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Aki vívni jól és ügyesen akar,
Annak három tanácsom akad,
Amikhez mindig tartsd magad.
Az első tanácsom is jó.
Aki bátor és ügyes vívó,
Minden dühtől mentes,
Abból nem lesz vesztes.
És ha a tanításom szerint küzd,
Akkor még több embert kiüt.
A következő tanács ez,
Amit most kibetűzhetsz:
Senki sem lehet olyan buta,
Hogy saját vívás sodorja bajba.
Aki négyet vagy hatot akar legyőzni,
Nem tudja majd őket lefőzni,
Mert sokszor fogják és sokan megütni,
De őket nehezen tudja csak kiütni.
Ezért nem is jut neki más,
Csak szégyen és gúnyolódás.
Harmadikként ezt tanácsolom neked:
Vívó leckéket senki se azért vegyen,
Hogy igaztalanul az ellenfele ellen
Művészetével előnyt szerezzen.
Ha akarod, hogy a vívásban sikered legyen,
Akkor a párbajokhoz ezt a tanácsot adom neked:
Bízz a művészetedben, de sose teljesen.

- Andres Juden, Josts von der Nyssen
és Niclas Prewssen
1389-es verse, részlet

Előszó
Én mondom nektek, senki sem védheti magát biztonságosan,
és ha ezt megfogadod, az ellenfeled nem jut majd ütéshez.

- Johannes Lichtenawer
Ez a könyv azzal a céllal készült, hogy segítségül legyen
mindazoknak, akik szeretnének a középkori és a korai újkori
európai vívással, ezen belül is a hosszú karddal foglalkozni.
Remélem az összes kedves olvasó hasznosnak találja majd ezt
a kis összeállítást, amit a megfelelő módon illusztrálva tálalok
önök elé, a könnyebb megértés érdekében.
Az itt olvasható összeállítást több, a középkorból és a
kora újkorból származó vívó könyv alapján válogattam össze.
Habár a maga nemében majdnem mindegyik teljes lenne
külön-külön is, mégis úgy éreztem, hogy egy ily módon
felépített, és több forrásból dolgozó könyv sokkal több
információt tartalmaz, mint az egyes könyvek önmagukban.
Az egyik nagyon jól kiegészíti a másikat. A könyv főként
német nyelvterületről származó művek alapján készült, de a
teljesség érdekében egy Olaszországból származó kéziratból
vett meneteket és mozdulatokat is beletettem, olyanokat,
amiket hasznosnak ítéltem. Választottam egy fő forrást is, amit
szinte teljes egészében meghagytam, és ezt egészítettem ki
másik könyvekből vett idézetekkel, menetekkel. Ez a fő forrás
Joachim Meyer először 1570-ben kiadott, majd 1600-ban újra
nyomtatott a vívás szabad lovagi és nemesi művészetéről szóló
könyve lett. E kettő mű közül pedig az 1600-ban nyomtatott
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változatot használtam. Azért ezt, mert ezt ítéltem a lehető
legteljesebbnek, és a lehető legjobban rendszerezettnek,
szerkesztettnek. Habár itt is találtam következetlen
elrendezéseket, de ezeket a legjobb tudásom szerint javítottam,
ahol szükségesnek éreztem újra rendeztem. Illetve a fejezeteket
és az alfejezeteket néhol az eredetitől eltérő címmel láttam el,
de ezt is az átláthatóság érdekében tettem. Mindezeken felül
szeretném azt is leszögezni, hogy ez nem szó szerinti fordítás,
hanem egy a modern nyelvezetre átírt változat, amit itt-ott
kiegészítettem, valahol pedig elhagytam belőle dolgokat.
Amiket kihagytam, azok főként ismétlések voltak. Egyedül a
Lichtenawertől származó idézeteknél, valamint a feljebb
olvasható versnél törekedtem arra, hogy az eredeti szöveghez
mind szerkesztésében, mind formájában minél közelebb álló
fordítást adjak. Természetesen a többi is helyes és helytálló
fordítás, illetve értelmezés, de ezeknél még az előbb említett
két szempontra is különösen figyeltem, míg a többi résznél
inkább az volt a cél, hogy a mai ember számára minél inkább
érthető szöveget alkossak.
A könyvben található képek alapjául Joachim Meyer
1600-ban nyomtatott könyvében található Tobias Stimmer
által készített fametszetek szolgáltak. Minden ábra átrajzolásra
került, és az eredeti képek minden egyes része külön rajzon
tekinthető meg, eltérően az eredetitől, ahol egy képen gyakran
három-négy menethez való rajz is megtalálható volt. Mint az
összes módosításnak, ennek is a könnyebb értelmezhetőség, a
jobb átláthatóság a célja.
Azok számára, akik nem járatosak a középkori és kora
újkori európai fegyveres harc hagyományaiban, szükségesnek
tartom elmagyarázni, hogy a könyvben sokszor elhangzó
16

Johannes Lichtenawer, leggyakrabban csak Lichtenawer, név
kit takar. Ez a név egy középkori mesteré volt, akitől szinte
összes korabeli Németországból származó vívással foglalkozó
könyvben lehet idézetet találni, vagy legalább megemlítik. Tőle
eredeztetik az európai vívás mesteri és művészi szintre
juttatását, bár saját magáról azt állította, hogy ő ezt nem maga
találta ki, hanem nagyon sok helyen járt, és tanult, és tudását
innen eredezteti. Nevének helyesírása különböző helyeken
különböző módokon jelenik meg. A legkorábbi 1389-es,
feltehetőleg Hanko Döbringertől származó, bár gyakran
magának a mesternek tulajdonított kézirat a Lichtnawer és a
Lichtenawer írásmódokat mutatja, míg a későbbi könyvekben
leggyakrabban a Lichtenawer írásmódot használják. A modern
helyesírásnak teljesen megfelelő a Liechtenauer alak lenne, de
én megtartottam a régebbi változatot, ebben az írásmódban
azon a helyen, ahol ’u’ hangot kell ejteni, ’w’ áll. Azért
döntöttem így, mert az eredeti szövegek így írják ezt a nevet,
és ezek szerint ez a név teljesen helyesen, bár a mai
szabályoknak nem megfelelően leírt változata.
A könyv végén összeírtam az összes olyan vívással
kapcsolatos német nyelvű kifejezést, aminek magyar
megfelelőt adtam, valamint mellettük elhelyeztem a magyar
megfelelőjüket is. Ezt az összeírást megtettem úgy is, hogy
előbb szerepelnek a magyar, utána a német kifejezések.
Remélem, ezzel segítséget tudok nyújtani mindazoknak, akik
nem csak magyar ajkú emberektől szeretnének tanácsokat,
véleményeket kérni a vívással kapcsolatban. Külön oldalon
összefoglaltam azt is, hogy Joachim Meyer könyvéhez hova, és
kitől, melyik könyvből származó kiegészítést tettem.
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Ez a könyv főként az úgynevezett civil vívással
foglalkozik, amihez nem használtak semmiféle páncélt, és
gyakorlásához legtöbbször a mai elnevezéssel élve ’feder’-t,
’fechtfeder’-t, avagy ’paratschwert’-et használtak kardként.
Ezek a nevek egyetlen kard fajtát takarnak, ami leginkább egy
gyakorló kardnak tekinthető, és én így is nevezem ezt a kardot
a könyv további részében. Ennek a fegyvernek a pengéje
nagyon hajlékony, így viszonylagos biztonsággal lehet vele
gyakorolni kevés védelemmel is. Az ilyen fajta penge
hajlékonyságát kihasználja pár a könyvben olvasható ütés,
elem, például a pattanó ütések. Az ilyen technikák
természetesen nem használhatóak rendes karddal folytatott
párbajban, hiszen azok jóval merevebbek a gyakorló
kardoknál. Ellenben a legtöbb itt található technika
használható rendes karddal, így azok sincsenek hátrányban,
akik nem gyakorló kardokkal kívánják elsajátítani ezt a
művészetet.
A középkorból és a kora újkorból származó német
nyelven íródott, vívással foglalkozó könyvek nagy hányadában
megtalálható egy pár sorból álló rész, amit először Hanko
Döbringer jegyzeteiben olvashatunk, és utána nagyon sokan
használják még, változtatás nélkül. Nem nagyzolásból, pusztán
egy szép hagyomány követésének céljából szeretném én is
ezzel a pár sorral indítani ezt az összeállítást.
Minden kedves olvasónak jó olvasást, és eredményes
munkát kívánok!
Berki András, Győr, 2008. július 28.
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Ifjú lovag, tanuld meg szeretni az Istent és tisztelni a nőket,
hogy ez által is még lovagiasabb legyél. Tanulj olyan művészeteket, amik
nemesítenek, és amik megsegítenek a harcban. Legyél ügyes a
birkózásban, ragadd meg a kopját, a dárdát, a kardot és a paraszt
kardot, forgasd őket férfiasan, és vívj velük mások ellen. Üss be és sebezd
meg ezzel, rohand le és találd el, vagy vezesd félre úgy, hogy a bölcsek
utáljanak, a nép pedig dicsőítsen. Figyelj erre nagyon: mindennek van
hossza és mértéke.
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I. fejezet
Az ember felosztásáról

Ahhoz, hogy jól tudj vívni szükséges ismerned, hogy
miként kell helyesen felosztani egy embert nyílásokra, ezek
lesznek azok a helyek, amiket támadhatsz.
Az embert alapvetően négy részre lehet osztani. Ha
húzol egy vonalat a derekánál majd egyet az ágyékától a fejéig,
akkor megkaptad ezt a négy részt. Kettő fönt, bal és jobb
oldalon, és kettő lent, bal és jobb oldalon. Valamint ha tovább
akarjuk bontani az embert, akkor húzhatunk egy vonalat a
jobb fülétől a bal füléig, és egyet a nyaka alatt. Így további négy
részt kaptunk a fejen. A fej felső két nyílása a fej, az alsó kettő
pedig a fül nevet viseli.
Azok a részek, amiket ezzel a felosztással kaptál nem
mások, mint nyílások. Olyan helyek ahova a vívás során
támadhatsz. Ha látod, hogy az egyik nyílás nyitva van, azonnal
támadj be oda. A nyitott nyílás azt jelenti, hogy az ellenfeled
nem védi azt a részt a testén a kardjával, vagy más módon, így
kockázat nélkül támadhatsz oda.
Az ember pontos felosztását, és az egyes részek
elnevezését az alábbi képen láthatod.
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Az egész ember
felosztása:
1. jobb felső nyílás
2. bal felső nyílás
3. jobb alsó nyílás
4. bal alsó nyílás
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A fej felosztása
a) jobb felső nyílás
b) bal felső nyílás
c) jobb alsó nyílás
d) bal alsó nyílás

II. fejezet
A kard felosztásáról

Mivel a karddal harcolsz és a kardon keresztül kapsz
információkat az ellenfeledről ezért nagyon fontos, hogy jól
ismerd azt és tudd, hogy melyik része mire való. Ennek
érdekében szükséges, ismerned mindegyiknek a pontos nevét
is.
A kardot az egyes szerkezeti elemei alapján a
következő módon lehet felosztani: markolatgomb, markolat,
keresztvas, penge, hegy.
A pengét ezen túl is tovább lehet osztani, így hegyre,
lapra és élre. A vívásban betöltött szerepe szerint van erős és
gyenge része, valamint közepe. Az erős rész a keresztvastól a
penge közepéig tart, a gyenge pedig a penge közepétől a
hegyéig. A közép az a rész, ami elválasztja az erőset a
gyengétől.
A hosszúkardnak két éle van. A hosszú, avagy igaz él
az, ami az ekeállásban az ellenfélhez közelebb van. A rövid,
avagy hamis él, pedig ugyanebben az állásban a
hüvelykujjadhoz közelebbi, az, amelyiket látod.
A kard részeiről az alábbi kép ad felvilágosítást.
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A kard egyes részeit más és más dologra lehet
használni.
Az első rész a markolat, amibe beletartozik maga a
markolat, a keresztvas és a markolatgomb. A kardnak e részei
a lerohanásnál jönnek jól, birkózáshoz, fogásokhoz és
dobásokhoz.
A penge és a hegy jól jön minden támadásnál, és
olyankor, amikor meg akarod sebesíteni az ellenfeled.
Az erős rész hasznos a vágásnál, csavarásnál,
nyomásnál
A középső rész nagyon jól jön lekötésnél és olyan
munkában, ahol a kardján akarsz átfordulni.
A gyenge rész jól jön az átváltáshoz, a gyorshoz, a
parittyához, és még nagyon sok dologhoz.
28

A gyakorláshoz használt kardokon pengéjének tövénél
található egy kiszélesedő rész, amit pajzsnak hívnak. Ez a rész
főként arra szolgál, hogy a gyakorló kardoknak megfelelő súlyt
és mozgathatóságot biztosítson úgy, hogy a penge maga
továbbra is könnyű és biztonságos legyen. A pajzs
elhelyezkedését, és a gyakorló kard felépítését az alábbi kép
mutatja.
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III. fejezet
A vívás részei

Magát a vívást három különböző szakaszra lehet
bontani. Név szerint elővívás, közép és visszavonulás.
Mindegyiknek megvan a maga haszna és célja, a maga külön
technikái.
a) Az elővívás
A vívás e része arról szól, hogy a két vívó feláll
egymással szembe és elkezd vívni, rést keresni a másik
védelmén. Ekkor egymás ellen állásokat vesznek fel és
ütésekkel közelednek egymáshoz, és így jutnak el egymásig.
A vívás ezen részéhez tartoznak az állások és az ütések.
Kétféle állás van, a fő állások és a másodlagos állások.
A négy fő állás az ökör, az eke a tető és a bolond. A tíz
másodlagos állás a dühállás, a hosszúhegy, a váltó, a közeli
állás, a vaskapu, az akadályállás, a lógatott hegy, a kulcs, a
középállás és az egyszarvú.
Ütésből is kétféle van, fő és másodlagos. A fő ütések:
felső ütés, dühütés, középső vagy felső keresztütés, alsó ütés.
A másodlagos ütések: sanda ütés, kampóütés, kereszt, rövid
ütés, csúszó ütés, egyszerű pattanó ütés, dupla pattanó ütés,
vak ütés, csavart ütés, koronaütés, ujjpercütés, zuhanó ütés,
váltó ütés és a gyors, avagy kullancs.
b) A középső rész
Ez a rész az, amikor közel kerültél a másikhoz, és a
nyílásaira dolgozol. Ilyenkor vigyáznod kell arra, hogy mindig
megtartsd az előnyödet úgy, hogy a támadási lehetőségeit
mindig és mindenhol megakadályozod. Ekkor van a legtöbb
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kézimunka és technika. Ekkor mutatod be igazán a tudásodat,
a művészetedet. Ebből fogsz megtanulni igazán jól vívni,
ekkor fogod megérteni az állások és a jó lábmunka hasznát, és
hogy miként irányítsad a kardodat.
Ehhez a részhez tartozik az összes védés és
ellentámadás, amit tehetsz, a birkózás, a fogások, a dobások és
ebből következik a visszavonulás. Az ekkor alkalmazható
technikák a következők: rákötés, maradás, érzés, követés,
vágás, körbeütés, lecsúsztatás, eltérítés, lerepülés, félre
helyezés, parittya, húzás, duplázás, kiszorítás, átkapás, hibázás,
kör, egyszerű körül, dupla körül, csavarás, átcsavarás, váltás,
levágás, kezek nyomása, elvezetés, lógatás, kitépés,
megakasztás, megelőzés, felülfogás, lerohanás, rózsa.
c) A visszavonulás
A középső részből egyértelműen következik a
visszavonulás, ami a vívás leghasznosabb része. Ekkor
befejezed az elkezdett darabot és jól visszavonulsz a harcból,
sérülés nélkül. Avagy ha az ellenfelednél van az előny, akkor
visszavonulsz előle a sérüléseket elkerülve, hogy egy másik,
számodra előnyös helyzetet alakíthass ki.
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IV. fejezet
A pozíciókról és az állásokról

A jó vívónak ismernie kell az állásokat, mert ezek olyan
előnyös pozíciók, amelyekből jól lehet támadni, és hárítani a
támadásokat. A vívásaid közben gyakran fogsz ezekhez
hasonló állásokat felvenni, és ilyenkor fontos hogy tudjad
ezeket jól kivitelezni. Az állásokban sose időzz sokáig. Erről
szól Lichtenawer mondókája is.
Aki megáll az már nem él, aki mozog az még él.
Az állásokat fő és másodlagos állásokra lehet
szétosztani. Így szétbontva és a legtöbbet képpel ábrázolva ezt
követően láthatod. Habár a képek sehol sem tökéletesek,
támpontnak mindegyik nagyon jól megfelel.
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a) A fő állások
1. Ökör
A felső nyílások az ökörhöz tartoznak. Ebbe az állásba
két féle módon állhatsz. Állhatsz jobb oldalon, ami úgy néz ki,
hogy a bal lábadat teszed előre behajlítva és a jobbot hátra,
nyújtva, a kardodat a jobb oldaladon felemeld magasra úgy,
hogy a markolata kerüljön a fejed mellé, és a hegye előre
nézzen, az ellenfeled arcába, ekkor a kezeid keresztben
lesznek. A másik módja a bal ökör, ami ehhez nagyon jó, azzal
a különbséggel, hogy a jobb lábad van elől hajlítva, és a bal
hátul nyújtva, a kardod pedig a bal oldaladon van a jobb oldali
ökörhöz hasonlóan, de a kezeid nem lesznek keresztben.
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2. Eke
Az alsó nyílásokat az eke védi, ezt két féle módon
veheted fel. A jobb ekét úgy teszed, hogy a jobb lábadat teszed
előre behajlítva és a balt hátra nyújtva, a kardod markolatát
minél közelebb tartod az elől lévő térdedhez, és hegyed az
ellenfeled arcába néz. A bal oldali ekét ehhez nagyon
hasonlóan veszed fel, lépj előre a bal lábaddal, és most ez
legyen behajlítva, míg a jobb nyújtva hátul, a kardodat tartsd a
jobb oldali ekéhez hasonlóan.
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3. Tető
A tetőállásban legyen a bal lábad elől hajlítva és a jobb
hátul nyújtva, a kardodat tartsd a fejed fölött, vagy a fejed
mellett úgy, hogy a hegye pont fölötted, egyenesen felfele
nézzen. Ha a fejed mellett tartod a kardodat, akkor felveheted
ezt az állást a jobb- és a baloldalon is, ha a baloldalon veszed
fel, akkor a jobb lábad legyen elől. Ebből az állásból minden
ütést megtehetsz.
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4. Bolond
Tedd a bal lábadat előre hajlítva és a jobbot hátra
nyújtva, a kardodat tartsd úgy, hogy a hegye előtted legyen és a
föld fele nézzen, a rövid éled nézzen fölfele a hosszú pedig
lefele. A nevét onnan kapta ez az állás, hogy ebből nem lehet
jól befejezni egy menetet sem, de arra jó, hogy megvizsgáld
vele, hogy az ellenfeled mennyire kész az ellentámadásokra.
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b) A másodlagos állások
1. Dühállás
Tedd a bal lábadat előre nyújtva és a jobbot hátra
behajlítva, a kardod markolata legyen a jobb vállad mellett és
ettől eltartva, a kardod hegye pedig lógjon a hátad mögé. A
dühállással minden ütést elkaphatsz, ami az ökörből jön, és
gyorsan mozdulhatsz belőle. Ezt az állást is felveheted mind a
két oldalon.
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2. Hosszú hegy
A jobb lábad legyen elől behajlítva a bal hátul
kinyújtva, a kardodat tartsd az arcod előtt kinyújtva, úgy, hogy
a hegye az ellenfeled arcába nézzen és te a markolatgombodat
lásd. A kard pengéje ekkor közel vízszintes.

