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Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden
bemutatom, hogy miként kell vívni a bottal, az alabárddal és a hosszú bottal.
Ezt a három fegyvert azért tettem egy ábrára, mert a hosszú bot a mérete és a perspektív torzulás
miatt úgyis a kép távoli részén látható a legjobban. Valamint így a kedves olvasónak nem kell sok
különféle számmal képet néznie, keresgetnie. Mivel a bot az összes szálfegyver (hosszú fegyver)
alapja, ezért ezt veszem először kézbe, és magyarázom el, mert ezzel könnyebb megtanulni az összes
leckét.
Az állásokról
Összesen öt állás van, az első a felső állás, egyenesen fölötted előrenyújtva, mind a két oldalon, majd
az alsó állás, szintén mindkét oldalon, majd van még két közeli állás, egy középső állás és végül a
kormányos állás.
Felső állás
A felső állásba így állj, tedd előre a bal lábadat, a botod hátsó vége legyen a mellkasodnál, míg az elől
lévő vége egyenesen felfele nézzen, a mennyekre. Ahogy az előbb magyaráztam úgy állj ebbe az
állásba mindkét oldalon, de vigyázz arra, hogy mindig a bal lábad legyen elől, és vigyázz arra, hogy a
két lábad sose legyen egymástól túl messze, hogy a ballal mindig léphess egyet.
Alsó állás
Ezt az állást így vedd fel, állj a bal lábaddal elől és tedd a fegyvered hátsó végét a lágyékodhoz közel,
az elől lévő hegyed pedig a föld fele nézzen. Ha a hátsó végét a fegyverednek a lágyékod jobb
oldalánál tartod, akkor az elől lévő hegye nézhet balra, jobbra, vagy egyenesen előre, amelyik éppen
a legmegfelelőbb neked, a szúrásod vagy a darabod után.
Közeli állás és középső állás
Ebbe úgy állj, hogy jobb lábadat tedd előre, és a botodat tartsd úgy, hogy a közepe a csípődnél
legyen, a bal oldaladon úgy, hogy a hátsó és rövid hegyed az ellenfeled fele, míg az elől lévő, avagy
hosszú hegyed mögötted legyen, a jobb oldalon teljesen hasonlóan állj. Ahogy ezen a képen is
láthatod, a középső állás az egyenes védés magad előtt, és ezért gyakran vívsz ebből.

Kormányos állás
Ebbe a következő módon állj, legyen elől a bal lábad és tedd a botod elől lévő hegyét a földre a bal
lábad elé, a hátsó végét pedig kinyújtott kezekkel tartsd az arcod előtt, pont úgy, ahogy lejjebb látod.
De ezt az állást a következő módon is teheted, legyen elől a jobb lábad, a botodat pedig lógasd le
magad mögé úgy, hogy a hegye a földet nézze, így készen állsz egy ütésre.

A kötésről és bottal való védésről, valamint a részeiről
A botot négy részre lehet osztani, hasonlóan ahhoz, mint a korábbi fegyvereket, és ennek
megfelelően négy kötés is van. Az első az arc előtt, amikor a két bot az elől lévő hegye, avagy külső
része találkozik. A második a kéz előtt, amelyikkel épp vezeted a botot. A harmadik a bot közepénél.
A negyedik pedig a lerohanásnál jön létre a hátsó végével. A lekötések milyenségére és a részekre
mindig figyelj nagyon jól, mert akkor mindig a lekötéshez megfelelő darabbal tudsz vívni. Név szerint
az első résszel és lekötéssel ütést és repülő szúrást, a második rész a csavarás és a követés. A további
részekhez pedig a birkózás és a lerohanás tartozik.

