
1. fokozat: 

1.) Mi az Eskrima: 

- Az ESKRIMA (más néven Kali, Arnis) az egyetlen Fülöp-szigeteken honos tradicionális fegyveres és 

pusztakezes harcművészet. 

- Alapelve, hogy minden harcot fegyverrel vívnak, valamint az, hogy igazi veszélybe akkor kerülünk, 

amikor eszközzel támadnak ránk. 

- Nagy hangsúlyt fektet a különböző önvédelmi eszközök használatára is, a pusztakezes technikák mellett. 

- Jellegzetes gyakorlóeszköze a rövidbot („olisi”), melyet párban is forgatnak. 

- Az eskrima NEM egyenlő a botharccal! 

- Az eskrimában híresen hatékony és fejlett még a késharc, illetve a filippínó pusztakezes önvédelem is. 

- Az „Eskrima” a spanyol eredetű „esgrima” szóból ered, ami vívást jelent. 

- Az eskrima szó akkor vált népszerűvé, amikor 1932-ben megalapították az első Eskrima klubot Cebu (a 

Doce Pares otthona) városában. 

- Mára már hatékonysága és egyedi gondolkozásmódja miatt nemzetközi szinten nagyra becsült 

versenysport és önvédelem. 

2.) Doce Pares ESKRIMA- EXTRÉM Hatékony Önvédelem: 

- Extrém Hatékony, hiszen mindenféle önvédelmi eszközzel (pl.: bot, esernyő, táska, marokbot, toll, cipő), 

és pusztakézzel is felkészíti a tanulót, hogy minden helyzetben megvédhesse magát, és szeretteit, akár több 

támadó, vagy késes, viperás támadó ellen is. 

- 1932. január 11-én a Fülöp-szigetek 12 legnagyobb mestere alapította meg a Doce Pares szervezetet Cebu 

városában. A vezető Eulogio Cañete volt. 

- A nagymesterek által biztosított roppant magas szakmai tudásnak köszönhetően a Doce Pares egyre 

nagyobb népszerűségre és megbecsülésre tett szert. Gyakorlatilag megszabta a harcművészetek 

művelésének színvonalát, és nevét szinte már az Eskrima / Kali / Arnis harcművészetek szinonimájaként 

használták. 

- A Doce Pares (tizenkét pár) elnevezés utalás a francia császár, Charlemagne (768-814) tizenkét híres 

testőrére, akik a legkiválóbb kardforgatók voltak, és arról voltak híresek, hogy több száz ellenséggel 

küzdöttek meg a harcokban. 

- Jelenleg Dioniso Cañete a szervezet vezető-nagymestere. (Ma már senki sem él az alapítók közül.) 

- Cañete Nagymester 2007 októberében járt hazánkban Dankó Ferenc meghívására. 

3.) Miből áll a Doce Pares: 



- Az 1970-es évek elején Dionisio nagymestert apja, Eulogio Cañete vezető-nagymester, meghatalmazta, 

hogy készítsen el egy tanmenetet, mely rendszerezve magába foglalja a Doce Pares összetevő stílusait. A cél 

egy olyan tanítási és edzési program volt, amely tartalmazza a különböző stílusokat, anélkül hogy bármelyik 

is vesztene sajátságaiból, viszont logikusan egymásra épülnek. Így született meg a DOCE PARES „Multi-

Style System”, melyet Dioniso Cañete nagymesternek köszönhetünk, aki minden alapító nagymester 

stílusainak sajátságait ismerte. 

- A Doce Pares „Multi-Style System” részei: Larga Mano (hosszútáv) 

Media Largo (középtáv) 

Corto (közelharc) 

Espada y Daga (Kard/bot és tőr) 

Baraw (késharc) 

Mano-Mano (pusztakezes küzdelem) 

Utcai Önvédelem 

Pusztakéz fegyverek ellen 

Doble Olisi / Sinawali (két bot) 

Eskrido (dobások bottal/pusztakézzel) 

Tapi-Tapi (tapadás) 

Sayaw/Karanza (formák) 

- Csak az számít igazi Doce Pares iskolának, amelyikben a fenti technikákat rendszerbe foglalva tanítják, 

egészen az alapoktól a mesterszintig, és kapcsolatban van a Fülöp-szigeteki központtal. 

4.) Mestereink: 

- Dionisio Cañete nagymester: A Doce Pares Nagymesterek Tanácsának elnöke, és a legmagasabb szintű 

Doce Pares mester a világon. 

- Dankó Ferenc mester: A Hungary Doce Pares – Az élő harcművészet elnöke és vezető mestere, kétszeres 

Európa bajnok, hétszeres világbajnok. 