43

3. Váltó
Tedd a jobb lábadat behajlítva előre és a balt nyújtva
hátulra, tartsd a kardodat közel a bal oldaladhoz úgy, hogy a
rövid éle az ellenfeled fele nézzen, a hegye pedig a föld fele.
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4. Közeli állás
Tedd a bal lábadat behajlítva előre és a jobbat nyújtva
hátulra, tartsd a kardodat közel a jobb oldaladhoz úgy, hogy a
rövid éle feléd nézzen, a hegye pedig a föld fele.
5. Középállás
Legyen a jobb lábad elől kinyújtva, a bal pedig hátul
behajlítva. A kardodat pedig tartsd magad mögött a bal
oldaladon úgy, hogy a hegye nézzen a föld fele, a pengéje
legyen közel függőleges, a kezeid pedig magasan legyenek.
6. Vaskapu
Tedd a jobb lábadat előre behajlítva a balt hátra
nyújtva, tartsd a kardod markolatát a térded előtt úgy, hogy a
hegye felfele, az ellenfél arcába nézzen, így az egész kard egy
kicsit ferdén áll, és mint egy kapu úgy véd téged, és minden
ütést és szúrást védhetsz ezzel.
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7. Akadályállás
Tedd a bal lábadat behajlítva előre és a jobbot nyújtva
hátra, a kardodat tartsd magad előtt keresztezett kezekkel úgy,
hogy a hegye a földet nézze pontosan előtted.
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8. Lógatott hegy
A jobb lábad legyen elől behajlítva, a bal hátul
kinyújtva. A kardodat tartsd az arcod előtt kicsit kinyújtva, és a
hegyét lefele lógatva, hogy a földet nézze valamelyest. Ez az
állás nagyon hasonlít az ökörhöz, azzal a különbséggel, hogy itt
nem a fejed mellett van a markolat, hanem az arcod előtt és
mellett van, de nem annyira kinyújtva, mint a hosszú hegynél.
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9. Kulcs
Tedd a bal lábadat előre behajlítva és a jobb hátra
nyújtva, a kardodat tartsd a mellkasod mellett keresztezett
kezekkel úgy, hogy a rövid él a bal karodon feküdjön, és a
hegye az ellenfeled arcába nézzen.
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10. Egyszarvú
Legyen a bal lábad elől behajlítva és a jobb hátul
nyújtva. Keresztezett kezekkel állj és fogd a kardodat a fejed
fölött a jobb oldaladon úgy, hogy a hegye kifele, a bal oldalad
fele nézzen.
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V. fejezet
Mozgások a karddal

A lépés a vívás tudományának egyik legalapvetőbb és
legfontosabb része. Jól kell tudnod, hogy mikor lépj és melyik
irányba. Tudd, hogy támadáskor mindig egy lépéssel vidd
magad a megfelelő pozícióba, mert ekkor kényszeríted az
ellenfeledet egy adott helyre, és nem tud a saját szándéka
szerint cselekedni. Mindig egyszerre lépj az ütéseddel és ne
előtte, de ne is utána. A lépést csak akkor ne tedd meg, ha ezt
az adott helyzet nagyon indokolja. Valamint mindig úgy lépj,
mintha szélesen akarnál mozdulni, de e helyett mindig csak egy
kicsit lépj, és mindig legyen helyes az állásod, soha ne túl
széles.
A lépést négy különböző módon teheted.
1. Előre vagy hátra lépés
Ez az, amikor az ellenfeled felé, vagy tőle elmozdulsz
egyenes vonalon.
2. Háromszög
A második féle lépéssel oldalra lépsz ki. Legyen egyik
lábad elől, a másik hátul. Lépj ki arra az oldalra az elől lévő
lábaddal, amelyik lábad elől van. Tehát ha a jobb lábadat tetted
előre, akkor jobbra is lépj ki, a jobb lábaddal, mintha egy
háromszöget rajzolnál a földre.
3. Kettős háromszög
A harmadikkal szintén oldalra lépsz ki. Lépj ugyan úgy,
mint a háromszögnél, majd utána lépj egy kicsit a hátul lévő
lábaddal arra, amerre az elülsővel léptél, majd ismét lépj az elől
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lévővel ugyanarra, mint az előbb. Tehát ha a jobb lábad volt
elől, akkor lépj vele jobbra, majd a ballal lépj egy kicsit jobbra,
majd a jobbal újra lépj jobbra. Ezt akkor használd, ha még
több helyre van szükséged az egyik irányban.
4. Lopott vagy törött lépés
Tegyél úgy, mintha lépni akarnál, de e helyett lépj
vissza azonnal a másik lábad mögé, és így távolodj el tőle.
Ezzel a lépéssel nagyon jól magadhoz tudod csalogatni az
ellenfeled.
5. Fordulások
a) Stabil fordulás: A stabil fordulás az, amikor a nélkül
fordulsz meg, hogy a lábaiddal lépnél. Ezt a fordulást csak a
törzseddel teszed, és teljesen hátrafordulsz közben. A lábaiddal
csak egy kicsit korrigálsz a fordulás után.
b) Fél fordulás: A fél fordulás az, amikor egy előre vagy
hátra lépés közben fordulsz meg teljesen.
c) Teljes fordulás: A teljes fordulás az, amikor úgy
fordulsz, hogy az egyik lábad egy helyben marad, és a másikkal
fordulsz el körülötte.
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VI. fejezet
Az ütésekről

Az ütések iránya a vívásban nem teljesen kötött, tehát a
lejjebb látható ábra csak támpontot ad. Az ütések sokkal
inkább egy adott célpontra és adott helyről mennek, és e
szerint lehet őket osztályozni. Tehát a felső ütés nem
szükségszerűen teljesen függőleges, eltérhet tőle mind jobbra,
mind balra, de szükségszerűen a fejtetőt támadja. Hasonlóan a
dühütés sem kizárólag 45 fokban halad a függőlegeshez
képest, de oldalról és felülről támad mindenképp. Hasonlóan
van ez a többi ütéssel is.
Fontos tudnod azt is, hogy amikor ütéseket hajtasz
végre, különösen igaz ez a négy fő ütésre, akkor állásokon
haladsz át. De egyikben sem állsz meg, csak áthaladsz rajta, így
amikor egy felső ütést teszel, akkor a tetőből indulsz az ütés
közepén hosszú hegyben leszel, majd a végén a bolond állásba
érkezel, az ábrának megfelelően pedig az A-E vonalon haladsz
végig.
Az állásokhoz hasonlóan a támadásokat is fel lehet
osztani. Így lesznek fő és másodlagos ütések. De ezeken kívül
létezik még egy osztály, és ebbe azok az ütések tartoznak,
amivel nagyon jól lehet vívni, és könnyen mesteri szintre lehet
jutni. Ezek az ütések a düh, a kampó, a felső, a kereszt és a
sanda.
És figyelj nagyon Lichtenawer következő tanácsára,
mert sok igazság van benne, ezért tartsd mindig az eszedben
jól.
Az ellenfeledet ne szemből támadd meg az ütéseiddel, hanem
kicsit oldalra lépve, mert oldalról könnyebben eltalálod, mintha szemből
támadnád.
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a) A fő ütések
A fő ütések olyan ütések, amik mindig kinyújtott kézzel
és igaz éllel támadnak, és minden további támadás ezekből az
ütésekből származik.
1. Felső ütés
A felső ütés egy erős ütés egyenesen felülről, az
ellenfeled
fejére
vagy
koponyájára,
ezért
hívják
koponyaütésnek is. Az ábrának megfelelően az A-E vonalon
halad.
2. Dühütés
Ezt az ütést a jobb vállad fölül indítod az ellenfeled bal
fülére, átlósan. Vagy a bal válladtól megy a jobb fülére. Ez az
ütés a legerősebb mindközül, mert ebbe minden erődet bele
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tudod adni. Az ábra alapján a B-F és a H-D vonalon halad.
Erről az ütésről mondja Lichtenawer a következőt.
Ha az ellenfeled egy felső ütéssel támad meg, akkor üss a
támadása ellen egy dühütést, mert ezzel a hegyedet közel viszed hozzá.
3. Középső, vagy felső keresztütés
Ez az ütés vízszintesen halad úgy, hogy az egyik lap
felfele a másik lefele, az egyik él jobbra, a másik balra néz, és
az ábra szerint a G-C vagy a C-G vonalon halad. Majdnem
minden dolgot meg lehet tenni, amit a dühütéssel, csak ez
sokkal hosszabban nyúlik előre.
4. Alsó ütés
Ez az ütés alulról megy felfele, és amikor felértél, akkor
egy ökörhöz hasonló állásba kerülsz, a markolatoddal a fejed
fölött. Ez az ütés az ábraszerinti D-H és F-B vonalon halad. A
következő ábra ezt az ütést mutatja.
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b) A másodlagos ütések
A másodlagos ütések olyan ütések, amiknél elfordítod
egy kicsit a kardodat és nem az igaz éllel támadsz, hanem a
hamissal, vagy lappal, esetleg valamilyen szögben áll a pengéd.
1. Sandaütés
Ez egy olyan felső ütés, amit valamelyik oldalról
indítasz és az ellenfél ugyanazon oldalára érkezik, tehát ha
baloldalról indítod, akkor az ellenfél bal oldalát fogja eltalálni.
Ezt az ütést a következő kép mutatja
Példa: Üss egyet baloldalról az ellenfél jobb oldala
felé, de fordítsd át a pengédet a levegőben és a rövid éleddel
találd el bal oldalát. Eközben figyelj arra, hogy a pengédet
rátedd az ellenfeled kardjára. Ezt láthatod a következő képen
is.
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2. Kampóütés
Ez az ütés úgy megy, mintha egy kampót rajzolnál a
levegőbe. Amikor a bal lábad van elől, és az ellenfeled
megtámad téged, akkor lépj ki a jobb lábaddal, a bal oldala felé,
és közben fordítsd rá a hosszú vagy a rövid éledet a kezére
vagy a pengéjére. Ezt láthatod a következő képen és erről az
ütésről mondja Lichtenawer a következőt:
Ha egy kampóütést akarsz ütni, akkor lépj ki hozzá jobbra, és
az üsd vagy lődd rá a kardod hegyét a kezére, a keresztvasa fölött.
Ez a kép mutatja a kampóütést helyesen kivitelezve
úgy, ha a pengére ütöd.
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3. Kereszt
Amikor az ellenfeled felülről üt, akkor ez ellen tegyél
egy középső ütést alulról az ő támadása ellen. Eközben tartsd a
markolatodat magasan, hogy a keresztvasaddal és az ütéseddel
védd a fejedet. A támadás közben lépj ki oldalra, az övé elől.
Ez az ütés kicsit alulról megy felfele. Ahogy itt láthatod is.

64

4. Rövid ütés
Ha felülről támadnak rád, akkor tégy úgy, mintha egy
kampót akarnál ütni, de amint a kardok találkoznak, és a te
kardod nagyjából függőleges, vidd át a kardodat az övé alatt és
a hosszú éleddel támadd meg a fejét a jobb keze fölött, ekkor
az ő kardját elfogod a te bal oldaladon a keresztvasad és a
pengéd közé, ahogy ezt láthatod is.
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5. Csúszó ütés
Amikor felülről támadnak meg, akkor üss ellene úgy,
hogy a bal felső nyílását célzod meg. Amikor a kardok
találkoznak nagyjából a középső részüknél, akkor hagyd, hogy
a kardod felfele csússzon az övén, és hagyd, hogy a rövid éled
átlendüljön a kezei fölött, és üsd meg a fejét.
6. Egyszerű pattanó ütés
Amikor felülről ütnek feléd, akkor üss keresztet a
támadás ellen, és amikor találkoznak, azonnal rántsd át a fejed
fölött a másik oldalra és üsd meg balról a fülét egy második
ütéssel, de ezt már a lapoddal tedd, ahogy az alábbi képen is
láthatod. Amint a kardod továbbpattan az övéről, üsd meg a
bal oldalát egy kereszttel.
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7. Zuhanó ütés
Habár ez is egy felső ütés, de annyiban különbözik
attól, hogy hamis éllel teljesen rázuhan felülről az ellenfél
arcára és ökörbe érkezik. Ezt használhatod az elővívásban
vagy a vívás elején is.
8. Dupla pattanó ütés
Amikor az ellenfeled felemeli a kardját, hogy
megtámadjon, azonnal állj jobb oldali ökörbe, emeld át a
kardod a fejed fölött és üss rá a kardjára jobb oldalról a külső
lapoddal úgy, hogy a jobb tenyered az ellenfél fele nézzen, a
markolatgombod pedig a karod alá lendüljön. Az ütés közben
lépj ki teljesen a balja fele, ezt a következő képen láthatod.
Amikor a pengék találkoztak, azonnal rántsd át a kardja fölött
a baloldaladra és üsd meg balról is, szintén a lapoddal.
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9. Vak ütés
Amikor lekötöttél az ellenfeleddel a jobb oldaladon,
akkor csavarj rá a bal oldalára alacsonyan tartott kezekkel, és
amikor az ellenfeled védi a csavarást, akkor gyorsan vidd át a
kardodat a baloldaladra, és keresztezett kezekkel üsd fejbe
felülről, vagy tépd ki a bal oldaladra és innen folytasd, ahogy
akarod.
10. Csavart ütés
Ha az ellenfeled egy felsővel támad meg, akkor üss
ellene egy alsóval keresztezett kezekkel úgy, hogy a gombod a
jobb karod alá kerüljön. Amint találkoznak a kardok, rántsd
vissza a gombodat át a karod alól, a pengédet pedig vidd át az
övé fölött és üsd fejbe a hosszú éleddel. Ahogy az ábra
mutatja.
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11. Koronaütés
Ha egy olyan állásban vagy, ami megengedi az alulról
szúrást, mint például a bolondban, és az ellenfeled a jobb felső
nyílásodra felülről üt, akkor üss a támadása ellen egy
keresztütést úgy, hogy a kardod hegye jobbra nézzen kifele.
Amikor a levegőben fogadod a kardját a pajzsoddal, akkor
amint elkezd csúszni, azonnal vidd fel a gombodat magasra és
üss a fejére rövid éllel, ekkor a pengéjét a keresztvasad és a
pengéd között fogod el.
12. Ujjpercütés
Ha magasan tartod a kardodat, és az ellenfeled is
magasra emeli a kezét úgy, hogy a feje a karjai közé kerül,
akkor azonnal üss egyet az ujjaira vagy a csuklójára. Ha nagyon
magasra emeli a kezét, akkor a könyökére célozz.
13. Váltó ütés
Ez az ütés nem más, mint amikor egyik oldalról a
másikra vagy felülről alulra váltasz egy ütéssel, mielőtt
megtámadnád az ellenfeled.
14. Gyors vagy kullancs
Ez egy olyan támadás, ami igazából nem is egy
támadás, hanem egy olyan ütés, amit begyorsítasz, amikor
lekötsz az ellenfeleddel egy ütés után lappal, akkor azonnal
rántsd át a kardodat a kardja fölött vagy alatt és üsd meg a
másik oldalról.
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VII. fejezet
A védésekről és az elemekről

Ez a rész nagyon sok fontos információt, és a vívás
alapjait tartalmazza, ezért olvasd át nagyon figyelmesen, és
tanuld meg jól alkalmazni az itt említett dolgokat.

a) A védés alapesetei
Tudnod kell azt, hogy a védéseknek két fajtája van. Az
első fajtája az, amivel csak védesz, de semmiféle előnyhöz nem
juttat téged. Ezeket akkor használd, ha nem tudsz mást
csinálni az ütése ellen a kardoddal, és csak védeni akarod, hogy
ne sérülj meg, ezekkel a védésekkel nagyon jól vissza tudsz
vonulni mindenféle sérülés nélkül. Az ilyen védésekkel akkor
biztosítod magad teljesen, ha hátralépsz előle, ezzel előnyt
szerezve. Erről szól Lichtenawer következő mondása is.
A védéshez állj állásba. Helyezkedj úgy, hogy az előnyös legyen.
És az ilyen védések nem csak arra valók, hogy
ellentámadásba lendülhess, hanem arra is, hogy megakadályozd
az ellenfeledet abban, hogy megüssön, vagy újból
megtámadhasson téged. Ezeket a védéseket két féle módon
teheted meg, az első az, amikor félreütöd, vagy félrehelyezed
az ellenfeled ütését, a másik az, amikor a bejövő ütését elfogod
a védéseddel, és egy második ütéssel azonnal megtámadod a
testén.
A védések második fajtája az, amikor egy támadással
véded az ütését és támadod meg. Erről a régi vívóknak egy
külön mondása született:
A jó vívó nem véd, hanem amikor az ellenfele üt, ő is üt,
amikor lép, vele lép, amikor szúr, ő is ugyanúgy tesz.
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Továbbá tudnod kell azt is, hogy a felső ütés minden
egyéb ütést, mint a düh, a középső, a kereszt és az alsó, felülről
leüt lentre. Így, amikor az ellenfeled üt egyet feléd egyet, üss
ellene egy erős felsőt, ezzel kikönnyíted az ütését és
könnyedén megütheted a testét egy újabb támadásoddal, amit
ő nem tud jól védeni. És figyelj arra is, hogy a felső ütés sokkal
jobb, ha egy megfelelő lépéssel együtt teszed.
Azt se felejtsd el, hogy ha két azonos ütés találkozik, és
egy pillanattal előtte vagy utána lépsz az ellenfelednek, akkor
az elsődleges ütésekkel kell védened.
Egy másik lehetőséged a védésre az, hogy közel védesz
hozzá és azonnal egy másodlagos ütéssel meg is támadod, mint
például a sanda ütéssel, a csúszó ütéssel, koronával vagy a
keresztütéssel.
Példa: Állj a dühállásba, és ha az ellenfeled felülről
akar megtámadni, akkor lépj a jobb lábaddal az ellenfeled
oldala felé és üsd meg egy kereszttel, a rövid éleddel magasan
úgy, hogy a kardját a keresztvasadhoz közel az erős részeden
fogd el, és a bal fülét találd el. Így egy ütéssel védtél és
támadtál is.
Figyelj arra is, hogy az olyan ütések, mint a rövidütés,
vagy a hibázás nagyon nehéz dolgok, és könnyen védhetőek.
És legtöbbször nem adsz velük mást, mint előnyt és
lehetőséget az ellenfelednek. Habár az ilyen ütések nagyon jól
idegesítik, és félrevezetik az ellenfeled, valamint nagy előnyt
szerezhetsz velük, ha jól csinálod, viszont az ilyen ütéseket
nem lehet veszély nélkül alkalmazni.
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b) Az elemekről
Miután az ellenfeledhez közel kerültél ütéseket és
állásokat használva, akkor következik az igazi művészet, ahol
csakis a vívótudásodra támaszkodhatsz. Ebben a helyzetben az
itt felsorolt darabokat használhatod, amik minden különleges
helyzetre kitérnek, ahol néha egymáshoz nagyon is hasonló
dolgokat kell tenned, de sose feledd, hogy minden helyzet más
és más. Tehát az elővívás után jön a középső rész, ahol ezeket
a dolgokat teheted. És mindig legyen az eszedben Lichtenawer
következő mondása.
Tartsd magad ehhez, mindennek van hossza és mértéke.
1. Lekötés, maradás, érzés
A lekötés az, amikor két kard találkozik, és keresztezik
egymás útját, ezzel megállítva a másikat és helyet adva további
munkára. Lictenawer így beszél erről:
A lekötés nem más, mint egy beszélő ablak, mert amikor a
kardján vagy, megérezheted, hogy gyenge vagy erős, és azt is, hogy
megláthatod, hogy merre vannak a nyílásai.
A maradás az, amikor két kard megáll egymással
keresztezve és azt kutatod, hogy a másik mit akar tenni, és azt
keresed, hogyan tudod megtámadni.
Az érzés szó azt jelenti, hogy megérzed, hogy az
ellenfeled mennyire erős, avagy gyenge a kardodon. Ez a vívás
egyik legfontosabb része. Ahogy Lichtenawer is mondja:
Tanuld meg az érzést, aminek az azonnal a szava, és támadj
be komolyan.
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2. Követés
Amikor az ellenfeled meg akarja támadni egy nyílásod,
akkor gyorsan siess oda a kardoddal és zárd le, és azonnal
támadj is az egyik nyílására. Ezt a technikát nagyon fontos,
hogy jól ismerjed, ha jól akarsz vívni.
3. Vágás
Ha az ellenfeled a lekötésből vissza akar vonulni, vagy
körbe akar ütni, akkor azonnal mozdulj utána és a hosszú
éleddel üsd meg a kezét, és az erőseddel, a pajzsoddal, vagy a
keresztvasaddal lökd el magadtól. Miközben össze akarja
szedni magát ezután, azonnal üss be a következő nyílására.
4. Körbeütés
Amikor lekötöttél a kardja egyik oldalán azonnal hagyd
ott ezt a kötést és üss át a másik oldalára.
5. Lecsúsztatás
Ha lekötöttél az ellenfeleddel, akkor húzd vissza a
kezeidet magadhoz, és e közben hagyd lecsúszni a kardját a
pengéden, majd rántsd át a kardodat az övé alatt, vidd
magasabbra a markolatot és támadj egyet a másik oldalról.
6. Félrevezetés
Ha az ellenfeleddel szemben állsz, tégy úgy, mintha az
egyik nyílását meg akarnád támadni, de a helyett támadj meg
egy másikat, ezzel őt félrevezeted és ez után könnyedén végre
tudsz hajtani sok különböző technikát. De az ellenfeled nem
csak egy ütéssel vezetheted félre, hanem különböző ideiglenes
állások mutogatásával is, és amint rámozdul az egyikre, támadj
egy másik helyről.
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7. Lerepülés
Ha az elővívásban vagy a munkában egy nyílás fele
ütsz, és ezt az ellenfeled el akarja kapni a levegőben, akkor ne
hagyd, hogy a kardok találkozzanak, hanem húzd el onnan és
támadj egy másik nyílásra. Vigyázz arra, hogy csak a kardoddal
mozdulj és ne a testeddel, így elkerülheted a sérülést.
8. Félre helyezés
Mindig fontos azt tudnod, hogy a vívásban hogyan kell
jól félre helyezni az ellenfeled kardját, és ez nem csak arról
szól, hogy elütöd magadtól. Hanem sokkal fontosabb, hogy
miközben a nyílásodtól elvezeted a támadását, aközben egy
olyan nyílást alakíts ki az ellenfeleden, ahova gond nélkül
betámadhatsz. Ez igazából nem egy külön technika, hanem ez
egy olyan tudás, ami mindig hasznos.
Példa: Ha az elővívásban a váltóban állsz, és
megtámad az ellenfeled egy felső ütéssel, akkor vidd fel a
hosszú éledet az ellenfeled kardjának erős részére, lépj ki a
jobb lábaddal a balja felé, és helyezd félre. Amint találkoznak a
kardok, fordítsd be a rövid éledet és siess a fejére.
9. Parittya
Állj a bolond állásba, és kezd el a kardodat visszahúzni
a jobb oldaladhoz, miközben húzod vissza a kardodat, lépj
előre a jobb lábaddal és lődd ki a fejére az ütésedet. Az ütés
úgy fog kirepülni, mint egy kő a parittyából.
10. Húzás
Amikor lekötöttél az ellenfeleddel, a hosszú éleddel,
vagy egy nyílásra támadtál, akkor húzd vissza a kardodat és
tégy úgy, mintha a másik oldalról akarnál ütni, de azonnal
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támadj a rövid éleddel arra az oldalra, ahonnan az előbb
eljöttél, ezzel nagyon jól félrevezeted az ellenfeled.
11. Duplázás
Üss jobbról a bal fülére, és amikor a két kard találkozik
és az ellenfeled erős, emeld fel a gombodat a jobb kezed alá és
üsd meg a fejét a rövid éleddel úgy, hogy közben a
keresztvasaddal vagy a pengéddel fogod el a kardját. Vagy tégy
hasonlóan, de a második ütésed ne a rövid, hanem a hosszú
éleddel menjen
12. Kiszorítás
Ha lekötöttél az ellenfeleddel a bal oldalán, akkor szúrj
úgy, hogy a gombod a jobb karod alá kerüljön. Ha ezután az
ellenfeled jobbról akarja megtámadni a fejedet, akkor
keresztezett kezekkel és a keresztvasaddal nyomd el a kardját
oldalra, hogy ne tudjon ellened dolgozni, de neked legyen
elegendő helyed a munkához.
13. Átkapás
Az átkapást kétféleképpen teheted, ha a kiszorítás után
a kardját magad alá kényszerítetted és a keresztvasaddal jól
leszorítod, akkor üss be a pengéddel a fejére.
Ha kiszorított téged az ellenfeled, akkor lépj ki a bal
lábaddal a jobb oldala felé, vidd fel a gombodat a jobb keze
fölé és kapd át a pengédet az övé alatt és a rövid éleddel üsd
fejbe.
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14. Hibázás
Amikor egy nyílásra támadsz és látod, hogy az
ellenfeled ezt védeni fogja, akkor mielőtt a két kard összeérne,
vidd el a támadásod arról a célpontról, hagyd, hogy a védése
elmenjen és támadj a másik oldalára.
Példa: Ha az elővívásban a jobb oldali dühállásban
vagy, akkor amint el tudod érni, lépj és támadd meg a bal fülét
és a kardját. Ezután emeld fel a markolatgombodat, és hagyd,
hogy lecsússzon az ütése a bal oldalához közel, majd rántsd át
a fejed fölött, majd támadd meg a másik oldalról a jobb karja
fölött a fejét.
15. Kör
Ha magasan kötöttél le az ellenfeleddel és egyikőtök
sem mutat nyílást a másiknak, akkor üss be keresztezett
kezekkel és rövid éllel közel a jobb oldalához a jobb fülére úgy,
hogy a kezeid a fejed fölött legyenek. Ez után lépj a jobb
lábaddal a jobb oldala felé, vagy lépj hátra és támadd meg egy
felső ütéssel.
16. Egyszerű körül
Rántsd le az ellenfeled kardjáról vagy nyílásáról a
kardodat és vidd körbe a fejed körül és üsd meg a másik
oldalról.
17. Dupla körül
Rántsd le erősen a kardodat az övéről és kerüld meg
vele kétszer a fejedet, egyszer mindkét irányban, és üsd meg
mindkét oldalról.
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18. Csavarás
Ha összekötöttél az ellenfeleddel, akkor csavard be a
kardod hegyét a fejére. És mindig maradj erősen a kardján
csavarás közben, hogy megérezhesd, ha el akarna mozdulni.
Összesen huszonnégy csavarás van. Mindegyik
csavarás lehet külső illetve belső, lehet csavarni fent és lent,
jobb- és baloldalon, és mindegyik csavarás lehet ütés, vágás,
vagy szúrás.
Példa: Ha felülről üt rád, akkor köss rá a kardjára a
jobb oldaladról egy kereszttel. Amint találkoznak, lökd be a
markolatgombodat a jobb karod alá, és csavard rá a rövid
éledet a fejére, és legyél erős a kardján ezzel az ütéssel, ha
gyors és védi a szúrásod, vagy azt érzed, hogy továbbmozdul
egy másik nyílásodra, akkor húzd át a markolatgombodat a
karod alatt felülre, és üsd meg a rövid éleddel a bal fülét egy
kereszttel.
Példa: ha az ellenfeleddel lekötsz az dühütéssel, akkor
amint védi, a karjaidat oldalra kinyomva csavarj be a bal felső
nyílásába felülről. Ha védi, akkor maradj erős, és csavarj
tovább a markolatodat a fejed előtt tartva a bal alsó nyílására.
Ha védi, akkor keresd a jobb alsó nyílását a hegyeddel. Ha
ismét védi, akkor maradj a kardoddal a bal oldaladon, és lógasd
be hegyedet felülről a jobb felső nyílásába.

