálják  mozgásának  szépségét  bemutatni  és  azt,  hogy 
milyen rúgási, ugrási és egyéb gyakorlatokat tud végrehajtani.

112. kép

lóidomítás egy XVII. századi német könyvből
(a „magasiskola” elemei)
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A lovagi torna és a katonai felkészítés folyamatát végignézve 
láthatjuk,  ahogy  elindult  egy  valóban  páros  küzdelemtől  a  lovagi 
torna  a  kopjatörésen  át,  a  barier  és  más  biztonsági  felszerelések 
alkalmazásán keresztül, a csoportos tornáktól egészen addig, hogy a 
ló  idomítás  vált  a  katonai  előképzés  egyik  fő  céljává,  de 
megállapíthatjuk,  hogy  minden  esetben  a  valós  harcra  való 
felkészítés szerepét töltötte be.

Amint említettük,  a lovag biztonsága érdekében, áttértek az 
ügyességi  játékokra.  Ezek  igen  látványos,  jól  használható 
gyakorlatokból  állnak.  Az egyik,  talán  legérdekesebb gyakorlat   a 
forgóbáb-cél roham, vagy a végvári harcok idején  a XVI. században 
Magyarországon,  a  már  többször  említett  huszártornák  alkalmával 
használt  bábcél  roham,  aminek  lényege  az,   hogy  a  különböző 
pozícióban elhelyezett bábukra,  kopjával, vagy öklelő fával nagyon 
pontos találatot kellett elhelyezni. Látjuk, hogy kárt tenni egymásban 
nem tudtak,  de  ügyességüket  bebizonyíthatták  a  lovasok.  Egy  jól 
összeállított  ügyességi  gyakorlatsor  rekonstrukciója  nagyon 
látványos  és  szép  programot  adhat  ünnepi  játékokon  és 
rendezvényeken is. Két bábcélt említünk meg, az egyik egy forgóbáb 
melynek  egyik  oldalán  egy láncos  buzogányhoz hasonló eszközön 
egy fagolyót helyeztek el, az ellenoldalon körülbelül a váll rákozás és 
páncél illesztésnek helyére pici kis vállpajzsot helyeznek. A bábcél 
roham  során  ezt  pontosa  kell  eltalálnia  a  versenyzőnek.  Helyes 
öklelés esetén a bábú saját tengelye körül megfordult, és a lovasnak 
igyekeznie kell  elugratni,  ellenkező esetben a meglendített  fagolyó 
jól hátba tudta vágni. A szúró és vágó gyakorlatok érdekes figurái a 
török- és  szerecsenfejek. ( 56. kép ) Ezeket a XVI. században a korai 
huszárságra jellemző hosszú, lobogós kopjás huszárok, sisakban és 
sodronyingbe  öltözött  lovasok  alkalmazták  gyakorlásra,  illetve  a 
huszártornák  látványosságai  közé  tartoztak.  Miksa  császár 
Weiskunnig című művében valamint Tiroli Ferdinánd Turnier buch-
jában  láthatjuk,  milyen  öltözetben  és  milyen  szép  felszereléssel 
tarthatták meg ezeket. A huszárok bő köpenyt viseltek csúcsos, hátul 
rákfarkas, oldalt fülvédős huszársisakot, az arc védelmére vasálarcot 
vettek föl,  erre elrettentésképpen torz arcformákat alakítottak ki és 
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lószőrből  jellegzetes,  hatalmas  bajuszt  ragasztottak.  (93.f.  kép) 
Ezekből néhány darab a múzeumok raktáraiban fellelhető. A sárga, 
vagy  nagyon  díszes  csizma,  bő  köntös,  a  kecses,  hosszú  lobogós 
kopjával  bemutatott  bábcél  roham  vagy  szerecsenfej-roham  szép 
lovas program, aminek a rekonstrukciója történelmi játékoknál igen 
kedvelt.  A bábcél  a huszártornán úgy volt  elkészítve,  hogy helyes 
öklelés  esetén  hátrafelé  föl  tudott  billenni,  nem  tökéletes  szúrás 
esetén pedig megpördült.

 Például  Németországban,  Franciaországban,  Itáliában  az 
úgynevezett ring, vagy gyűrűtornát alkalmazták nagy előszeretettel. 
Itt  egy  akasztófához  hasonló  tartóra  felfüggesztett  és  egy  rugós 
szerkezettel  egy  csőbe  bepattintott,  vagy  fölakasztott,   különböző 
átmérőjű acélkarikákból álló eszközt használtak. Ezek a gyűrűcskék 
különböző magasságban, szabadon lengtek a fa szerkezet végén. Egy 
lendületes vágtában kopjával végrehajtott pontos öklelésnél lehetett 
tudni, hogy ki az a lovas, aki nagy biztonsággal használja a kopjáját, 
mert  a  „ringet  el  tudja  kapni”.  Helyes  öklelés  esetében  a  gyűrű 
fölfűződött  a kopjára  és a lovas  magával  vitte.  Egyes  ábrázolások 
szerint tőrrel és karddal is gyakorolták. (113. kép)

113. kép

gyűrűszúrást ábrázoló kártyalap
(XIX. század) 
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Napjainkban  Dániában  évente  megrendezett  rekonstruált 
versenyeket  láthatunk  egy  klasszikus  gyűrűtornás  formával,  bár  a 
kopják modernebbek lettek. A fő feladatot elsősorban a célzás és a 
lovaglás biztonsága jelenti, de így is nagyon nagy nézősereget vonz. 
Sok lovas kifejezetten a gyűrűtornára készül és készíti fel lovát. Ezek 
az  ügyességi  játékok  gyakorlatilag  változtatás  nélkül  bárhol 
felhasználhatók ma is.

Nem  szabad  megfeledkezni  a  karusszelről  sem,  ami  a 
lovascsapat  egy  tömbben  történő  mozgatásának  formációit 
tartalmazza, ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk a barokk korszak 
legszebb  példáit.  (114.  kép)  A  díjlovas  versenyeken  is  karusszel 
elemek találhatók,  melyek valaha csoportos gyakorlatok voltak,  de 
mára  egyéni  sporttá  vált.  A ló pontos,  könnyed  irányítása  nagyon 
lényeges a katonai képzés szempontjából. A tömbben való lovaglás 
pontos végrehajtása, a megfelelő jelzések hatására együtt mozgó több 
tíz, adott esetben több száz lovas, csak magas szintű tudás és komoly 
előkészítés  esetén  képzelhető  el.  A  karusszeleknél  hihetetlenül 
összetett formációkat is ki lehet alakítani. Összeállításukat célszerű 
úgy  elvégezni,  hogy  annak  hites  történeti  alapja  legyen.  Nem 
mindegy, hogy az adott lovas programot egy mai sportnyeregben, ma 
használatos  öltözetben  mutatják  be,  vagy  történelmi  ruhához 
illeszthető.  A karusszelek  a  katonai  alakulatok  egyik  legfontosabb 
gyakorlati tudnivalói voltak, változataik fegyvernemektől is függtek.
Egy dragonyos, egy ulánus vagy egy huszár egészen más felfogásban 
harcolt  más  fegyverzethez  kapcsolódó  tudást  alkalmazott,  ami  a 
csapatok  mozgatásában  is  megnyilvánult.  Nagyszabású 
rendezvényeken  több  százan  lovagoltak  karusszeleket  például 
Franciaországban és Németországban is. (54. kép)

 Ezeket  a  gyakorlatokat  a  XIX.  század  végéig  érdemes 
vizsgálni  és  rekonstruálni.  A  lovas  katonaság  szerepe  ezután  a 
haditechnika  fejlődése  miatt  rohamosan  csökkent  és  a  lovaglás 
technikája  is  megváltozott,  kialakultak  a  mai  versenysportban 
használatos mozgásformák.
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114. kép

a.) női karusszel ( Drezda, 1709. Június 06. )

b.) karusszel verseny ( Drezda, 1722. )
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Hiteles mozgásrekonstrukciók

Különböző  szabadidős  tevékenységek  során,  például 
hagyományőrző csoportok megemlékezést szolgáló, korhűen alkotott 
programjai  esetén  a  felelevenített  mozgások  között  sok  olyan  van 
amely nem alkalmazható a sportban, de a rendezvényeken keretként 
hasznosítható.

Színvonalasabb  filmes  ábrázolások,  színházi  előadások, 
ünnepi  játékok  elképzelhetetlenek  a  mindent  átfogó  pontosan 
rekonstruált környezet és mozgás nélkül. Ezeknél feltétlenül pontos 
koreográfiát kell készíteni a korabeli anyagok alapján mind a sport 
szerű,  mind  a  katonai,  valamint  a  munkafolyamatok  és  más 
hétköznapi tevékenységek megjelenítéséhez.

A továbbiakban röviden áttekintünk néhány alapvető elvet a 
hiteles rekonstrukciók elkészítéséhez. A bemutatni kívánt  korszakot 
kb.  10-30 éves pontossággal  kell  azonosítani.  Helytelennek tartjuk 
azt  a  feldolgozási  formát,  amikor  50-100  évet  próbálnak  átölelni 
egyes alkalmakkor, vagy keveredik a XI. század a XIV. századdal, a 
XIII. század a XVI. századdal, a fegyverek nem precízek, formájuk 
nem korhű. Egy korszak, vagy történelmi esemény szemléltetésénél, 
ha már korabeli viseletet vesz fel valaki, ha már hiteles fegyvereket 
próbál  beszerezni,  akkor  elengedhetetlen,  hogy  valamennyi 
felszerelés  pontosan  megfeleljen  az  adott  korszaknak  és 
természetesen ez vonatkozik a mozgásra is.

Lovas tevékenységek

Tudjuk, hogy a könnyűlovasságnak az volt a fő erénye, hogy 
akár  a  tüzérség,  akár  a  gyalogság  védelmi  falát  tűzfegyverei 
újratöltésének ideje alatt egy lendületes rohammal át tudta törni.

A  XIX.  század  közepétől  az  egész  lovaglás,  mint 
mozgásforma,  teljesen  megváltozott.  Elsősorban  porosz  hatásra 
kialakult  a  sarok,  csípő,  váll  vonalának  egy  függőleges  vonalba 
helyezése,  kialakult  a  könnyű  ügetés,  felváltva  a  tanügetést  és  az 
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irányítás  technikája  is  az  új  lovaglási  formához  igazodott. 
Figyelembe  véve  a  jelentős  változásokat  lovas  rekonstrukciókhoz 
célszerű  az  ülésmódokat  és  a  különböző  mozgásformákat  is 
végignézni.

Az  ügyességi  gyakorlatok,  a  formagyakorlatok  és  a 
párviadalok  elemzésénél  a  X-XI.  századtól  indultunk.  Itt  célszerű 
megemlékezni  a  honfoglaló   magyarság   lovagló  technikájáról,  a 
kengyelt  előtérbe  helyező,  a  ló  gerincét  kímélő  nyeregben, 
térdtámasszal könnyű zabla használatával kialakult mozgásformáról. 
Ez.  a  lovaglási  mód  a  ló  áthidalt  gerince  fölé  emelt  lovassal, 
megfelelő  támaszkodási  lehetőséggel  a  kengyelben,  jó  tartási 
pozíciót biztosít. A honfoglalók fő fegyvere az íj volt, amivel csak 
akkor lehetett hatékonyan harcolni nagy tömegű lovas csapatban, ha 
az  úgynevezett  tűzvezetése  precízen  irányított.  Valószínű,  hogy 
ehhez  bizonyos  rangban  lévő  vezérek,  amint  Mongóliában 
napjainkban  is  látni  lehet,  úgynevezett  fütyülővesszőt 
alkalmazhattak.  Ennek az a lényege,  hogy a nagy tömegben,  nagy 
sebességgel,  viszonylag  rendben  támadó,  vagy  tudatosan 
visszavonuló,  -  mint  ahogy  sok  helyen  leírják  a  taktikai  célú 
menekülést, - hátrafelé nyilazó magyaroknak megfelelő hangjelzésük 
volt  a  lövés  irányának  meghatározására.  Ebben az  esetben  pontos 
célzásról  nem lehetett  szó. Ennek a taktikának az a lényege,  hogy 
több száz lovas egy időben, egy pontra összpontosíthassa a tűzerőt. A 
csapatok irányításához kürt jeleket is alkalmaztak. 

Bizonytalanok  a  feljegyzések  a  tekintetben,  hogy  a 
honfoglaló  magyarság  a  kopjákat  és  a  szablyákat  hogyan 
használhatta. Egy biztos, ez a szablya vívásra nehezen használható, 
valószínűsíthető,  hogy  közelharcban  inkább  támadtak  vele,  az 
enyhén ívelt penge hosszú fokéle is főleg metszésre tette alkalmassá, 
tört vonalú markolata elősegítette a biztos fogást.  Nagyon komoly, 
elmélyült mozgásrekonstrukciós munkát kell végezni ahhoz, hogy a 
honfoglalás-kori  szablyák  funkcióját  és  használatát  pontosan 
megismerjük.

Az  olyan  rekonstrukció,  ahol  a  gyors  és  a  pontos  lövés  a 
lovas-íjászat  célja,  jó  szabadidős  tevékenység  és  hasonlíthat  a 
vadászatnál  alkalmazott  technikához.  A  harcászatban  alkalmazott 
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mód  bemutatásához  nagy,  foltszerű  táblákat  kell  elhelyezni  és 
hozzájuk  megfelelő  hangjelzéseket  illeszteni.  A  nagy  sebességgel 
történő  vágtában  végrehajtott  gyakorlatnál  a  megszólaló  célra  kell 
egy jól irányított lövést leadni. Itt fontos szerepet kap a ló irányítása 
testsúly áthelyezéssel, csípővel, combbal és természetesen a sarokkal 
és térdtámasszal való forgatás. A gyors irányváltoztatás,  a kengyel 
alkalmazása  egy  egészen  más  lovaglási  stílus,  mint  a  korai 
nehézvérteseké, vagy sodronypáncélba öltözött lovasoké, így előnyt 
jelentett ezekkel szemben. Az ülésmód is jelentős különbséget mutat. 
A könnyűlovas magyarok lábszára a hevederen, vagy egy picit előtte 
helyezkedhetett  el,  hosszú  kengyelszíjjal.  A nyugati  nehézlovasok 
előrenyújtott lábbal ültek a ló hátára simuló nyeregben. ( 115. kép ) 
A biztos ülés érdekében ehhez olyan nyerget kellett használni, ami 
hátul a derekat tartja.