- A tanítvány saját instruktora 



2. fokozat: 

1.) Mesterek rövid életrajza: 

- Dionisio Cañete nagymester: 

- A Doce Pares Nagymesterek Tanácsának elnöke, és a legmagasabb szintű Doce Pares mester a 

világon. 

- Dionisio második generációs nagymester, a Fülöp-szigetek leghíresebb harcművész családjából, 

a Cañete klánból származik. Õ a legfiatalabb fia Eulogio „Ylong” Cañete nagymesternek, aki a 

legelső vezetője volt a Doce Pares iskolának. 

- A mai egyedülálló Doce Pares Tananyag megalkotója 

- WEKAF (World Eskrima Kali Arnis Federation) alapítója, és tiszteletbeli elnöke. 

- Megírta a versenyküzdelem szabályzatot, és megalkotta a mai napig korszerűnek számító 

védőfelszerelést. 

- 2007 októberében Dankó Ferenc meghívására Magyarországra érkezett és Debrecenben 

szemináriumot tartott. 

- Cañete nagymester jelenleg Cebu városában él. 

- Dankó Ferenc mester: 

- A Hungary Doce Pares – Az élő harcművészet elnöke és vezető mestere. 

- Harcművészeti tanulmányait 14 évesen kezdte, és több stílust gyakorolt: Kendo, Boksz, Kick-

Boksz, Wing Tsun Kung-fu (ebben mesterfokozatot szerzett), Capoeira, Kyusho. 

- Danilo Huertas mester személyes tanítványa, de a legnevesebb nagymesterektől is tanul 

folyamatosan. 

- Dog Brothers küzdelmekben is részt vett. 

- 2008-ban a 10. WEKAF Világbajnokságon Cebu City-ben páros botharcban (Full Contact) 

világbajnok lett. 

- 2008-ban a 2. Doce Pares Világbajnokságon kés küzdelemben világbajnok lett. 

- Az eskrimán kívül még Chi Kungot is oktat, ami egy kínai öngyógyító, önfejlesztő belső 

rendszer, mely a világ és ember energiaáramlásán alapul. 

- Debrecenben él, és onnan irányítja a magyarországi Doce Pares szervezetet. 

- Polgári foglalkozását tekintve középiskolai nyelvtanár. 

- Jelenleg az 5. dan tulajdonosa a Doce Pares Eskrimában, és személyesen a Fülöp-szigeteki 

Központban Dionisio Cañete nagymesternél tett sikeres vizsgát 2016-ban. 

+ HONLAPRÓL 

- Saját instruktor bemutatása! 



2.) A Hungary Doce Pares – Az élő harcművészet története 

- 2003-ban alakult iskolánk, bár ekkor még csak inkább baráti eskrimázásnak lehetett nevezni az egészet. 

- 2004-ben nyitotta meg Dankó Ferenc hivatalosan Eskrima Iskoláját. 

- 2005-ben kapcsolatba léptünk a Doce Pares európai vezetőjével, Danilo Huertas mesterrel. 

- 2006-ban meghívtuk Huertas mestert Magyarországra. (Az első filippínó mester hazánkban!) 

- Ekkor kapta meg Dankó Ferenc Huertas mestertől a Fülöp-szigeteken is érvényes instruktori kinevezést. 

- 2007 májusában megrendeztük az I. Cívis Eskrima Bajnokságot, ami minden évben megrendezésre kerül. 

- 2007 októberében hazánkba érkezett Dionisio Cañete a Doce Pares „Multi-Style System” vezetõ 

nagymestere. (Az elsõ filippínó Nagymester hazánkban!) 

- 2008 júliusában Dankó Ferenc a Fülöp-szigeteken Cañete nagymester előtt vizsgázott sikeresen 1. danra. 

- 2008 júliusában Dankó Ferenc kétszeres világbajnoki címmel (páros-bot, kés) érkezett haza a szigetekről. 

- 2009 őszén Joe Borces nagymester meghívásunkra két hónapig tanított Magyarországon. 

- Mi vagyunk az egyetlen szervezet Magyarországon, melynek valódi és közvetlen Fülöp-szigeteki háttere 

van, birtokában van a Doce Pares tananyagának, eskrima versenyeket szervez, rendszeresen filippínó 

mestereket hoz hazánkba, és több iskolája van országszerte. 