Változtatás: Ezzel a névvel azt a csavarást illetik,

amikor egy felső ütésből egy alsó nyílásba csavarsz. Például, ha
egy felső ütést ütsz az ellenfeled ellen a jobb oldaladról, és ő
ezt védi, akkor csavard be a rövid éledet a kardja fölött az alsó
nyílására.
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19. Átcsavarás
Ha rácsavartál az ellenfeled fejére a jobb oldaladról,
akkor lépj át a bal oldalad fele jobb lábaddal, ereszd le a
markolatodat és emeld át a másik oldalra a kardodat és csavarj
egyet erről az oldalról is a fejére.
20. Váltás
Sokféle váltás létezik. Válthatsz egyik oldalról a
másikra, egyik nyílásról a másikra, egyik állásból a másikba
támadás előtt. És figyelj arra nagyon, hogy a váltás csak a kard
ellen működik, ha a testet támadod, akkor nem, mert akkor
magadat veszélyezteted.
Példa: Az elővívásban üss egy felsőt, vagy egy
dühütést jobbról, az ellenfeled bal oldala ellen. És a kardra üss,
ne a testére, majd alulról keresztezett kezekkel kapd át az ütést,
lépj, és hosszan üss be a másik felső nyílásba, de figyelj nagyon
jól, nehogy kövessen, vagy félrehelyezzen.
Példa: Az elővívásban kerülj a hosszú hegybe, és nyúlj
ki hosszan magad elé, ha ekkor a kardodra üt, és ha innen
kiütni akar, vagy csavarni, akkor hagyd, hogy a hegyed alul
átlendüljön, és dolgozz a másik oldalára, ha véd, akkor válts a
másik oldalra, amíg be nem találsz egy nyíláson, vagy más
munkának nem találsz helyet, hogy azzal be tudj ütni.
21. Levágás
Ez a technika arra való, hogy megtartsd, vagy
visszanyerd az előnyödet. Üss hosszan az ellenfeledre mindkét
oldalról, így tartsd távol magadtól, mindaddig, amíg előnyös
helyzetet nem tudsz kialakítani.
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22. Kezek nyomása
Amikor valaki nagyon ostobán üt feléd, akkor kerülj a
karja elé koronával vagy egy magas félreütéssel, esetleg egy
akasztással, és fogadd a kardját, vagy a kezeit a kardod lapján.
Amikor le akar mozdulni a kardodról, akkor kövesd az erős
részeddel vagy a pajzsoddal és lökd el magadtól a pengéddel
vagy a pajzsoddal, majd üss be az egyik nyílására.
23. Elvezetés
Ha dühállásban állsz és megtámadnak egy ütéssel,
akkor küld át a pengéd a fejed felett úgy, hogy a kardja alá
kerülj, és a lapodon fogadd az ütését, úgy, hogy a hüvelykujjad
végig alul a pengéden, vagy a pajzsodon marad, és ez után
csinálj bármit, amit a helyzet enged.
24. Lógatás
Ha az ellenfeled megtámad, és te ekében állsz, akkor
emeld fel a markolatodat és kerülj lógatott hegybe, és a
pengéjét a kardod lapján fogadd.
25. Kitépés
Ha valakivel a jobb oldaladon kötsz le, akkor vidd el a
kardod markolatát a bal oldalad felé és lépj közelebb hozzá,
hogy a gomboddal tudj dolgozni. Majd tedd a gombodat a
kezei közé alulról vagy felülről, ahogyan kijön, és tépd ki a
kardját a kezéből.
26. Megakasztás
Ha az ellenfeled váltóállásban vagy bolondban áll,
akkor dobd rá a hosszú éledet a kardjára, ekkor a kezeidet
keresztezni fogod, és a keresztvasaddal fogod le így a kardját.
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27. Megelőzés
Ha valaki folyamatosan támadja a négy nyílásodat, és
rád akar törni, akkor ne védjed a támadásait, hanem lépj jól, és
üss erősen a kardjára vagy a kezére, így megelőzöd az ő
támadását, és ne hagyd, hogy oda támadjon, ahova akart,
hanem mindig előzd meg egy ütéssel. Ekkor nem tud élni az
előnyével, és amint lehetőséget látsz, támadd meg.
28. Felülfogás
Üss jobbról a bal felső nyílása felé, és ütés közben fogj
rá négy ujjaddal a pengédre vagy a pajzsodra úgy, hogy a
hüvelykujjad eközben a markolatodon marad, majd lógasd be a
pengédet a védése mögé és így üsd meg a fejét.
29. Lerohanás
A lerohanás nem más, mint amikor bemozdulsz az
ellenfeled kardja alá úgy, hogy ezzel olyan közel kerülj hozzá,
hogy birkózó fogásokat hajthass végre.
30. Rózsa
Amikor az ellenfeled hosszan kinyújtja a kardját feléd,
vagy a hosszúhegyben áll, akkor üsd meg kívülről, de ne találd
el, hanem vidd át a kardodat a karjai alatt a másik oldalára
körbe, és üsd meg, ezzel könnyen kimozdítod a
hosszúhegyből.
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VIII. fejezet
A visszavonulásról

A vívás közben előfordulhat olyan helyzet, hogy el
akarsz távolodni az ellenfeledtől. Vagy azért, mert előnyös
helyzetet akarsz ezzel kialakítani, vagy azért, mert az ellenfeled
túlzottan nagy erőkkel támad, és össze kell szedned magadat,
hogy rendesen vissza tudj támadni rá. Esetleg sikeresen
véghezvittél egy támadást és meg akarod előzni, hogy ő
bánthasson téged. Ezekben a helyzetekben vissza kell
vonulnod az ellenfeledtől.
A visszavonulásnak három fajtája van. Amikor az
ellenfeled előtt vonulsz vissza, amikor utána, és amikor vele
együtt szándékozol kimozdulni a harcból.
Ha előtte akarsz visszavonulni, akkor tegyél ellene
olyan darabokat és támadd úgy, hogy fel kelljen vinnie a
védelmét, és amint látod, hogy gyenge, támadd meg egy ütéssel
és lépj el tőle.
Ha utána akarsz visszavonulni, akkor az egyik
lehetőség erre a következő. Várj arra, hogy ő vonuljon vissza
előbb, ekkor várj addig, amíg meg nem teszi azt az ütést,
amivel el akar tőled mozdulni, és azonnal kövesd ezt az ütését
a kardja fölött. Így biztonságban leszel az ezt követő
támadásaitól.
Ha utána akarsz visszavonulni, akkor azt úgy is
teheted, hogy úgy csinálsz, mintha el akarnál távolodni tőle, és
amikor rád támad egy ütéssel, akkor üss egy hamisat és
távolodj el tőle. Így megvéded tőle a kardodat és rá tudsz
támadni egy másik nyílására.
Arról a helyzetről, amikor utána vonulsz vissza
Lichtenawer a következőt mondja nagyon helyesen.
Üsd meg, amint mozdul, ha előtted vonul vissza.
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Ha egyszerre akarsz visszavonulni vele, akkor úgy védd
magad a kardjától, hogy vele egyszerre lépsz ki, de az ellentétes
irányban, és figyelj arra, hogy a kardod az övé felett legyen, és
vele egyszerre üss.
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IX. fejezet
Az időzítés

Amikor az ellenfeleddel vívni szándékozol, akkor
tudnod kell, hogy mikor és milyen módon közelítsed meg őt,
és milyen helyzeteket alakíthatsz ki és ezeket hogyan kell
kihasználnod. Ehhez nyújt támpontot az előny, a hátrány, a
közben, az azonnal, az előütés, az után ütés és az idők
fogalmai.
1. Előny
Ha te támadod meg előbb az ellenfeledet, akkor neki
kell védenie, és nem tud oda támadni, ahova akar, és minden a
te szándékod szerint történhet, ekkor a tiéd az előny. Viszont,
ha ő támadott előbb, akkor védj jól és szerezd vissza az előnyt
egy számodra megfelelő pozíció kialakításával.
2. Hátrány
Az a helyzet, amikor nem tudod végrehajtani, amit
akarsz, és az ellenfeled folyamatosan támad téged, ekkor vissza
kell vonulnod a harcból és meg kell szerezned az előnyt. Az
előnyt újra az azonnal segítségével szerezheted meg, mert ezzel
sérülés nélkül vonulhatsz vissza.
3. Közben
Az, amikor te és az ellenfeled egyszerre támadtok. Ez a
kifejezés része az azonnal szónak is.
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4. Azonnal
Ez a szó arra utal, hogy mindig és minden helyzetben
figyelj. Figyelj mindenre, ami a vívásban van. Figyelsz arra,
hogy hol látsz az ellenfeleden nyílást, és oda is támadsz, hogy
hol tudsz rajta nyílást csinálni, és hogy be is támadsz oda, hogy
nem hozol létre magadon nyílást olyan helyen, amire nem
tudsz figyelni. És figyelj mindig arra, hogy hol vannak a
nyílásaid, és hogy hogyan tudod védeni őket. Egy szóval
mindenre figyelned kell, és ez az, amivel jó vívóvá válhatsz,
ami a vívás alapja.
5. Elő ütés
Az elő ütés célja az, hogy számunkra előnyös helyzetet
alakítsunk ki egy támadással. Valamint az, hogy az általunk
kigondolt technikához megfelelő pozíciót alakítsunk ki. Ezen
felül, ha az ellenfelet mi támadjuk meg, akkor neki védekeznie
kell, így ő kerül hátrányos helyzetbe. Tehát az előütéssel az
előnyt szerzed meg, de ez nem mindig a vívás elején történik,
bármikor cserélhet gazdát.
6. Után ütés
Az olyan ütés, ami az előütést követi az után ütés.
Ebből nem csak egy van, hanem sok, és lényege az, hogy az
ellenfélnek védekeznie kelljen, amíg mi kialakítjuk a számunkra
megfelelő helyzetet. Tehát az után ütéssel megtartod az előnyt.
Figyelj oda azokra a dolgokra, amiket előbb
említettem. Mindenekelőtt nyerd meg az előütést, és ha ezt
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megnyerted, akkor azonnal minden késedelem nélkül üsd meg
az után ütést is a kezére, vagy ahova akarod, mintha a két ütést
együtt akarnád megtenni. Az egyik a másikat merészen és
gyorsan kövesse, hogy ha az egyikkel tévesztenél, akkor a
másik találja el, mert így a tiéd lesz az előny, és nem tud majd
megütni az ellenfeled.
7. Az idők
A vívásban nyolc féle időt lehet megkülönböztetni,
amiből négy igaz és négy hamis.
Az igaz idők:
A kéz ideje
A kéz és a test ideje
A kéz, a test és a láb ideje
A kéz a test és a lábak ideje
A hamis idők:
A láb ideje
A láb és a test ideje
A láb, a test és a kéz ideje
A lábak, a test és a kéz ideje
Tehát igaz idő, és így igaz harc is mindaz, amit a
kezeddel előbb teszel, mint a lábaddal, és mindaz hamis, amit
előbb teszel a lábaddal, mint a kezeddel. Mert a kéz gyorsabb,
mint a láb, és ha a lábaddal mozdulsz előbb, akkor a kezeid
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szabadságát a lassabban mozgó lábadhoz kötöd, így
ugyanolyan lassú lesz, mint az, ezért rossz és hamis az ilyen
vívás.
A kéz ideje az, amikor egy állásból támadsz, anélkül,
hogy lépnél. A láb ideje az, amikor előre vagy oldalra lépsz,
hogy támadhass egyet. A kéz és a láb ideje az, amikor az
ütésedhez a megfelelő helyre mozdulsz, vagy amikor
visszavonulsz. Ekkor a kezed és a lábad egyforma gyors. A láb
és a kéz ideje az, amikor előbb lépsz a lábaddal, ekkor vagy a
leglassabb.
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X. fejezet
Az elemek összeillesztéséről

Az idáig említett dolgok nem mások, mint a vívás
egészének apró, de nagyon is fontos elemei. Ezeket az
elemeket kell összeilleszteni a jó víváshoz. Az idáig említett
dolgok az alapjai mindennek, ha ezeket nem tudod, akkor nem
tudsz továbbhaladni a vívni tanulásban sem. Ezért tanuld meg
mindet nagyon jól, és mindig legyenek a fejedben. Tudj
minden egyes darabot és minden felosztást, mert csak ezekkel
lehetsz jó vívóvá.
Figyelj mindig nagyon jól az ellenfeledre és az adott
helyzetre. Figyeld meg jól, hogy milyen az ellenfeled, nagy vagy
kicsi, erős vagy gyenge, esetleg gyors vagy lassú, és hogy
milyen állásban vár rád. Így magabiztosan eldöntheted, hogy
miként közeledj felé.
Mint feljebb már említettem, a vívás három részből áll,
az elővívás, a középső rész és a visszavonulás. A vívás első
részében minden, amire szükséged lesz az, hogy milyen
támadásokkal támadhatod meg különböző állásokon át az
ellenfeled. Ha ezekkel megközelíted az ellenfeled, és olyan
távolságba kerülsz, ahonnan tovább dolgozhatsz, vagy a kardja
alá kerülsz, és annak megfelelően cselekedsz. Ha megfelelő
távolságba értél, akkor a különböző technikákkal kell vívnod a
nyílásokra. Ez pedig nem más, mint a vívás középső része.
Ennek a vége a visszavonulás, amikor megsebesítetted az
ellenfeled, vagy úgy ítéled, hogy el kell tőle távolodnod. Ekkor
úgy lépsz el tőle, hogy ő ne tudjon megsebesíteni téged. De
hogy pontosan megértsd, hogy mire gondolok, bemutatok egy
teljes összecsapást, mind a három részével.
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Példa: Az elővívásban kerülj a jobb oldali váltóba, és
amint látod, hogy a kardjával ütni készül, azonnal üss egy
keresztet magad fölött a jobb oldaladról, az övével egy időben,
és lépj ki a bal oldala fele. Ha az ütése egyenesen a fejedre
irányul, akkor üsd meg a keresztütéseddel a bal fülét. Ekkor
figyeld meg, hogy nem támadja meg a fejedet egy direkt
ütéssel, hanem rácsavarja a hosszú élét a keresztütésedre, hogy
védjen, ekkor rántsd át gyorsan és üss egy hosszú keresztet a
jobb fülére, és lépj a bal lábaddal a jobbja felé, így
megtámadtad őt két kereszttel a váltóból. Ez ennek a
támadásnak az első része, és a vívás középső részébe a
következő módon jutsz. Ha körbe üt felülről a kardod körül,
akkor kövesd egy vágással a karjára, lökd el az erőseddel, a
pajzsoddal vagy a keresztvasaddal magadtól. És így még
mindig veszélyezteted egy szúrással, és még mindig nem ért el
téged. Majd siess kifele keresztezett kezekkel és üsd meg a
rövid éleddel a fejét a jobb karja fölött, és ekkor elérne a
szúrásával, de meg kell állnia, hogy félresöpörje az ütésed,
ekkor hagyd, hogy a kardod újra lerepüljön az övéről és üss
egy keresztet a bal fülére, miközben kilépsz a bal lábaddal.
Vagy ha nem üt körbe, hanem a hosszú éllel kívül marad,
akkor vidd át a kardod úgy, hogy a rövid éled az ő rövid élére
kerüljön, és vidd a kardján, majd a levegőben kapd át úgy,
hogy a kezeid újra magasan a fejed fölött keresztezve legyenek,
és üsd meg úgy, mint a legutóbb. Amikor a követésből a rövid
élével utánad nyúl a feje fölött lépj hátra a bal lábaddal és üss
egy erős keresztet a jobb oldaladról a rövid élére, és amint
pattan rajta, azonnal mozdulj vissza a jobb oldaladra és üss egy
felsőt.
102

Ebből láthatod, hogyan következik egyik rész a másik
után, és ebből áll az egész vívás. És tudd azt is, hogy egy
összetűzés legtöbbször két vagy három ütésből áll, amikor is
rárontasz, hogy megtámadd az elsővel, és követed a
másodikkal, majd ha szükségét látod és megfelelő helyen vagy,
akkor megtámadod egy harmadikkal.