Az  ügetés  a  lovagoknál  nem  volt  használt  jármód.  Ha 
elképzeljük vagy kipróbáljuk, hogy páncélba öltözve milyen élmény 
lehet  a  tanügetés  rögtön  tudjuk  az  okát  A  lépés  és  a  vágta 
váltakozásaival viszonylag jól lehetett egy ilyen nyergelési formánál, 
ilyen  technikával  lovagolni.  Ez  a  nehézlovas  tartás  folyamatosan 
alakult  át,  a  sarok  egyre  hátrébb  kerül,  a  láb  egy  picikét  ívelt 
helyzetet vesz föl, és így jutunk el az 1860-as, 70-es éveiben a porosz 
lovasságnál  látható  új  stílushoz,  ami  a  mai  sportlovaglásra  is 
jellemző.  A  sarok,  a  csípő  és  a  váll  egy  vonalba  kerül.  Minden 
sarokkal történő segítségadás a heveder mögött van, ülésnél lábszár a 
hevederen  és  a  térdtámasz  masszív,  merev.  Bizonyos 
nyeregtípusoknál és előre nyújtott láb esetén térdtámaszról egyáltalán 
nem beszélhetünk,  tehát a kengyelbe való merev tartás szolgálta a 
stabilitást.  A korabeli  nyergelési  és felszerelési  formákat  vizsgálva 
láthatjuk, hogy vastag, erős nyeregtakaróval borították a lovat, ezért 
is  szükséges  volt  az  első  ránézésre  túlzottnak  tűnő  hatalmas 
sarkantyú.  A  vastag  lótakarónak  több  feladata  is  volt,  óvta  a 
nyeregtörésektől a lovat és védte küzdelemben is. A későbbiekben 
már páncéllal is borították,  itt  a sarkantyú helyét  ki kellett hagyni. 
Téves az a szemlélet, hogy a lovas katonák drasztikusan, brutálisan 
kezelték  a  lovaikat,  mindenki  tudta,  hogy a  ló  az  életét  jelenti  és 
mindenben a legfőbb társa.
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115. kép

ülésmód ábrázolása egy francia lovas-könyvben
( L’ art de monter á cheval - Párizs 1624.)
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Röviden nézzük meg a lovakat. Majdnem a lovagkor végéig 
nagy tömegű,  erős, szívós, hidegvérű,  sodrott  lovakat  használtak a 
nehézvértesek, mert ezek képesek azt a terhelést elviselni, amit egy 
ilyen  lovas  teljes  fegyverzetben  jelentett.  Ugyanakkor  a 
könnyűlovasok,  a  magyarok  a  honfoglalás  korában,  a  kunok,  a 
mongolok,  a  tatárok  betörése  mind  azt  mutatta,  hogy  a 
könnyűlovasoknak viszonylag gyors, fürge és szívós lovai voltak. A 
hucolok, a későbbiek folyamán az iszlám terjeszkedésével megjelenő 
arabs lovak kecsességükkel, fürgeségükkel a könnyűlovasság alapjait 
teremtették meg. Érdekes, hogy a katonai célokra történő tenyésztés 
csak az 1800-as években kezdődött. Addig a fellelhető állatok közül 
próbálta  a  hadsereg  kiválasztani  a  számára  megfelelőt  mint 
közlekedési eszközt, mint társat.

A  lovas  katonai  események  összetett  és  bonyolult  volta 
igényli, hogy először magát a lovaglást sajátítsa el az, aki egy ilyen 
rekonstrukcióval  kíván  foglalkozni.  Természetesen  az  lenne  a 
legjobb,  ha  valaki  készség  szinten  gyakorolna  többféle  lovaglási 
stílust,  rendelkezésére  állna  többféle  szerszám,  felszerelés  és  az 
ideális lófajták amivel a különböző mozgásformákat megmutathatja. 
A ló irányítása nem kötheti le a figyelmét, hogy teljes egészében a 
végrehajtandó gyakorlatra vagy a küzdelemre koncentrálhasson.

A   szerszámozásról  is  érdemes  néhány  szót  ejteni.  A 
zabláknál  egészen  elborzasztó  méretű  pálcás,  merev,  leláncolt 
nagyáttételes szerkezetekkel találkozunk. A korabeli  ábrázolásokon 
láthatjuk,  hogy  gyakran  csak  a  nagykantár,  feszítő  zabla  van 
felcsatolva, amit nem kézben fogtak, hanem beakasztották a nyereg 
egy  megfelelő  pontjához,  vagy  belülre  a  bal  kéznél  a  páncélhoz 
csatolták, így egészen pici, finom, szinte észrevétlen mozdulatokkal 
lehet irányítani a lovat. A száron lévő textilanyag, bőr és egyéb súly 
megadta a lónak a kellő támasztékot, amitől  kiegyensúlyozott, szép 
mozgást  végezhetett.  Az  igazi  harci  mének  bizonyos  szituációban 
felfokozott állapotba kerültek önállósítva magukat, ilyenkor szükség 
volt  megfékezésükhöz  a  határozott  fellépésre,  amit  egyik  kézben 
pajzzsal  a  másikban  valamilyen  fegyverrel,  csak  ezekkel  a 
szerkezetekkel oldhattak meg.
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 A XIX. századi huszárság egy a könnyűlovasságra jellemző 
könnyített  duplatalpas  nyeregben,  nagy  kantárral,  feszítőzablával, 
becsatolt lánccal lovagolt. A  XVII. századtól elterjedt a lőfegyverek 
alkalmazása lóhátról. Ábrázolásokon olyan gyakorlatokat láthatunk, 
amikor  egész  tereppályákat  építettek  föl,  különböző  célokat 
helyeztek  el,  és  ezeket  sorrendben  le  kellett  küzdeni.  Hol  kardot 
kellett rántani, majd vissza kellett helyezni a nyeregre, vagy huszár 
esetén a hüvelybe visszatenni, a nyeregkápa mellől a pisztolytartóból 
kihúzva  a  fegyvert,  vagy  a  karabélyt  a  bandallérról  lecsatolva 
megfelelő  irányba  tüzelni.  A  fegyveralkalmazásnak  kötött, 
meghatározott területei vannak. Logikusan végiggondolva  például a 
huszárság öltözetét, felszerelését, akkor láthatjuk, hogy a bal oldalon 
a  fölkötött,  rögzített  mente,  a  vastag  báránybőr  vagy  egyéb 
szőrmeborítással, sűrű zsinórzattal mint egy pajzs védte az oldalát, az 
irányító bal kezét. A szablyát, a kardot általában jobb kézben fogták, 
ezáltal a fegyver és a küzdelem iránya is meghatározható volt. Bal 
oldalra  nehezen  tudtak  támadni,  ezért  az  ellenfelet  inkább jobbról 
próbálták  megközelíteni,  hiszen  a  balra  történő  átnyúlások  igen 
fortélyosak  voltak.  Eduárd  Wagner  prágai  hadtörténész  kitűnő 
leírásai alapján a kard vezetésének formáit jól meg lehet határozni. El 
kell különíteni természetesen azt, hogy egyenes lovassági pallossal, 
vagy ívelt szablyával voltak fölszerelve az adott katonák, mert a két 
fegyver használata között óriási különbség van. A szablya elsősorban 
metszést tesz lehetővé, tehát nem a frontális találkozás a cél, hanem 
egy íven próbáljuk a vágást a lehető leghosszabban végig vezetni. A 
lovassági  pallossal  lehet  szúrni  és  lehet  súlytani,  célszerű  ha  a 
fegyver meghatározott szakasza, a felső egyharmada  érkezik nagy 
erővel a célhoz.

Más  fegyvernemeknél,  például  dzsidásoknál,  a  kard 
másodlagos szerepet kap. A lengyel  ulánusok, akik mint köztudott 
egészen  a  második  világháborúig  hadrendben  álltak,  a  hosszú, 
vékony dzsidával küzdöttek. Ez a fegyvernem jellemző volt bizonyos 
fehérorosz, kozák csapatokra is. 

Amikor kialakultak a lovasság lőfegyverei a karabélyok, tehát 
elkezdett  rövidülni  a  fegyverek  csöve,  akkor  ezt  egy  sajátos 
vállszíjra,  a  bandallérra  akasztották  föl,  hogy  menet  közben  is 
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gyorsan  kézbe vehessék és használhassák.  A XVI-XVII.  századtól 
fogva,  amikor  megjelennek  ezek  a  korai  lőfegyverek,  minimum 
három  darabot  találunk,  a  nyeregkápára  helyezett  párban  lévő 
pisztolyok és az oldalt függő karabély így három lövési lehetősége 
biztosított. A karabélyt a lövés leadása után elengedve tovább lógott 
a  bandalléron,  pisztoly  esetében  visszatéve  az  általában  szépen 
kimunkált  pisztolytartókba,  már  a  következő  fegyver  után  tudott 
nyúlni. A cseréket úgy kellett végrehajtani, hogy magát a küzdelmet, 
vagy párviadalt közben le tudja folytatni.

A küzdelmi formákat célszerű csoportosítani, mennyire kell a 
célhoz  rendelni  a  fegyvereket,  vagy  bizonyos  esetben  a  szükség 
milyen fegyvert hoz létre. Erre jellemző és szép példa a kuruc korban 
is  alkalmazott  úgynevezett  hegyes  tőr.  A XVI.  században a  lefelé 
hajló keresztvas, a XVII. században félig nyitott kengyeles, a korra 
jellemző  szablyamarkolat,  amin  a  kengyel  a  XVIII.  századra 
bezáródik, a minimum 1,2 m, de akár 2 m hosszú hegyes pengével 
kifejezetten  szúró  fegyver.  Úgy  látszik,  hogy  egy  páncélos 
átszúrására csak egyetlen egyszer lehetett sikeresen használni, mert 
találat  esetén,  kihúzásáról  egy  hatékony  roham  esetén  nem 
beszélhetünk.  Ugyanakkor  a  szablyának  az  ütközet  végéig  bírnia 
kellett  a  metszéseket.  A  dragonyosoknál  és  az  ulánusoknál  a 
lovassági pallos másodlagos fegyver, mert a dragonyosok elsősorban 
lőfegyverrel,  míg az ulánusok és a dzsidások magával  a dzsidával 
hajtották végre az első rohamot. A dragonyosok tevékenységére és 
történelmi  szerepük  vizsgálatára  a  svéd  királyi  udvarban  találunk 
nagyon  szép  példákat,  XII.  Károlytól  számítva  hihetetlen  karriert 
futottak  be.  Köztudott,  hogy lovas tudásuk is  kiemelkedő volt,  ha 
más  érdekességet  nem  veszünk  figyelembe  csak  azt,  hogy  XII. 
Károly  Törökországból  hét  nap  alatt  végig  tudta  lovagolni  a 
Stockholmig  vezető  utat,  természetesen  váltott  lovakon,  ami 
emberpróbáló teljesítmény.   Magyarországon a Váci utcában szállt 
meg egy éjszakára, és innen egyedül lovagolt tovább. Ez persze nem 
egyedüli  eset  a  történelem folyamán,  mert  például,  Sándor  Móric 
gróf bajnai  kastélyában tartott  egy fogadást,  majd még aznap este 
föllovagolt Bécsbe mert ott is várták egy bálon. 
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Utána  mindkét  társaság  évekig  vitatkozott,  hogy  azon  a 
bizonyos napon melyik bálon vett részt az ördöglovasnak is nevezett 
gróf. 

El kell dönteni, hogy Magyarországon milyen mozgásanyagot 
érdemes  feldolgozni.  Először  nézzük  a  honfoglalás-kori  lovas 
rekonstrukciókat.  Egy  korabeli  harcászati  szituáció  megjelenítése, 
vagy  az  arra  való  felkészülés,  egy  tömbharcászat 
irányváltoztatásokkal  és  egyszerre  leadott  lövésekkel  szemléltetve 
hiteles és látványos. Kérdés, hogyan készült föl az ősmagyar lovas, 
milyen  szerepet  játszott  ebben  a  vadászat.  Az  élelemszerzéséhez 
ugyanazokat  az  eszközöket  használta  kis  változtatásokkal  (  pl. 
nyílhegy ) mint a katonai tevékenységhez. A kalandozó magyarság 
nem  nagyon  engedhette  meg  magának,  hogy  külön  felszerelést 
vigyen  vadászni  és  külön  katonai  eszközöket.  Ebben  az  esetbe 
gondolkodhatunk egyedi íjászatról is. Ezt a sokoldalú tevékenységet 
lehet szemléltetni, egyéni vagy csoportos vadászat bemutatásával. A 
felkészülés  rekonstrukciója  során  lehet  lovaglással,  íjkezelési 
technikával egybekötött gyakorlatokat összeállítani.

Sajnos  alig  ismertek  azok  a  kopja  formák,  -  csak  néhány 
kopjacsúcs,  amit  a  sírleletek  tartalmaztak  -  amelyek  ekkor  őseink 
fegyverei  voltak  és  használatukról  is  keveset  tudunk,  Bölcs  Leó 
Taktika című könyvében sem ír  erről  megfelelően.  A honfoglalás-
kori  szablya  elterjedtségéről  és  használatáról  sincs  elegendő 
ismeretünk. Egyes forrásokból arra lehet következtetni, hogy voltak 
közelharcra használt „nehézlovas” magyar csapatok is. 

Magyarországon  a  XI-XIV.  században  háttérbe  szorult  a 
könnyűlovasság szerepe, inkább a német és a francia lovagi iskolák 
hatását  figyelhetjük meg.  A fegyverzet  is  megváltozott,  a korabeli 
ábrázolásokon nyugati eredetű felszerelést láthatunk, pl. Szent László 
kezében  valamilyen  bárd  típus  jelenik  meg,  tehát  valószínűleg 
kedvelte ezt az eszközt. (23. kép) Ebben a korban, a XIV. századig  a 
gyalogos  harci  tevékenységről  nagyon  keveset  beszélhetünk. 
Elsősorban a lovasok, vagy lovagok jelentették a katonai erőt. 
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Egy 100 lovagból álló csapat egészen komoly kis hadsereget 
lehetett, mert a fegyverhordozók, apródok és a kíséret más tagjaival 
egy-egy lovaghoz 20-40 fő is tartozhatott. 

A  történelmi eseményekkel kapcsolatban a lovagrendekről is 
kell néhány szót ejteni. A korai lovagrendek között két fő csoportról 
beszélhetünk,  a  katonai  jellegű  rendekről  és  az  egyházi  jellegű 
rendekről.  Először  mindegyik  lovagrend  katonai  céllal  alakult, 
elsősorban  a  szentföldön  vívandó  háborúra   készültek.  A  szigorú 
belső  szabályok  és  a  képzés  formái  általában  eredményes  katonai 
tevékenységet  sugallnak,  de  amint  látjuk,  bizonyos  túlerővel 
szemben  tehetetlenek  voltak.  A  meghirdetett  keresztes  háborúk 
majdnem mindegyike kudarcba fulladt a kisebb sikerek ellenére is, 
mivel a nagy helyi ismeretekkel rendelkező ellenféllel szemben nem 
tudták  eredményesen  fölvenni  a  harcot.  A  vallási  és  katonai 
tevékenység nagy mértékben keveredett, ami egy szigorú életformát 
határozott meg. A szentföldről kiszorulva a fennmaradt lovagrendek 
folyamatosan  átalakultak  és  elsősorban  karitatív,  ispotályos  vagy 
egyéb  tevékenységgel  kezdtek  foglalkozni.  Megemlítjük  az  udvari 
lovagrendeket, melyek gyakorlatilag protokolláris jellegűek voltak. 