A védésből bottal pont annyi van, mint lekötésből, négy darab. Az első az elülső részével a botnak
mind a két irányba. A második a kéz előtt, a harmadik középen, a negyedik pedig a hátsó résszel
hajtható végre. Ezzel már minden darabot megérthetsz, és megjegyezhető az is, hogy minden
lehetőséget meg is ragadhatsz ezekkel.
Felső állás
Az elővívásban állj a felső állásba, és várj arra, amikor megpróbálja megszúrni a bal oldaladat. Amikor
ezt megteszi lépj ki a jobb oldaladra a szúrása elől, és szúrj vele együtt, de ezen szúrás közben
csavard rá a hosszú éledet a botjára. Ekkor ő téveszteni fog, te pedig eltalálod.
Viszont ha a jobb oldaladat szúrja meg, akkor a szúrása elől a bal oldaladra lépj ki, majd szúrj úgy,
ahogy feljebb már elmagyaráztam.
A második darab a felső állásból
Az elővívásban állj a felső állásba, ha ekkor felülről vagy alulról szúr meg a testeden, akkor lépj ki
(miközben szúr) a támadása elől az ellentétes oldalra, és üss ezzel a lépéssel egy időben az elől lévő
kezére, és figyelj jól, amikor ezt visszahúzza, akkor szúrj egyenesen az arcába.
Egy másik arról, hogy miként üss felülről a botján át, majd hogyan tépd ki felfele és üss vissza fél
kézzel.
Az elővívásban állj a bal oldali felső állásba, amikor is a botod elülső vége, avagy hosszabb része
felfele néz a bal vállad fölött. Lépj a bal lábaddal előre, az ellenfeled felé, ha ekkor a mellkasod vagy
az arcod felé szúr, akkor ugorj ki teljesen a szúrása elől a jobb oldala felé és üsd meg a botoddal
(mindkét kezeddel erősen fogd) fentről lefele, a botja közepét úgy, hogy az ütés végén az alsó állásba
kerülj. Innen (ha megint az arcodra akarna szúrni) rántsd fel, magad fölé a rövid éleddel a bal vállad
felé. Ezzel a rántással együtt a bal kezeddel add meg a lendületet a botodnak, ezzel a lendítéssel egy
időben engedd el a bal kezeddel a botodat, majd innen üsd meg egy kézzel a jobb oldaladról a kereszt
fölött az arcát. A rántás és a felső ütés gyorsan kövesse egymást. Amint ez az ütés betalált fogj ár a
bal kezeddel megint a botodra és vonulj vissza az egyenes védésbe.
Egy másik
Figyelj, amikor az ellenfeled felülről, a botján keresztül ütöd meg, és ekkor rántsd alulról magad fölé,
majd amikor a bal kezed és az elől lévő hegyed föléd kerül, akkor fordítsd át a jobb kezedet és vele
együtt a botod hátsó végét is magad fölé. Eközben az elől lévő hegyedet és a bal kezedet vidd le közel
magadhoz, a bal oldaladra, majd a botod elől lévő hosszabb részét alulról vidd fel a jobb oldaladra, ez
az egész egy mozdulat legyen. Ezután azonnal lépj ki és szúrj az arcába, de figyelj arra nagyon, hogy
ezzel a szúrással ne csak befordítsd a jobb kezedet a mellkasodhoz, hanem a szúrás közben vidd el
egészen a mellkasod előtt és tedd rá a bal karodra. Ezzel elsőnek megtanultad azt, hogy miként lépj ki
és szúrj a felső állásból. Másodiknak azt tanultad meg, hogy miként üss felülről lefele a botoddal és
hogyan szúrj utána. A harmadik az volt, hogy miként törj át felülről lefele, és miként rántsd meg
alulról felfele. Végül pedig egy félrevezető szúrást tanultál.
Arról, hogy miként szúr vele együtt az alsó állásból

Figyelj, amikor az elővívásban a jobb kezeddel a botod hátsó végét a jobb combodon tartod, és az
elől lévő hegyedet a tested előtt, a jobb oldaladon a föld fele lelógatva tartod, akkor figyelj jól, és
amint az arcod fele szúr, lépj ki a jobb lábaddal a jobb oldalad felé, a ballal pedig a balja felé. Majd
szúrj be, miközben az ő szúrása feléd indul, a bal karja fölött az arcába. Arra figyelj, hogy amikor feléd
szúr, a fejedet a botod fölött vidd ki és lefele jobb oldalra, így biztosan hárítasz.
Még egy arról, hogy miként üsd ki szúrását és szúrj utána
Az elővívásban állj úgy az alsó állásba, hogy a térdedet teljesen behajlítod, és a testedet leviszed jó
mélyre, a botodhoz közel, és amint feléd szúr, akkor egyetlen rántással üsd ki a szúrását a jobb
oldaladról a bal oldalad felé, ezzel az egyenes védésbe kerülve, majd mielőtt a szúrásból
összeszedhetné magát, egyetlen ugrással szúrd arcon.
Egy másik
Amikor az elővívásban az bal oldali alsó állásba kerülsz, és egy kézzel akar felülről megütni a fejeden,
akkor menj fel két kézzel, és eközben ugorj be az ütése alá, és a támadását a két kezed között a
botoddal fogjad el. Amint az ütése koccant a védéseden, és összeértek, akkor a jobb kezeddel húzd
meg a hátul lévő hegyedet magad felé, és ezzel hagyd, hogy az elől lévő hegyed lefele menjen, és
vezesd a két keze közé, a botja alá, és szúrd meg a botja alatt a mellkasán, és amint így beszúrtál,
azonnal fordítsd ki a hátsó hegyedet a jobb kezeddel lefele, a mellkasod felé. Így a szúrásodat erősen
tudod vinni a mellkasoddal és a jobb karodon belülről. A szúrás után a botoddal maradj a kötésen, így
a további vívása ellen védve leszel.
Arról, hogy miként könnyítsd ki a bal oldali alsó állásból a szúrását, és miként szúrj ezután vele
együtt
Az elővívásban lépj előre a bal lábaddal és tartsd a jobb kezeddel a hátsó végét a botodnak a jobb
combodon, és hagyd, hogy a botod elülső vége egy kicsit kifele, a bal oldalad irányába kinyújtva a föld
fele nézzen. És amint az ellenfeled feléd szúr, lépj a jobb lábaddal a bal lábad mögé, egy kicsit az
ellenfeled jobb oldala felé, majd mikor a jobb lábad leért a földre, lépj ki a bal lábaddal előre és a
jobb oldala felé, és szúrd meg a jobb karja fölött (miközben ő is feléd szúr) az arcát.
Hogy a bal oldali állásból miként üsd ki a szúrását, és miként szúrj utána
Vagy, amikor a fent említett tudásnak megfelelően a jobb oldali alsó állásba kerülsz, akkor lépj, ahogy
feljebb is a jobb oldala felé, miközben feléd szúr, és üsd ki a bal oldaladról a jobb oldalad felé a
szúrását, majd ezután szúrd meg (miközben összeszedi magát) az arcát.
Arról, hogy bal oldalról a hosszú éleddel miként vedd el magad fölé, és hogy a rózsán át a jobb
oldaladról alulról felfele miként szúrd arcon
Az elővívásban állj a bal oldali alsó állásba, ahogy az előbb is, ha ekkor feléd szúr, akkor menj fel
mindkét kezeddel, és üsd ki a szúrását a bal oldaladról a botod elülső részével a jobb oldalad fele a
hosszú éleddel úgy, hogy ezzel a kiütéssel teljesen átvidd a botodat magad fölött. Majd innen fordítsd
át a botodat a jobb oldaladon alulról fentre, ezután pedig felülről szúrj az arcába.
Arról, hogy miként nyomd ki a botját és szúrj utána