103

XI. fejezet
A nyílásokra való vívásról

Idáig bemutattam, hogy mik a vívás legalapvetőbb
elemei. Ezeket be kell gyakorolni úgy, hogy tökéletesen tudd
alkalmazni őket. Ebben a fejezetben azt magyarázom el, hogy
miként kell az egyes nyílásokra vívni. A könnyebb megértéshez
egy példával indítom ezt a részt.

Példa: Amikor az elővívásban az ellenfeledhez közel
kerülsz, akkor üss egyet az arcára a jobb oldaladról, majd még
egyet és még egyet, de vigyázz arra, hogy a bal lábad legyen
elől. A harmadik ütéseddel maradj az arca előtt
hosszúhegyben, és hagyd, hogy a pengéd elülső része átmenjen
a bal oldaladra, majd miközben a pengéd lefele megy, lépj és
rántsd meg úgy, hogy a markolatod legyen felül és így a jobb
oldaladról támadd meg a bal fülét. Amint az ütés talál, azonnal
mozdulj el onnan és üsd a másodikat alulról a jobb karjára, de
ennél az ütésnél nagyon vigyázz, hogy a keresztvasad magasan
legyen a fejed fölött, és védjen téged. Majd lépj közelebb
hozzá a bal lábaddal kicsit a jobbja felé ezzel az ütéseddel
együtt. Majd miután talált, gyorsan vidd a kardodat a jobb
oldaladra, és így a jobbodról üss a bal alsó nyílásába. És amint
ez az ütés talált vagy védte, azonnal rántsd át a kardod a fejed
fölött és üss a jobb fülére. Az első négy ütésednek gyorsnak
kell lennie, a lépéseidnek pedig határozottnak, hogy sikeres
legyél.
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Ne feledd azt, hogy a kardoddal három különböző
módon ütheted meg az ellenfeled. A hosszú élével, a rövid
élével és a lapjával. Amit az előbbi menetben a hosszú élével
tettél, azt megteheted a röviddel is és a lapjával is. És mindig
gyorsan és szabadon mozdulj egyik nyílásról a másikra.

Ha ezt a mozdulatsort jól begyakoroltad, tehát elsőnek
a bal felső nyílására majd a jobb alsóra, ahogy feljebb
mutattam, és ahogy a fenti ábrán a külső számok mutatják,
akkor megváltoztathatod az első ütésed. Üss először a bal alsó
nyílására majd a jobb felsőre, és úgy tovább, ahogy a kívülről
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második számsor mutatja. A harmadik az, amikor először a
jobb felsőt támadod meg, majd a bal alsót, ahogy a harmadik
számsor mutatja. És ehhez hasonlóan támadhatsz a negyedik,
a belső számsor szerint is. És mindezt tanuld meg végrehajtani
a hosszú éllel, majd a röviddel, végül a lappal is. És amikor
ezeket, és a négy nyílást megértetted, akkor menj tovább a
következő részre.
És mindig tedd ezeket a támadásokat, amíg szabad a
kardod, de ha elfogja, akkor azonnal használj
ellentámadásokat, olyanokat, amik oda illenek, és ezek már a
vívás második részéhez tartoznak. És amikor minden állásból
tudsz támadni, minden egyes nyílásra, és az ellenfeled
ugyanígy, és ha a középső részben az ellenfeled gyors, és nem
tudod elérni a nyílásait, akkor juttok el a harmadik részig, ami a
visszavonulás. És ez a része a legravaszabb a vívásnak
mindközül, mert amikor nem tudod megütni, és elfogta a
kardodat, akkor azonnal vedd le róla, és támadj be újra, vagy
csalj, és tégy úgy, mintha egyik nyílására támadnál, de támadj
máshova. És ha ezt is védi, akkor gyorsan mozdulj le a
kardjáról, és üss be egy nyílására, mindaddig tedd ezt, amíg
nem találod el. És a jobb megértés kedvéért, most példákkal
illusztrálom a fent említett dolgokat, és e példákon át, jól
megérthető a középső rész.
Amikor úgy támadtad meg az ellenfeled az
elővívásban, ahogy feljebb leírtam, és elég közel kerültél
ahhoz, hogy megtámadd, akkor az elsővel és a másodikkal üss
be nagyon keményen, de a harmadikkal ne üss be, hanem
gyorsan rántsd el onnan és menj a negyedikre, hogy az
biztosan találjon.
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Példa: Üss be az elsővel, és gyorsan mozdulj el a
másodikról és a harmadikról, de egyikkel se üss be, hanem a
negyedikkel találd el. Ehhez hasonlóan az elsővel és a
másodikkal harapj oda a nyílásaiba, és a következőt hagyd el,
és menj a következő nyílására, ahogy a számokkal bemutatott
példában már említettem, de most egyiket a másik után hagyd
el, mozdulj el róluk, vagy csalj velük. És mindig figyelj arra is,
hogy miként akarja az ellenfeled megtámadni a te nyílásaid. És
ha így haladsz, akkor hamarosan egy kötésbe érkezel, ahonnan
használj különböző technikákat, mint például a lecsúsztatás,
vagy a hibázás. És ha a nyílásaira támadsz, és védi az ütésedet,
akkor ne rántsd el a kardod azonnal, hanem hagyd, hogy
lecsússzon a támadása arra amerre támadtál, és ez után támadj
be egy másik nyílásába.

Példa: Ha a feljebb tanítottak szerint közeledsz az
ellenfeledhez, akkor lépj és üss egyet magasan a bal fülére a
jobb oldaladról, és amint védi ezt az ütésed, azonnal hagyd a
pengédet leesni a rövid éleddel közel a bal oldaladhoz, és
rántsd fel a markolatod és a gombodat magasra és ügyesen üss
be a jobb fülére a rövid éleddel úgy, hogy az ütés közben a
kezeid keresztezve legyenek.

Példa: Üss az elsővel keményen a bal fülére, majd
hagyd, hogy a következő közel menjen el a jobbjához, ahogy
feljebb említettem, és üss be újra a bal fülére, de ezt is hagyd
elmenni, és üss be a következő célpontra, amint megnyílik.
Mindezt átlósan és keresztezett kezekkel, ahogy feljebb
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leírtam. És a vívás közben mindig helyesen ítélj a szükségeid és
a lehetőségeid szerint. És tovább, ahogy mondtam, a teljes
munkában üss először a hosszú éleddel, majd a röviddel, és a
lappal is, ha van rá lehetőséged, és támadd a felső és az alsó
nyílásait is.

Példa: Az első ütéseddel üss egy hosszú felsőt a bal
fülére, majd amint találkoznak a kardok, rántsd fel mindkét
kezedet magad fölé úgy, hogy a gombod a jobb karod alá
kerüljön és üss a hosszú éleddel a bal oldalára alulról. Tehát
lépj közel hozzá úgy, hogy a bal lábad a jobbod mögött legyen
és e lépés közben vidd magasra markolatod. Majd üss egy alsót
közel a jobb oldaladhoz a nyílására miközben a jobb lábaddal
közelítesz hozzá, majd közel magadhoz rántsd át a jobb
oldaladra a kardod, és üsd a másodikat szintén a bal oldalára,
de ezt újra felülről, miközben a bal lábaddal hátra lépsz. És
ezzel jól véded magad a pengéddel.

Példa: Jobbról üss egy magasat a baljára, de a
levegőben keresztezd a kezeid és a rövid éleddel üsd meg a bal
fülét. Ahogy a következő képen is láthatod.
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Majd rántsd át újra a kezeidet, és egy kereszttel üsd
meg alulról a bal fülét, egy előre lépéssel. Rántsd át gyorsan a
balodhoz közel magad fölött, és szúrj át ezen az átrántáson a
gomboddal a jobb karod alatt, és újra keresztezett kezekkel üss
magasról a baljára. És figyeld meg e közben, hogyha a bal alsó
nyílására támadsz, akkor a kezeid mindig keresztezed, de ha a
felsőre, akkor nem mindig. És jegyezd meg erről a követező
példát.

Példa: Miközben közeledsz hozzá, üss egyet a rövid
éleddel a bal oldaladról a jobb fülére, anélkül, hogy
kereszteznéd a kezeidet, de a markolatgombod nézzen kifele, a
bal oldaladtól el. Majd rántsd át a kardod a fejed fölött
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miközben a levegőben keresztezed a kezeidet, és keresztezett
kezekkel üss be a jobb alsó nyílásába a bal oldaladról, és végig
tartsd a gombodat teljesen a pengéd mögött, és lépj duplákat a
jobb oldaladra. És így mind a lappal, mind az éllel üthetsz
felülről és alulról is. És ahogy korábban már magyaráztam,
mindig vidd és rántsd az ütéseidet egyik nyílásról a másikra, és
így egy oldalon támadhatod a felső és az alsó nyílást is.
Alapvetően, amikor megtámadsz egy felső nyílást, és látod,
hogy nem támad meg téged, hanem el akar fogni, akkor figyelj
arra, hogy ne üss be, hanem vidd a támadásod egy alsó
nyílásra, de amikor az ütésed alá kerül, akkor vidd a kardod az
erősére. És ebből a munkából jön majd a csavarás a kardon.
Név szerint, amikor rákötöttél a kardjára a jobb oldaladon a
balja ellen, akkor legyél erős a kardján, és lökd át a gombodat a
jobb karod alatt, és húzd át újra a gombodat és csavard rá a
rövid éledet a fejére. És ezt mind a két éllel mind és lappal is,
mindkét oldalon kívül és belül is meg tudod tenni.
Így megértheted, hogy a harmadik rész nem más, mint
a helyes gyakorlás. Ezt, és a vívás két fő részét, csak
gyakorlással lehet elsajátítani. Ami közben rengeteg dolgot
kipróbálhatsz, név szerint az első fő részben próbálkozhatsz
ütésekkel és állásokkal, lecsúsztatással, lerepüléssel, hibázással
és átváltással. Az ilyen ütéseket elfoghatod félreütésekkel és
rákötésekkel. A második fő részben, ehhez hasonlóan,
megtanulhatod, hogyan kell félreütni, követni, vágni, és az
összes többi technikát és darabot. És ezekkel megállíthatod az
ütéseket, amiket rád küld, vagy legalább megakadályozhatod,
hogy elérjék a kívánt céljukat. És ez a gyakorlás lényege, hogy
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először megtámadod az ellenfeled állásokon át, férfias
ütésekkel, anélkül, hogy megsebesítenéd a célpontod,
ravaszságot és ügyességet mutatva a félrevezetéseidben, majd
ez után megtámadod úgy, hogy áttörj egy megfelelő ütéssel,
ahonnan vagy visszavonulsz saját akaratod szerint, vagy
rákényszeríted, hogy vonuljon vissza, és azonnal követed.
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XII. fejezet
Vívás az állásokból

Nem nagy titok, ha elárulom, hogy az állásokat ez előtt
csak félig magyaráztam el, hiszen az állások nem csak úgy
vannak, hanem céljuk és hasznuk is van. És most el fogom
magyarázni, hogy melyik állást mikor és hogyan használd, és
melyik állás ellen mit kell tenned. És ha egy támadáshoz
készülődsz, és felveszed az ennek megfelelő állást, akkor
dönthetsz úgy, hogy nem támadsz, hanem az állásban maradsz,
ha a helyzet úgy kívánja. Tehát ne mindig támadj, és erre figyelj
jól, hanem mindig azt tedd, amit a helyzet megkíván.

1. Tető
Ha egy felső ütést akarsz tenni, akkor a legmagasabb
pontjában a tetőállásba jutsz, és innen indíthatod el a támadást,
de ugyanakkor dönthetsz úgy is, hogy ebben az állásban
maradsz. És ha úgy döntesz, hogy megteszed a felső ütést,
akkor csak egy pillanatra állj meg a tetőállásban, és azonnal
indítsd el a támadást. És abban a pillanatban, amikor a tetőben
állsz, vizsgáld meg, hogy megfelelő lesz-e a támadás. De ha
megindítod a támadást, akkor még mindig válthatsz egy
másikra, ha azt jobbnak ítéled, például egy középső ütésre.

Ha rád támad, miközben te felveszed a tetőállást, így
tehetsz:
Első: Amikor visszahúzod a kardodat, vagy másféle
módon emeled fel, hogy egy felső ütéshez készülődj, és pont
ekkor rá támad a bal oldaladra, a fejedre, akkor üss rá a
támadására teljesen ki, a baloldala felé, a külső lapoddal erősen
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az erős részre úgy, hogy a kardod elülső része befele
csapódjon, rá a fejére.
Második: Ha egyszerre ütsz vele, és te kardod az övé
fölé kerül, akkor rántsd át a kardod magad fölött és átlósan
alulról üss rá a jobb karjára, és e közben lépj ki teljesen balra
úgy, hogy közben a fejedet teljesen a kardod pengéje mögé
rejted. Innen azonnal vidd tovább a kardod fölfele és üsd meg
a bal fülét a rövid éleddel, és ha látod, hogy ezt védeni fogja,
akkor ne érje el a kardod a kardját, hanem még a levegőben
keresztezd a kezeidet úgy, hogy a jobb a bal fölé kerüljön, és
üsd meg erősen a jobb fülét a rövid éleddel, majd üss át egy
kereszttel a másik oldalra és lépj el. Ha az előbb említett alsó
ütésedet követi, és emiatt nem tudsz lecsúsztatni, akkor figyelj
jól, és amint el akar mozdulni a kardodról, azonnal kövesd egy
vágással a karjára.
Harmadik: Ha alulról üt egyet a bal oldaladra, akkor
azonnal üss rá a kardjának az erős részére a hosszú éleddel,
majd amint a kardod megcsúszik az övén, akkor rántsd át
magad fölött és üsd meg a bal fülét a rövid éleddel, miközben
kilépsz a bal oldala felé. Ekkor sietni fog, hogy kivédje az ütést,
ezért üss át gyorsan a hosszú éleddel a jobb fülére, lépj ki a
jobb oldala felé úgy, hogy a keresztvasad a fejed fölött
maradjon, és amint ráüt a támadásodra vidd lejjebb az ütésed a
karjára. Ha még ezzel sem sebesítetted meg, akkor kövesd
tovább a karján maradva, és amint a legkisebb mozdulatot
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teszi, azonnal támadj be egy másik nyílására és ezzel üsd el
magadtól.
Negyedik: Ha a jobb oldaladra támad, miközben a
tetőállásba kerülsz, akkor gyorsan lépj ki a bal lábaddal a jobb
oldala felé az ütése elől, és eközben vidd le a kardod hosszú
élét az erős részére, és amint odaér a kardod, azonnal lökd át a
markolatgombodat a kezed alá, és így keresztezett kezekkel
üsd meg a fejét a rövid éleddel a kardja fölött, vagy közel
ahhoz. Ha a kardját a jobbod fölé viszi, akkor hagyd, hogy
lecsússzon a rövid éleden közel hozzád, lépj át teljesen a bal
oldala felé, és üss a hosszú éleddel felülről egyenesen a fejére,
és rántsd át újra magasan, és egy keresztütéssel üss a bal fülére
alulról úgy, hogy a bal lábaddal kilépsz, és ezután üsd el
magadtól.

Ha nem támad meg, miközben felveszed a tetőállást:
Első: Ha az elővívásban a tetőállásba kerülsz, és ő nem
támad rád azonnal, és így magadnál tarthatod az előnyt, akkor
azonnal keresztezd a karjaidat a fejed fölött, a jobbot a bal
fölé, mintha arcon akarnád szúrni, lépj a jobb lábaddal ez alá
és támadd meg a rövid éleddel, egy keresztütéssel a bal fülét a
jobb oldaladról. Innen azonnal rántsd vissza és támadd meg
egy keresztütéssel a jobb alsó nyílását, de ne hagyd itt a
kardodat, hanem vidd át újra magad fölött és a rövid éleddel
üsd meg a bal fülét, majd keresztezett kezekkel újra üsd meg a
rövid éleddel a jobb fülét, majd amint ez talált lépj vissza a bal
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lábaddal és üsd meg a bal karját alulról a hosszú éleddel.
Ahogy a következő képen is láthatod.

Ha miközben kilépsz az alsó ütésedhez, be akar
támadni a bal alsó nyílásodba, akkor lépj hozzá a bal lábaddal
és keresztezett kezekkel dobd rá az ütésére a rövid éledet, így
támadd meg egy alsó ütéssel. Ezt láthatod az alábbi képen.
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Ha ezután újra átviszi a kardját maga fölött, akkor vidd
át teljesen a kardodat a bal oldaladra keresztezett kezekkel, és
amint üt, fogadd az ütését a bal oldaladon a külső éleddel,
majd üss kifele egy erős középsőt úgy, hogy a fejed fölött
repüljön el, és közben a kezeidet keresztezd a levegőben, ezzel
együtt lépj ki teljesen a jobb oldala felé. Eközben folyamatosan
tartsd a kezeidet magasan, és hagyd, hogy a rövid éled
lecsússzon közel a jobb füléhez, majd üss egyet hosszan és lépj
el. Ezután sok jó mozdulatot tehetsz, de ezt már magadnak
kell kitalálnod. Gondold végig jól, és játszd le a fejedben, hogy
miket tehetsz innen.
Második: Amikor az elővívásban a tetőállásba kerülsz,
akkor vidd le a kardodat magad elé a bal oldaladra, rántsd át a
fejed fölött és üss egy magas középsőt a hosszú éleddel a bal
oldalára, a nyakára vagy a torkára, amint innen visszavonul,
azonnal rántsd át a fejed fölött ismét és üss egy magas
középsőt a bal oldaladról a jobb oldalára, amint ezt védi,
azonnal üss egy felsőt a fejére. Ennek a három ütésnek
gyorsan kell követni egymást. Ha több helyet akarsz
magadnak, akkor miközben leviszed a kardodat a tetőből, vidd
fel a markolatgombodat a bal oldaladra, majd alulról a jobb
oldaladon húzd fel a kardodat és vidd át a fejed fölött és a
rövid éleddel üss a jobb fülére, de csald el az ütést. Ezután lépj
közelebb hozzá és találd el a rövid éleddel, üss egy erős
dühütést a bal oldalára, majd kövesse ezt még több ütés, de
már messzebbről. Így könnyen eltávolodhatsz az ellenfeledtől.
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2. A tető megtörése
Első: Ha észreveszed, hogy az ellenfeled egy pillanatra a
tetőállásba került, akkor azonnal vedd fel az elővívásban a
kulcs állását, innen emeld fel mindkét kezedet keresztezve
magasra a fejed fölé, és eközben lépj közelebb hozzá a jobb
lábaddal. Üss egy erős alsót innen úgy, hogy a kardod rövid éle
a jobb combodhoz közel menjen el, végig az ellenfeled
függőleges vonalán, és a kardod így a fejed fölé kerül. Mozdulj
el innen egy alsó ütéssel a bal oldaladról a jobbod felé, tartsd a
kezeidet magasan a védés közben, és amint hozzá ér a kardod
a kardjához lépj ki a jobb lábaddal a bal oldala felé, és üss a
rövid éleddel a bal fülére. Ezt folytasd két alsó ütéssel,
amikhez lépsz is. Majd innen üss egy keresztet a jobb fülére,
ezzel szinte egy időben lépj hátra a jobb lábaddal a balod felé,
így a keresztütés mélyebbre megy. Ekkor vele egy időben tudsz
ütni, és tőle ellépni.
Második: Vagy ha a tetőállásból egy alsó állásba
mozdul, akkor kövesd őt két erős alsó ütéssel, abból az
állásból, ami neked tetszik, de tudj belőlük gyorsan ütni.
Mindkettőt a rövid éleddel tedd, mindegyikhez lépj is, és a
fejére támadj. Ezután gyorsan köss rá a kardjára. Ha el akar
mozdulni, akkor kövesd, ha marad, akkor csavarj rá, vagy tépd
ki, és folytasd a munkádat, ahogy neked tetszik.
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3. Dühállás
Jobboldali dühállás:
Első: Ha az elővívásban a dühállásba kerülsz, akkor
amint el tudod érni, lépj és üss egy dühütést a bal fülére, ezt
védenie kell majd. Ezt az ütést kövesse egy gyors alsó, a jobb
alsó nyílására. Ha elérted a munkáddal, és azt látod, hogy
ütéshez készülődik, akkor gyorsan vidd le a kardod és támadj a
karjára a rohama mögé, így nem tud munkához jutni, és nem
tudja jól védeni magát. Ekkor lökd el magadtól úgy, hogy
majdnem elessen, de közben támadd meg a következő nyílását,
ha eléri ezt, és félreüt téged, akkor kövesd egy vágással vagy
egy félreütéssel és dobd rá az ütésére a kardodat, ha
elmozdulna a kardodról, akkor vágd meg a jobb karját ismét.
Viszont ha marad, akkor lökd félre a kardját a keresztvasaddal
és hagyd, hogy a kardod gyorsan átrepüljön a következő
nyílására. És arra mindig figyelj, hogy ha az ellenfeled el akar
mozdulni a kardodról, vagy le akar csúsztatni, akkor mindig
használd a vágást, és ahol nem tudsz vágni, ott nem lehet jó a
vívásod.
Második: Ha a jobb oldali dühállásban állsz, és az
ellenfeled a bal oldaladra a támad a jobb oldaláról. Ekkor lépj
egyet a jobb lábaddal és fogadd az ütését a kardja alatt és a
fejed fölött a lapoddal úgy, hogy a hüvelykujjad alul legyen, és
a penge egy kicsit a föld fele lógjon, és amint megcsúszik a
kardja a tiéden, akkor lépj a bal lábaddal a jobb oldala felé, és
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csavard be a rövid éledet a kardja alatt a fejére. Ezt a helyzetet
a következő képen láthatod.

