
 

 

 
 

A ferstani párbaj szabályai 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Eme érdekes párbaj Ferstan 
városáról kapta nevét, mely nem túl 
messze esik a híres-hírhedt Shadlektől, s 
így itt az ottani laza erkölcsök - s velük 
a bajvívók is – bizony gyakorta 
megmutatkoznak. E varos leghíresebb 
szülöttje, Claudio Ves Forsic nevéhez 
fűződik eme párbaj-fajta, zavaros 
szerelmi ügyei, néhány csodaszép 
szonett és egy szemet gyönyörködtető 
csel mellett. Ves Forsic az Aleggheri-
iskola követője volt, annak is a talajhoz 
ragaszkodóbb fajtájából való, így 
stílusához különösen illik a következő 
párbaj, mely a Shadoni Párbajkódexbe is 
bekerült. Meglehetősen nagy 
népszerűségre tett szert, elsősorban 
egyes Aleggheri-stílusban vívók 
körében. Idézzük hát Ves Forsic urat, ki 
eme tárgyban a legilletékesebb. 

„Amennyiben a párbajt a becsület 
megőrzésének érdekében elkerülni nem 
lehet, s a sértő, illetve a sertett fel 
segédei a párbaj idejében s helyszínében 
megállapodtak, s ott a felek 
megjelentek, s a segédek mindent 
rendben lévőnek találtak, a szabályok a 
párbaj lefolytatására a következők: 

A kihívó fel segédje a kihívott 
felet egy meglehetősen egyenes es 
vékony aggal megmeri, a fölös részt 
abból leszabja, majd két kort rajzol a 
földre. Oly módon tegye ezt, hogy a 
korok középpontjai kétpálcányira 
legyenek, a korvonalak pediglen egy 
helyütt találkozzanak. 

Ezután a párbajsegédek jelére 
elkezdődhet a párbaj. A párbaj során 
mindkét párbajozó felnek a szamara 
kiszabott körben kell 
megmaradnia, s ha abból akar a túlzott 
lelkesedés, akar a szorongatott helyzet 
okán kilep, legyőzöttnek tekintendő, s 
ez a becsületnek az Úr s az emberek 
előtt elég. A párbaj akár első vágásig, 
akár első vérig 
tarthat, megállapodás szerint. 
Amennyiben a két fel egyszerre lepne 
ki a körből, úgy a párbaj kezdődjön 
újra, szükség eseten pihenő 
közbeiktatásával.” 

Néhány megjegyzés a nagybecsű 
mester szavaihoz. 

A párbaj elsősorban az 
Aleggheri-iskola követői között dívik, 
az ő stílusukhoz – az áthatolhatatlan 
védekezésből felépített támadáshoz - 
alkalmazkodik leginkább. Igaz 
azonban, hogy az ugrásból eredő 
előnyöket itt nem értékesíthetik, ezért 
egyes bajvívók nem igazan kedvelik. 
Látványos is, noha az egymás körüli 
forgást, az eltáncolást, az ugrásokat 
nélkülözi, inkább a vívók 
kardmozdulatai válthatnak ki 
elismerést. 

Egyes – akaratukon kívül 
párbajozó – vívok azért kedvelik, mert 
lehetőség nyílik arra, hogy vérontás 
nélkül, mégis emelt fővel 
távozhassanak a viadal színteréről. 
Egy villámgyors támadás, melynek 
során – mintegy véletlenül – kilepnek 
a körből,  
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s vesztesnek nyilváníttatnak, mi magyarázható vérük 
hevességével, vagy vakmerőségükkel is akár. 

Összességében elmondhatjuk, hogy e 
párbajtípus közkedvelt, ám ennek ellenére 
meglehetősen ritkán alkalmazott fejezete a Shadoni 
Párbajkódexnek, ugyanis ekkor a stílusos víváshoz 
elsősorban hideg fej szükségeltetik, s ez nem 
mindenkinél található meg. Sokszor előfordult már, 
hogy forrófejű ifjoncok nagyobb vívásbeli tudásuk 
ellenére elvesztettek a párbajt, mert 
hirtelenségüknek köszönhetően 
elhagytak a kort. Mint azt a mester írja: 

„Ki e párbajban győzni akar, elsősorban 
higgadt legyen; karjai messzire érjenek, s álljon 
mindenkor két lábon a földön.” 

A ferstani „egykoros” párbaj szabályai 
Ez a párbajtípus szinten Ves Forsic ötlete volt, 

amelyet akkor alkalmazott először, midőn már a 
sokadik győzelmét könyvelhette el csupán azért, 
mert a „kétkörös” párbajban minden ellenfele 
kilepett a köréből. Ekkor mar egyáltalán nem volt 
fiatal, de meg mindig megdobogtatta az ifjú hölgyek 
szívét. (Mint a legtöbb bajvívó, Ves Forsic is szép 
női szemek miatt vívott legtöbbször.) Rebesgetik, 
hogy 
meg a csodálatos szépségéről, kifinomult ízléséről 
elhíresült Bel Assirea báróné is,… de hagyjuk. 
Idézzünk inkább újfent a nagybecsű mestertől: 