Amikor az elővívásban az alsó állásba kerülsz, és ha az ellenfeled nem akar semmit sem dolgozni, de
még szúrni sem, akkor figyelj nagyon, és tégy úgy, mintha te akarnál elsőnek végrehajtani valamit, és
amint kinyújtja a botját, akkor egy meglepő nyomással vagy ütéssel azonnal told ki. Ezután szúrd meg
gyorsan (miközben ő ezen szúrás ellen akar dolgozni) az arcán. Miközben kiütöd a botját figyelj
nagyon, nehogy túlzottan kiüsd oldalra a botoddal. Hanem egyetlen ütéssel vidd oldalra (ahogy
tanultad) úgy, hogy egyenesen az arca elé kerülj. A szúrást még aközben hajtsd végre, amikor
megpróbálja összeszedni magát.
Miként vívj a középső állásból
Az elővívásban állj a középső állásba úgy, ahogy tanultad, és amint el tudod érni figyelj, és üss ki a
botoddal a jobb kezeddel a kereszt fölött az arcába, ehhez az ütéshez a bal kezeddel adj egy erőteljes
lökést. Hagyd, hogy az ütés szabadon menjen az arcába a fejed fölött. Viszont miközben a botod a
fejed fölött az arca felé repül, lépj felé a bal lábaddal, és fogj rá alulról, miközben a botod a még a
levegőben van, a botodra a bal kezeddel, és üsd meg a másik oldalról is, a bal oldaladról a jobb
oldalát, az arcán, szintén a botján keresztül. Ez az ütés két kézzel menjen úgy, hogy az ütés végére a
jobb oldali alsó állásba kerülj, tehát az ütés után a botod az alsó állásba essen le. Ha ekkor gyorsan az
arcod felé szúr (ami a leejtett botod miatt nyitva van), akkor lépj ki a jobb lábaddal a jobb oldalra, és
szúrj vele együtt az arcába úgy, hogy a hosszú éledet és a botod hátsó végét a szúrása ellen fordítod,
valamint ne felejtsd el azt, hogy a fejedet bebújtasd a botod mögé, így védesz.
Vagy, miután ütöttél, és az alsó állásba kerültél, és az így adott nyílásodra beszúr, akkor a rövid
éleddel rántsd ki felfele a szúrását, a bal vállad felé. Ezzel a rántással együtt a botodat vidd körbe a
fejed körül, és üsd meg a jobb oldaladról, kívülről a bal karját, ezt az ütést két kézzel hajtsd végre.
Eközben pedig figyelj nagyon (miközben ezt az ütést viszed), hogy arcon akar‐e szúrni, és ha ezt teszi,
akkor vidd közel a botod hátsó végét az arcod elé, és hagyd, hogy ez az ütés kicsavarva menjen. Így az
ütést lógatott bottal véded, és figyelj nagyon, amikor a botja a tiedre ér, akkor csavard fel a botod
hátsó végét, és szúrd meg a botja alatt vagy fölött a testét.
Egy másik, hogy miként vezesd félre, vagy miként kerülj fölé
Az elővívás közben állj a fent említett középső állásba a baloldalon, majd lépj azonnal a bal lábaddal a
jobbod mögé úgy, hogy felé lépj. Ezzel a lépéssel a hátadat felé fordítod, viszont, ha így felé fordítod
és kinyitod magad, akkor arcon fog szúrni, erre nagyon oda kell figyelned. Ekkor tegyél egy
hátralépést, és eközben fogj rá mindkét kezeddel a botod hátsó végére úgy, hogy az elülső vége a
föld fele nézzen, magad fölött tartott, kinyújtott karokkal a bal oldala felé. Majd üsd meg a jobb
oldaladról a bejövő szúrása ellen a bal oldalán, és hagyd, hogy az ütésed teljesen körbe menjen a
fejed körül. Aztán a bal kezeddel (miután egy erős ütést adtál neki) engedd el a botod, és üsd meg
erősen egy kézzel a bal fülét. Ez egy komoly darab, amikor is az első rész teljesen végig megy, aztán
felé fordítod magad, és arra kényszeríted, hogy szúrjon, majd ezt pedig elveszed tőle, és eltalálod.
A fent említett állásba viszont először be kell kerülnöd, és ha ebbe kerültél egy ütéssel, szúrással vagy
védéssel, és már tudod, hogy miként kerülj ezekbe. És tudnod kell azt is, hogy ezeknél a hosszú
fegyvereknél, mint a rövidebbeknél is, mindig egyik állásból a másikba kell mozdulnod, így nem kell
mindig nagyon hosszan előre gondolnod vívás közben, csak a következő állásig. Az egyenes védésbe
úgy állj, ahogy az alábbi két alak mutatja.