Ha megsebesítetted, akkor a kardod rövid élével
maradj a kardján, majd tépd ki felülről a kardját jobbra. Ahogy
a következő képen is láthatod.
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A csavarás közben a kezeid a levegőben keresztezve
legyenek, és üss be a lapoddal a jobb alsó nyílására, és amint
védi, akkor rántsd át felül a kardodat és üss egy csúszó ütést a
bal fülére, hagyd, hogy az ütés mélyen berepüljön a kezeid
fölött, és gyorsan vívd el magadat tőle.
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Harmadik: Ha az ellenfeled felülről támad meg téged,
akkor lépj ki és üss ellene egy jobb oldali magas középső ütést.
A hosszú élére üss rá a rövid éleddel, és amikor megközelíti a
kardod a bal fülét, akkor csúsztasd le az ütését és rántsd át a
kardod a fejed fölött, lépj és üsd meg befordított lappal, egy
magas középső ütéssel a jobb fülét.
Negyedik: Ha nem támad rád, akkor vedd fel a jobb
oldali dühállást és üss egyet a jobb oldaladról a bal lábad fölött
és érkezz a váltóba, majd innen ugyanezen a vonalon üss
vissza a rövid éleddel, így a kardod megint a válladra kerül.
Tedd meg ezt kétszer-háromszor, és amikor a megfelelő
lehetőséget látod, akkor a bal oldaladról a hamis éleddel indulj
el fölfele és vidd át a fejed fölött, majd üss be a jobb alsó
nyílásába két lépéssel. Ha ezt jól végrehajtottad, akkor üss
egyet a rövid éleddel a bal fülére mélyen, hagyd, hogy a
markolatgombod magasan fölfele lendüljön, mert így
mélyebbre üthetsz. Majd rántsd át újra a fejed fölött és támadj
a jobb oldalára, ezután azonnal üss egy keresztet a bal oldalára,
majd lépj hátra és vonulj vissza.
Ötödik: Az elővívásban üss a jobb dühállásba, és amint
az ellenfeled mozdul, azonnal emeld át a karodat a fejed fölött
és lökd előre a kardod hegyét, mintha arcon akarnád szúrni, de
rántsd át újra és üss a jobb alulról az ellenfeled bal fülére vagy
karjára, miközben hátralépsz. Ha ekkor veled egy időben üt
egyet felülről, akkor amint a kardok találkoznak, átlósan üss be
mélyen a jobb felső nyílásába a belső lapoddal úgy, hogy a
kezeid keresztezve legyenek, majd húzd vissza magadhoz,
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mintha a bal oldalára akarnál ütni, de e helyett rántsd át megint
a nélkül, hogy a kardok találkoznának, és üss a rövid éleddel a
jobb fülére, de csak horzsolja. Eközben tartsd a kezedet
magasan és lépj körkörösen, majd lépj vissza és üss egy felsőt a
fejére, majd újra rántsd át fölfele és támadj egy magas
középsőt. Majd menj fel koronába és üss egy keresztet jobbra
a hosszú éleddel, majd balra a rövid éleddel, miközben a
hüvelykujjad mindig alul, a pengéden marad, majd lépj el tőle.
Hatodik: Ha az ellenfeled a jobb oldali dühállásban van,
akkor fogj rá a bal kezeddel a feléd álló kardjának a hegyére
gyorsan, majd üsd meg.
Valamint ha már nagyon
megsebesítetted, akkor nyúlj át jobb karja alatt a jobb kezeddel
és markold meg a markolatát a két keze között. Ezzel a
fogással a kardja a nyakára kerül, és könnyen a földre
döntheted.

Baloldali dühállás:
Első: Ha az elővívásban a baloldali dühállásba kerülsz,
akkor vidd át a jobb combod fölött, mint ahogy az előbbi
menetben a bal fölött vitted, üss hármat egymás után, majd
lépj és üss egyet a baloldalról alulról a jobb oldalára erősen, és
hagyd, hogy a kardod átrepüljön a jobb oldaladra az alsó ütés
közben, majd rántsd át a fejed fölött, majd üss egy erős
keresztütést a bal fülére. Ezután üss középsőt mind a négy
nyílására, a bal oldalára a keze fölött fentre és lentre, a jobb
oldalára pedig a belső lapoddal üss, a keze alatt.
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Második: Ha az ellenfeled felvesz a bal oldali dühállást,
akkor nagyon gyorsan lépj hozzá, és fogj rá a bal kezére vagy a
markolatgombjára, majd nyomd hátra a kardját, a háta mögé,
és szúrd vagy üsd meg.

Szabály: Ha a jobb- vagy a baloldali dühállásban állsz, és az ellenfeled
alulról üt a jobb- vagy a baloldali nyílásra, akkor üss egyet kifele a
hosszú éleddel, és amint találkoznak, lődd be a kardod hegyét a kardján
az arcába, majd támadj be a következő nyílására.

4. Ökör
Figyeld meg, hogy minden állásból négy lényegesen
különböző módon támadhatsz, mégpedig a négy nyílásra.

Ha előbb támadsz, mint az ellenfeled:
Első: Az első az, amikor az ellenfeledet egy zuhanó
ütéssel támadod meg, amit úgy hajtasz végre, hogy zuhanás
közben megállítod magad előtt a kardod hegyét úgy, mintha
arcon akarnád szúrni, és amint ebből el tudod érni az
ellenfeled, mindegy hogy magas középső ütéssel, vagy
dühütéssel, felülről vagy alulról, rövid vagy hosszú éllel, esetleg
lappal, támadd meg azonnal. Tedd ezt gyorsan és határozottan
az ellenfeled előtt, így rákényszeríted az akaratodat, és nem tud
majd dolgozni a nélkül, hogy te el ne lépnél tőle, és ha
megpróbál dolgozni, akkor máris a nyakánál leszel követéssel,
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vágással és ütéssel, és más hasonló darabokkal ne hagyd
dolgozni.
Második: Ha az elővívásban az ökörállásba kerülsz egy
zuhanó ütésből, akkor amint el tudod érni, üss egy erős
dühütést jobb oldaladról a bal fülére, egy hosszú lépéssel, a
jobb lábaddal. Amint az ütés eltalálja, akkor azonnal rántsd át
és üss még egyet a bal karjára, szintén hosszú éllel, de az ütés
közben a bal lábaddal lépj a jobb oldalára, és vidd el a fejedet
oldalra a pengéd mögé, ekkor ő már valószínűleg ütni akar
vagy kinyújtja a kardját, hogy védjen. Ezért lógasd le a
pengédet a jobb karod fölött, eközben pedig emeld át a
markolatodat a fejed fölött és kapd el a pengéjét a hosszú
éleddel vagy a lapoddal, és tégy egy erős magas középső ütést a
kardja ellen, és teljesen vidd el a kardod oldalra. Majd hagyd,
hogy a pengéd átrepüljön fölötted, és üsd meg a bal fülét egy
kereszttel, majd megint rántsd át a kardod a fejed fölött és üss
egy erőset a jobb fülére is a külső lapoddal, ahogy ezen a
képen láthatod.
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De lépj ki közben a bal lábaddal a jobb oldala felé.
Ebből a lapütésből, avagy pattanó ütésből rántsd át a kardodat
a fejed fölött, a kezeidet magasan tartva a hosszú éleddel üss rá
a jobb karjára, de ne találd el, hanem üss át a bal fülére egy
keresztet, miközben hátralépsz a jobb lábaddal. Ebben a
menetben mindig tartalékban tarthatod a vágást, amivel még
több helyet nyerhetsz magadnak.

Szabály: Ha az ökörből el tudod érni, akkor vidd át a kardodat a
fejed fölött és üsd meg a külső lapoddal a bal fülét egy erős és jól célzott
középsővel, majd innen rántsd át újra a fejed fölött a kardodat és megint
üss egy középsőt a külső lapoddal, de most a jobb fülére. Innen vívj úgy,
ahogy jónak látod. Így mindig megtámadod két oldalról, és ezzel el is
tudsz lépni a vívásból.

Ha megtámad, miközben felveszed az ökörállást:
Ha felvetted az ökröt, de az ellenfeled előbb támad
meg, és nem tudsz egy ütést sem előütés ként megtenni, akkor
szúrj ki az ökörből az arcába, és állj meg a hosszú hegyben, és
e közben fordítsd rá a hosszú éledet az ütésére, majd innen
csavarj rá a következő nyílására.

132

5. Egyszarvú
Első: Az elővívásban legyen a bal lábad elől és üss a
jobb oldaladról alulról a rövid éleddel, kétszer egymás után, az
arcod előtt, a harmadik ütésnél maradj a hosszú hegyben, a
kardodat magad előtt kinyújtva, majd fordítsd a hosszú éledet
fölfele úgy, hogy a markolatgombod átlendüljön a jobb karod
alatt, így a kezeid keresztben lesznek, ezzel az egyszarvú
állásba kerültél. Innen üss előre, figyelve arra, hogy a bal lábad
elől maradjon, és üss két alsót egymás után, az elsőt a jobb
oldaladon, a másikat a balon, közel az ellenfeled testéhez úgy,
hogy a kezeidet ismét ugyanúgy keresztezd, mint a legutóbb.
Így ismét kerülj az egyszarvúba, majd emeld fel a bal lábadat,
de azonnal tedd is vissza, ezzel a csalással magadhoz
csalogatod, és a bal nyílásodra fog támadni, és amint támad,
enged le a kardodat, rántsd át a fejed fölött és üss egy középsőt
jobbról a hosszú éleddel a támadására, miközben a jobb
lábaddal előre lépsz, az ütést a kardod erős részén fogadd.
Amint a kardok találkoznak, lépj előre ismét a jobb lábaddal a
balja fele, majd emeld fel a kardodat egy kicsit magad fölé úgy,
hogy egy kicsit elmozdulj az övéről. Amikor magad fölé vitted
a kardodat lökd át a markolatgombodat a jobb karod alatt, így
keresztezed a kezeid, majd üss a belső lapoddal vagy a rövid
éleddel egy jobbra lépés közben a fejére. Ezt a helyzetet a
következő kép mutatja.
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Ekkor kinyitod a baloldali nyílásodat, és ő is ugyanígy
előre tör majd a nyílásodra, te ne tégy mást, mint vidd vissza a
gombodat a kezed alatt és kerülj a hosszú hegybe, így a hosszú
éled az ő kardjára kerül, és véded a támadást. Ahogy a
következő képen is láthatod.
134

Vagy amikor megtámadod keresztezett kezekkel a fejét,
és ezzel nyílást adsz a bal oldaladon, és ő ide be is támad,
akkor a kezeidet hagyd keresztezve és emeld a kardodat az övé
fölé, minél közelebb a markolatához, illetve a pajzsához, annál
jobb, majd rántsd meg a kardját a bal oldalad felé, ezt a
következő képen láthatod
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Amint közel ért a bal oldaladhoz, akkor emeld el a
kezeidet és üss be mélyen a bal fülére a rövid éleddel. Ezután
ügyesen üss rá a hosszú éleddel a kardjára, így ismét a hosszú
hegybe kerülve, innen pedig visszavonulhatsz a saját ízlésed
szerint.
Második: Vagy ha az egyszarvúba kerültél, és megtámad
egy felsővel az ellenfeled, akkor azonnal vidd át a kardod a
fejed fölött és köss rá a kardjára egy jobb oldali középső
ütéssel a balja ellen. Amint ebből elmozdul felfele, akkor ismét
kapd át a kardod úgy, hogy a jobb kezed a bal fölé kerüljön és
üsd meg a karjait keresztezett kezekkel és rövid éllel, miközben
ő még mindig körbe viszi a kardját. Ahogy a következő képen
is láthatod.
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Majd lökd ki a pajzsoddal a bal oldalad felé, és üss
gyorsan a következő nyílására, vagy kövesd mindaddig, amíg
tiéd nem lesz az előny.

Szabály: Ha az egyszarvúban állsz, és az ellenfeled megtámad téged a
jobb oldaláról a te bal oldalad felé egy felső ütéssel a fejedre, akkor dobd
rá a rövid éledet a kardjának az erős részére úgy, hogy a kezeid
keresztezve maradjanak, és az erős részed legyen fönt. Ehhez pontosan
akkor kell kilépned oldalra, amikor támad. Amint a kardok
találkoznak, azonnal kapd el a kardod az övéről és üsd meg a rövid
éleddel a fejét a kezei fölött, ezután üss a hosszú éleddel a kardjára és
lépj ki oldalra. Az egyszarvúból nagyon jól tudsz vívni és támadni alsóés keresztütésekkel.
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6. Kulcs
Ennek az állásnak azért kulcs a neve, mert minden
támadást és állást meg lehet törni vele. És ebből mindent
könnyen, és különösebb erőfeszítések nélkül megtörhetsz,
művészien és mesterien. Hiszen a kulcs egy olyan kis eszköz,
amivel a legerősebb várba is be tudsz menni, minden erő
nélkül, hát ilyen ez az állás is.
Első: Az elővívásban állj ebbe az állásba, és ebben állj
az ellenfeled minden állása ellen, legyen az alacsony vagy
magas, jobb- vagy baloldalon. Majd szúrj belőle egyenesen az
arcába ki a hosszú hegybe, ezt védenie kell, ha csak nem
akarja, hogy eltaláld. Majd sodord ki az ütését és vidd át a fejed
fölött a kardod, és üsd meg arról az oldalról, ahonnan előbb ő
akart megütni téged, ha védi, akkor ne is találd el, hanem repülj
le róla egy másik nyílásra, és üsd el magad tőle, amint egy
másik nyílást keresne.
Második: Ne állj másik állásba az ellenfeled ellen,
hanem ebből kényszerítsd őt támadásra, ütésekkel. És amint üt
egyet föntről vagy lentről, jobbról vagy balról, akkor szúrj ki a
hosszú hegybe az arca felé, és a szúrás közben fordítsd rá a
hosszú éledet a kardjára, amint elkaptad az ütését a hosszú éled
erős részén azonnal csavarj be a fejére. De ha gyorsan
elmozdul a kardodról és a másik oldalra üt, akkor támadd meg
vagy rohand le a fejét vagy a karjait mindaddig, amíg a kardja a
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levegőben van, majd siess lekötésbe és próbálj követést,
vágást, kitépést és eltérítést.

7. Lógatott hegy
Első: Az elővívásban üss az bal oldaladról felülről
erősen az arca felé kétszer, majd harmadszor is, de a
harmadiknál ne vidd el az arcod előtt, hanem fordítsd be a
lógatott hegybe, tedd meg ezt párszor addig, amíg nem látsz
megfelelő helyet egy technikának. A lógatott hegyet helyesen a
következő képen láthatod.
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Második: Ha az ellenfeled megtámad egy felsővel, vagy
egy középsővel, vagy egy alsóval az ujjaidra, vagy balról a
fejedre miközben a lógatott hegyben állsz, akkor lépj hátra a
bal lábaddal a bal oldala felé, majd vele egy időben húzd meg a
kardodat úgy, hogy fölötted legyen és a jobb vállad fele lógjon,
és üsd meg innen a baloldalon a fejét miközben oldalra lépsz.
Figyelj arra, hogy az ütés közben a markolatgombodat erősen
húzd a karodnak. Ezután rántsd át a kardodat a bal oldaladra,
és vidd körbe a fejed körül, majd egy kereszttel üsd meg a bal
oldalát.
Harmadik: Ha a jobb oldaladra üt felülről, akkor az
ütést fogadd a kardod lapján és lépj ki a jobb oldala felé, vagy
maradj ott kardjával a kardodon és csavard be a rövid éledet a
fejére. A csavarásból gyorsan fordítsd a kardodat a hosszú
hegybe, ezzel a további munkáját magadtól eltolhatod, ha
viszont alulról támad a jobb füledre, akkor ismét mozdulj a
hosszú hegybe és védd a támadását úgy, hogy félreütöd a
hosszú éleddel. Ezután lökd át a markolatgombodat a karod
alatt, lépj a bal lábaddal a jobb oldalára és üsd meg a rövid
éleddel a jobb fülét, ha ezt védi, akkor hagyd a kardját
lecsúszni közel magadhoz, és lépj hátra megint a bal lábaddal,
és üsd meg a bal fülét vagy karját egy középsővel. Ezután
vonulj vissza.
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8. Vaskapu
Első: Ha felülről üt meg, akkor keresztezett kezekkel
mozdulj rá és a kardod erős részén kapd el a kardját. Amint el
akar mozdulni a kardodról fölfele, azonnal üss egy alsót a
karjaira, ha nagyobb helyet akar magának csinálni, akkor
támadd a fejét.
Második: Ha a vaskapuból véded a felső ütését, akkor
amint a kardok megcsúsznak egymáson, azonnal csavard be a
jobb fülére a rövid éledet, majd csavarj újra a bal oldalára úgy,
hogy a markolatgombod alul maradjon, majd egy hátra lépéssel
üss hosszan előre a fejének bal oldalára.
Harmadik: Ha valaki alulról támad meg, akkor ess rá a
támadásra a hosszú éleddel és kerülj ezzel a hosszú hegybe.

Szabály: A vaskaput a kulccsal lehet megtörni. Mégpedig úgy, hogy
szúrj az arcába, ezzel felfele kényszeríted őt, majd vívj utána alulról.
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9. Közeli állás
Ebből az állásból a kampóval vívj. Amikor a jobb
oldali közeli állásban állsz, és az ellenfeled megtámadja egyik
nyílásodat, akkor lépj a jobb lábaddal a bal oldala felé, ki az
ütése elől, és üss keresztezett kezekkel a kezei fölött, a kardja
mögött a fejére, majd rántsd át a feje fölött és üsd meg a külső
lapoddal alulról a bal fülét.

10. Középállás
Első: Ha valaki úgy közelít feléd, hogy a kardját
kinyújtja maga elé hosszú hegybe, akkor vidd körbe a kardodat
a középállásból az övé fölött, hogy vissza tudj térni ugyanabba
a középállásba, mint előbb. Innen lendítsd meg a gyengédet a
feje felé a karja fölött. Vagy, ha miközben a rózsával akarnál
átmozdulni a kardján, a kardja fölött, lemozdul a nyílásodra,
akkor vidd ki a pengéjét oldalra a rövid éleddel, így
másodszorra is a középállásba kerülsz. Ekkor mielőtt ő
mozdulhatna a nyílásodra, a rózsával csinálja magadnak
elegendő helyet, és hagyd, hogy a fejed fölött körbemenjen a
kardod egy körrel, a következő nyílására.
Második: Ha az elővívásban a bal oldaladról ütsz, hogy
a középső állásba kerülj, és eközben az ellenfeled megtámad
felülről, akkor lépj ki az ütése elől a jobb oldalára, és dobd rá a
rövid éledet a jobb keze fölött, vagy azon kívül, a fejére.
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Ezután kapd át a kardodat felülről, és üsd meg egy felsővel, a
hosszú éleddel a bal oldaladról a jobb karja fölött. Ezután vívj
úgy, ahogy jónak látod.