A  lovagi  kultúra  évszázadokon  keresztül  képviselte 
Európában  az  anyanyelvi  világi  kultúrát,  ennek  emlékei  az 
irodalomban és  a zenében közismertek,  rekonstruált  eseményeknél 
jól hasznosíthatók. 

A  magyar  történelemre  visszatérve  kiemeljük,  hogy 
Zsigmond király uralkodása idején, 1408-ban létrehozta a Sárkányos 
Lovagrendet, mely szemléletében hihetetlenül modern volt az adott 
korban.  Alakulása  után  Magyarországon  a  Sárkányos  Lovagrend 
rendszerbe foglalta a lovagi-tornák fellelhető szabályait és szervezte 
az ilyen eseményeket.

Zsigmond király uralkodása alatt megjelent a telekkatonaság 
bizonyos  formája,  mely  gyakorlatilag  a  könnyűlovasság 
jelentőségének növekedését jelzi. 

A  magyar katonai élet egyik legfényesebb időszaka Mátyás 
király idejére tehető. A több ezres nehézvértes csapat Európa egyik 
legerősebb  katonai  ereje  volt,  de  Mátyás  király  seregében  kétféle 
könnyűlovas fegyvernem is megjelent, a huszárok és a lovas-íjászok, 
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valamint  zsoldosként  alkalmazta  a  szétvert  huszita  seregekből 
kikerült,  jól képzett,  nagy háborús tapasztalattal  rendelkező, példás 
fegyelemmel  bíró  gyalogos  katonákat.  A  magyar  történelem 
folyamán  először  kezdte  el  tudatosan  a  gyalogosok  hadrendbe 
állítását. A gyalogos íjászat Magyarországon nem terjedt el. Mátyás 
király  koráig  a  számszeríjászat  rekonstrukcióját  lehetne  még 
elvégezni.  Hazánkban  a  számszeríjakat  elsősorban  vadászatra 
használták,  szépen  megmaradt  példány  Corvin  Jánosnak,  Mátyás 
király fiának acélreflexes vadász számszeríja. 

A  magyar  lovas  rekonstrukciók  számára  színes,  érdekes 
terület  a  török hódoltság ideje,  a daliás  párviadalokkal,  az  Európa 
szerte megismert huszártornákkal és számtalan máig feldolgozatlan 
kisebb, nagyobb történelmi eseménnyel.

A későbbiekben újdonságot jelent az elöltöltős tűzfegyverek 
lóról  történő  alkalmazása,  mely  összekapcsolható  a  Rákóczi-
szabadságharccal, de tart még a XIX. század második felében is.

Az   egységes  lovas  rekonstrukciókat,  amelyek  a  rituálé,  a 
ruházat, a fegyverzet, a fennmaradt mozgásanyagok összeállításából 
létrehozott eseménysorok megjelenítést tűzik ki célul, lezárjuk.

Lényeges még megemlíteni - részletezés nélkül - az ügyességi 
játékok és a karusszelek gazdagon illusztrált,  korhű bemutatásának 
lehetőségét. 

Gyalogos tevékenység

A korai középkor európai harcászatában ritkább alkalmaztak 
gyalogos,  mint  lovas  hadsereget.  A  gyalogság  eredményes 
tevékenységével  a  németalföldi  és  a  svájci  parasztfelkelésnél 
találkozhatunk,  de  hadrendként  első  komoly  nyomait  a  huszita 
háborúkban találjuk.

A gyalogos párviadalok, amint erről már volt szó, jellemzőek 
az  egész  korra,  egyes  lovagi  tornákon a  lóról  való  letaszítás  után 
lehetőség  volt  a  küzdelem  gyalogos  folytatására,  az  istenítéleti 
bajvívás pedig főleg gyalog folyt.  Amint már korábban beszéltünk 
róla, ennek az volt a lényege, hogy a két küzdő fél meghatározott, 
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szigorúan  előírt  módon  az  arányosság  elvét  szem  előtt  tartva 
küzdjön meg egymással. Ilyen párviadalokkal Talhoffer könyvében a 
Gothai Kódexben találkozhatunk. Nagyon szépen mutatja be a teljes 
istenítéleti  formát,  ahol  a  ringszerűen  körbehatárolt  területet,  a 
meghatározott hajnalhasadást, az előző napi tennivalókat és magát az 
eseményt  végig  ábrázolja.  (19.  kép)  Ezeken  a  kemény,  nemritkán 
életre-halálra  vívott  párviadalokon  eleinte  -  általában  -  maguk  az 
érintett  felek küzdöttek,  a  későbbiek  folyamán  ez  megváltozott  és 
lehetőség nyílt hivatásos viador állítására is.

A  gyalogos  küzdelem  fontos  állomása  az  önálló  városok 
létrejötte. A városfal részeinek védelmét felosztották a céhek között, 
amiről gondoskodniuk kellett. Kialakultak a vívócéhek és más olyan 
intézmények,  melyek  a  városlakók,  illetve  a  céhek  legényeinek 
megfelelő katonai képzést biztosítottak. 

Az Európán végigsöprő háborúk  olyan mértékben alakították 
és formálták a fegyverviselést, a viseletet és a küzdelem szellemét, 
hogy azok nagyban rányomták bélyegüket a kialakult víváskultúrára 
is.  Milyen  lehetett  a  gyalogos  fegyverzete?  Elsősorban  célszerű 
valamilyen  hosszabb,  vagy  távolra  ható  fegyverrel  rendelkeznie, 
hiszen nem akarja, hogy test-test elleni küzdelemben dőljön el egy 
összecsapás sorsa. Tehát eleinte főként íjászok, vagy számszeríjászok 
voltak,  később  valamilyen  tűzfegyverrel  harcoltak  és  lövéssel 
próbálták a csata menetét eldönteni. Egy másik lehetőség a rúd alakú 
szálfegyverek  alkalmazása,  amiből  igen  gazdag  a  választék.  (116. 
kép)

A  gyalogos  párviadalok  rekonstrukcióinál  az  istenítéletek 
jelentik  a fő alapot  és innen szépen el  lehet  jutni  a párviadalokig, 
párbajokig,  aminek  hihetetlenül  bőséges  az  irodalma,  történeti 
áttekintése.  Különböző  korok,  nemzetiségek,  szituációk  különböző 
párbaj féleségeket eredményeztek. Voltak országok, ahol a lovassági 
kardot  tekintették  alkalmazandó  fegyvernek,  volt  ahol  a 
szúrófegyvereket  megvetették,  volt,  ahol  egészen  sajátos  formák 
jöttek  létre,  mint  például  Németországban  a  slágervívás,  amit  kis 
rácsos  szemüvegben,  nyak-  és  karbandázsban  vívtak  és  még  a 
második  világháború  elején  is  találkozunk  vele  a  német  diákok 
körében. 
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116. kép
ábrák egy kiképzési kézikönyvből (Jacob de Gheyn, 1608.)

a.) lándzsás gyakorlat,                        b.) lándzsás gyakorlat,

c.) töltés gyakorlat (muskétás),          d.) felporzás gyakorlat 
(lövész) 
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A  párviadalok,  párbajok  rengeteg  változata  nehezíti  a 
feldolgozást,  mert  mindegyikhez  tartozik  egy  rituálé,  egy 
szabályrendszer.  Ha  a  rekonstrukciót  el  akarjuk  végezni  az 
alkalmazható  csekély  védőfelszerelés  miatt  nagyon  gondos 
előkészítés  szükséges,  de  még  így  is  kockázatos  vállalkozás. 
Természetesen  be  lehet  mutatni  valamilyen  párbajszabálynak 
megfelelően,  de  könnyített  fegyverrel  és  megfelelő 
védőfelszereléssel ezeket a vívás formákat. Rekonstrukció esetében 
fontos  szempont  a  körítés  és  a  szabályrendszer.  Ehhez 
felhasználhatóak  a  megjelent  kitűnő  magyar  párbajkódexek. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy a pisztoly is a párbaj eszközévé vált.

A gyalogos formák másik ága az istenítéletekből alakult ki, és 
nagyon  hasonlít  rá,  ahogy  a  németek  nevezik  a  „fuskampf”,  a 
gyalogos  harc,  amiből  szép  ábrázolások  maradtak  fenn,  például  a 
többször említett Weiskunnig c. műben látni olyan párviadalt, ahol az 
első fegyver egy hajító-csillag volt. (73/d . kép) A képen az egyik 
küzdő fél  pajzsába egy hajító-csillag már beleállt  és  dobni készül, 
közben a másik már karddal folytatja a harcot. A küzdőket deréktól 
lefele  egy  vastag  párnázott  szoknya  védte,  felső  testét  pedig 
lemezpáncél.  A  gyalogos  párviadaloknál  is  alkalmaztak 
kolbenschwerteket, amihez rácsos sisakokat használtak, a későbbiek 
folyamán ebből alakultak ki a mai fejvédők.

A  városi  vívócéhek  igen  eredményesen  tevékenykedtek. 
Európa  szerte  egyre  híresebb  társaságok  alakultak,  mely  iskolák 
oktatási anyagaira építhetünk a rekonstrukció során. Az itt található 
mozgásanyag nagyon jól kutatható, maga a vívás formája, menete jól 
rekonstruálható,  oktatható,  kitűnően  használható  a  szabadidő 
sportban  is,  mert  egyszerű  szabályok  szerint  akár  sportkarddal  is 
gyakorolható.

A gyalogos küzdelem során csak a párviadalokban használt 
fegyvereket  vizsgáljuk.  Itt  a  lovagi  tornákkal  szemben  csoportos 
összecsapásra nem nagyon került sor. A jól használható feljegyzések, 
metszetek,  grafikák  alapján,  melyeket  a  korabeli  mesterek  -  pl.  a 
többször említett Dürer is - csodálatosan megrajzoltak, láthatjuk, arra 
törekedtek, hogy magát a mozgást élővé és értelmezhetővé tegyék. 
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A  vívócéhekben  mindenre  gondoltak,  a  pusztakezes 
küzdelmektől  az  alabárdvívásig   valamennyi   fegyver  használatát 
valahogy  lerajzolták.  Joachim  Meyer  iskolájában  például  látható, 
hogy  a  vívás  lépéselemeinek  oktatásához  a  földre  rajzolták  a  láb 
ideális  helyeit  előre és hátra. Azt mondták,  hogy teljesen mindegy 
mekkora  az  ember,  mekkora  a  lába,  ha  egy  feltételezett,  ideális 
nagyságú  ember  elöl  nem  tud  ekkorát  hátralépni,  akkor  vesztett 
pozícióban  van.  A  vívótermek  berendezése  csodálatos  volt,  az 
oktatáshoz  minden  szükséges  kellékét  meg  lehetett  benne  találni. 
(44./b  kép)  Az  ábrázoláson  látjuk,  hogy  a  padlóra  pontosan 
fölrajzolták a lépéskombinációkat,  a láb és a kéz harmóniáját  úgy 
teremtették  meg,  hogy a  falra  festették  a  vágási,  metszési,  szúrási 
pontokat.  Persze  érthető  a  magas  színvonalú  oktatás,  hiszen  a 
megbízható vívó tudomány az életet jelenthette. A híres iskolák vívói 
igen nagy hírnévre tettek szert, közéjük tartozni nagy dicsőség volt. 
Például  a Francia  Vívóakadémián,  -  ami  a forradalom alatt,  1789. 
után  bomlott  fel  -,  igen  szigorú  rend  uralkodott,  a  mesterek 
kategóriájába csak kevesen kerülhettek, számukat korlátozták.

A  vívás  látványos  formái  is  megjelentek,  egyes  német 
ábrázolásokon  látható,  hogy  egészen  akrobatikus  gyakorlatokat  is 
végrehajtottak.  (50.  kép)  Feljegyezték  egyes  vívóiskolák  tagjairól, 
hogy show műsorba illő gyakorlatokat mutatnak be, az egyik ábrán 
szemléltetjük, amint keresztben föltartott kardok fölött szaltót ugrik 
valaki,  miközben  kard  van  a  kezében.  (50.  kép)  A  gyalogos 
mozgásformák megjelenítésénél a pontosság és a korhűség szerepe 
rendkívül  nagy,  mivel  filmen  és  bemutatón  egyaránt  közvetlen 
közelről szemlélheti a közönség a végrehajtást.

A kézi lőfegyverek a tömbharcászat kialakulásához vezettek. 
Ez  így  volt  az  angol  íjászok  esetében,  még  inkább  így  alakult  a 
tűzfegyvereknél. Ekkor a katonáknak egy feladata maradt, a tűzerő 
biztosítása  az  előre  menettel.  Kezd háttérbe  szorulni  a  vívás  és  a 
pusztakezes  küzdelem  alkalmazása  ezen  a  területen,  inkább  a 
párbajnál  kerül  előtérbe.  A   gyalogosoknál  a  tűzfegyverek 
megjelenése után hamarosan kialakulnak a szuronyos puskák. 
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Létrejönnek  a  különböző  fegyvernemek,   a  tüzérek,  a 
gyalogosok,  a  vadászok  ami  különböző  mozgástevékenységet  is 
jelent, bár az eddig vizsgáltakhoz képest erősen korlátozottat. Például 
a  tüzérek  oldalfegyvere  alig  alkalmas  arra,  hogy  közelharcban 
megállják a helyüket, a vadászok már igen korán precíz, vontcsövű 
puskát  használnak,  a  normál  gyalogosok  ugyanakkor  csak  sima 
csövűt.  Itt  már  mozgásrekonstrukcióról  igazán  nem  beszélhetünk. 
Természetesen egy, például 1848-as, csata esetén lényeges az osztrák 
és magyar gyalogosok precíz bemutatása. Itt fontos megjeleníteni azt 
is,  hogy  hogyan  mozgatták  a  csapatokat,  de  ez  inkább 
menetgyakorlat.  Ide  kapcsolható  a  szuronyvítan.  A  gyalogos 
katonának elsősorban ez lett az igazi küzdelmi formája. (117. kép) 
Ez ma egyes hagyományőrző csoportok tevékenységének a része. A 
puskára feltűzött szuronnyal végrehajtott vívógyakorlatok, csoportos 
formagyakorlatok  hűen  szemléltetik  egyes  korszakok  gyalogos 
harcművészetét.  Maga  a  használt  eszköz  -  a  Bayone  városáról 
elnevezett  -  csőre  feltűzhető  olyan  hegy,  vagy  késpenge,  ami 
alkalmassá  tette  a  fegyvert  arra,  hogy  elsütése  után  újratöltés 
hiányában  szúrni  is  tudjon  a  katona,  puskáját  mintegy  rúd-alakú 
szálfegyvert használhassa. A korai, csőbe tűzhető, fanyelű szuronyok 
kizárták  a  lövés  ismétlésének  lehetőségét,  míg  a  bajonettzáras, 
negyed  fordulattal  reteszelhetők,  miután  üreges  volt  a  nyelük, 
biztosították a tűzkészültség lehetőségét. (117. kép)

A szuronyvívás iskolája külön kategória, egészen a második 
világháborúig  oktatták,  sőt  bizonyos  hadseregeknél  még  utána  is. 
Jellemző, hogy a mai katonai képzéshez is hozzátartozik esetenként 
bizonyos  szuronyok  feltűzése.  A  szuronyvívás  rekonstruálható, 
formagyakorlatként és valamilyen párviadal formában is. Ha egy kor 
felelevenítése megkívánja alkalmas érdekes, látványos megjelenítése.