Az első darab a külső kötésből
Ha a botod külső részével az övé külső részére kötsz rá, akkor nyomd ki az egyik oldalra egy erős
mozdulattal, de ne kövesd a botját ez után, hanem gyorsan szúrd meg, amikor lejössz a botjáról,
magad előtt az arcán, majd mozdulj rá, mielőtt összeszedné magát.
Egy másik arról, hogy miként mozdulj a kiütés után és szúrj a másik oldalra
Viszont ha az előbbi menet során észreveszed, hogy az ellenfeled gyorsan összeszedi magát, és így a
tanult szúrással nem tudod elérni, akkor tégy a következő módon. Rántsd ki a botját az egyik oldalra,
ahogy feljebb is, és tégy úgy, mintha szúrni akarnál, viszont amint a botodra mozdulna, azzal a
szándékkal, hogy védjen. De ne tegyél így, hanem menj át a botja alatt, és szúrd meg az arcát a másik
oldalról kívülről úgy, hogy közben kiugrasz oldalra. Ez egy furfangos menet, amiben is a másik botját
váratlanul kirántod, majd ez után gyorsan alulra mozdulsz, és gyorsan megszúrod a másik oldalról.
Egy másik, amiben kitéped a botját, és az elől lévő lábára ütsz
Az elővívásban köss le vele a bal kezed előtt a külső részeddel az ő külső részén, majd váratlanul
rántsd ki a botját a bal keze irányába, majd rántsd vissza gyorsan a botodat, a bal oldalad felé a fejed
körül, ekkor a bal kezeddel engedd el a botodat, majd jobb kézzel üsd meg a jobb oldaladról a kereszt
fölött úgy, hogy közben a jobb lábaddal nagyot lépsz az ő lába felé. Majd fogd rá a bal kezeddel újra
az ütés után, majd azonnal üss egy másodikat is a bal oldaladról a jobb vállára, majd az ütés után
kerülj a jobb oldali alsó állásba, majd a fent említett módon szúrd meg az arcát.
Vagy, amikor az elől lévő láb fölött keresztben átütsz, akkor fogj rá a botodra a bal kezeddel a bal
oldaladon, és amint ráfogtál vidd el a hátsó hegyedet a jobb oldaladra a mellkasodhoz. Eközben a bal
kezedet csúsztasd hátra a boton úgy, hogy ki legyen nyújtva. Majd miközben a két kezedet egymás
mellé csúsztattad, fordítsd rá a botodat az övére, és üss rá (miközben feléd szúr) úgy, hogy a
botoddal kinyújtott bal kézzel érkezz az egyenes védésbe, majd szúrj be gyorsan az arcára.
Egy darab az agyonütésről
Ezt így próbáld, az elővívásban köss rá a botod külső részével az ő külső részére. Eközben legyél erős,
hogy azt higgye, hogy meg akarod szúrni az arcát, és amint ezt észreveszi, akkor figyelni fog arra,

hogy mikor mozdulsz el, és akkor gyorsan be akar majd szúrni. De ne szúrd meg, hanem legyél
határozott a kötésben, és rántsd fel a botod végét a fejed fölé, és a bal kezeddel vidd körbe a fejedet
a bal oldaladra a botodat, majd váratlanul üsd meg egy kézzel egyenesen felülről a fejét. Ha ez alatt
meg akarna szúrni, az nem fog neki sikerülni. Ez, és az ehhez hasonló darabok nagyon sokszor
fordulnak elő a gyakorlatban, amikor is egy váratlan ütéssel akkor támadod meg, amikor a legkevésbe
számít rá.
Egy darab a vérpadütéssel
Amikor az ellenfeleddel az itt tanult módon lekötsz, akkor titkon fordítsd meg a jobb kezedet a
botodon, eközben pedig tereld el úgy a figyelmét, hogy ezt ne vegye észre, és amint egy kicsit is
észrevette ezt, lépj közelebb hozzá a jobb lábaddal, majd üsd meg felülről a fejét, a keze fölött egy
kicsavart ütéssel úgy, hogy felsőtestedet vidd le. Ezután menj tovább a botoddal, majd lépj hátra a
jobb lábaddal, ezalatt fogj rá a bal kezeddel a botodra úgy, hogy erős lehess a védésben a fent
említett agyonütés ellen. Ezzel a vérpadütéssel helyet is csinálhatsz magadnak,mégpedig akkor,
amikor a botját először húzza vissza, vagy amikor a másodikkal darabbal késlekedik, ekkor a
vérpadütéssel elérheted, amint felfele megy.
Arról, hogy miként üss körbe a botjáról és lőj fölé
Az elővívásban köss rá a botod külső részével az ő külső részére, ha ekkor erős a botodon, akkor
figyelj, és amint ki akarja mondani a botodat, akkor rántsd vissza a botodat (amikor ki akarja tolni)
körbe a fejed körül két kézzel. Ezután üsd meg kívülről a bal karja fölött egy kilépéssel egybekötve a
fejét, amint ez az ütés betalált gyorsan csúsztasd fel a botodat a keze felé, ahogy itt láthatod.