+ HONLAPRÓL 

 

 



3. fokozat: 

1.) Erőfelhasználás elve (gyakorlatban is be kell mutatni): 

- A Doce Pares Eskrimában rugalmas erőt használunk 

- A mozdulatok a robbanékonyságon és ügyességen lapulnak 

- Nem erőt használunk erő ellen, hanem technikát 

- Az erőt átadjuk a célpontba (pl.: a botot megütjük úgy, hogy az erő átmenjen) 

2.) Krokodilszáj elve (gyakorlatban is be kell mutatni): 

- A felső kéz tenyérrel lefele néz, az alsó kéz tenyérrel felfele. Ez egy nagy szájat képez, amivel csapdába 

ejtjük az ellenfél karjait. (pl.: Hubad sorozat) 

3.) Többszintű védekezés elve: 

- Ha az egyik kezünk fent van, akkor a másik alul, és ugyanígy fordítva. Ezzel a módszerrel folyamatosan 

védjük magunkat minden szinten, így nem érhet váratlanul támadás. (pl.: Hubad, Arko 13) 

4.) Botforgatás alapelvei: 

- Folyamatos támadás-sorozatokat használunk, nem egy ütésre építünk 

- Folyamatosan áramlunk az ellenfélre 

- Az egész testünket használjuk minden mozdulatban (nem csak a kart, csuklót) 

- Minden végtag összhangban, de szabadon mozog 

5.) Hátsó kéz szerepe: 

- Csak a hátsó kéz tudja megállítani az ellenfél botját 

- A hátsó kéz készíti elő a kontrát, a lefegyverzést és a lezárásokat (Locking) 

- Egyensúlyban tartja a testet, így növeli a robbanékonyságot 

6.) Stílusok a Doce Pares-ben: 

- Tradicionális stílus: San Miguel, az ős- Doce Pares. Kardforgatás, hosszabb mozdulatok, és mély állások 

jellemzik. Sok tradicionális fegyvert alkalmaz, például: kard, lándzsa, ostor. 

- Espada y Daga: A tradicionális stílus része, de már modernizálták (Serra Todo). 

- Corto Linear: Közelharc, de egyenes vonalú vágások és ütések jellemzik. Rövidebb kardforgatásra 

alkalmazták régen. 

- Corto Kurbada: Közelharc, de köríves csapások jellemzik. A Doce Pares egyedi fejlesztése. Bottal 

használatos. 



4. fokozat: 

1.) Eskrima – Kali – Arnis: 

- Ezek a kifejezések mind a Fülöp-szigetek harcművészetére utalnak, jelentésükben nem térnek el 

egymástól. 

- A különböző szigetek más-más dialektus használatos, ezért van a több elnevezés. 

- Sok harcművészeti szakanyagban úgy jelennek meg az Eskrima – Kali – Arnis nevek, mintha ezek más-

más filippínó harcművészeti rendszerek lennének. Ez tévedés! 

- Egy másik téves megközelítés pedig az, hogy valamelyik az elnevezések közül ősibb, régebbi, titkos 

rendszer a többihez képest, és tartalmazza a „halálos” technikákat. Ez is helytelen! 

- A valóság az, hogy ezek az elnevezések nem utalnak egyáltalán a technikai repertoárra, avagy arra, hogy 

éppen az adott stílus az elnevezéséből is láthatóan a legjobb. 

- Az elnevezésnek semmi köze sincs a hatékonysághoz. 

- Bár a fenti nevek a legelterjedtebbek, azért álljon itt néhány példa arról, ahogyan a filippínók a különböző 

szigeteken nevezik még harcművészetüket: 

Pangamot, Panandata, Kalirongan, Didya, Kabaroan, Pagkalikali, Estoque, Armas de Mano 

2.) A Fülöp-szigetek: 

- A Délkelet-Ázsia keleti peremén terül el, gyakorlatilag Ázsia és Ausztrália között. 

- A szigetállam több mint 7000 szigetet foglal magába (pontosan 7107, apály alkalmával 7111), ebből kb. 

800 lakott. 

- 11 nagyobb szigete az ország területének 96%-át teszi ki. Az egyik legnagyobb sziget Cebu szigete, 

aminek fővárosa Cebu, a Doce Pares otthona. 

- A szigetcsoporton az első európai a spanyol szolgálatban álló Magellán volt, aki 1521-ben szállt partra. 

- A legnagyobb filippínó hős Lapu-Lapu, akit az első igazi eskrima nagymesternek tartanak. Ő győzte le 

Magellánt. 

- Később a spanyolok sokszoros túlerővel meghódították a szigetvilágot. 

- A szigeteket a később királlyá koronázott Fülöp hercegről nevezték el, aki spanyol uralkodó volt 

- A gyarmati uralom ellen hosszú függetlenségi harc kezdődött, de a spanyol-amerikai háború végét lezáró 

békeszerződés alapján az USA-hoz került. 

- A Fülöp-szigetek a teljes függetlenséget 1946-ban nyerte el. 

- Fővárosa Manila. 

 