A  gyalogos  tevékenységek  közé  sorolható  a  lövészet, 
figyelembe véve a tárgyalt kort az elöltöltős fegyverek használatával, 
de ezzel a megemlítésen túl nem foglalkozunk.
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117. kép
szurony gyakorlatok egy kiképzési könyvből ( 1711. )
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A megjelenítés néhány kérdése
  

A történelmi  esemény rekonstrukciója  esetén  a  gyakorlatok 
összeállításánál úgy kell eljárnunk, hogy lehetőleg ne keveredjenek a 
korszakok,  rendezvények  esetén  pedig  szorgalmazzuk  a 
forgószínpadszerű bemutatásukat.  Helytelen az a gyakorlat,  hogy a 
látvány  érdekében  korokat  keverünk,  mert  a  gyanútlan  néző  nem 
tudja  őket  szétválasztani  és  rögzülhet  benne,  amit  egy  ilyen 
produkciónál  lát.  Ez a felelősség fokozottan érvényes  a történelmi 
filmek esetében, mert megtekintése után a néző, még ha képzett is és 
ismeri  a  történelmet,  hajlamos  arra,  hogy  a  látottakat  elfogadja. 
Meggyőződésünk  szerint  nem  lehet  egy  eseményt  annál  jobban, 
hitelesebben,  látványosabban  megjeleníteni,  amint  az,  az  adott 
korban,  adott  viseletben,  adott  fegyverzettel  megtörtént.  Ilyen 
esetben cél a helyesen rekonstruált mozgás megfelelő dinamizmusa, 
a  mozgásfolyamatok  durva  motorikai  rendszerének  pontos 
folyamata. Hozzá kell tenni, hogy az adott viselet és fegyverzet egyik 
oldalról  korlátokat  szab,  másfelől  tág  teret  enged  bizonyos 
mozgásfajtáknak.  Például  amikor  a hosszú,  tőrkardok megjelennek 
előre kerül a kard felöli kéz és láb, azonban amint a másik kézben 
megjelenik  a  hárító-tőr,  a  fölcsavart  köpeny,  vagy  az  ökölpajzs, 
láthatjuk, hogy a mozgásban is milyen változás történik, a védelem 
erre  a  kézre  hárul  és  ez  kerül  előre,  ami  óriási  különbséget 
eredményez.  Ha  védő  eszközünkkel  egy  lendületes  támadást 
elhárítunk  és  támadó  fegyverünkkel  tudunk  előre  hatolni  szép, 
ritmusos mozgássorok alakulnak ki. Nem szabad elterjednie annak, 
ami  riasztó  példaként  látható  egyes  történelmi  játékokon,  hogy az 
egyik  küzdő  fél  keresi  partnere  pajzsát  és  ha  az  éppen  valahová 
egészen oldalra került, akkor is arra üt, mert úgy gondolja, így néz ki 
egy pajzzsal és valamilyen támadófegyverrel történő párviadal, hogy 
egyszer  mindig  a  pajzsra  kell  ütni  és  az  ellenfele  is  ezt  teszi.  A 
küzdelemnek logikája van, amit meg kell érteni, a meglevő írott és 
képes anyagok alapján rekonstruált mozgásformákat kell létrehozni, 
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amit  adott  eszközökkel  az  adott  szituációban  el   kell  helyezni.  A 
felkészítést,  a szabadidő hasznos, sportban való felhasználást, ilyen 
jellegű  mozgásanyagok  gyakorlását  csak  egy  gondosan  felépített 
rendszer  alapján  lehet  elvégezni.  Nem  célszerű  az  a  felkészítési 
forma,  amikor  valaki  egy  mai  küzdősportban  meghatározott 
mozgáskoordinációs  rendszerre  épít.  Ezeket  a  mozgásformákat 
áthangolni  egy  másfajta  mozgásigényre  nehéz.  Csak  gondoljunk 
bele,  hogy  milyen  komikusan  hat,  amikor  valaki  másfél-kezes 
pallossal  egy  mai  tőröző  vívóállását  próbálja  megvalósítani.  Egy 
dinamikus  sztereotípiákra  építő  sportmozgás  egy  ilyen  történelmi 
fegyver  alkalmazásakor  nem  segíti  elő  a  megfelelő  mozgásforma 
kialakulását.  A sikeres  megvalósításhoz  rá  kell  hangolódni,  végig 
kell gondolni, hogy az adott fegyvert az adott szituációban hogyan 
használták. A mozgás fázisainak dinamizmusát, terjedelmét meg kell 
határozni  és a folyamatot  fel  kell  építeni.  Minden küzdelemnek,  - 
mint  a  sportban  is,  -  van  ritmusa,  üteme,  tempója,  vannak  benne 
szünetek,  nem  fordulhat  elő,  hogy  folyamatos,  mert  vannak 
megszakítások,  vannak  taktikai  lépések,  vannak  olyan  szituációk, 
amikor fizikailag nem lehet egy akciót folytatni. Meg kell teremteni a 
kapcsolatot  a  mozgás  elemei  között,  logikusan  fel  kell  építeni  a 
mozdulatsorokat  és  összefüggő  folyamattá  kell  alakítani  minden 
részletével együtt.
 Rendezvények   szervezésénél  meg  kell  határozni,  hogy 
milyen történelmi szituációt akarunk felidézni, melyek azok a lovas 
és gyalogos tevékenységek, küzdelmi formák amelyek segítségével 
ez megtehető.  A megjelenítés  egyes  részei jelképes módon,  jelzett 
ruhákkal is történhet, forgószínpadszerűen több korszakot is át lehet 
fogni.  Ebben  az  esetben  pontos  jelzésekre  van  szükség,  az  adott 
szituációnak  és  a  felhasznált  mozgásanyagnak  egyértelműen  kell 
jellemeznie a bemutatni kívánt kort és lényeges az is, hogy  milyen 
rendszerben,  milyen  kísérő  szöveggel,  vagy  milyen  ismertetővel 
lehet a kívánt helyzetet megteremteni. 

Többnapos rendezvénynél fontos az is, hogyan vezetjük végig 
egy, mondjuk középkori ünnepi játéknak, lovagi tornának a menetét, 
hiszen a napok eseményei között is meg kell teremteni a kapcsolatot. 
Például Mátyás király és Beatrix esküvője idején Fehérvárról Budára 
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jövet  több,  az  ünnep  fényét  emelő  lovagi  torna  is  lezajlott, 
melyeknek sajátos forgatókönyve volt. Később, a XVI. században a 
török-magyar  párviadaloknak  is  megvolt  a  maguk  rituáléja.  Ezek 
általában  kihívással,  vagy  mocskolódó  levéllel  kezdődtek,  amit 
egymásnak írtak. Egyes török tisztek előszeretettel hívták ki a híres, 
gyakran világhírű magyar bajvívó vitézeket, egy-egy viadal kedvéért 
akár  Ázsia  távoli  részeiről  is  eljöttek  Magyarországra.  (Takács 
Sándor  Bajvívó  magyarok  című  könyvéből  sok  részletét 
megismerhetjük ezeknek az  eseményeknek.)  Magának a  viadalnak 
szokásokon  alapuló,  de  szigorúan  betartott  szabályai  voltak.  A 
bajvívókat kísérő, előre megállapított azonos létszámú csapat felállt 
egymással szembe, közülük kiváltak az igazlátók, akik átvizsgálták a 
fegyvereket és a helyszínt.  A bajvívók ellenfelük csapata elé álltak 
szembe  egymással,  majd  adott  jelre  az  előre  meghatározott 
fegyverekkel, az alkalmanként megállapított megkötések betartásával 
elkezdték  a  párviadalt.  Az  adott  történelmi  szituációban  megvolt 
ezeknek a funkciója, az állandó kontaktus keresés, egymás erejének 
felmérése, az állandó gyakorlás.

Egy  rendezvény,  bemutató  sorozat  akkor  sikerülhet  jól  ha 
még a néző is látja, hogy minden precízen kidolgozott, a beidegzett 
mozdulatok  valóságos  hatást  keltenek.  Szinte  korabeli 
sporteseményként élhetünk meg egy bemutatót, ha korhű formában, 
a  kellő  védelemmel  rendelkező  résztvevők  között,  -  megfelelő 
személyi  védőeszköz birtokában,  olyan  fegyverrel  ami  alkalmatlan 
arra,  hogy  az  ellenfélben  kárt  okozzon,  -  az  adott 
mozgáskoordinációk,  mozgásrendszerek  keretein  belül  szabad 
küzdelem  alakulhat  ki.  Egy  ilyen  rekonstrukció  megfelelő 
környezetben  nem  csak  látványként  valóságos,  de  az  ismert 
mozgáselemek halmazaiból áll össze és soha nem ismételhető, szép 
mozgásformák jönnek létre.  Miért  fontos,  hogy ezekre  ilyen  nagy 
hangsúlyt  fektessünk?  Többször  hivatkozunk  arra,  hogy  a 
mozgásművészet  legjelesebb  ága,  a  táncművészet  minden  egyes 
részletre  nagyon  odafigyel.  Nem  keveri  össze  a  zenét,  minden 
részletet a helyére illeszt, lehetőleg földeríti a korabeli tánclépéseket, 
mozgásformákat,  öltözeteket  és  ezek  ismeretében   precíz 
koreográfiával, hitelesen mutatja be a táncokat. 
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Ha a csoportos vagy páros küzdelem bármely formáját (csata 
jelenetet,  párviadalt,  lovagi  tornát,  párbajt,  stb.)  szeretnénk  több 
nézőnek  bemutatni,  azt  ugyanilyen  alapossággal  kell  végrehajtani. 
Becsapjuk azokat, akik például arra várnak, hogy megnézzenek egy 
lovagi tornát gyönyörű szép gótikus páncélba öltözött lovasokkal, de 
egy  karusszelt  kapnak.  Így  csak  anakronisztikus,  a  történelmi 
eseményeknek nem megfelelő, szétfolyó programot lehet létrehozni. 
Azokon a rendezvényeken, ahol kiteljesedhet egy társaság több éves 
felkészülése  és  bemutathatja  tudását  nagyban  hátráltatja  a 
megjelenítés tökéletességét, ha a szervezők összekeverik a stílust a 
formát és az ünnep lényegét, amiért  azt létrehozták.  Valahol abból 
kell  kiindulni,  hogy  aki  ilyen  mozgásformák  rekonstrukciójával 
foglalkozik  a  mindennapokban,  jelzett  ruhában  vagy 
sportruházatban, de megfelelő fegyverekkel, megfelelő eszközökkel 
megfelelő  lovaglási  formában,  egyszerre  hajt  végre  történelmi  és 
mozgás rekonstrukciós folyamatot, annak valahol az a beteljesedés, 
ha egy ünnepi játékon, egy történelmi filmben az így szerzett tudását 
nézők elé tudja tárni. Nagyon zavaró, amikor egy jól összeállított és 
felkészített csapatot olyan szituációba helyeznek, ahol a környezet, a 
kialakított hangulat és az egyéb programok szinte ütik egymást, nem 
csak  a  produkciót  rontja,  hanem a  precízen  összeállított  speciális 
történelmi  sportmozgások  bemutatását  is.  Nagyon  vegyes  és 
látványosnak  szánt  programok  szervezésével  anakronisztikussá 
tehetik ezeket a bemutatókat. Azok a csoportok, akik azt a feladatot 
tűzték maguk elé, hogy történelmi mozgásrekonstrukciókat végeznek 
csak  jól  felépített,  jó  dramaturgiával  bíró  eseménysorokat 
mutassanak be. 

A  következő  kérdés  az,  hogy  a  népi  sportjátékok  milyen 
szinten keveredhetnek egy ilyen programba. Tudomásul kell venni, 
hogy,  a  lovagi  torna,  a  párviadal,  a  párbaj,  a  katonai  kiképzés, 
felkészítés és más ehhez tartozó események soha nem keveredtek a 
népi  játékokkal,  ezek  külön,  másutt  jelentek  meg.  Brügel  képein 
láthatunk korabeli táncot, sok népi játékot, például a rönkhajítást, a 
kézen járást, a birkózást, a kőhajítást, az íjászatot. 
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Ez  is  hihetetlen  gazdag  területet,  valahol  megtalálhatjuk 
bennük azt is,  hogyan másolták a katonai tevékenységet,  bizonyos 
esetekben  ki  is  gúnyolták  azokat,  mint  már  említettük.  Ünnepek 
önálló  formái  voltak,  nagy  versengésekkel,  játékokkal.  Ezeket 
megfontolva  azt  tartjuk  helyesnek,  ha  nem  keveredik  a  komoly, 
történelemben hivatásával bíró rekonstruált lovagi torna például egy 
karikás  ostort  pattogtató  csikós  bemutatóval.  Érdemes,  és  lehet 
rendezni a népi játékokból bemutatót vagy versenyt akár egy lovagi 
tornával egyazon rendezvényen, de megfelelően elkülönítve a kettőt ( 
például térben ), gondosan ügyelve a hitelességre.

A különböző lovas kiképzési gyakorlatok vizsgálatánál olyan 
feladatsorokat  fedezhetünk  fel,  amelyek  segítségével  a  többszintű 
fegyveralkalmazás folyamatos beidegzését valósították meg. Állandó 
telepített  pályákat  hoztak  létre,  ahol  adott  sorrendben,  először  egy 
bizonyos típusú fegyvert kellett használni, aztán egy másikat, majd 
ezt megfelelő módon tartalékba helyezni, egy kiegyenlített, nyugalmi 
szakaszon például a pisztolyokat menet közben, vágta közben, újra 
kellett  tölteni  még az elöltöltős  fegyverek  esetében is.  A  drezdai 
belvárosban,  a  szász  választófejedelmek  udvarában  csaknem 
épségben megmaradt a bombázások ellenére egy quintán tornapálya, 
ami  azért  is  érdekes,  mert  a  méreteket  a  mai  napig jól  meg lehet 
határozni  rajta.  Ritka,  Európa  különböző  bemutató  terein  szinte 
hiányoznak, az ilyen gyakorlatok rekonstrukciói, pedig jó lenne ilyen 
programokat  is  látni.  A  megvalósítás  során  célszerű  magát  a 
felkészítést,  a  dramaturgiát,  a  látványt  olyan  egységgé  ötvözni, 
aminek van stílusa, korszakra jellemző megjelenése. 