11. Hosszú hegy
Első: Az elővívásban köss rá az ellenfeled kardjára egy
felső ütéssel, majd amint elmozdul a kardodról, támadd meg
alulról a két keze között, ahogy azt a most következő kép is
mutatja:

Második: Köss rá úgy, mint előbb, és amint
összekötöttetek egy rózsával törj be alulról, és lökd be a rövid
éledet a másik oldalról a fejére, vagy ami után betörtél alulról a
rózsával, rántsd ki a másik oldalra a rövid éleddel a kardját,
eközben keresztezd a kezeidet a levegőben, és üsd meg mélyen
a rövid éleddel a fejét.
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Harmadik: Köss rá az érkező ütésére, és amint
találkoznak a kardok, lökd át a markolatgombodat a jobb
karod alatt, miközben kilépsz teljesen a bal oldala felé, majd
mozdulj felfele továbbra is keresztezett kezekkel, és üsd meg a
hosszú éleddel alulról a kezei mögött a fejét úgy, hogy egy
rózsával lefele fordítod a kardját.
Negyedik: Amikor rákötöttél az ellenfeledre, engedd el a
bal kezeddel a markolatot, és fogd rá az ellenfeled pengéjét a
tiédre, eközben vidd át alulról a jobb kezeddel a markolatodat
az övé fölé, és lökd el a jobb oldalad felé. Ahogy itt látod.
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Ötödik: Ha kinyújtott karddal köt rá a tiédre, akkor
amint összekötöttél válts át alulról, majd gyorsan vidd be a
másik oldalról a kardod lapját a fülére. Ebből az átváltásból jó
meneteket tanulhatsz.
Hatodik: Ha valaki meg akar ütni, vagy rád akar kötni,
akkor vidd úgy a kardod, mintha te is le akarnál kötni, de
amint a kardok összeérnek, lökd fel a markolatgombodat, és
csavard fel a pengédet egy rózsával lentről fölfele. Ezzel fogd
el a hosszú éleddel a kardját. Ezt a következő képen láthatod.

Innen kétféle módon fejezheted be a mentet. Első
lehetőség, hogy amikor elfogtad az ütést, akkor vidd át a
pengédet alul, majd lökd ki a kardját a jobb oldalad felé, de a
levegőben keresztezd a kezeidet és a rövid éleddel üsd fejbe. A
másik lehetőség, hogy amikor elfogtad a kardját, akkor kilépsz
teljesen a bal oldala felé, és a hosszú éleddel megütöd a fejét a
bal keze fölött.
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12. Váltó
Első: Ha az ellenfeled hosszan előre nyúl védés közben
vagy a hosszú hegyben van, akkor üss a rövid éleddel a jobb
oldali váltóból a kardjára egyszer, majd még egyszer, majd
harmadszor üss a kardja alá és lépj a jobb lábaddal hozzá, és
üsd meg magasan a lapoddal vagy a rövid éleddel a bal fülét.
Ezt úgy tedd, ahogy a következő képen is megfigyelheted.
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Amikor el akar mozdulni a kardodról, akkor azonnal
engedd el a markolatodat a bal kezeddel, és egy kézzel kapd át
a kardodat a jobb oldalára, majd szúrd mellbe, miközben
ráfogsz újra a bal kezeddel. Ezt ezen a képen láthatod.

Ezután lökd el magadtól felfele fordított kezekkel,
megint engedd el a bal kezeddel a kardodat és vidd át a
kardodat a fejed fölött, majd üsd meg, miközben újra ráfogsz a
kardodra.
Második: Ha észreveszed, hogy az ellenfeled gyakran és
szívesen viszi magasra a kardját, akkor üss előtte egy nagyot, és
147

amint észreveszed, hogy megint magasra viszi a kardját, míg a
levegőben van, gyorsan üss egy középsőt jobbról a bal fülére,
és amint talált azonnal menj körbe és a belső lapoddal üss
mélyen a jobb fülére.

13. Ablaktörő
Első: Ha az ellenfeled kardja alá kerültél, és arra
kényszerülsz, hogy az ablaktörőbe mozdulj, akkor ezzel
mindkét kezedet és az ujjaidat kinyitod neki. Ezért azonnal lépj
ki teljesen, amikor felülről az ujjaidra akar ütni, és üss egy
keresztet a beérkező ütésére, de ne csak elfogd a kardját a
keresztvasaddal és az erősödön, hanem üsd meg a pengéd
elülső részével a fejét is. Ha viszont a kezedre akar ütni, akkor
üsd meg azt a kezét, amire ő is támad egy kereszttel alulról a
bejövő ütésén keresztül, figyelj jól, és amint továbbmozdul,
akkor üsd meg egy kereszttel vagy középsővel a karján, és ha
még tovább mozdulna, akkor kapd el a kardját egy középsővel,
a keresztvasaddal vagy pengéddel.
Második: Ha keresztet üt vagy alsót, akkor üss felülről a
pengéjére, vagy tégy úgy, mintha egy kereszttel a pengéje alá
akarnál kerülni, emiatt ő is egy kereszttel akar majd a tiéd alá
kerülni, de ne üsd be a keresztet, hanem lógasd rá a pengédet
teljesen az övére. Ezután húzd meg lefele és magadtól el a
keresztvasaddal, és hosszan üsd meg a rövid éleddel a fejét,
vagy amikor elfogtad a pengéjét a tied alatt, akkor próbálkozz
egy körbeütéssel vagy felülfogással.
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Harmadik: Ha valaki felsőt üt ellened, akkor üss ellene
balról alsóval, a hosszú éleddel, és amikor elveszi a kardját a
tiedről és magasra viszi a karját, akkor fogj rá a pengédre négy
ujjaddal a keresztvasad fölött, a hüvelykujjaddal pedig a
keresztvasad alatt. Ezt láthatod ezen a képen.

Innen ellökheted. Lépj a jobb lábaddal a jobb lába
mögé, és told meg a nyakánál fogva a rövid éleddel, majd lökd
be a markolatgombodat a jobb keze fölé a te jobb oldalad
irányába, és döntsd el a bal oldaladra a jobb lábad fölött.
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Negyedik: Ha kereszttel támad a bal füledre, akkor ess
rá felülről a hosszú éleddel a pengéjének közepére, majd fogj
rá négy ujjaddal a pengére a keresztvas fölött, és vidd be a
rövid éledet a pengéje fölött a fejére. Ahogy ezt a következő
kép is mutatja.

Majd lökd el magadtól a markolatgombodat, hogy
biztosítsad, hogy nem tudja védeni magát, így
megsebesítheted. Ha tovább dolgozik a pengéd alatt, akkor
kövesd, majd fogd meg a kezei fölött úgy, mint az előző
menetben. Vagy amikor rád üt a kereszttel, akkor fogd el a
lógatott pengéddel, és fogj rá a bal kezeddel a keresztvasára
vagy a pajzsára, majd csavard el magadtól. Ahogy ezt a
következő képen láthatod.
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Ötödik: Ha egy kereszttel rákötsz egy felső ütésre,
akkor csavard be a rövid éledet a fejére, amikor innen be akarja
csavarni a keresztből a rövid élét a bal füledre, akkor csavard
be a hosszú éledet felülről a pengéjére, így a sanda ütésbe
kerülsz, és eltalálod a fejét. Innen átcsavar majd a jobb vagy
bal oldaladra, így kinyitja a másik oldalát, így könnyen
eltalálhatod a fejét. Aztán ha befele akar csavarni, csavarj ellene
kifele, így eltalálod őt, ő pedig elvét téged. Figyelj, ha valakire
belülről csavarsz, és ő az előbbi csavarást akarja ellened tenni,
akkor tedd ezt. Csavarj be teljesen, de csavarás közben a rövid
éleddel rántsd ki arra az oldalra, amerről becsavartál, majd
kapd át a pengédet, vagy vívj egy másik darabbal.
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XIII. fejezet
A hosszú kardról

A most következő rész célja nem más, mint az, hogy a
idáig helyes alapokra helyezett, megfelelő sorrendben
összeállított és jól bemutatott részeket tovább finomítsam, és
példákon keresztül még jobban bemutassam, hogy a könnyű
megértést elősegítsem. Valamint a példákon kívül pár hasznos
tanácsot is megemlítek, amiket mindig tarts észben, és sose
felejtsd el őket. Ugyanis ezek az apró dolgok adják ki a vívás
egészét.

Tanácsok
Első: Ha vívni szándékozol, akkor csinálj magadnak
helyet és időt ahhoz a darabhoz, amit végre akarsz hajtani, és
ütésekkel és lépésekkel biztosítsad azt, hogy az ellenfelednek
ne legyen helye és ideje egy darabot, vagy állást végrehajtani.
Második: Figyelj nagyon, ha az elővívásban felvesz egy
állást. Ne hagyd, hogy felvegyen egy állást, hanem vívj előtte
tovább. Tehát keresd a következő nyílását és tégy úgy, mintha
meg akarnád ütni, de hagyd hibázni, vagy lerepülni, és támadj
egy másik nyílásra, de amint odaértél félig, vagy elérted a
kardját, akkor ne menj tovább, hanem üss egy keresztet, vagy
üss körbe, vagy amit csak megfelelőnek látsz az adott
helyzetben.
Harmadik: Ugyan nagyon sok jó állás van, és ez előtt
bemutattam már, és még ez után is bemutatok majd sok jó
darabot az egyes állásokból, de mindig jobb, ha nem állsz egy
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állásban sokáig. Ugyanis az állásból könnyen ki lehet találni,
hogy milyen darabot akarsz vívni, de az ütésekből nem. Meg
kell értened azt is, hogy miként tudsz valakit eltalálni, vagy a
nyílásain megtámadni, ha egy állásban van, és mindezt
hátrányból kell indítanod. Ha az ellenfeled egy állásban áll,
akkor támadd meg egy nyílását, és amint védte a támadásod, és
ezzel kimozdult az állásából, azonnal rántsd át a kardod a fejed
fölött, és támadj be arra a negyedre, avagy nyílásra, ahonnan
elmozdult, és ezzel az ütéssel ne legyél gyenge, hanem
keményen üss oda.
Példa: Amint észreveszed, hogy az ellenfeled az
elővívásban felveszi a dühállást, akkor azonnal üss át előtte a
bal oldaladról, a jobb oldaladra, de az ütés közben csavard át a
levegőben a kardodat úgy, mintha az ökörből akarnál szúrni,
de üss egyet alulról a kezeidet magasan tartva. Ezzel arra
kényszeríted, hogy védjen az állásából. Vagy arra, hogy egy
lépéssel üssön, ekkor üss te is egyet, és amint a kardok
találkoznak, rántsd át a fejed fölött és üss be a jobb fülére
keresztezett kezekkel és rövid éllel. Ha ezt a helyzet előállt,
akkor vigyázz jól a lépéseidre, a tested és az ütésed a lábaiddal
együtt mozduljanak. Amint eltaláltad a hegyét, akkor nagyon
jól félrevezetheted, állj úgy, mintha szűken akarnál lépni és
egyenesen, de lépj nagyot a találkozáskor, hogy emiatt az
ellenfeled eredeti szándéka ellenére nagyot kényszerüljön lépni,
ezzel pedig előnyre teszel szert.
Negyedik: Minden ütésed óvatosan és hosszan a négy
nyílásra szabadon menjen, és mindegyikkel a testet célozd.
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Ötödik: Ez egy nagyon fontos tanács, és figyelj jól,
hamar észre kell venned az előbukkanó nyílást, mert ebből
tudhatod, hogy hova támadj. Például gyakran előfordul, hogy
ha fent találkozik két ütés, akkor alul egy nyílás keletkezik, és
így biztosan nem hibázol.
Példa: Miközben az elővívásban az ellenfeledhez
közelítesz, és ha vele együtt ütsz egy jobb felsőt, akkor amint
találkoznak a kardok, üss gyorsan körbe a bal fülére, és e
közben lépj a bal lábaddal a jobb lábad mögé, így kétszer ütsz
be egy helyre.
Példa: Ha az ellenfeled úgy üt, mint előbb, akkor üss
ellene a bal oldaladról egy alsót úgy, hogy az ütését a
levegőben fogd el keresztezett kezekkel, és amint találkoznak,
üss a rövid éled hegyével, egy körrel a jobb fülére, de vigyázz
arra nagyon, hogy amikor találkoznak a kardok, akkor ne
tudjon felülről a rövid élével betalálni.
Példa: Indíts az ellenfeled ellen egy felső ütést, ekkor
amint azt észreveszed, hogy ő is egy felsőt üt, akkor fordítsd át
a felsődet egy alsóba, ez egy jó csalás, amivel a kardok fent a
levegőben találkoznak, és könnyedén eltalálhatod a bal fülét.
Példa: Ha az ellenfeled alulról üt, akkor ess rá felülről
a hosszú éleddel, és amint találkoznak, üss a következő
nyílására röptében, vagy a lappal üss el körbe a kardjáról a
következő nyílására.
Hatodik: Ha meg akarsz támadni valakit egy ütéssel
vagy egy szúrással, akkor mozdítsd úgy a kardod, mintha a
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kardod hegyéhez vagy az éléhez egy zsinórt kötöttél volna, és
az vezetné a nyíláshoz, ahova az imént támadni akartál, a
lehető legrövidebb és legegyszerűbb módon.
Hetedik: Tudd, hogy a jó vívónak minden dolog előtt a
kardját kell a legjobban ismernie, és tudnia kell biztosan
irányítani. És tudnia kell, hogyan fogja meg biztosan két kézzel
a keresztvas és a markolatgomb között. Így sokkal biztosabban
tudod irányítani a kardodat, és nagyobbat is tudsz vele ütni,
mintha egyik kezeddel a markolatgombot fognád. Hiszen a
kard olyan, mint egy mérleg, és ha nehéz a markolatgomb, a
pengének is nehéznek kell lennie. És ha nem fogod a
markolatgombot, hanem fölötte markolod meg a kardodat,
akkor a markolatgomb is lendíteni fogja a pengédet, emiatt lesz
erősebb az ütésed.
Nyolcadik: Tudd azt is, hogy ha komolyan szeretnél
vívni, akkor mindig legyen egy teljes, jó és kész darab a
fejedben, amit komolyan veszel, és folyamatosan észben
tartasz. És amikor vívni kezdesz, akkor gondold ezt
magadban: ez az, amit tenni akarok. Így biztosan a tiéd lesz az
előny, és megnyered az előütést.
Kilencedik: A víváshoz négy nagyon fontos alapelem
tartozik. Az ítélőképesség, a távolság, az idő, és a hely. Az
ítélőképességgel megfelelő távolságot találsz, a megfelelő
távolságból jó idővel tudsz dolgozni, a jó idővel megfelelő
helyet találhatsz egy támadásra, vagy egy visszavonulásra.
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Helyes ítélőképességgel meg tudod mondani, hogy
mikor éred el az ellenfeled, és ő mikor ér el téged, és hogy mit
tud tenni az ellenfeled, és mikor tudja megtenni. A távolsággal
látod, hogy melyik a megfelelő pozíció a támadáshoz és a
védéshez. Az idővel és a hellyel pedig a megfelelő pillanatot és
nyílást kaphatod el az ellenfeled megtámadásához, vagy a
támadásának védéséhez.
Tízedik: Minden csata előtt próbáld a legmegfelelőbb
pozíciót megtalálni. Figyeld meg a küzdőtér egyenetlenségeit,
fordulj úgy, hogy az ellenfeled arcába süssön a nap, helyezd a
kardodat készültségbe. Állj olyan távolságba tőle, hogy se a
karod, se a lábad, se a fejed, se a tested ne érje el a nélkül, hogy
lépni kelljen, amivel időt nyersz és megtámadhatod amint
helyet és időt adott neked a lépésével, vagy védheted a
támadását és innen dolgozhatsz tovább, vagy lépj egy kicsit
hátra, és támadd meg onnan. De mindig figyelj arra, hogy az
ellenfeled első mozdulatával lépj hátra egy picit, ezzel elvéve
tőle a megfelelő helyet, és felkészülhetsz egy azonnali
visszatámadásra.
Tizenegyedik: Három különféle emberrel találkozhatsz
vívásaid közben. Az első az, aki rád ront, mivel az ilyen a láb
idejét használja, ezért legcélravezetőbb, ha nagyon figyeled a
kezed idejét, és miközben lép, egy támadással elveszed az
idejét, hiszen ő hamis időben mozdult. A második az, aki
ütésekkel és szúrásokkal próbálkozik, és hátrafele lépked. Az
ilyen ellen a legjobb az, ha minél előbb lekötésbe kerülsz vele.
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A harmadik fajta az, aki állásokban vár. Az ilyen ember ütései
veszélyesek, mert könnyen veszélyes távolságba érhetnek, ezek
ellen erősen védekezned kell. Ezért amint olyan távolságba
érsz, hogy elérhet, akkor azonnal támadj be, vagy várd meg,
amíg megtámad, de mindenképpen húzódj vissza a kezed ideje
után a testeddel és a fejeddel.

1. A kampóütésről
A kampóütéssel férfias művészetet mutathatsz. Ezt az
ütést keresztezett kezekkel kell tenni, innen kapta a kampó
nevet is, és rövid éllel ütsz vele.
Példa: Ha az ellenfeled a jobb oldaláról a fejedre
támad felülről, akkor lépj ki teljesen a bal oldala felé, majd üss
keresztezett kezekkel, a rövid éleddel az ütésére, ekkor a
pengéd a találkozáskor a feje és a pengéje között lesz, a rövid
élén. Majd lépj tovább a jobb lábaddal a bal oldala felé, védj,
vagy vidd át a kardodat a kardjáról a karjára, majd rántsd meg
a karját lefele keresztezett kezekkel, innen már biztos találsz
egy olyan nyílást, ahova betámadhatsz, és ha megtalálod,
habozás nélkül támadj is be.
Példa: Amikor az ellenfeledhez közeledsz az
elővívásban, akkor tégy úgy, mintha kinyújtanád a kezedet egy
ütéshez, de keresztezd őket a levegőben, és üsd meg a
hegyeddel a kezeit vagy a karját, de vigyázz nagyon jól, és
amint befejezted az ütést, azonnal mozdulj egy keresztütéssel a
kardjára, hogy ne legyen további helye dolgozni.
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Példa: Ha egy kampóval beütsz, akkor az ütéseddel
lépj ki jól oldalra úgy, hogy a fejedet visszahúzod a pengéd
mögé, az ütése elől. Amikor rákötöttél a kardjára, akkor
gyorsan kapd át, vagy csavarj rá gyorsan a fejére, vagy tépj ki.
Példa: Ez a menet arról szól, hogy egy beérkező ütést
miként gyengítheted le. Az elővívásban figyelj jól, ha az
ellenfeled a jobb oldaláról üt, ekkor lépj ki teljesen az ütése
elől, és egy kereszttel, a hosszú éleddel üss rá a pengéjének
erős részére, a lapjára, ezzel az ütését legyengíted, ezért
biztosan össze kell szednie magát, és miközben megpróbálja
összeszedni magát, rácsavarhatsz vagy gyorsan beüthetsz a
fejére.
Törés: Ennek a törését a következő módon teheted, ha
látod, hogy valaki a beérkező ütésedet egy kampóval akarja
legyengíteni, akkor válts át a kardja alatt, és dolgozz azon az
oldalon, ahonnan a kampót ütötte.
Példa: Ha valakire kampót ütsz, és erősen áll neki
ellen, és ha más darabokkal felülről nem tudod elérni, akkor
csavarj át alul a markolatgomboddal, és fogj rá vele a másik
oldalról a pengéjére vagy a karjára, és tépd meg lefele, a tépés
közben pedig üsd meg a fejét a hosszú éleddel, vagy a tépés
helyett nyúlj be a markolatgomboddal a két keze közé, és
ezután tépd ki. Ahogy ezt a következő képen is láthatod.
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Példa: Ha valaki alsót üt ellened, akkor keresztezett
kezekkel, hosszú éllel üss rá a pengéjének erős részére, és
amint találkoznak, told el pengét magad előtt hátra, és
miközben előre tolod, csavard a rövid éledet gyorsan körbe az
arcába, vagy a fejére. Ha védené a gyors ütésedet, akkor menj
le róla, és üss körbe a fejed körül, és üss az alsó nyílására.
Példa: Ha egy kampót ütsz a jobb oldalára, és magasan
ellen áll neki, vagy védi, akkor csavard be alulról a
markolatgombodat, majd fogj rá vele felülről, emeld meg, és
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gyorsan üss be még mélyebben a rövid éleddel arra az oldalra,
ahonnan a kampót ütötted.
Példa: Az elővívásban állj a jobb oldali dühállásba, és
amint a levegőbe emeli a kardját, majd üss egy felsőt, de ne
fejezd be ezt az ütést, hanem keresztezd a kezeidet a
levegőben úgy, hogy a jobb kezed a bal fölé kerüljön, és üss
egy kampót az ütésére. Eközben lépj egy duplát a jobb oldala
felé, és üss a hosszú éleddel a jobb fülére, vagy egy átváltással
kerülj a keresztvasára a jobb oldalán, innen pedig dolgozz
csavarással, vágással és bármivel, ami ide megfelelő.