Amint ilyen módon elfogtad és elkaptad a botját, akkor vidd be a botod hátsó végét és szúrd meg
vele, vagy üsd meg a botod elülső végével. Ha ez ellen felfele mozdul a hegyével, és a botod alatt
akar vívni, ekkor kövesd lentre, legyen ez a csavarás szúrással vagy egy nyomás.
Hogy miként menj át rajta

Figyelj, ha az ellenfeled a kötésben erős a botodon, és elnyomja magától, akkor menj át alatta, és
szúrt meg a másik oldalról. Vagy azonnal, amikor a botodat kifele elnyomta az erős kötésével, akkor
alulról menj át erősen, a botján maradva (miközben még nyomja kifele a botodat), és rántsd meg a
másik oldalról egy alsó ütéssel, majd szúrd meg.
Egy másik
Ha erősen köt le a botodon, akkor erősen tarts ellen neki, ha ekkor még mindig erősen nyom, akkor
alulról menj át és tégy úgy, mintha szúrni akarnál. De ne ezt tedd, hanem vidd tovább alul és szúrd
meg azon az oldalon, amelyiken az előbb lekötöttél.
Hogy miként csalj egy kötéssel
Erre nagyon figyelj. Amikor valakivel a baloldalon kötöttél le, akkor nagyon vigyázz és érezz jól, mert
amint lemegy a botodról, mindegy, hogy alulról akar keresztül menni, avagy máshogy akarna
dolgozni, te szúrd arcon, egyenesen magad előtt.
Az előző egy törése
Amikor egy kötésben állsz az ellenfeleddel, és lemozdulsz a kötésről azzal a céllal, hogy megszúrd a
másik oldalról, avagy máshogy dolgozz ellene, és ekkor észreveszed, hogy ő meg akar szúrni. Akkor
figyelj nagyon, és amint lemozdultál, és észreveszed, hogy úgy helyezkedik, hogy arcon tudjon szúrni,
akkor menj ki oldalra és tegyél úgy, mintha a másik oldalról akarnád megszúrni, de ne ezt tedd,
hanem amint látod, hogy már szúrna, akkor üsd ki a botját oldalról és szúrd meg úgy, ahogy ő akart
téged. Amikor így akar valaki megszúrni téged, akkor könnyedén kiütheted a botját, még mielőtt
összeszedhetné magát.
Valamint arra is figyelned kell, hogy a vívótársad mivel próbálkozik, mit akar ellened vívni, mert így a
saját darabjával törhetsz ellene, majd utána szúrsz. Ehhez az a legjobb, ha jó előre okosan nyílást adsz
neki, mégpedig úgy, mintha nem is tudnál arról a nyílásról, és csak figyelmetlen lennél, esetleg úgy,
mintha a következő szúrásodhoz ügyetlenül helyezkednél. Ezzel arra a nyílásra húzod az ellenfeledet,
és ha erre a nyílásra beszúr vagy üt, akkor azzal kinyitja saját magát, amiből csak nehezen tudja
összeszedni. Erről hosszabban az alabárdnál lesz szó, ahol példákkal mutatom majd be.
Egy félrevezető darab
Amikor az elővívásban lekötöttél vele, és egyikőtök sem akar a másik botjáról lemozdulni, akkor szúrd
meg az elől lévő lábát, ezzel kinyitod az arcod, ahova biztos, hogy be fog szúrni. Amint szúrni akar,
akkor lépj ki az elől lévő lábaddal oldalra, majd kövesse ezt a jobb lábad is, és szúrd meg a botja alatt
(miközben a szúrása feléd megy) az arcát, és ne feledd, hogy a szúrása elől jól húzd vissza a fejedet a
botod mögé, így eltalálod őt (miközben ő még szúr) az arcán. Vagy amikor a lábára szúrsz vagy ütsz,
és ő eközben az arcodba szúr, akkor üsd ki a beérkező szúrását, és eközben ugorj ki oldalra, a szúrása
elől, majd szúrj utána.
Arról, hogy miként szúrj a bal karod fölött egy kézzel az arcába, miként csavarj át a hátsó
hegyeddel, és hogy miként üss a jobb vállára
Ha valakivel a bal oldaladról a jobb oldalán kötöttél le, és ha rajta marad az kötésen, és nem akar
dolgozni, akkor a hátul lévő jobb lábaddal lépj jobb oldalad felé és menj át erősen a botján alulról az