Azok akik megpróbálják a történelmi mozgásanyagok pontos 
rekonstrukcióját  elvégezni,  tudásuk színe-javát  a  felkészülés  során 
játékos párviadalokban, szabad küzdelmekben, gyakorlási formákban 
szerzik, a szabadidő hasznos eltöltését is biztosítják. Ha egy átfogó 
korszakképet  állítunk  össze,  akkor  a  különböző  történelmi 
eseményeket mint színt, mint képet, mint látványt el kell különíteni, 
és  a  nézők  számára  meg  kell  mutatni,  hogy  hol  vannak  azok  a 
választóvonalak,  amelyek  a  különböző  korokat  elhatárolják 
egymástól. Célszerű, ha nemcsak az ember-ember elleni küzdelmet 
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próbáljuk meg  előtérbe  helyezni,  hanem az  ügyességi  játékokat,  a 
felkészülést és a rituálét is beemeljük a programok szervezésébe. Egy 
csoportos  ügyességi  pálya  végiglovaglása,  amikor  gyorsan 
egymásután jönnek a résztvevők, egy jól megszervezett gyűrűtorna, 
vagy bábcél  roham legalább olyan  látványos,  mintha  műesésekkel 
tarkított, teljesen kortalan, stílustalan lovagi tornát mutat be valaki.

Népi sportok

A népi  eredetű  játékok  közül  sok  ma  is  él,  megtalálhatók 
egyes  versenyek  részeiként  (  például  erőemelő  versenyeken  a 
kőgolyó felemelése vagy a rönkhajítás ), de a világ számos pontján 
történelmi  küzdősporti  játékok  önálló  programként  jelennek  meg, 
például  a  népi  birkózások,  mint  pusztakezes  küzdősportok,  több 
helyütt  minden  évben  óriási  fesztiválként  tartják  meg  e  sportágak 
nemzeti  bajnokságát.  A birkózások e  fajtáinak  lényege  az ellenfél 
ártalmatlanná  tétele.  Technikailag  elsősorban övbirkózás,  tehát  cél 
vagy az öv, vagy a felhajtott nadrágszár felhasználásával az ellenfél 
földre  döntése  vagy elemelése  a  talajtól,  mert  aki  ilyen  helyzetbe 
kerül már nem tud számottevő ellenállást kifejteni, tehát ő a vesztes. 
A yagli  a törököknél még tovább nehezíti  a feladatot,  mert  olajjal 
leöntött bőrnadrágba öltöznek a küzdők. Feljegyzések szerint évente 
2-300  yagli  birkózó  szerepel  egy  stadionban  rendezett  versenyen, 
ami  több  tízezer  nézőt  vonzó  látványosság.  Nagyjából  ugyanez 
mondható el a többi nemzeti birkózó sportról is. Érdekes feladat a 
magyar népi birkózás, pusztakezes technikák kutatása összegyűjtése, 
tekintettel arra, hogy nyomai még fellelhetők. 

A népi sportoknál az erő és az ügyesség dominál, így került 
ezek közé a rönkhajítás, a kődobálás, különböző célba dobások, az 
íjászat és Svájcból kiindulva a számszeríjászat is, melyeknek egyre 
komolyabb  reneszánsza  van.  Igaz,  olyan  komoly  számszeríjak 
készülnek, melyek már sem anyagukban sem technológiájukban nem 
hasonlítanak Tell Vilmos kori társaikhoz.
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Képzés és oktatás

Amint  a  már  leírtakból  kitűnik  a  mozgásoktatás  helye, 
módszere  nagy  változatosságot  mutatott.  A  lovagi  képzés  a 
megfelelő  udvarokban,  a  polgárság  felkészítése  a  városi  vívó 
iskolákban, az íjász és lövész egyesületekben folyt, de ezeken kívül 
is megtalálhatjuk a katonai gyakorlatok különböző szintű oktatását. 
(118. kép)

118. kép

vívó iskola a versaillesi palota egyik folyosóján XIV. Lajos 
jelenlétében

(Philibert de la Touch 1660-ban megjelent művéből)

Nem  mehetünk  el  szó  nélkül  a  városokban  és  egyes 
udvarokban  épített  labdaházak  megjelenése  mellett,  ami 
egyértelműen a sportolás intézményes rendszerére mutat

 A polgári átalakulás során az iskolai testnevelésben is helyet 
és  szerepet  kapott  a  testnevelés,  a  mi  többnyire  magába  foglalt 
valamilyen küzdősportot vagy felkészítési formát. 

A  XVII.  századtól  megjelenő  oktatással  foglalkozó 
könyvekben  látni,  hogy  a  különböző  kollégiumokban  milyen 
hangsúlyt fektettek a fizikai képzésre, a küzdelem oktatására. Mint 
kivételt  ki  kell  emelnünk  Oxford és  Cambridge  intézményét,  ahol 
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sem a céllövészettel, sem a vadászattal nem foglalkozhattak, inkább 
az evezős sportok, a labdajátékok kerültek előtérbe. Ezzel szemben 
Comenius  Orbis  pictus  című  könyvében  láthatjuk,  hogy ő  milyen 
fontos  szerepet  szánt  a  kollégiumi  és  diák  képzésben  a  birkózás 
iskolai oktatásának. (119. kép)

Később, a XIX. században megjelenő oktatási anyagokban is 
komoly helyet kap a testnevelés, benne - változó súllyal - általában 
megtalálhatóak a küzdősportok. ( 120. kép )

119. kép

a.                                                       b.

c.                                                    d.
birkózás, vívás, úszás, futás és különböző gyermekjátékok ábrázolása 

Coménius: Orbis pictus című művében (1659.)

Ma a hivatalos tananyagában jelentéktelen részt képviselnek a 
küzdősportok, a gyakorlatban még gyakran ez is kimarad, ellenben 
számtalan  kisebb-nagyobb  egyesület  tanfolyamain  lehet 
elsajátításukkal próbálkozni. 
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Sajnálatosnak  tartjuk,  hogy  ezen  egyesületek  közül  csak 
nagyon  kevés  helyen  lehet  a  szabadidősport  kereteiben  európai 
mozgásanyagot tanulni.

Az európai mozgásanyag rendszerünk szerint az elemzett és 
feldolgozott  történelmi  események  és  időszakok  rekonstruált 
mozgáselemeinek  összevetésével,  pontos  meghatározások  és 
mozgásfolyamatok összeállításával a korszerű testnevelési elveknek 
megfelelően  alakul  ki.  Alapvető  szempont  az,  hogy  minden 
mozgáskoordináció  harmonikus  legyen,  bele  értve  a  megfelelő 
felkészítési tanulási folyamatokkal együtt.

120. kép

birkózás J. C. F. GutsMuts: Gimnastik für die Jugend című művéből 
( 1804. )

A képzést nyílt rendszerű, aciklikus mozgásanyagra építjük, 
akár  lovas,  akár  gyalogos  tevékenységről  van  szó.  Az  összetett 
küzdelmi formáknak megfelelően különböző mozgásanyagok önálló 
begyakorlását kell elvégezni. A tanulás során figyelemmel kell lenni 
arra,  hogy  ezeket  valamilyen  szinten  megfelelő  sémákkal 
motorikusan rögzíteni  kell  és az összetett  mozgásformákat  jelöljük 
meg célként. Az edzésprogramok kidolgozásánál előtérbe helyezzük 
azt,  hogy  teljes  harmónia  alakuljon  ki  a  mozgásfolyamat  és  az 
alkalmazott eszközök között. 
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Ezek nem különíthetők el attól a programtól, ami a hasznos 
szabadidő-eltöltés céljait szolgáló testnevelés, valamint egy esetleges 
történelmi  rekonstrukció  végrehajtását  valósítja  meg.  A történelmi 
folyamatok  elemzésénél  nehezítő  tényező  az,  hogy  a  mozgást 
bármilyen formában befolyásoló viselet, fegyverzet hatásait is be kell 
építeni az edzésprogramba. 

A sportolás és edzés alapjai, lehetőségek

 Az edzéseket  ugyanolyan  formában  kell  összeállítani,  mint 
bármilyen  más  korszerű  sportmozgás  oktatásánál,  de  az  adódó 
különleges  technikai  feltételek  hatását  gondosan  előre  át  kell 
gondolni.  Néhány  speciális  nehézség  miatt  már  itt  kiemeljük  a 
tervszerű, fokozatos és rendszeres munka szükségszerűségét. 

A sikeres edzéstervezéshez először a megfelelő állóképesség 
kialakításával  kapcsolatos  kérdéseket  kell  megfontolni,  figyelembe 
véve az olyan mozgáskörülményeket, mint például a sisakban történő 
küzdelem, amikor a mozgás aerob tartományban történhetne, de egy 
bizonyos  mozgásfeladat  végrehajtásánál  a  levegő  szükségesnél 
lassabb cserélődése miatt hirtelen anaerob kapacitásra lehet szükség, 
a szervezetnek megfelelő oxigénmennyiséget kell még biztosítania. 
Az oxigénhiányos állapot vagy a sisakban magas szintre emelkedett 
széndioxid  mennyisége  rosszullétet  is  előidézhet  és  súlyos 
problémákhoz vezethet.  A rekonstrukciós  eseteknél,  ahol  a  szabad 
mozgást, vagy az állóképességet befolyásoló eszközök fordulnak elő, 
a  megfelelő  edzésprogramon  túl  olyan  technikai  és  védelmi 
módszereket  is  kell  alkalmazni,  melyek  segítségével  adott  esetben 
elkerülhetjük a kellemetlen hatásokat. 

Második  feladat  a  mozgáskoordinációs  folyamatok 
harmonikus  rendszerének  összeállítása,  amely  egyénenként  testre 
szabott lehet. A gyakorlás során egy dinamikus sztereotípia elérése, 
vagy legalábbis a megfelelő mozgásminta vegetatív szinten történő 
végrehajtása  lehet  a  cél.  Minden küzdősportnak  egyik  lényege  az, 
hogy a kiszámíthatatlan ellenfél gyors mozgásra azonnal megfelelő 
reakcióval kell válaszolni. 
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A  tanulási  folyamat  biztosításához  és  az  elsajátítás 
ellenőrzéséhez  bizonyos  blokkrendszeri  sémát  alkalmazunk,  amely 
segítségével  elemekre  bontott  fázisokká  egyszerűsítjük  a  mozgást, 
amit formagyakorlatként is felfoghatunk.

Egy  megfelelő  kiválasztási  rendszer  segítségével  lehet  a 
sportoló számára az optimális mozgástevékenységet biztosítani. Ez a 
rendszer  nem  nélkülözheti  az  antropometriai,  a  finom-  és 
szenzomotorikus vizsgálatokat sem. A  testalkat és az idegrendszer is 
befolyásolja  a  mozgástevékenységet.  A  szerteágazó  történelmi 
katonai, népi sportmotívumokra épülő különböző mozgásformák más 
és más állóképességi, erőnléti és egyéb felkészültséget kívánnak. A 
küzdősportokban  a  finom-motorikus  részek,  valamint  a  tanult 
mozgáskoordinációs  és  figyelemkoncentrációs  folyamatok 
összessége  határozza  meg,  hogy  milyen  hatékonyan  tudja  valaki 
végrehajtani  az  adott  mozgásfolyamatot.  Ha valamilyen  céllal  egy 
ilyen  mozgás  koreografált  változatát  állítjuk  elő,  célszerű  a 
válogatást  a  párok,  vagy  résztvevő  személyek  összehangolt 
mozgásának  alapján  végezni,  fő  szempontként  kiemelve  a 
mozgásdinamizmust  és  a  szükséges  testalkatot.  Azokban  az 
esetekben,  amikor  valaki  már  űzött  valamilyen  hasonló 
sporttevékenységet  nehéz  feladattal  állunk  szemben,  ugyanis  a 
beidegződött  mozdulatokat,  például  egy  párbajtőrözőnél,  egy 
kardozónál,  tőrözőnél,  cselgáncsozónál,  birkózónál  vagy 
ökölvívónál,  amelyeket  aktív  páros  küzdelemben  gyakoroltak  nap 
mint nap edzés formájában, szinte lehetetlen megváltoztatni.  Azért, 
hogy  elkerüljük  az  olyan  eseteket,  mint  például  azt,  hogy  mai 
modern  sportban  használt  vívóállásban  próbál  valaki  egy  másfél-
kezes pallossal vívógyakorlatot bemutatni,  meg kell próbálni olyan 
irányba  terelni  a  sportoló  tevékenységét,  ahol  építhet  régebbi 
gyakorlatára,  vagy valamilyen  más  módon elérni  a  kívánt  mozgás 
végrehajtását. Ezekben az esetekben természetesen a használt eszköz, 
a  fegyver  meghatározó.  Tudatosítani  kell  a  sportolókban,  hogy 
például  a  pallos,  a  szablya,  a  tőr  használata  más-más,  egymástól 
nagymértékben különböző mozgás. 
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Gondos  edzéstervezéssel  érhető  el,  hogy  valaki  bármelyik 
eszközt veszi a kezébe, a megfelelő sztereotipia jelenjen meg. 

Történelmi  fegyverek  alkalmazása  mindig  feltételezi  a 
szükséges  állóképességet  és a  technika  ismeretét,  ami  ezt  a nehéz 
fizikai  munkát  koordinálhatóvá  teszi.  Nem mindegy,  hogy  erőből 
próbál  meg  valaki  egy  mozgást  végrehajtani,  ami  szétszórt, 
töredezett,  irracionális  gyakorlatot  eredményez,  vagy  kihasználja 
azokat  a  dinamikai,  mechanikai  elemeket,  amivel  a  fegyver 
forgatása,  használata  könnyebbé  tehető.  A  különböző  korszakok 
vívótechnikáinak számos formája volt, amihez mindig kapcsolódott 
többféle,  de arányos  védelmi  felszerelés  is.  A technikai  fejlődés a 
fegyverek  hatékonyságát,  átütő  erejét  megnövelte,  kialakultak 
például a damaszkolt pengék, ezzel párhuzamosan kialakultak azok a 
védelmi  eszközök,  például  vértek,  páncélzatok,  amelyek  a 
megnövekedett  támadóerőt  is  kiállták.  Az  arányokat  a  történelem 
során a gyakorlati  használat  alakította ki,  amit  megbontanunk nem 
célszerű. Ideális esetben például egy XIII-XIV. századi lovas, vagy 
gyalogos  lovagi  torna  vagy  istenítélet  mozgásanyagát  összeállítva 
célszerű  a  gyakorlatokhoz  korhű  felszerelést  használni.  Ebben  az 
esetben a mozgás sebessége, a mozdulatok íve, a szükséges lendület 
és  minden  más  részlet  ami  jellemzi  ezt,  helyesen  jelenik  meg, 
biztosítva a várt látványt, ugyanakkor jó hatású fizikai képzést érünk 
el.

A kiválasztás  során a küzdősportoknál  a szenzomotorika,  a 
perifériális  látás,  a  mozgáskoordináció  tanulási  sebessége 
meghatározó lehet. Vívás esetén olyan szituációban, ahol több ember 
küzd egymással  - akár gyalogos, akár lovas, - a perifériális látásnak 
óriási szerepe van, mint minden olyan sportban, ahol a térben kell 
tájékozódni és a változó szituációhoz kell igazítani a  mozgást.