2. A körről
A kör a kampóütésből jön, és egy nagyon jó módja az
eltérítésnek, de ez nem üres járat, és nem is adod oda az
ütésed, mint a lecsúsztatásnál vagy a lerepülésnél, hanem
keményen odaütsz.
Példa: Ezt a darabot a következő módon hajtod végre,
amikor a lekötésben a kardja alá kerültél, akkor vidd fel a
kardodat magasra a fejed fölé, és amint kijöttél a lekötésből és
helyet látsz rá, keresztezd a kezeidet a levegőben és üss be a
rövid éleddel felülről a jobb fülére. Mindegy, hogy a pengéd
talált vagy nem, de közel a jobb karja fölött vidd körbe a
levegőben, és figyelj rá, hogy közben a kezeid a fejed fölött
legyenek. Amint követi a kört, azonnal lépj ki a bal lábaddal
teljesen a jobb oldala felé, és üss be a hosszú éleddel a pengéje
mögött, és a jobb keze fölött a fejére. Lépés közben a
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testeddel együtt a fejedet is vidd ki teljesen bal oldalad felé, az
ütése elől.
Példa: Ha megtalálod a megfelelő alkalmat rá, akkor
lépj ki a bal lábaddal a bal oldalad felé, és üss egy kört felülről a
jobb oldalára, de a kör közben lépj a jobb lábaddal közéd és
közé a jobb oldala felé, és lépés közben üss egy keresztet a
jobb oldaladról a bal oldalára, az arcára. Ahogy ezen a képen is
láthatod.

Ezután lépj ki teljesen a jobb oldalára, és üss a fejére.
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3. Egy jó darab a kiszorításból
Amikor az ellenfeled az elővívásban közel ér hozzád,
akkor figyelj, és üss a bal oldaladról a jobb karja fölött a rövid
éleddel, keresztezett kezekkel. De a kampó ütése közben lépj
közel az ellenfeledhez, majd térítsd el a kardodat, és tépd ki
alulról a jobb oldalad felé. Így magasan dolgozik a karjaival,
ezért nem kell alulra kényszerítened. Tedd be a
markolatgombodat alulról a kezei közé, és engedd el a bal
kezeddel a markolatot, majd fogj rá vele a pengéd közepére, és
tépd ki fölfele. Ezt a következő képen láthatod.
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Törés: engedd el a kardod a bal kezeddel, miközben ki
akarja tépni a kardod, ezzel indulj el felfele, és vágd meg a
karját felülről, és ne hagyd munkához jutni, vagy szabadon
mozogni, így tiéd lesz az előny, és repülj rá a következő
nyílására.

4. Egy darab az átlövésből
Az elővívásban figyelj jól, és amint az ellenfeled egy
ütéshez készülődik, akkor üss egy kampót gyorsan a jobb
oldalára, ezzel a pajzsára kerülve. Amint találkoznak, csavard
be a rövid éledet a fejére, és a csavarás közben húzd meg a
markolatgombodat teljesen felfele, hogy a rövid éled még
mélyebbre menjen, amint mozdul, hogy védjen, akkor kapd át
a kardodat úgy, hogy a jobb kezed még inkább a bal fölé
kerüljön. Majd még egy átkapással siess megütni alulról a jobb
fülét, az ütés közben lépj ki a bal lábaddal az ellenfeled jobb
oldala felé. És üsd meg egy kereszttel a bal fülét mélyen, és a
kardján csavard be a rövid éledet alulról a bal fülére, és üsd el
magadtól.

5. Egy menet a kampóütés ellen
Ha az ellenfeled egy kampóval leköti a kardodat, akkor
ne mozdulj el a kardjáról, hanem maradj rajta, hogy
megfigyelhesd, mit akar tenni. Ha észreveszi, hogy követed, és
a kardodon marad, akkor csavarj, vágj, szorítsd ki, vagy tépj ki.
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Így bármikor megtörheted az ellenfeled darabját, és mindig egy
töréssel követed az ellenfeled. És vagy meg tudja akadályozni,
hogy megszerezd az előnyt, és megtartja azt magának, vagy
hozzásegít ahhoz, hogy tied legyen a győzelem.

Szabály: Sose feledd el, hogy ha az ellenfeled kampóval köt le, akkor
ne hagyd, hogy egyik nyílásról a másikra repüljön, hanem amint tudsz,
gyere le a kampóról, ezzel biztosan kinyitod az ellenfeled, és ez rossz lesz
neki.

Példa: Ha az ellenfeled egy jobb oldali kampóval
támad meg, akkor helyezd félre felülről az ütését a rövid
éleddel, és amint találkoznak, akkor maradj a kötésben a
pengéjén, csavard felfele a markolatgombodat a bal oldalad
felé, a pengédet pedig az ő bal oldala felé, lefele úgy, hogy a
rövid éledet a bal fülére teszed. De ne felejts el eközben
kilépni, mert így sokkal biztosabban találod el. De ha az
ellenfeled figyel, és kimozdul a hosszú hegybe, akkor gyorsan
csavard rá a rövid éledet a fejére, a markolatgombodat pedig
csavard le eközben a bal oldalad felé, és fogj rá vele a
pengéjére vagy a karjára felülről, és tépd ki. Vagy a csavarás
után használj olyan darabokat, amiket megfelelőnek látsz.

6. Gyors menetek
Első: Az elővívásban kerülj a jobb oldali váltóba, innen
üss egyet az arca fele úgy, hogy a kardod körözve menjen át a
fejed fölött, és lépj ki a bal lábaddal teljesen a jobb oldala felé,
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és üss egy középsőt a külső éleddel a bal oldaladról a jobb
fülére, és a fejedet vidd az ütéssel. De amint találkoznak, lökd
be a markolatgombodat gyorsan a jobb karod alatt, majd
alulról gyorsan üss be a belső lapoddal a jobb fülére, és ebben
a csavarásban maradj erős a pajzsán a kardoddal. Ha továbbra
is ellenáll neked, akkor húzd el magadtól, hogy kicsússzon a
kardod, és vidd körbe a fejed körül, és üss megint a külső
lapoddal a bal oldalára egy erős csúszó ütést a kezeire úgy,
hogy a markolatgombod magasra lendüljön, így az ütés
mélyebbre megy. A markolatgombodat csavard még jobban át
a karod alatt, és siess be a kardja mögött a fejére, és mindvégig
maradj erősen a pajzsán, majd csavarj rá megint, és ezzel
maradj továbbra is a csúszó ütésben, mint az előbb, majd
dolgozz tovább úgy, ahogy jónak látod, a négy nyílásra.
Második: Ha az ellenfeled egy felsőt üt ellened, akkor
üss te is egyet az övé ellen, és amint találkoznak, lökd át a
markolatgombodat és siess befele a fejére, és amint beérkezik,
vidd át a bal oldaladra mindkét kezedet továbbra is
keresztezve, majd tépd körbe a kardján, majd siess be a külső
lapoddal a bal fülére alulról, majd ugyanide üss még egyet,
felülről. Ez a két ütés gyorsan menjen egymás után.

Szabály: Ezzel a gyors menettel kapcsolatban el kell mondanom, hogy
ha valakivel az egyik oldalon lekötsz, és erősen rajta maradsz, akkor
csavarj be kétszer, belülről és kívülről, ugyanarra az oldalra, a feje fölső
és alsó részére, és ha ezt gyorsan védi, akkor a másik oldalon könnyen
találhatsz egy nyílást, amit egy körrel gyorsan elérhetsz.
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Törés: Ha valaki egy dupla gyorssal akar vívni, és véded,
akkor a pajzsoddal kerülj a karjára, ahogy a következő ábra
mutatja.

De a bal kezeddel ne engedd el a markolatot, és lökd el
a kardját oldalra, majd kapd át a rövid éledet és támadj be
mélyen a következő nyílására felülről.
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7. A parasztos ütésről
Ha valaki egy parasztos ütést üt rád, és te nem tudsz ez
ellen megfelelő munkához jutni, akkor üss vele együtt, és
miközben a karjait magához húzza, akkor támadd meg
mindkét kezét egy középsővel alulról, és az ütés közben
engedd el a bal kezeddel a markolatodat és fogj rá a pengéd
közepére. Ezt a helyzetet a következő képen láthatod.

170

Innen told ki a karjait balra a keresztvasaddal és a
pajzsoddal, és a tolás közben engedd el a bal kezeddel, majd
üss gyorsan egyet a rövid vagy a hosszú éleddel.

Szabály: Tehát figyelj jól, ha az ellenfeled egy parasztosat üt rád,
akkor tégy úgy, mintha egy ütéssel akarnád védeni, és amint meglátod a
megfelelő alkalmat, akkor gyorsan kerülj a pengéddel karjai alá, és lépj
is közel hozzá, így a saját karjait fogja megütni a te pengéddel.

8. Menetek a sanda ütésről
A sanda ütés, igazából három féle ütés. Az első félét
jobbról ütöd, a másodikat a bal oldaladról, mégpedig
keresztezett kezekkel, hogy a kampót el tudjad kerülni. A
harmadik sanda ütés az arcába menjen. Viszont ha sanda ütés
közben hegyét magad előtt látod, akkor üthetsz a kardjára, de e
helyett jobb, ha máshonnan, máshogyan ütsz be.

Szabály: Ha az ellenfeled a hosszú ütésedre egy sandával válaszol,
akkor a jobb oldalát kinyitja, ezért ne hagyd, hogy kardjaitok
találkozzanak, hanem válts alatta, és üsd meg a jobb oldalát a bal
oldaladról hosszan.

a) Törés
Ha az ellenfeled a sanda ütésed alatt vált a jobb
oldaladra, akkor állj meg úgy, hogy a hegyed egyenesen az
arcába nézzen, és a hosszú éledet csavard rá a pengéjére,
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miközben a jobb karod alá lendül a markolatgombod, és lépj ki
bal lábaddal teljesen a jobb oldala felé, így elrontod az
átváltását. Ezután üss egy másik sanda ütést keresztezett
kezekkel a fejére, majd hagyd a kört közel a jobb oldalához
lecsúszni, és üss egy keresztet a bal fülére.

b) Törés az ekéből
Ha az ellenfeled ekében áll, akkor támadd meg jó előre
egy sanda ütéssel, és amint mozdul, azonnal támadj be egy alsó
nyílásba, majd fejezd be egy megfelelő módon.

c) Törés a hosszú hegyből
Ha az ellenfeled a hosszú hegyben áll előtted, akkor
tégy úgy, mintha egy hosszú felső ütést akarnál tenni a bal
fülére, de ne ezt tedd, hanem fordítsd át a levegőben és üss egy
sanda ütést a kardjára. Amint találkoznak, told a hegyedet
magad előtt az arcába, ezt védenie kell, és amint emelné a
kardját, húzd vissza a tiédet a fejed körül, és üss keresztezett
kezekkel és a rövid éleddel a jobb fülére, ezt hívom a második
sandának. Eközben az ütés közben hagyd, hogy a bal kezed
alulról teljesen a jobb fölé menjen, így a rövid él mélyebbre
megy. Húzd megint körbe a fejed körül a kardod, és tépd ki a
lapoddal a pengéjét egy középsővel a jobb oldaladról a bal
oldala fel úgy, hogy a kardod a fejed fölött tovább repül körbe,
és hagyd, hogy a rövid éled mélyen bemenjen a bal fülére.
Majd azonnal üss két alsót a jobb és a bal oldalára, és ezzel
távolodj el tőle.
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d) Egy másik
Ha az ellenfeled gyakran üt hosszú felsőket rád, vagy
az első ütése hosszú a tetőállásból, akkor a következő ütésénél
üss felülről át előtte a bal oldalad felé úgy, hogy a kardod egy
zuhanó ütésbe érkezzen a fejed felett, az ő bal oldala felé.
Ezzel becsapod, és azt fogja hinni, hogy a bal oldalára
támadsz, ezért azonnal készen fog állni, hogy betámadjon.
Ezért kapd át a kardod a fejed fölött még jobban, a jobb
kezeddel a bal fölött, és üss az ő ütésével együtt a rövid éleddel
a jobb fülére. Ha ezt jól csináltad, és betaláltál, akkor neki ezt
védenie kell, ekkor azonnal rántsd át a fejed fölött, és üsd meg
a hosszú éleddel alulról egy középsővel a bal karját, majd még
egyet, a markolatgombja alatt, az ujjaira. Rántsd át megint a
kardodat a fejed fölött, és üsd meg egy hosszú ütéssel
baloldalról a fejét, ezzel a három ütéssel együtt lépj mindkét
lábaddal egy dupla lépést körbe, a bal oldala felé.

e) Egy másik darab a sanda ütésből
Amikor az elővívásban vagy, akkor tégy úgy, mintha
egy erős felsővel akarnád megtámadni, és amikor mozdulna,
hogy ellenálljon neki, akkor vidd át a rövid éledet a jobb
oldaladról a bal oldalára és húzd fel a markolatgombodat és
üsd meg a rövid éleddel a karja, vagy a keze fölött. Lépj ki
közben teljesen a bal oldalára, és tegyél egy kört, majd támadj
be a következő nyílására, vagy vívj ellene egy alsó ütéssel.
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f) A sanda ütés duplán
Miközben felé lépsz, üss egy sandát a kardjára a jobb
oldaladról, amint találkoznak a kardok, azonnal térítsd el a
kardodat az övén, és nyúlj ki a pengéjén a bal oldalad felé,
eközben a jobb lábaddal lépj ki, szintén a bal oldala felé.
Hagyd, hogy a pengéd a fej körül körbe menjen és üsd be a
második sandát, szintén a jobb oldaladról felülről, mélyen a
pengéje mögé, ahogy a másikat. Egymás ellen ügyeskedve,
mögé kerülni és kétszer a bal oldalára ütni, ez a menet csak a
lassú vívó ellen jó, mert a karjaidat eközben magadtól messze
el kell vinned.
Vagy miután az első sanda ütést megtetted, akkor
csúsztasd be a markolatgombodat a jobb karod alá, és üsd a
másodikat keresztezett kezekkel, szintén a bal oldalára, mint az
előbb, és közben vidd ki a fejedet teljesen a jobb oldalad felé.

g) A harmadik sanda egy eltérítéssel
Az elővívásban üss föl a tetőállásba, és amint el tudod
érni, azonnal fordítsd rá a rövid éledet a levegőben, és mozdulj
úgy az arcoddal, mintha a bal oldalára akarnál ütni egy sandát,
de ne ezt tedd, hanem hagyd, hogy a sanda hibázzon közel a
bal oldalához és tovább menjen, majd dolgozz a jobb oldalára.
Vagy csald el jobbra, és támadj a bal oldalára, de a testedet
mindig vidd ki teljesen.

h) Egy ügyes menet a sandából
Az elővívásban kerülj keresztezett kezekkel az
egyszarvúba, és a bal lábadat emeld fel egy kicsit. Így úgy fog
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tűnni, mintha át akarnál lőni, és amint kinyújtja a kardját,
akkor üss keresztezett kezekkel és rövid éllel felülről a jobb
oldalára, amíg a kardjának a külső részéhez hozzá nem érsz, és
amint ez megtörténik, azonnal csavard körbe a rövid éledet és
üss egy sandát a jobb oldaladról a bal fülére, karjára, vagy az
arcára, és közben lépj a jobb lábaddal a bal oldala felé. Ahogy
ezen a képen láthatod.
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És amikor a pengék találkoznak, akkor hagyd, hogy a
tiéd egy kicsit kicsússzon oldalra, és lökd át a
markolatgombodat a jobb karod alatt, és kapd át a rövid éledet
előtte még jobban a bal oldala felé, a feje vagy a karja fölött.
Majd keresztezett kezekkel tépd ki a kardját a jobb oldaladról a
bal oldalad felé, ha ellenáll, és egyiket sem tudod megtenni,
akkor hagyd alulról átcsúszni a markolatgombjával, fogd meg a
jobb karja fölött, és próbálkozz birkózással.

9. Az átváltásról
Az átváltást kampóval és sandával is teheted, de figyelj
arra, hogy ne nyújtsd ki túlzottan a kezeidet, miközben feléd
üt, hanem magadhoz közel vívj, és gyorsan válts át.
Ha valaki csavarással, eltérítéssel, kampóütéssel,
sandaütéssel vagy bármilyen olyan darabbal vív ellened, amivel
lerövidíti az ütését, vagy nem tud vele messzire vívni, akkor
válts át a másik oldalra, ezért az ellenfelednek a darabját félbe
kell hagynia, így könnyen eléred a megrövidített ütések miatt
kialakult nyílásait. Ezzel a mozdulatoddal arra kényszeríted,
hogy védjen, és emiatt elveszítse az előnyét.
Ha az ellenfeled magától messze és hosszan vív a
hosszú élével, de sokkal inkább a kardodra támad, mint a
testedre. Akkor válts át egy másik nyílására, és hagyd, hogy az
ütése tévesszen. Így már úgy vívhatsz, ahogy akarsz. Hosszú
vagy rövid éllel támadj be a következő nyílására, a testére.
Ezért fontos az, hogy amint az ellenfeled átvált, azonnal
támadj be a következő nyílására.
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Ez a menetet az átváltásból nevet viseli, és abból is
származik. Amikor megtámadod az ellenfeled egy jobb oldali
felső ütéssel, akkor válts át, és üsd meg a bal oldaladról egy
hosszan kinyújtott felsővel, a homlokán, és lépj is hozzá, vagy
egy keresztütéssel az arcán. Vagy tegyél úgy, mintha egy felsőt
akarnál ütni jobbról, de e helyett üss egy zuhanó ütést
ugyanarra az oldalra, majd lépj a bal oldalára a kardja alatt és
üss be oda is.

Szabály: Ha a kardod erős részével megütöd az ellenfeled kardját,
akkor amint összeérnek a kardok, azonnal üss be a kardod gyengéjével a
testére, vagy a következő nyílására. Vagy amint a kardod erős része
hozzáér az ellenfeled kardjához, azonnal csavarj, használd a gyorsat,
vagy kapd át és csavarj.
Szóval, ha az ellenfeled így akar vívni ellened, akkor
átválthatsz ellene, tehát a levegőben körbeviheted a kardod, és
támadhatsz egy kampóval, vagy sandával.
Ha észreveszed, hogy az ellenfeled át akar váltani
ellened, akkor állj meg ütés közben a hosszú hegyben a
nyílására nézve, és amint kinyitja magát az átváltásával, azonnal
menj rá a nyílására, és a hosszú éleddel védd azt a helyet,
ahova támadhatna, majd csavard be az erős részedet és maradj
a rövid éleddel a nyílásán. De amint betalálsz, ne maradj ott
tovább, hanem menj át a következő nyílására.
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10. A keresztütésről
A keresztütés a kard egy mesteri mozdulata, ezért
tudnod kell, hogy hol, hogyan, és mikor használd. Mert amikor
az ellenfeled kardja alá kerülsz, akkor már nem vívhatsz
hosszú ütésekkel a keresztre, de jól használhatod a
keresztütést.
Az elővívásban figyelj jól, és ha az ellenfeled a tetőből
akar megtámadni, akkor üss egyet a jobb oldali váltóból az arca
felé miközben ő is üt, és vidd a kardodat közel a bal
oldaladhoz a fejed körül úgy, hogy a kardod lapja felül legyen,
a hüvelykujjad pedig alul, a pengéden. Lépj ki a jobb lábaddal
teljesen a bal oldala felé, ezzel együtt üss a rövid éleddel
jobbról a bal fülére úgy, hogy a hüvelykujjad a markolatod
alatt, magasan a fejed fölött, védésre készen marad. Az ütését
pedig a kardod erős részén fogadjad, és amint a rövid éleddel
alulról eltaláltad a bal fülét, és amint találkoznak a kardok,
akkor üss hosszan egy keresztet a jobb fülére úgy, hogy a
hüvelykujjad alul marad.
Még azt is jegyezd meg, hogy ha valakit egy
keresztütéssel támadsz meg, vagy ezzel kötsz le vele, akkor
azonnal keress fent vagy lent nyílásokat eltérítéssel, átkapással,
követéssel, vágással, kezek nyomásával, vagy kitépéssel.