elől lévő hegyeddel. Ezután szúrd arcon a jobb oldaladról a bal karja fölött. Viszont ezen szúrás
közben engedd el a botodat a bal kezeddel, és hosszan vidd be a szúrást a jobb oldaladról úgy, hogy a
kereszt fölött nyújtod előre. A szúrás közben a jobb kezedet és vele együtt a botod végét csavard
felfele, és a bal oldalad fele, és vidd körbe a botodat a fejed fölött, és miközben ezt teszed ugorj ki a
bal oldalra, majd haránt irányban üsd meg a jobb vállát. Ez az ütés és ez a szúrás gyorsan menjen
egymásból, majd ezután ugorj hátra és a biztonság kedvéért fogj rá a bal kezeddel a botodra.
Még egy arról, hogy miként csavarj át egy szúrással
Ha az elővívásban az ellenfeledet az egyenes védésben találod, akkor szúrd meg egyenesen a jobb
oldaladról a bal kezét, ha ekkor a bottal el akar menni, akkor tégy úgy, mintha meg akarnád szúrni az
arcát. Viszont amikor a botoddal megközelíted a kezét, akkor menj át a botja alatt, és eközben lépj ki
a bal lábaddal a jobb oldala felé teljesen, a lépéssel együtt vidd ki a fejedet is oldalra. Majd csavard rá
az elől lévő hegyedet kívülről a jobb karja fölött az arcára, és ezen szúrás a közben a jobb kezedet
csavard el teljesen magad fölé a belül lévő bal kezén, hátra, így a szúrásod mélyebbre megy.
Egy művészi és kicsavard szúrás az ellen, aki nem akar dolgozni, hanem erősen a kötésen marad
Figyelj, amikor az ellenfeledet az elővívásban az egyenes védésben találod, akkor te is állj így, és tégy
úgy, mintha te akarnál először végrehajtani valamit, viszont eközben, amikor ő a legkevésbé is
észreveszi ezt, akkor lépj ki a jobb lábaddal a bal oldala fele, majd szúrd meg a bal keze fölött (amikor
a botját előre viszi) egyenesen a mellkasát. Viszont ezzel a szúrással ne érj hozzá a botjához, és a
szúrás közben vidd a jobb kezedet a bal felé, és az elé, majd eközben a bal kezedet fordítsd magad
fölé, így a szúrásod mélyebbre megy. Ekkor úgy találod el, ahogy itt van.

Egy másik arról, hogy miként szúrj magasról az arcába
Ha az ellenfeled kötésbe érkezik veled, akkor maradj erősen az övén, akkor amint a két bot összeért,
akkor maradj alatta és legyél erős a botján. Ezután nyomd ki a botod hátsó végét a jobb kezeddel
oldalra úgy, hogy az elől lévő hegyed a jobb válla felé nézzen, eközben pedig lépj ki a jobb lábaddal a
bal oldala fele és szúrd meg a botoddal (miközben erősen rajta maradsz az övén) a jobb vállát. A
szúrás közben pedig csavard át a jobb kezedet és a hátsó végedet a mellkasod előtt úgy, hogy a