 Az ügyességi játékok, az íjászat, vagy az elöltöltős fegyverek 
kezelése egészen más képességeket igényel. A  finommotorika itt is 
fontos, de egy céllövő esetében az éles, koncentrált látás a lényeges. 
Megkerülhetetlen kérdés az adott személy úgynevezett tremor index 
állapota. Minden testnek van egy természetes remegése, amit nullára 
csökkenteni  szinte  lehetetlen,  de  mértéke  nagymértékben 
befolyásolja a célzást. 
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Mindig van elmozdulás a vertikális tengelytől és egy állandó 
rezgés, ami végtag kilengéseket idézhet elő. A célzás pontosságánál 
lényeges  a  fegyver  biztos  tartása,  amihez  egyes  izomcsoportok 
folyamatos  összehúzott  állapota  szükséges.  Az  izom-kontrakciók 
azonban csak bizonyos ideig tarthatók fönn. Az izom összehúzódását 
kontrakciós  diagramokon  ábrázolhatjuk.  Egy  folyamatos 
kontrakcióban tartott izomnál látható, hogy a csúcsot elérve rohamos, 
szinte  azonnali  csökkenés  lép föl.  Ezt figyelembe véve például  az 
íjászatnál nem mindegy a képzésnél, hogy milyen típusú, milyen erős 
íjjal,  milyen  célra-tartási  idővel  gyakorlunk,  ehhez  kapcsolódik  a 
szériaszám meghatározása is. A tradicionális íjászathoz gyalogosan 
főleg  a  longbow-t  (  hosszú  botíjat  ),  lovas-íjászathoz  pedig  az 
összetett  reflexiós  íjakat  használjuk.  Magyarországon  kevés  utalás 
van arra hogy összetett íjakkal gyalogos céllövészetet tartottak volna. 
A lovas-íjászatnál a nyílvessző behelyezése és a lövés között rövid 
idő telik el, közben számolni kell a ló haladásával, amit szár nélkül, 
testsúly  áthelyezéssel,  térddel,  combbal,  lábszárral,  sarokkal  lehet 
irányítani,  felsőtesttel  a  cél,  vagy  a  célterület  felé  fordulva  az  íj 
megfeszítése közben kell célozni. A lövés bizonyos rátartással, a ló 
mozgási energiájának, valamint a vesszőre ható kis kinetikus energia 
figyelembe  vételével  történik,  tehát  mozgáskoordináció  és  fizikai 
teljesítmény  szempontjából  is  nagyon  összetett  feladat.  Meg  kell 
jegyezni,  hogy az  általunk  vizsgált  sportok  mindig  összetettek.  A 
legösszetettebbnek  tekinthetjük  azt  a  fajta  lovagi-torna  játékot, 
amikor  lovon  kezdődik  a  küzdelem  kopjatöréssel,  vívással 
folytatódik, esetleg több fegyverrel is, majd adott esetben az egyik 
lovas  kiemelése  után,  a  földön  fegyverrel  harcolnak  tovább 
mindaddig, amíg ezek rendelkezésre állnak, végül pedig pusztakezes, 
test-test  elleni  küzdelemmel  fejeződik  be.  Korabeli  ábrázoláson 
látható,  hogy  páncélos  lovagok  test  közeli  állapotból,  egyensúlyi 
helyzetből  történő  kibillentéssel  próbálják  egymást  földre  vinni. 
Nehéz  feladatnak  tűnik  az,  hogy  egy  páncélba  öltözött  ember  a 
földről fölálljon, így ez alatt ellenfele előnyös pozíciót vehet föl.
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A  fegyver  fajták  koronként  is  hihetetlen  gazdagságot 
mutatnak,  ami  azért  is  jöhetett  létre,  mert  voltak,  akik  vagy 
rendkívüli  testi  erővel  bírtak,  vagy  sajátos  mozgásuk  volt,  ennek 
megfelelően  megkeresték  az  egyéniségüknek  legjobban  megfelelő 
eszközt.  Itt  kiemelhetnénk  Szent  Lászlót,  akit  általában  bárddal 
ábrázoltak,  vagy  az  1848-as  szabadságharc  ismert  tábornokát, 
Damjanich  Jánost,  aki  egy  hatalmas  szablyával  jelent  meg  a 
csatatéren, hogy méreteit és rendkívüli testi erejét egy ezzel arányos 
fegyverrel  is  szemléltesse.  Nekünk  is  módunkban  ál  az  óriási 
választékból  a  személyünkre  szabott  mozgásanyagot  és  megfelelő 
felszerelést kiválasztani. 

Türelmes,  célratörő  elemzés  és  rekonstrukció  után  a 
mozgáselemek összeállítása úgy célszerű, ha valamilyen szinten már 
sikerült végrehajtani egyben az egész folyamatot. Például egy XVI. 
századi vívócéh anyagából egy mozdulatsort elemeire bontottunk a 
kiindulási ponttól a befejezésig, - adott esetben egy támadás sikeres 
végéig,  -  minden  egyes  mozdulatot  külön kipróbáltunk,  majd  úgy 
raktuk  össze  hogy  harmonikus,  logikus  mozgásfolyamat  állt  elő, 
minden  súlyponti,  súlyvonali  és  dinamikai  elem  megfelelő 
sorrendben következik.  A legideálisabb  mozgásfolyamatok  egyben 
racionálisak is.

Oktatási  célra  gyakorlatokat  állítunk  össze  olyan  módon, 
hogy előkészítő része és lezárása is legyen, magában is szép formát 
mutasson. Például pusztakezes küzdelemnél egy pár felveszi az előre 
meghatározott kiinduló helyzetet, az egyik elindítja a támadást, mire 
a másik végrehajtja magát az előkészített technikát, mondjuk a 45./c. 
képen látható emelőváll dobást, majd lezárásként valamilyen módon 
rögzíti a földön ellenfelét. Az ügyességi játékok esetében is ajánlott a 
hármas tagozódás felépítése, mivel így megfelelő keretet biztosítunk 
a gyakorlatnak. Egy gyűrűszúrás estén, ami lovas ügyességi feladat, 
a mozgássor kezdetét például a lándzsa, kopja kézbevétele jelentheti, 
ami akár a földbeszúrt fegyver kihúzása is lehet vágta közben, vagy 
leemelése az állványról,  esetleg már az ezt  megelőző mozdulatsor, 
befejezése pedig a használt eszköztől való megválás és az azt követő 
pár mozdulat.
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Az edzés felépítése a bevált módon történik, a bemelegítést a 
már  tanult  mozgások  ismétlése,  majd  új  elemek  oktatása,  végül  a 
testre szabott „saját” technikák gyakorlása követi, végül levezetéssel 
zárul.  Küzdősport  esetén,  a  „saját  technikák  gyakorlása”  részben, 
folytatható küzdelem kötött módon vagy szabadon. Természetesen az 
edzés  célját,  a  résztvevők  képzettségét  figyelembe  véve  a  részek 
súlya  változó.  (  Egy versenyre  vagy bemutatóra   készülő társaság 
valószínűleg  nem  fog  új  mozgást  tanulni,  hanem  a  feladat 
megoldásához  szükségeseket  igyekszik  a  lehető  legjobban 
begyakorolni, egy abszolút kezdő esetén a tanulás dominál, egy nagy 
gyakorlattal rendelkező sportoló pedig elsősorban saját technikáival 
foglalkozik. )

A  gyakorlás  menetével  e  helyen  részletesen  nem 
foglalkozunk,  hiszen  az  egyes  sporttevékenységeknél  ez  külön 
könyvnyi terjedelem, csak a komplex rendszer rövid áttekintésére és 
egyes általunk fontosnak ítélt részlet kiemelésére vállalkozunk.

Fontos  kérdés  az  egy  edzésen  elsajátítható  gyakorlatok 
mennyisége. Célszerűnek látszik, a könnyebb tanulás érdekében, ha 
az  egyszerre  oktatott  és  gyakorolt  mozgásanyagok  között  logikai 
kapcsolat van. Egy-egy ilyen logikai sorba tapasztalatunk szerint hat 
technikai  elemet  célszerű  beépíteni.  Ez  az  a  mennyiség,  amit 
általában  egy  fiatal  átlát  és  egy  edzésen  jó  hangulatban  el  tud 
sajátítani.  Az  így  összeállított  sorokból  hatot  nagyobb  egységbe, 
blokkba foglalunk. A sorok és blokkok, a sportolók egyéni adottságai 
alapján  egybegyűjtött  gyakorlatokból  felépítve,  testre  szabott 
mozgásanyagot eredményeznek.

Nézzük  meg,  hogy  milyen  csoportosítást  alkalmazunk  a 
képzési rendszer áttekintésénél:

küzdősport jellegű tevékenységek
- gyalogos
- lovas 

ügyességi játékok
- gyalogos

- lovas
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Küzdősport jellegű tevékenységek

 Gyalogos  párviadalok  lehetnek  pusztakézzel,  szúró  és 
vágófegyverekkel,  melyeket lehet térben szabad és kötött, valamint 
mozgásanyagában szabad és kötött módon végrehajtani. Például zárt, 
mintegy ringszerű, térben szabad mozgás lehetősége adott, nemcsak 
egy, hanem több fegyverrel, pl. hárító tőrrel, vagy valamilyen egyéb 
eszköz igénybevételével is lehet vívni. Ebben az esetben nem kell 
mindenáron  az  azonosságra  törekedni,  a  küzdő  felek  szabad 
eszközválasztása  különleges  szituációkat  eredményezhet.  A 
feltételek adta  szabadság azonban nem mehet a biztonság rovására, 
azt mindenképpen biztosítani kell.

A használható fegyverek főleg a szálfegyverek,  a rúd-alakú 
szálfegyverek  és  a  botok.  Itt  mindenféleképpen  javasolt  a  népi 
botvívások   precíz  rekonstrukciója.  (Mint  ismert,  például  a  botos 
táncokban küzdelem motívumait  fedezhetjük fel.)  A szálfegyverek 
közül  legjobban  használhatók  a  kardok,  a  tőrkések,  a  kétkezi 
vívásokhoz a  hárító-tőrök,  tőrkardok,  szablyák,  a  korai  gyalogsági 
kardok, lovassági kardok tetszés és vérmérséklet szerint összeállítva. 
Mindegyik  változat  elemzésére  és  rekonstrukciójára  van  mód, 
rendelkezésre állnak megfelelő korabeli dokumentumok.

A hatos  csoportokból  blokk rendszerű  oktatást  építünk  fel, 
aminek az a  lényege,  hogy a  hat  egymás  mellé  állított,  logikailag 
összekapcsolható  mozgássort  folyamatosan,  küzdősport  esetén 
társsal együtt oda-vissza, célszerű gyakorolni. Értelemszerűen mind a 
két félnek megvan a maga koordinációs feladata, amit váltaniuk kell, 
például hol az egyik, hol a másik a támadó. 

A  képzési  rendszer  alapjául  a  fönnmaradt  történelmi 
dokumentumok,  régi  kódexek,  krónikák,  vívókönyvek,  kiképzési 
szabályzatok  szolgálnak,  melyekben  általában  50-100,  esetenként 
még ennél is több mozgástechnikai elem található, a Gothai kódex 
például  több  száz  gyakorlatot  tartalmaz.  Ha  ezeket  átnézzük  és 
racionálisan  rendszerezzük,  olyan  blokk  sémába  rakhatjuk  a 
mozgáselemeket,  ahol  minden  egyes  sorban  hat  technikai  elem 
szerepel és hat ilyen sor tölt be egy komplett mozgásblokkot. 
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Ezen  blokk  szisztéma  alapján  tehát  36  technikai  elem 
sajátítható el  egy csoportban,  de ha figyelembe vesszük, hogy hol 
támadó,  hol  védekező  feladatot  kap  valaki,  abban  a  pillanatban 
látjuk, hogy 72 gyakorlatot végzett el.

Az  oktatás  célja  a  mozgáselemek  minél  magasabb  szintű 
ismerete.  A  bemutatott,  az  edzésen  oktatott  gyakorlatok  a 
„választék”,  amiből  mindenki  számára  összeállítható  egy  testre-
szabott mozgásanyag, amit tetszőleges szinten begyakorolhat. Ennek 
a  képzési  formának  nem feladata,  hogy készségszintű,  korlátozott 
tevékenységet  kényszerítsen  a  sportolóra.  Nem  a 
teljesítménykényszer,  a mindenáron való győzelem a cél,  hanem a 
mozgás élvezetének lehetősége, az hogy igen gazdag, harmonikus és 
sok technikai elemet tartalmazó ismeretanyaggal rendelkezzünk.

A tapasztalatok alapján a sor (hat technikai elem) és a blokk 
(hatszor hat technikai elem) rendszer használatával,  a támadó-védő 
párharcok  kombinációjával  rugalmas  edzésprogramot,  korszerű 
felkészítést  és  egyénre  szabott  feladatokat  lehet  végezni.  Egyesek 
kifejezetten  nagyon  jó  eredménnyel  alkalmazhatnak  egy  bizonyos 
stílust  a  küzdelemben,  amit  jó  technikai  színvonalon  tudtak 
elsajátítani, de ugyanezek a gyakorlatok más sportoló számára szinte 
leküzdhetetlen  nehézségeket  okozhatnak.  Az  ilyen  szabadon 
rendszerező és egyénre szabott sor-blokk rendszer alapján azonban 
mindenki  számára  lehet  megfelelő  mozgást  és  edzés  programot 
összeállítani. A páros küzdelemben gyalog, lovon, eszközzel, eszköz 
nélkül  használhatók  mindazok  a  mozgássorok,  melyekből  adott 
esetben egy lovagi torna rekonstruálható, egy Shakespeare darabban 
felhasználható párviadal, vagy harci cselekmény gyorsan és pontosan 
összeállítható.  A  magas  szintet  elérő,  sok  elméleti  illetve 
mozgástechnikai  ismerttel  rendelkező személy alkalmas arra,  hogy 
bizonyos zárt  körülmények között,  kötött  szabályok szerint  szabad 
küzdelmet  folytasson.  Ennek  lényeges  feladata  van  az  ilyen 
szemléletű,  a  gyűjtő-rendszerező,  inkább  a  mozgáskoordinációt 
elősegítő  felfogásban,  ahol  nem  arra  kell  törekedni,  hogy  az 
ellenfelet  legyőzzem,  fájdalmat  okozzak,  vagy  kiüssem,  netán 
harcképtelenné  tegyem,  hanem  arra,  hogy  a  technikai  tudásomat, 
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elismertessem  vele,  akár  mint  ellenféllel,  vagy  partnerrel,  hogy 
sportszerűen elismerje  nagyobb  felkészültséggel  jobb teljesítményt 
nyújtok nála. 