„Amidőn a párbaj módját és időpontját a 
segédek egyeztették, a helyszín kiválasztásakor a 
következőkre kell ügyelni: a terület sík legyen, 
minden kiemelkedéstől mentes, és elég tágas ahhoz, 
hogy legszűkebb keresztmetszeténél négy kardot 
egymás mögé fektethessünk oly módon, hogy 
pengéik egy vonalban legyenek. A kihívó fel segédje 
egy kort rajzol a földre, a kör felrajzolásához 
használt pálca pediglen a párbajozó felek hegyével 
egymással szemben a földre fektetett kardjai 
hosszával egyezzek meg. A korvonal legyen jól 
látható, amennyiben ez nem így történik, a 
kihívott panaszt emelhet. Ez esetben az o segédje 
meri ki a kort. A párbaj megkezdése után a kort 
elsőként elhagyó vívó vesztesnek minősül. Ha 
egyszerre lepne ki a két fel, úgy a párbajt, szükség 
eseten pihenő közbeiktatásával, meg kell ismételni. 
A vívás mind első vágásig, mind első vérig folyhat, 
a felek megegyezése szerint.” 

Láthatjuk tehát, hogy az előző párbajforma 
csak külsőleg változott, a lényeg változatlan maradt: 
mind a két bajvívót olyan helyzetbe hozni, amikor 

csak a kardja erejére támaszkodhatnak, nem 
pedig akrobatikus ügyességükre. Természetes, 
hogy ez csökkenti nemileg a vívás szépséget 
azok szemében, akik az ide-oda táncoló 
emberekben látják a fő vonzerőt. Az egymás 
körüli forgásra itt van lehetőség, de a fő 
hangsúly a kardmozdulatokon van. Ezért is 
kedvelik az igazi műértők ezt a párbajtípust. 
Mondjak, nagyon kevés dolog fogható ahhoz az 
élményhez, amit a két, egymás korul pörgő-
forgó, meg-megtorpanó bajvívó kardvillanásai 
jelentenek. Ezért van, hogy „egykörösre” 
kiállni bátorságra, jó kardtechnikára és nem 
utolsósorban nem lebecsülendő önbizalomra 
utal – bár a bajvívók ezekben sosem szenvedtek 
hiányt… 

„További nehezítést jelenthet, ha a felek 
megegyezése alapján a nem kardforgató 
kezeket a hát mögött rögzítik”- írja a mester. Ez 
csupán elméleti lehetőség: meg nemigen volt 
példa arra, hogy a felek ilyen korlátozó 
szabályokkal álltak volna ki egymás ellen. 
Ebben az esetben a főszereplővé valóban a kard 
válna, ez pedig ellenkezik a bajvívók vívásról 
alkotott elképzeléseivel. Szerintük a kard fontos 
ugyan, hisz nélküle lehetetlenné válik a párbaj, 
de nem szabad ilyen leplezetlenül előtérbe tolni 
a kardforgató rovására. A párbajban nem csak a 
pengeváltás számít, hanem a vívók személye, 
szóváltása is – mert ez jelzi az elme 
csiszoltságát. A hat mögött rögzített kéz pedig 
oly mertekben csökkenti a vívók  eleganciáját, 
hogy ezt a legtöbben nem hajlandóak vállalni. 

„Szokatlan párbaj, elsősorban a ferstani, 
Ves Forsic-tanítványok körében dívik. A 
nehezítések oka az, hogy a nagytudású mester 
minden párbajban saját korlátait kereste. Elébb 
a térbeli mozgást, utóbb a fegyvertelen kéz 
mozgását korlátozta, majd egyesítette a két 
szabályt, olyan párbajt hozva létre, mely a 
kardforgatás igazi értőinek életre szóló élményt 
nyújt – hisz védelmet a vívó immár nem 
hárítótőrétől vagy az elmozgástól, hanem 
egyes-egyedül a kardjától remél -, az elegancia, 
a kifinomultság és a pengével vetekvő szavak 
szerelmesei azonban jobban teszik, ha távol 
tartják magukat tőle” – írja Aleggheri mester. 

Az `egykörös` párbajról szólva meg kell 
jegyezzük, hogy a kör sugarát adó két kardnyi 
távolság körülbelül két ynevi lábat jelent (a 
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hagyományos tőrkardok pengéje és a 
markolata együttesen valamivel több, mint 
egy ynevi lábat tesz ki). Ennek kizárólag 
Shadonon kívül van jelentősége, ahol ugyan 
szívesen kérkednek a nemesek párbajhősi 
képességeikkel, a shadoni torkardokhoz 
nem tudnak hozzájutni. Az északiak által 
használt módszer valamivel precízebb, 
hiszen állandó sugárral dolgoznak, míg a 
shadoni torkardok hossza nem 
meghatározott, akár kétujjnyival 
hosszabbak vagy rövidebbek is lehetnek 
egy lábnál; a különbség mégis inkább 
elnevezésbeli, semmint technikai. Az északi 
párbajozók tehát négy láb átmérőjű kört 
rajzolnak fel, ha ezt a párbajt választják, és 
segédeik útján egyeztetik a legrövidebb 
használható fegyver hosszat. Ez a fegyver 

általában a rövidkard. Tőrrel ilyen párbajt a 
legritkább esetben vívnak. Természetes, hogy a 
shadoni bajvívók a párbaj megcsúfolásának tartják 
bármilyen, a tőrkardtól eltérő főfegyver használatát. 
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