tenyered felfele nézzen, eközben a csavarás közben a szúrásod föléd kerül, magasra és az arcát
találod el, ekkor neki nagyon gyorsnak és ügyesnek kell lennie a munkájával.
Ezt a szúrást a botoddal úgy hajtsd végre, hogy mindkét kezed magasan legyen, majd gyorsan üss
egyet felülről lentre az arca felé, ehhez az ütéshez viszont mindenképpen lépj ki még jobban a jobb
lábaddal a bal oldala fele.
Egy másik arról, hogy miként tévessz erősen egy szúrással a botján, és miként üss hosszan utána
Az elővívásban ne kerülj közel hozzá, és amikor ő nem akar dolgozni, akkor szúrj ki erősen a jobb
oldalára erősen a botján át. Amint védi a szúrást és a jobb oldala fele üti ki, akkor hagyd, hogy a
botod a jobb oldalához közel csússzon le, majd a jobb kezeddel vidd körbe a fejed körül és fél kézzel
üsd meg a bal fülét.
Egy jó ütés az átmenéssel
Az elővívásban így próbáld, amikor a botja külső részét a te külső részeddel el tudod érni, akkor tartsd
az elől lévő hegyedet az arca előtt, és fordítsd azt át teljesen a jobb oldaladra úgy, hogy a hátadat is
felé fordítsd, ekkor pedig lépj a jobb lábaddal a bal mögé, hogy közelebb kerülj hozzá. Ezzel a lépéssel
fordulj rá a jobb oldalára teljesen, és üsd meg egy kézzel, mégpedig a jobb kezeddel, ami hátul van,
egyenesen felülről a fején. Ez az ütés akkor jön ki jól, ha helyesen hajtod végre, hiszen ha meg akarna
szúrni, amikor kifordulsz a szúráshoz, akkor sem ér el, és az elől lévő hegyére kötsz le, mert amikor
már pont elérne, akkor se éri el emiatt a hátadat, viszont te eltalálod őt amikor feléd szúr. Ez az ütés
annyira ravaszul megy, hogy biztos nem tud majd megszúrni. Az ilyen kitekert ütést a kereszt fölött
vigyél mindig.
Egy másik a középső ütéssel
Amikor az elővívásban az ellenfeled botját a botod elülső részével el tudod érni, akkor húzd vissza a
botodat a fejed körül és üss egyet a jobb oldaladról egy kézzel a bal fülére. Ehhez az ütéshez lépj ki a
jobb lábaddal teljesen a bal oldala felé. Amint talál az ütésed azonnal fogj rá a botodra a bal kezeddel
a jobbod elé, ezután húzd vissza a botodat a mellkasodhoz a jobb kezeddel, amikor a botodat így
magadhoz húzod, vidd hátra rajta a bal kezedet annyira, hogy a karod kinyújtva a botodra feküdjön
fel, méghozzá úgy, hogy bal kezed, mint egy pajzs az arcod előtt legyen.
A szúrás visszahúzása
Amikor az ellenfeleddel magad előtt lekötöttél, vagy ha a védésben állsz előtte, és nem akar ellened
dolgozni, akkor először szúrj az arcába úgy, hogy ehhez közel lépsz hozzá a bal lábaddal. Majd figyelj
nagyon, és amikor hozzákészül ahhoz, hogy védje a szúrásodat, akkor ne vidd végig a szúrást, hanem
húzd vissza a bal kezeddel úgy, hogy a bal kezedet az arcod előtt kinyújtva tartod. Amint a botodat
magadhoz húzod, akkor állj úgy, mintha alulról akarnál átmenni, és a másik oldalról akarnál szúrni.
Ehhez a lábadat mesterien fel kell emelned, és utána letenned úgy, hogy ezt véletlenül se vegye
észre, ekkor úgy teszel, mintha szúrni akarnál, hanem amikor mozdul, hogy a szúrásod ellen menjen,
akkor szúrd meg azonnal magad előtt, így visszahúztad a szúrásodat. Ez gyorsan menjen, és komolyan
hajtsd végre.

Viszont amikor előtted akar dolgozni, és feléd fog szúrni, akkor üsd félre a támadását egy
hátralépéssel, és a védést azonnal kövesse egy szúrás, viszont ahogy beszúrsz, akkor húzd is vissza,
mintha alatta akarnál átmenni és szúrni, így ezt védeni akarja majd. Viszont amikor a másik oldalra
megy, hogy védjen, akkor szúrd meg magad előtt pont ott, ahonnan korábban visszahúztad.
Ezzel a visszahúzott szúrással minden állást megtörhetsz. Erről egy másik példa az, amikor az
ellenfeledet a bal oldali alsó állásban találod, akkor szúrd meg egyenesen az arcát. Ekkor figyelj
nagyon, és amikor felfele megy, hogy védje a szúrásod, akkor húzd vissza azt, de csak egy kicsit és
menj át a botja alatt és szúrd meg a bal oldalát (miközben ő még mindig felfele megy), a bal karja
fölött az arcát. Viszont ha a botod után megy, akkor menj át még jobban alatta, ekkor nyílást
találhatsz rajta.
Csavarás
Ha az ellenfeled a bal oldaláról köt le a te jobb oldaladra, keményen a botodra és az egyenes védésbe
mozdul ellened úgy, hogy egyetlen darabbal sem mersz arról lekönnyíteni, akkor maradj a kötésben
erősen a kezed előtt a botján. Ekkor szúrj be az arcába úgy, hogy el kelljen mozdulnia, és amint egy
kicsit is magasabbra emeli a botját, akkor maradj az elülső részeddel az övéhez közel, és a hátsó
hegyeddel gyorsan csavarj be a jobb oldaladról a bal oldalára, felülről az övé fölött, így magad alá
rántva a botját. Majd üsd meg az elől lévő hegyeddel (úgy, hogy a bal kezed a jobb fölé kerüljön) a
fejét. Ahogy ez a két alak mutatja.

Egy másik
Az elővívásban köss le a jobb oldaladról a bal oldalára, erősen a botján és dolgozz az elől lévő
hegyeddel a botjára, ezzel arra kényszeríted, hogy egy kicsit magasabbra menjen a botjával, és
azonnal amint egy kicsit felfele megy, akkor hajolj le és ugorj be hozzá a jobb lábaddal a botja alatt.
Eközben végig maradj erős a botján, és a hátsó részeddel menj át az övé alatt, majd csavarj ezzel föl a
jobb oldalára a botja fölé, ezzel a mozdulattal az elől lévő hegyed a fejére kerül. Vagy nyomd le a
hátsó hegyeddel (amikor fölé csavarsz) magad alá és ezzel együtt rántsd is ki, majd szúrd meg az elől
lévő hegyeddel az arcát. Viszont ha olyan erős a felfele rántásban, hogy a hátsó hegyeddel nem
tudod magad alá kényszeríteni, akkor csavard rá az elől lévő hegyedet alulról fentre, miközben felfele
megy, a jobb karjához közel az arcába. Ha ekkor (miközben a hátsó hegyeddel a botja fölé csavarsz) a

hátsó élével felfele akar menni és felülről akar csavarni, akkor csavarj a bal oldaladról az elől lévő
hegyeddel a jobb oldalára és menj a jobb karja fölött a feje mögé körbe, és fogd el a nyakánál fogva a
botoddal, és rántsd meg a bal oldalad felé.
Vagy köss rá a jobb oldaladról a bal oldalára és maradj erős a kötésben az elől lévő hegyeddel.
Viszont a hátsó hegyeddel, miközben a jobb lábaddal felé lépsz csavarj rá a alulról a keze és a botja
között, majd ezzel rántsd meg felfele, ahogy itt van.