A lovas változat  új  elemekkel gazdagítja tevékenységünket. 
Gondoljuk meg, hogy mennyire bonyolítja és milyen lehetőségeket 
rejt magában az, amikor a küzdelembe a ló is, mint önálló lény saját 
gondolataival,  érzelmeivel  beleavatkozik.  A  kiválasztási,  képzési, 
idomítási rendszerünk a ló esetében is lényeges, eltér a mai lovardai 
szokásoktól.  A megfelelőnek  ítélt  társnak  játékos  formában  kell  a 
gyakran  bonyolult  és  nagy  figyelmet,  koordinált  mozgást  igénylő 
tevékenységek végrehajtásában közreműködni úgy, hogy a lovas az 
esetek egy részében csak testsúly áthelyezéssel,  combbal,  sarokkal 
adott  jelzésekkel  irányíthatja  őt.  (  Gondoljunk  például  egy  tűz 
átugrása közben íjjal hátrafelé leadott lövésre. )

A  lovas  párviadalok  tanulása,  gyakorlása  esetében,  már 
meglévő biztos lovas-tudás birtokában, minden eddig ismertetett elv 
alkalmazható.

Az  egyes  gyakorlatokból  összefüggő  mozgássorok  is 
összeállíthatók,  ha  hármas  tagozódásukat  úgy  szerkesztjük  meg, 
hogy egy lezárás a következő bevezető ( előkészítő ) része egyben. 
Ehhez először a lezárásokat kell elemezni. Természetesen csak olyan 
végét  tervezhetünk  egy  gyakorlatnak,  ami  biztosítja  teljes 
fölényünket az ellenféllel szemben, a gyakorlatok „összefűzéséhez” 
ez  nem  jó.  A  lezárást  nem  változtatjuk  meg,  hanem  inkább  a 
végrehajtás  hibáit  vizsgáljuk.  Ennek  rögtön   kettős  hasznát  is 
észrevesszük: egy kis „hiba” segítségével hozzá kapcsolhatunk egy 
újabb technikát amit társunk hajthat végre, másrészről előkészítjük a 
kontrák  lehetőségének  felismerését  a  szabad  küzdelemben.  Az 
oktatásnál  vigyázni  kell  arra,  hogy  a  gyakorlat  jó  technikai 
végrehajtása legyen rutinszerű,  a „hiba” pedig minden alkalommal 
tudatos átgondolás  eredménye.  Mozgás koreográfia készítéséhez is 
használható ez a módszer,  természetesen a már említett,  szükséges 
szempontok figyelembevételével.
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Ügyességi sportok

Ügyességi  sportnak  itt  főként  azokat  nevezzük,  amelyek 
valamilyen  eszköz,  fegyver  használatának  oktató  gyakorlataiból 
alakultak  ki  és  általában  valamilyen  céltárgy  ellen  irányulnak 
egyszerű vagy nehezített körülmények között gyalog vagy lovon, de 
ide  soroljuk  a  csoportos  lovas-gyakorlatokat  és  egyes 
formagyakorlatokat is.

Az oktatás során itt is jól alkalmazhatóak a hat gyakorlatból 
álló  sorok.  Tulajdonképpen  egy-egy  eszköznél,  ami  megteremti  a 
logikai  kapcsolatot  is,  általában  adódik  a  hat  féle  változat:  a 
szálfegyvereknél és a távolra ható (hajító) eszközöknél a céltárgyak 
három féle magasságban (lent, szemmagasságban és fönt) jobbra és 
balra  történő  elhelyezése,  lövészetnél  (távolra  ható  mechanikus 
eszközök  valamint  tűzfegyverek  esetében  is,)  a  gyakorlat  két  féle 
magasságban,  előre  oldalt  és  hátra  történő  végrehajtása 
következtében.  A fölfelé  történő lövészet,  hagyományosan,  mozgó 
célokra ( korongokra ) külön sort eredményez. Ezt az elvet követve 
azt  tapasztaljuk,  hogy egy-egy blokk összeállításához  elég  sokféle 
eszközzel kell tudni bánni, a mozgásanyag sokrétű, ami a sportoló 
sokoldalúságát fejleszti. 

Itt  elsősorban  lovas  ügyességi  sportokról  kívánunk  szólni, 
tekintettel  arra,  hogy  hagyományaik  ellenére  kevés  lehetőség  van 
gyakorlásukra  és  a  szabadidősport  keretében  a  lovardai 
foglalkozások színesebbé tételét nagymértékben segíthetik. A lovon 
történő fegyverhasználat  szinte  kimeríthetetlen  lehetőséget  nyújt,  a 
különböző dobó, hajító eszközök alkalmazásával, a lovas-íjászat és 
az  elöltöltős  fegyverek  használatával,  sőt  a  számszeríjjal  való 
céllövéssel.  A  lovasok  tömbben  való  mozgása,  az  egybehangolt 
katonai  gyakorlatokból  kialakult  karusszelek  is  óriási  kultúrának 
örvendtek,  a  barokk  karusszelek  látványossága   szinte 
felülmúlhatatlan.  A  spanyol  iskola  „föld  feletti”  lovaglása  is  egy 
katonai  irányzat,  katonai  ló-kiképzés  alapjaira  épül.  (114.  kép)  A 
spanyol magasiskolához hasonló, - aminek egyébként Bécsben van a 
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fellegvára,  -  Franciaországban  is  kialakult,  de  ez  később  háttérbe 
szorult.

A  lóról  történő  fegyverhasználat  közben,  -  amint  korabeli 
dokumentumok jól mutatják, - gyakran terepakadályokat is le kellett 
küzdeni. Ábrázolásokon nagyon komoly, épített pályákat láthatunk, 
kiképzési  könyvekben  pedig  az  egyes  gyakorlatok  végrehajtását 
pontosan le is írják.

Az  egyik  legérdekesebb  számunkra,  hagyományainkat 
figyelembe  véve,  a  lovas-íjászat  lehet.  Magyarországon 
kezdeményezések történnek az ősmagyar íjászat rekonstrukciójára és 
sporttá  alakítására  is.  Ezeket  a  munkákat  körültekintően  kell 
elvégezni  úgy,  hogy  a  magyar  hadművészet  elemzése  során 
kialakított elveknek megfeleljen, hiszen abban a pillanatban, amikor 
egy történelmi ruhát is  felveszünk egy ősmagyar  íjászathoz,  akkor 
rekonstrukcióról beszélünk, és nem korszerű,  modernizált sportról. 
A  sporthoz  ugyanakkor  olyan  öltözetre  van  szükség,  mely  jelzi 
magyar eredetét.  ( Meg kell említenünk, hogy a lóról való íjászat a 
Kaukázustól Mongóliáig számos helyen népszerű sport, ugyanakkor 
ezen  területek  népeinek  harcászata  eltért  a  honfoglalás-kori 
magyarokétól. ) E sport elkezdéséhez elengedhetetlen a magabiztos 
lovaglás és íjász tudás.     

A céllövészet más ágai szintén ebbe a kategóriába tartoznak. 
A terepen történő lövészet elkülönül a később, a XIX. században a 
polgári  lövészegyletekben  kialakult  gyakorlattól.  A  katonai  célú 
lövészet és a vadászat egyaránt  terepen zajlott.  Mai szemmel ezek 
felelevenítése,  például  egy  erdőben  elhelyezett  célok  ellen  íjjal, 
nyíllal végrehajtott lovas „vadászat” formájában kiváló, természetben 
űzhető  szabadidősport.  Egy  több  kilométeres  erdei  pálya 
teljesítéséhez az eddigieken túl megfelelő tájékozódó képesség és a 
tereplovagláshoz szükséges más feltételek is nélkülözhetetlenek lónál 
embernél  egyaránt.  Érdemes  megemlíteni  a  számszeríjászatot, 
aminek  megvan  a  modern,  sportcélú  alkalmazása  a  gyalogos  és 
lovas-íjászat területén.

Reneszánszukat élik és egyre intenzívebben követelnek helyet 
a feketelőporos tűzfegyverek versenyszámai is. 
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Az a fajta  megszállottság,  amellyel  a céllövészek  elöltöltős 
fegyvereiket kezelik, és amilyen korhűséggel próbálják ezt a magas 
szintű  tudást  megvalósítani  elismerésre  méltó  és  mindenképpen 
figyelmet  érdemel,  mint  sporttevékenység  hatósági  engedélyhez 
kötött.

Megméretés, versenyzés, bemutató

Természetesen  itt  is,  mint  a  sportban  mindenütt,  a 
megméretés  és  az  értékelés  nagyon  fontos  szerepet  tölt  be.  A 
mozgásrekonstrukció mint tevékenység azonban módot ad arra, hogy 
a  tánchoz  hasonlóan nem kell  senkit  legyőzni,  itt  is  mindenkinek 
megvan a helye és szerepe, célként fogható fel, hogy valaki egy adott 
mozgáselemet milyen virtuózan, milyen könnyedén, milyen ügyesen 
tud  elsajátítani,  bemutatni.  Ezzel  elsősorban  a  küzdősportokon 
alapuló mozgások, például az európai pusztakezes és vívótechnikák 
jellemezhetők.  Rendszerbe  foglalásuk  esetén,  ha  csak  a  népi 
birkózásokat, a vívócéheknél oktatott, igen nagy számú, fennmaradt, 
hihetetlen  gazdag technikai  elemrendszert  tartalmazó  írott  anyagot 
vesszük  figyelembe,  akkor  is  láthatjuk,  hogy  olyan  küzdősporti 
kultúrával rendelkezünk Európában, amihez fogható a világon másutt 
nem található.

A sportolóknak mindenek előtt a blokkrendszerű oktatáshoz 
kapcsolódó  minősítési  rendszer  szerint,  -  mely  alkalmas  a 
kondicionális és koordinációs  képességek szemléltetésére, - be kell 
mutatni  tudásukat  az  elsajátított  mozgásanyag  mennyiségét,  a 
begyakorlottság szintjét. Ez úgy történik, hogy először egy sort ( ez 
hat  saját  magunk  által  összeállított  gyakorlatból  áll  )  bemutatunk 
lassan, majd közepes sebességgel, végül gyorsan. Hat sor bemutatása 
után  a  harminchat  gyakorlatot  egymásután  a  lehető  leggyorsabban 
hajtjuk  végre.  Természetesen  az  első  lépcső  a  soronkénti 
„vizsgázás”, a „blokk” bemutatására csak ezután kerülhet sor. 
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A konkrét alkalmazás változatai sportáganként sajátosságokat 
mutatnak.  Tekintettel  arra,  hogy  egy-egy  sportág  oktatása, 
minősítése, lehetséges versenyei, bemutatói külön könyvnyi anyagot 
jelentenek itt részleteivel nem foglalkozunk.

A  rendezvény,  amely  a  megméretést  szolgálja,  minden 
csoportban lehet vizsga, verseny, bemutató, ezen belül korhű, vagy 
modernizált  sport.  Az  alkalmazott  öltözet  -  a  megfelelő  védelmi 
funkció biztosítása után, - korhű, vagy jelzett, a sporttevékenységre 
jellemző.

A  szabályrendszerek  kialakítása  lényeges  kérdés.  A 
szabadidősport céljait a biztonságon kívül a rugalmasság szem előtt 
tartása  szolgálja.  (Például  akár  helyszínenként  változó  pálya  és 
értékelési rend is várhatja egy ügyességi versenysorozat  résztvevőit.)

 A lovagi tornák, a huszártornák felelevenítése, az eszközök 
lóról  történő  használata,  a  lovas  párviadalok  rekonstrukciója  és 
szabályainak  meghatározása,  az  ügyességi  gyakorlatok  azon kívül, 
hogy a lovassport egy új lehetőségét teremtik meg, elősegíthetik a 
történelmi játékok, filmek szakszerűségét a készítő és néző oldaláról 
egyaránt. 

A versenyzés

Lényeges  kérdés  a  versenyzés,  a  különböző  tudásszintű 
sportolók  összehasonlítása  a  szabadidősport  kereteiben.  Nem  kell 
különösebb képzelőerő ahhoz, hogy az eddig ismertetett lehetőségek 
felhasználásával  hogyan  készítsünk  olyan  programokat,  ahol 
könnyen  mérhető  teljesítmények  segítségével  objektíven 
kijelenthető,  hogy adott pillanatban,  adott körülmények között ki a 
jobb. A gyakorlatok változatos és kombinatív összeállítása, valamint 
a  többféle  lebonyolítási  mód  lehetőséget  ad  arra,  hogy  egy  adott 
csoporton belül is mindig nyílt lehessen a küzdelem. Fontos kérdés a 
veszélytelen,  balesetmentes  végrehajtáshoz  szükséges  technikai 
feltételek és szabályrendszerek biztosítása. Ebben a részben néhány 
példát mutatunk be a versenyeztetés gazdag tárházából.
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A  lebonyolítás  az  ügyességi  játékoknál   több  lehetőséget 
kínál, ezek közül három:
-  a  végrehajtott  gyakorlatok  pontozása  és  időmérése  alapján  (  a 

kitűzött pályán elérhető egy pontszám, és az elért időeredmény is 
figyelembe vehető ),

- a „párbaj” szerű végrehajtás ( egy cél van kitűzve, a versenyzők 
egyszerre  indulnak leküzdésére  és  az  nyer,  akinek  ez sikerül,  az 
indulás  lehet  azonos  oldalról,  vagy szemből,  az  esélyegyenlőség 
biztosítására két vagy több „futam” is indítható ),

-  egyszerre,  párhuzamosan  történő  végrehajtás  (  két  vagy  több 
egyforma  pályán  egyszerre  indulnak  a  versenyzők  és  a  sikeres 
végrehajtás után a célba érés sorrendje számít, aki a végrehajtandó 
feladatot nem teljesítette, az kiesett ),

természetesen  nem  minden  számnál  lehet  mindenfajta  megoldást 
használni.  Egyéni  és  csapat  versenyek,  ezen  belül  váltók  is 
rendezhetők.

Példaként nézzünk egy gyalogos ügyességi programot és egy 
páros  küzdelmet,  valamint  egy  lovas  ügyességi  versenyt  és  két 
párviadal  változatot.  A  résztvevők  egyéni  és  csapat  versenyen 
indulhatnak.  Egy  csapat  3  fő,  a  verseny  során  egy  tagja  sem 
cserélhető.

A katonai sportokból már régen több versenysport alakult ki, 
pl.  gerelyhajítás,  íjászat,  vívás,  stb.,  de  a  gyalogos  ügyességi 
vetélkedések számára még mindig sok lehetőség maradt ezeken belül 
is, így összeállításunkban nem mellőzzük ezeket sem.

XV. századi gyalogos mozgásanyag alapján a verseny álljon a 
következőkből:

1.) Lándzsa hajítás célba: 3 db lándzsát kell dobni 6 m-ről 0,9 m 
átmérőjű körkörös célba, melynek közepe 3, a következő kör 2, a 
szélső pedig 1 pontot ér. Aki minden lándzsáját a célba dobta 3 
m-rel messzebbről újra dobhat. A pontozás azonos az előbbivel. 
Akinek nem minden dobása állt bele a céltáblába, az kiesik.
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 A  sorozatokat  legfeljebb  21  m-ig  folytatjuk.  A  versenyzők 
helyezését az elért pontszám határozza meg.

2.) Hajító  bárd  dobás:  3  db  hajító  bárddal  a  lándzsahajításnál 
ismertetett eljárás szerint.