Köss le vele a bal oldaladról a jobb oldalára, erősen a keze előtt a botján, maradj az elől lévő
hegyeddel erősen rajta, a hátsó hegyeddel pedig, miközben a jobb lábaddal felé ugrasz csavarj a
botja fölé, a jobb válla felé a nyaka köré, eközben lépj a jobb lábaddal a bal lába mögé, és borítsd el a
jobb combodon, ahogy az előbbi C ábrán láthatod.
Egy bot elvétel
Sokszor előfordul az, hogy a két bot a közepénél találkozik, amikor is jó kihasználni az adott alkalmat,
így tehát maradj rajta a botján, és hagyd, hogy a bal kezed még jobban kitekeredjen és így fogd meg
vele mind a két botot, és eközben menj a hátsó hegyeddel be alá és húzd fel vele és a jobb a kezeddel
magad fölé, így el kell engedje. Vagy ha belépsz a jobb lábaddal mögé, akkor el is boríthatod.
Próbálás
Amikor az elővívásban a jobb lábad van elől, és a bal kezed vezeti a botodat, akkor a botodat emeld
fel mindkét kézzel a bal vállad fölé, majd üsd meg úgy, hogy a bal lábaddal felé lépsz, a jobb oldalán
felülről a botját és az ujjait. Ezután az alsó állásba kerülsz a jobb oldalon úgy, hogy teljesen leviszed a
tested is majd rántsd fel a botján át magad fölé a bal oldali felső állásba. Tehát nyugodtan szúrhat,
mert egy felső ütéssel azt elveheted tőle, ezt az ütést próbáld háromszor vagy ötször, alulról erősen,
mindaddig, amíg egy megfelelő alkalmat nem találsz a szúrásra.
Egy darab a próbálásból
Az elővívásban, amint el tudod érni az ellenfeled, azonnal próbálgasd felsővel és alsóval, ahogy
feljebb tanultad. Amikor a negyedik ütést megtetted, akkor tégy úgy mintha komolyan és erősen

ismét a jobb válla felé akarnál ütni, de erősen és gyorsan menj át alulról a botján és lépj ki közben
teljesen a bal oldala felé, és a lépés közben szúrd meg a másik oldalról az arcát a bal karja fölött.
Minden vívásban figyelj nagyon, hogy semmilyen módon se hagyd, hogy kinyomjanak vagy
félrevezessenek, és hogy ha nem tied az előny ne szúrj be. Viszont ha az ellenfeledet egy olyan
állásban találod, amiben nyílást ad neked, akkor ne szúrj be oda, hanem csak mutasd és húzd vissza,
így átválthatsz. És ha az előbbi állásában túl hosszan marad, akkor észrevétlenül elérheted, amikor a
legkevésbé számít rá. Viszont ha lekötöttél vele, viszont nem ad megfelelő nyílást ahhoz, hogy
előnnyel szúrhass, akkor a botján szúrj be, és a szúrás közben érezd meg, hogy ki akarja nyomni,
avagy ütni, és amint ezt helyesen megérezted, akkor menj át alatta a szúrásoddal, és segíts, hogy a
botja még jobban oldalra menjen, arra, amerre ki akarta ütni a tiédet. Vagy miközben ő oldalra megy,
te szúd meg a másik oldalról. Viszont ha észreveszed, hogy veled együtt akar szúrni, akkor épp
annyira állítsd meg, vagy lassítsd le a szúrásod, hogy azt ne vegye észre, és várj addig, amíg beszúr.
Majd miközben feléd szúr, vezesd el a szúrását oldalra úgy, hogy a tied az jól betaláljon. És minden
darabban legyél megfontolt, és ne hirtelen, és figyeld meg jól, hogy mivel vív ellened, mert így sokkal
jobban vívhatsz ellene.
Még egy az átvezetésből
Próbálgass úgy, ahogy feljebb is a botján át, egyszer, kétszer és amikor a legkevésbé figyel és menj át
lefele a botján át, majd rántsd le azt a jobb oldaladról a bal oldaladra, magad alá, majd vidd át a
botod a fejed körül körbe, és üsd meg egy kézzel hosszan. Amikor ezzel a fegyverrel belövök, akkor a
másik előtt nyúlhatok vagy mehetek át rajta, ezzel mind a három fegyverhez megfelelő alapot adtam.
Az alabárdról
hiányzó rész
A hosszú botról
hiányzó rész