3.) Íjászat:  10 m-ről  hat  féle  nehezített  gyakorlat  0,9 m átmérőjű 
táblára, 3-3 lövés

- fekvő fatörzsről álló testhelyzetben,
- farönkről álló testhelyzetből,
- térdelő testhelyzetből,
- térdelő testhelyzetből a céltól 6m-re levő „résen” keresztül,
- mozgásból (járás közben, gurulásból, stb.)
- fekvő testhelyzetből,

aki  minden lövésével  eltalálta  a célt  5 m-rel  messzebbről  lőhet,  a 
maximális távolság 20 m. Aki nem minden lövéssel találta el a célt 
az kiesik. A sorrend meghatározása a lándzsadobásnál leírtak szerint 
történik.
4.) Összetett  pályán  a  háromféle  gyakorlat  egyszerre  szerepel  a 

következő módon, lándzsa dobás és hajító-bárd dobás 6 m-ről, 
célba  lövés  íjjal  12m-ről,  amíg  három-három  találat  nincs  a 
táblában.  A gyakorlatok előtt egy 400 méteres pályán egy-egy 
kör  futás  a  feladat,  a  csapatok  számára  váltóverseny  is 
szervezhető. A versenyzők egy kardot visznek magukkal tokban, 
a váltás során az kerül átadásra. A pontozás úgy történhet, hogy 
a szintidő 300 másodperc, ami 30 pontot ér, a szintidőn belüli 
teljesítésért  3  másodpercenként  1  jutalompont,  a  túllépésért 
megkezdett  3  másodpercenként  1  pont  levonás  jár.  Aki  9 
dobásból,  vagy  lövésből  nem  tudja  teljesíteni  a  szükséges 
találatot  az  a  hiányzó  találatokért  1-1  pont  levonással  mehet 
tovább.  Az  így  elért  pontszámhoz  adódnak  hozzá  a  körkörös 
táblán elért eredmények.

Az összetett eredmény az összes gyűjtött pont alapján számítható.
Egy  párviadalt  teszünk  a  programba,  vívást  kiskarddal. 

Eszköze  a  sportkardhoz  hasonló,  vele  megegyező  mechanikai 
tulajdonságú, keresztvassal ellátott fegyver. 
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A  vívótér  egy  6  m  átmérőjű  kör.  Az  öltözet  párnázott 
vívóruha,  megfelelő  vívósisak,  kesztyű.  Hárításnál  megengedett  a 
fegyvertelen,  kesztyűvel  védett  kéz  használata.  Találati  felület  az 
egész test. Lehetőség van a testérintkezésre, de tilos a dulakodás, az 
ellenfél  megütése,  megrúgása.  A vívás 9  percig,  vagy 10 találatig 
tart. A találat helyének biztosabb megállapítása érdekében a fegyver 
éle feltűnő színű krétaporral bekenhető, mely a ruhán nyomot hagy, 
de könnyen eltávolítható. Elvárjuk, hogy aki találatot kapott jelezze. 
Együttes találatnál mindkét versenyző pontot kap, a győzelemhez két 
pont  különbség  szükséges.  10:10  állásnál  körmérkőzés  esetén 
mindketten  vesztesek,  direkt  kieséses  rendszerben  döntő  találatig 
vívnak.

Az  egyéni  és  csapat  lovas  verseny  mozgásanyagát  XVI. 
századi  könnyűlovas  gyakorlatokból  állítottuk  össze.  Végrehajtás 
során jármód a vágta.

1.)  Gyűrűtorna: Földtől mérve, a ló útvonalától jobbra, balra egy-egy 
0,1 m, 2 m és 4 m magasan, tartószerkezetre erősített, kb. 20cm 
átmérőjű fa (esetleg fém) karikákat kell először lándzsával majd 
karddal összeszedni. (A pálya alakja a lovas képzettségét és a ló 
kezelhetőségét  teszi  próbára,  rajzát  külön  ábra  mutatja.  (121. 
kép) Egy leszedett gyűrű egy pontot ér. (A gyűrűk átmérőjének 
csökkentésével a gyakorlat nehézségi foka növelhető.) 

2.) Quintántorna:  1,7  m  magas  állványon  0,8  m  magas  bábcél 
található, egyik kezében pajzzsal, a másikban egy láncra erősített 
kóccal kitömött bőr golyóval. A báb, ha jól eltalálják, - például a 
melle  közepét,  vagy a  fejét,  -  lebukik,  ha  rosszul,  a  tengelye 
körül  megpördül,  ekkor  a  golyó  megütheti  a  lovast.  Egy  jó 
találat hat, egy  „rossz” egy pontot ér, ha a bőrgolyó eltalálja a 
lovast  az egy pont levonással jár.  Ha nem találja el  a lovas a 
bábot nulla pont.

3.) Lándzsa dobás: a lovas hét lándzsát visz magával, melyből hatot, 
felválva  jobbra,  balra,  a  földtől  1,5  m 2,5  m 3,5 m magasan 
elhelyezkedő 40 cm átmérőjű céltáblára dob és minden találat 1 
pontot ér.
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A  hetedik  lándzsát  a  pálya  végén  a  lehető  legmesszebb  dobja  a 
versenyző. A minimum szint 12 m, e fölött méterenként plusz 1 pont, 
alatta mínusz 1 pont jár.
4.) Tökfej vágás: a lovas szablyával, hat féle vágással, jobbra balra 

összesen  hat  „fejet”  vág  le,  melyek  egymástól  6  m-re  álló 
oszlopokon vannak, közülük az első négy 2,5m, az utolsó kettő 
pedig 1,5m magasan. Minden fej 1 pontot ér.

5.) Íjászat:  a  lovas  a  pályán  elvileg  szabadon mozog,  a  hat  cél  - 
mellalak - a pálya közönséggel szemközti oldalán áll, egymástól 
5 m-re és 3-6 másodpercenként, véletlenszerű sorrendben hangot 
ad ki. A hangjelzés után, a következő megszólalásáig, az adott 
célra tetszőleges számú lövést lehet leadni. Egy-egy eltalált cél 1 
pontot  ér,  függetlenül  attól,  hogy  hány  találat  van  benne,  az 
összesen felhasználható nyílvesszők száma 12. A megszólalási 
sorrend  és  az  idők  véletlenszerű  rendszeréhez  használható 
technikai háttér drága és bonyolult, ezért ez előre elkészített, leírt 
változatokból a versenyzők húzhatnak, miután a húzási sorrendet 
sorsolással megállapították. 

6.) Összetett  pálya:  az  eddigi  öt  feladat  rövidített  változatainak 
felhasználásával az alábbi sorrend szerint történhet:  bábroham, 
három  gyűrűszúrás,  két  lándzsa  dobás,  négy  vágás  és  három 
lövés  az  útvonal  mentén  sorakozó  célokra.  A  csapatoknak  a 
pályát  váltóversenyen  is  teljesíteni  kell,  a  váltás  szablyájuk 
átadásával  történik.  A  pontozás  az  előzőeknek  megfelelően 
célonként egy-egy pont, kivéve a quintánbaba, ahol a telitalálat 3 
pont, a többi a fentiek szerint.                    

A  pályák  szintideje  30  másodperc,  túllépése  megkezdett  3 
másodpercenként  egy  pont  levonást  eredményez.  Az  egyenlő 
pontszámmal álló versenyzők között a jobb időeredmény dönti el a 
sorrendet, ha ez is azonos az összetett pályát kell újra teljesíteni. A 
váltóversenyen  a  szintidőn  belül  3  másodpercenként  egy 
jutalompont,  idő  túllépésnél  pedig  3  másodpercenként  egy  pont 
levonás jár.
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A csapatversenybe az egyéni pontszámok összege számít, hozzáadva 
az összetett pályán teljesített váltóverseny pontszámát.

Kétféle  párviadalt  emelünk  ki,  a  lovas  birkózást  és  egy 
sisakdíszre folytatott  viadalt,  mindkettő XV. századi mozgásanyag. 
Ezekhez a párviadalokhoz ajánlott pálya egy 12 m átmérőjű kör.

A lovas birkózásnál a félmeztelen lovasnak az ellenfelét kell 
lováról  lerántani.  Az  ellenfél  lova  nem  támadható,  még 
támaszkodásra  sem használható.  Az  ellenfelet  megütni,  megrúgni, 
rajta  vitálpontot  támadni  tilos,  továbbá  az  izületfeszítés  sem 
megengedett.  Az  öltözet  természetesen  lehet  más  is,  például  erős 
vászon  ing.  A  23.  képen  látható,  hogy  a  lovagok  valaha  teljes 
páncélzatban is gyakorolták ezt a sportot. 

A  sisakdísz  leverése  nem  kimondottan  könnyűlovas 
gyakorlat, de itt egy erre a célra készített szablyaszerű, ívelt pengéjű, 
a sportkardhoz hasonló, megfelelő mechanikai tulajdonságú fegyvert 
használunk.  Itt  a  lovas  felszerelésének  lényeges  védelmet  kell 
biztosítania. A fegyver középkori változatai (64. kép) fából készült, 
merev,  orr-nehéz  eszközök voltak.  A hozzájuk tartozó  kipárnázott 
rácsos  sisak  kellő  védelmet  biztosított  a  fej  számára.  A váll  és  a 
felsőtest  védelmére testre szabott,  merev borítású párnázott  öltözet 
szükséges,  ennek  beszerzése  bonyolultabb,  bár  elkészítése  nem 
nehéz.  A  megfelelő  mechanikai  tulajdonságú  felszerelések  ma 
könnyűszerrel  előállíthatók.  A  sportvívásban  használt  fegyverhez 
hasonló  könnyebb,  rugalmas,  nagy  nyomásra  inkább  deformálódó 
eszköz csökkenti a baleset veszélyt,  a súlypont közelítése a kézhez 
csökkenti  a  csukló  és  a  kar  terhelését,  gyorsabb  mozgást  tesz 
lehetővé, a felsőtest védelmére kevésbé merev öltözet is elegendő.
 Maguk a gyakorlatok nem különösebben veszélyesek,  nincs 
több  esélye  a  lóról  való  leesésnek,  mint  bármely  más  lovardai 
foglalkozáson.  A  baleset  azonban  súlyosabb  lehet,  tekintettel  a 
kézben tartott eszközökre, melyektől, - amint egyes lovagi tornákról 
készült ábrázolásokon is látható - ilyenkor meg kell szabadulni, ami 
némi gyakorlatot  igényel.  Itt  említjük meg,  hogy a lóról való esés 
elsajátítása  jelentősen  csökkenti  a  balesetveszélyt  nemcsak 
esetünkben, hanem a lovassportban általában. 
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Lovas „párviadalnak”  vagy „párbajnak” is  tekinthetjük,  bár 
lényegében ügyességi gyakorlat az olyan feladat megoldása, ahol két 
versenyzőnek  egy  célt  kell  eltalálnia,  de  egymással  versenyezve. 
Ilyen  például  egy  2  m  magas  oszlopra  helyezett  karika,  amit 
lándzsával kell leszedni a két, egymással szembe induló lovasnak, ez 
persze csak az egyiknek sikerülhet. A pálya 30 m hosszú, középső, 
20 m-es részét palánk választja el, közepén a karikát tartó oszloppal. 
A  lovasok  a  palánk  két  oldalán  haladnak  el  és  megpróbálják 
kopjájukra tűzni a karikát. A lándzsa 2,5 m hosszú 3 cm átmérőjű, a 
fogástól - a 12 cm-es markolattól - mérve 2 m-re levő gumiheggyel 
készült  farúd,  melyet  úgy kell  kiegyensúlyozni,  hogy súlypontja  a 
markolat hegy felöli széléhez essen. A „párviadal” győztese az, aki a 
karikát  elviszi.  Sikertelen  kísérlet  esetén  is  legfeljebb  háromszor 
lehet próbálkozni, de adott esetben több „összecsapás” is rendezhető 
egyes párok között egy versenyen. Biztonsági okokból a karika kis 
erő  hatására  is  szétesik.  A  két  lovas  indulhat  egy  irányba  is,  ez 
gyorsabb mozgást  eredményez,  de a céltárgy ekkor az egyiknek a 
bal,  a  másiknak  a  jobb  oldalára  kerül,  így  az  egyenlő  esélyek 
megteremtése  érdekében  legalább  két  rohamot  kell  biztosítani, 
közben  helycserével.  Karddal,  vágó  gyakorlatokból  összeállított 
versenyt is lehet ilyen módon lebonyolítani.

A rekonstruált  mozgások felhasználásával  rendkívül sokféle 
verseny  állítható  össze,  ennek  megfelelően  az  elképzelhető 
mozgásanyaga és lebonyolítási  lehetősége is széleskörű, az itt  leírt 
változatok csak példák.

A bemutató

A  csapatok  összehasonlítására  van  a  versenyek  eddig 
ismertetett módján kívül más lehetőség is. A mozgásrekonstrukciós 
munka  eleve  feltételezi  a  korok  ismeretét,  ahonnan  az  aktuális 
források  származnak.  Egy-egy  feldolgozás  általában  egy  korszak 
alapos  megismerését  is  igényli.  Ebből  adódik,  hogy  az  elvégzett 
munka után ennek egy részlete (egy lovagi-torna, egy huszártorna, 
egy  ítéleti  bajvívás,  stb.)  viszonylag  gyorsan  feleleveníthető  és 
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bemutatható. A mozgás összeállítása itt koreográfia alapján történik, 
természetesen teret adva az improvizációnak (pl.: vívó jelenetekben a 
szabadvívás,  elhangzó  szöveg,  stb.),  de  az  eseményt  precízen, 
korhűen tárva a nézők elé.  Az öltözet és a rituálé is az adott kort 
idézi.  Az  ilyen,  már-már  színpadi  jelenetek  különböző  előre 
ismertetett  szempontok  szerint  értékelhetőek  és  a  csapatok 
teljesítményét  egy  pontozásos  rendszer  segítségével  rangsorolni 
lehet.

A  bemutatókon  természetesen  nem  szükségszerű  sorrendet 
felállítani  a  résztvevők  között,  akiknek  azonban  mindenképpen  a 
tökéletes  kép  kialakítására  kell  törekedni.  Ezektől  a  programoktól 
mindössze  egy  lépés  a  korhű  ünnepi  játékok  szervezése  és  a 
megemlékezéseken  való  részvétel.  Egyéb  rendezvények  részeként 
bemutatókat  tartani  nagyon  meggondolandó  dolog,  mert 
mindenképpen meg kell  találni  a megfelelő kapcsolódási pontokat, 
azonban a rekonstruált mozgásokból összeállított versenyek általában 
gond  nélkül  alkalmazhatók  ezeken,  hiszen  olyan  hagyományaink 
melyek ma is élnek, ma is alakíthatjuk őket. A bemutatók, az ünnepi 
játékok,  a  megemlékezések,  a  történelmi  filmek,  a  valamely 
történelmi  korba  helyezett  színpadi  produkciók  a  hagyományok 
születésének  vagy  adott  pillanatban  egy  kultúra  részeként  való 
meglétének  kifejezései.  Egy  ilyen  módon  megjelenített  esemény 
mindenképpen  megérdemli  azt  a  tiszteletet,  hogy torzításmentesen 
lássuk.
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