Szabály: Tehát amint valaki egy felsővel akar megtámadni, akkor köss
le vele egy keresztütéssel, és amint találkoznak a kardok, térítsd el, és
vívj úgy, ahogy a helyzet megkívánja. Erről jól beszél Lichtenawer is
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ebben a versében, aminek a lényege az, hogy a tetőből érkező összes ütést
félreütheted egy keresztütéssel.
A kereszt biztosan elkapja,
Ha ütését ellened felülről indítja.
Üsd a kampót az erős részre,
A munkádat így végezd.
Ha valaki a tetőből üt ellened, akkor üss az erősére egy
kereszttel, ezzel arra kényszeríted, hogy mélyebbre mozduljon
az ütésével, és amint találkoznak a kardok, lökd be a
markolatgombodat a jobb karod alá, térítsd el és nyomd le,
majd kapd át a pengédet még jobban és vidd a rövid éledet az
arcába. Ezzel úgy téríted el és kapsz át, hogy a vágásod a
karjain marad.
Ez a menet akkor jön ki teljesen jól, ha nagyon jól
végrehajtod. Ha felül nagyon ügyeskedni akar a karjaival, akkor
vidd körbe a kardodat a fejed körül úgy, hogy a hosszú éled a
karjára kerüljön egy alsó ütéssel. Amint ezt a következő kép
mutatja.
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De ne engedd el a bal kezeddel a markolatodat, hanem
lökd el magadtól keresztezett kezekkel.

Szabály: Az ökörből és az ekéből, fent és lent, a jobb- és a baloldalon
üss keresztet mind a négy nyílására, ahogy más ütésekkel is tennéd. Így
mind a négy nyílásra támadhatsz.
Figyelj az elővívásban, ha a bal felső nyílásba akarsz
egy keresztet ütni, akkor ugorj oldalra teljesen, és hagyd, hogy
a markolatgombod teljesen fellendüljön, így a kereszt
mélyebben megy a fejére, és így a keresztütésedet nem veheti
olyan könnyen észre. De ha az ellenfeled észreveszi az
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ütésedet és védi, akkor lépj ki a bal lábaddal a jobb oldala felé,
és üss be egy kereszttel a bal oldaladról a jobb alsó nyílásába.
Ha valakit egy kereszttel és ugrással támadsz meg, de
nem találod el, hanem a bal oldalához közel elhibázod, akkor
üss be egy második kereszttel egy másik nyílásába, így
betalálhatsz, ahova akarsz, ha védené ezt az ütést, akkor
máshova kell betalálnod, ahova az egész testeddel követned
kell.

11. A hibázásról
A hibázás egy jó darab az ellen, aki szeret védeni, mint
az előző menetekben a keresztütésnél. Ha ütsz egyet valaki
felé, és látod, hogy védeni fogja, akkor hagyd, hogy az ütésed
hibázzon, és üss egy másik nyílásra. Egy másik módja a
hibázásnak, a dupla hibázás, ami egy művészi darab, és jó vívót
kíván meg.
Első: Az elővívásban vegyél fel egy jobb oldali
dühállást, és amint emeli a kardját, akkor üss egyet hosszú éllel
és kinyújtott karokkal ellene, a jobb oldalára, de hibázz vele, és
a keresztütés menjen körbe a fejed körül a bal füle felé. De ne
érj hozzá semmiképpen, hanem rántsd át a fejed fölött, és üss
hosszú éllel, és lendítsd be a lapodat a jobb fülére, ezután
térítsd el, kapd át, és dolgozz úgy, ahogy neked megfelelő.
Második: Az elővívásban üss egy hosszú felsőt a bal
felső nyílásába, és amikor az ütésed a levegőben már biztosan
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találkozna a kardjával, akkor a felsőütést változtasd át egy
keresztütéssé, és üsd meg alulról a bal fülén, vagy karján.

a) Hibázás hamis lépéssel
Az elővívásban üss egy magas felsőütést, és amikor a
pengéd biztosan hozzáérne az ő pengéjéhez, akkor változtasd
át a felsőt egy keresztütéssé, és ezzel az ütéssel együtt lépj be a
jobb lábaddal az ellenfeled és magad közé a jobb oldala felé.
Üsd meg alulról a kezei között a száján, ahogy ezen a képen
láthatod is.
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Majd kapd át és üsd meg keresztezett kezekkel és rövid
éllel a jobb fülét, vagy üss a hosszú éleddel, miközben kiugrasz
teljesen a jobb oldala felé.

b) Kettős, vagy dupla hibázás
Ha az elővívásban odaérsz hozzá, akkor üss magadhoz
közel egy zuhanó ütést, lépj hozzá a jobb lábaddal, hagyd,
hogy a pengéd a fej körül menjen, majd vigyél egy magas ütést
a tetőből levegőbe, de a levegőben keresztezd a kezeid, így
becsapod őt, hogy a rövid éleddel akarsz ütni. Amikor ezt
védeni akarja, akkor fordítsd tovább a kezeidet, és változtasd a
kampóütésedet egy keresztütéssé, de ez a kereszt se találjon be,
hanem üss be a jobb oldalára. Ez egy kettős hibázás, mert a
levegőben egy repülés közben teszel két hibázást a pengéje
körül, és ezzel jól megláthatod, hogy mikor kell védened, vagy
változtatnod, amikor el akar téged érni, mert nem muszáj ezzel
a daraboddal olyan közel kerülnöd hozzá, hogy veszélybe
kerülj, de amikor te támadod meg, akkor neki védenie kell,
mert veszélyben lesz.
Azt is kettős hibázásnak hívják, ha kétszer lecsúsztatsz,
hogy félrevezessed.

c) Egy másik a kettős hibázásból
Az elővívásban vigyél egy magas ütést a jobb
oldaladról a levegőbe, és amint találkoznak a pengék, csavard
be a rövid éledet feléje, mintha egy sandát akarnál ütni. De ne
találjon be a rövid éled, hanem hibázz vele és lendítsd be a
gyengédet a jobb fülére keresztezett karokkal, de ezt is hagyd
183

elmenni, és menj egy vágással a következő nyílására, vagy a
kardjára és onnan a testére, a karjára.

12. Törés a keresztből
Ha valakivel felülről kötsz le, és biztos vagy abban,
hogy egy kereszttel akar körbeütni, akkor miközben körbeüt,
szerezd meg az előnyt egy kereszttel alulról a pengéje alatt, a
torkára úgy, ahogy ez a kép is mutatja.
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Ha alulról üti a keresztet, és így nem tudsz alá kerülni,
akkor fogd el a keresztütését a pajzsoddal, és lökd át a
markolatgombodat a jobb karod fölött, teljesen el magadtól, és
fordítsd be a hosszú éledet kívülről a pengéje fölött, alulról a
fejére. Ahogy a következő képen is láthatod.
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13. A lépésről
A lépésen sok minden múlik, ezért minden egyes
ütésnek add meg a maga lépését. Tehát ha egy nyílásra ütsz be,
és nem lépsz a lábaddal arra az oldalra, ahonnan támadsz,
akkor az ütésnek nincs sok haszna. De ha nem ütsz rendeset,
hanem csak csalni akarod az ütéssel, akkor nem is szabad
teljeset lépned, hanem szándékoltan maradj helyben, lépés
helyett.
A dupla lépést akkor tedd, ha a jobb lábaddal a bal
oldala felé lépsz, de a darabodhoz még egyet kéne lépned,
akkor lépj a bal lábaddal a jobb mögé, és innen léphetsz
tovább a jobb lábaddal.
Példa: Ha az ellenfeled a jobb oldaláról üt feléd, akkor
üss szintén jobbról az ütésére, de keresztezett kezekkel és
rövid éllel, és amint a kardok találkoznak, lépj balra egy dupla
lépéssel, és ess le a kardjáról, rá a kezére a hosszú éleddel. Ha
felmozdul és védi a vágást, akkor kövesd egy alsó vágással a
karjára, lökd el magadtól a keresztvasaddal, és amint
összeszedné magát, üss utána.

Szabály: Ha valakit felülről megvágtál a karján, akkor vidd tovább a
vágást a szájára.
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14. A vágásról
Ha a kardjáról a kezére vágsz, akkor azonnal térítsd el.
Ha felfele menekül előle, akkor csavard tovább a
markolatgombodat a karod alá, így még jobban eltéríted a
kardod. A harcban a vágást akkor is teheted, amikor dupla
eltérítést elhibáztad, és kétszer kell követned, és karján kell
maradnod a vágással, ha ezt ügyesen védi, akkor mozdulj a
vágásoddal a pengéjére, és mutasd meg neki, hogy nem
hagyod, hogy a pengéd elülső része elmozduljon a kardjáról,
hanem kövesd folyamatosan.

15. A követésről
A követés egy gyakran használt és emberes darab, és
nagyon óvatosan használd az ellen a vívó ellen, aki hosszú
ütésekkel vív maga körül.
Első: Ha úgy érkezel az elővívásba, hogy a bal lábad
elől van, és tetőben állsz, és egy felsőt üt a fejedre, akkor ne
védd, hanem mozdulj ki a fejeddel és a kardoddal az ütése
alatt, miközben még a levegőben van, hagyd, hogy tévesszen,
és a kardja meg az ütése a föld felé essen, és lépés közben üsd
meg egy felsővel a fejét. Ha az ellenfeled gyorsan felmozdul, és
védi a támadásod, akkor maradj erősen a kardján, és érezd,
hogy felfele akar-e mozdulni, ha igen, akkor hagyd a kardodat
felül átmenni, lépj és üsd meg egy kereszttel a jobb oldalát.
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Második: Ha az ellenfeled a jobb oldaláról köt rád,
akkor figyelj, amikor körbeüt, akkor kövesd egy vágással a
karjára a jobb oldalára. Vagy ha az állásban állsz, és ráesik a
kardodra az övével, akkor maradj a kardján alulról, és emeld
fel, ekkor érezd, hogy a védésből egy ütést, vagy csavarást akar
csinálni. Ekkor ne hagyd, hogy elmozduljon a kardodról,
hanem kövesd, és azonnal dolgozz a következő nyílására.

Szabály: Jegyezd meg azt, hogy a követés az, hogy amikor valaki
magasan felfele mozdul, akkor követed alulról az ütését, ekkor ütésekkel
és vágásokkal magától messzire kell elmennie, így elvezeted a nyílásaidról
a fegyverét. Amikor követsz, mindig figyelj arra, hogy hol akar
megtámadni úgy, hogy a hosszú éledet fegyverére fordítod, és gyors
vágásokkal tudsz dolgozni, ezzel kényszerítve arra, hogy feladja a
munkáját.

16. Menetek és tanácsok különböző helyzetekre
Első: Figyelj jól, ha az ellenfeledet elkaptad egy
vágással, akkor se hagyj neki túl sok szabadságot, hanem
kövesd egyszer vagy kétszer egy vágással, ezzel a munkáját
vagy menetét elrontva. Akkor, amikor a legkevésbé számít rá,
akkor támadj be a következő nyílására.
Második: A négy nyílásra mindig figyelj jól oda, hogy
tudd, miként vívj az ellenfeled ellen. Így ütésekre és menetekre
vívhatsz, amikor nem tudod, hogyan törj be egy nyílásba, és az
elővett darabot hogyan változtasd meg egy másik megfelelő
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darabra, ha az ellenfeled megtöri a darabodat, akkor elővehetsz
egy olyan darabot, amivel egy nyílásra támadhatsz, és ha védi
ezt a támadást is, akkor egy másik közeli nyílásra támadhatsz,
így a saját darabodat gond nélkül vívhatod, és minden egyes
nyílásra gond nélkül mozdulhatsz. Ezzel a művészettel
háromféle módon üthetsz és támadhatsz, hosszú és rövid éllel,
valamint lappal, amikből a teljes vívást összeállíthatod, a négy
nyílásra, amikre minden egyes darabot irányítanod kell, úgy,
mint a húzást, a duplázást, és a lecsúsztatást.
Harmadik: Amikor a menetedet mind a négy nyílásra
bevitted, ahogy az imént tanultad, de nem sikerült betalálnod
rendesen egyikkel sem, akkor mindenképpen nagyon jól figyelj
az ellenfeled mozdulataira és darabjára, és azzal biztosítsd,
hogy hátrányban legyen, hogy hosszan levágod a darabját,
amíg nem látsz rá lehetőséget, hogy egy másik darabbal
dolgozz. A két elmozdításod két ütés legyen mindkét irányból,
minél közelebb a testéhez. Amikor levágod, még ha nem is
látsz újabb lehetőséget a támadásra, akkor is biztos lehetsz
abban, hogy nem tud átmozdulni az ütéseden. És figyelj jól,
mert amint egyik oldalon nyílást ad, akkor a parittya jól jön,
tehát siess fel a fülére a lapoddal, és támadj a következő
nyílásra.
Negyedik: Amikor egy középsővel magasan a fejed
fölött félre kell ütnöd, az a korona. Ha észreveszed, hogy az
ellenfeled a felső ütésed alá, egy koronával akar mozdulni,
akkor ne érjen hozzá a kardod az övéhez, hanem rántsd vissza
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az ütésed, és miközben az övé elmegy, te üsd meg egy
középsővel a karján.
Ötödik: Ha észreveszed, hogy az ellenfeled szeret
magasra menni a védéseivel, akkor tégy úgy, mintha magasról
akarnál ütni, de ne ezt tedd, hanem üss be gyorsan egy alsó
nyílásba egy kereszttel, lappal vagy hosszú éllel. Összefoglalva
az egészet, a korona ellen hibázást tegyél.
Hatodik: Állj a bal lábaddal elől és üss a jobb oldaladról
az ellenfeled arca felé úgy, hogy a rövid élek egymásra
kerüljenek, ezután alulról támadd meg egy kereszttel, vagy
hosszú éllel.
Hetedik: Amikor az ellenfeled felülről üt, akkor fordítsd
rá egy ütéssel a hosszú éledet a pengéjére, az ütését a
levegőben elkapva az erősödön úgy, hogy a kardod egy
középső ütéshez hasonlóan áll, a hegyed a bal oldala felé, felül
és kifele néz. Ekkor lépj a bal lábaddal a bal oldala felé, és lökd
be a markolatgombodat a jobb karod alá, majd üsd meg a
rövid éleddel a kardja mögött a fejét. Ahogy a kép mutatja.
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Majd lépj a jobb lábaddal a bal oldala felé, rántsd vissza
a markolatgombodat úgy, hogy a keresztben, vagy a lógatott
hegyben állj meg a kardoddal.
Nyolcadik: Üss egyet előtte és hagyd, hogy a kardod
közel a bal oldaladhoz körberepüljön, majd lépj jobbra és üss
jobbról, alulról a karjára, ha védi, akkor csavarj át alulról a
markolatoddal és fogj rá a markolatgomboddal a jobb karjára
kívülről, engedd el a markolatodat a bal kezeddel és fogj rá a
pengéd közepére, és üsd fejbe a hosszú éleddel. Ezt mutatja a
következő kép.
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Kilencedik: Üsd be a hosszú hegyet az arcába, lépj és
rántsd át a kardodat a fejed fölött és üss a belső lapoddal a
jobb oldaladról a bal fülére, a fejedet is vidd az ütéssel együtt
oldalra, majd csavard rá a kardján a külső lapodat, szintén a bal
fülére.
Tízedik: Ha vívni akarsz valakivel, tudd, hogy egy jó
fogással elvezetheted az ütését, amivel megmentheted magad a
sérüléstől.
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Tizenegyedik: Az elővívásban üsd meg az ellenfeledet
egy erős középsővel a bal fülére, rántsd át gyorsan a
markolatgombodat a fejed fölött, és tégy úgy, mintha a
markolatgomboddal el akarnád lökni, és amikor a lökést
védeni akarja, akkor vidd be gyorsan a rövid éledet a bal fülére,
és eközben lépj a bal lábaddal hátra a jobb mögé, és üsd el
magadat tőle.
Tizenkettedik: Ha az ellenfeled a lábadat támadj meg,
azonnal lépj hátra a támadása elől, és üsd fejbe. Ezt azért
teheted, mert a kétkezes karddal nagyon veszélyes térd alá
támadni, mert ha lefele néz a kardod hegye, akkor csak kisebb
távolságot érhetsz el vele.

17. A fogásokról és a birkózásról
a) Egy menet
Az elővívásban vidd a kardodat felé kinyújtott
pengével úgy, hogy a hegyed az arca felé nézzen, amint el
tudod érni, azonnal hagyd a kardodat a bal oldalad felé
lemenni az arcáról, majd rántsd át a kardodat lógatott pengével
a fejed körül, és egy ugrással támadd meg egy magas ütéssel a
bal fülét. Amint az ütés talált, azonnal rántsd fel a pengédet
magasra, és maradj a kezeiddel magasan a fejed fölött, de a
pengédet közel a bal oldaladhoz vidd le és üss vele egy alsót a
jobb karjára. Eközben vidd a felsőtestedet le, engedd el a
markolatodat a bal karoddal, és fogj rá vele a pengéd közepére
és menj rá a hosszú éleddel alulról fölfele a karjaira úgy, hogy a
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két kezed között legyenek a karjai, miközben még az előző
ütésedet védi. Majd csavard rá a hegyedet kívülről mindkét
karja fölött, ha erős, és felfele akar mozdulni, akkor a
markolatgombodat alulról csavard rá a bal karjára felfele és
tépd ki lefele, miközben a kardod hegyét az arcába helyezed.
Ha tovább akarna dolgozni, akkor tedd rá a pengéd elülső
részét a jobb karjára és tépd ki vele, majd üsd arcon a
markolatgomboddal.
Törés: Ha észreveszed, hogy az ellenfeled kívülről
mindkét karod fölött csavarni akar, akkor engedd el a bal
kezeddel a markolatodat, és fogj rá a pengéd közepére, vidd be
a markolatgombodat a két karja közé és fogj rá vele a jobb
kezére felülről, és rántsd meg magad felé a markolatgombbal, a
pengével viszont lökd el magadtól, így elveheted a kardját.

b) Egy másik
Az elővívásban vidd a kardodat hosszan és kinyújtott
karokkal magad előtt az ellenfeled felé, ekkor figyelj, és amikor
meglátod az alkalmat, akkor rántsd körbe a kardodat és üss egy
felsőt a bal fülére. Amint az ütés talált, mozdulj el mindkét
karoddal, és lökd be a markolatgombodat a jobb karod alá,
engedd el a markolatodat a bal kezeddel, de fogj rá vele újra a
jobb karod felett, és így szúrd meg a kardja mögött az arcát.
Vagy ha rövid a kardod, akkor szúrd meg a két karja között, és
a hegyedet tedd a mellkasára, majd lépj hátra a jobb lábaddal,
és lökd el magadtól a hegyeddel, ezzel hagyd, hogy a kardod
tovább mozduljon, és üss egy középsőt a jobb oldaladról a bal
fülére. És lépj egyet a bal lábaddal, és eközben üss még egyet a
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bal oldaladról a jobb oldalára. Vagy ha az ellenfeled a két karja
között megszúrtad felülről a mellkasán, akkor engedd el a
markolatodat a bal kezeddel és fogj rá vele az ellenfeled jobb
karja alatt a pengédre, csavard ezzel fel a karját a bal oldala felé
úgy, hogy a hegyed az arcába nézzen, majd tépd ki a
markolatgomboddal, vagy a jobb karoddal, így elveszed a
kardját.
Törés: Ha az ellenfeled úgy viszi fel a karodat mindkét
kezével vagy a pengéjével, ahogy előbb tanultad, akkor menj
koronába, innen nem tudja jó helyre tenni a hegyét. Engedd el
a markolatodat a jobb kezeddel, és fogj rá vele a két keze
között a markolatára, majd húzd meg a jobb oldalad felé. Így
elveszed a kardját.

c) A harmadik
Az elővívásban üss egy középsőt felfele a jobb
oldaladról a hosszú éleddel, kinyújtott kezekkel a torkára,
miközben a jobb lábaddal lépsz, amint ez talált üss még egy
középsőt, de most a bal oldaladról és alulról, ezen ütés közben
viszont engedd el a markolatodat a bal kezeddel, és fogj rá vele
a pengéd közepére, majd csavard be a hegyedet a jobb karja
fölött az arcára. Ha felemeli ez ellen a karját, és védeni akarja,
akkor a keresztvasadat tartsd magasan továbbra is a jobb
kezeddel, de a ballal váltsd le a hegyedet fentről közel a jobb
oldalához, és vidd be a hegyedet a két karja közé, majd belülről
és felülről fogj rá a jobb karjára a pengéddel, a
markolatgomboddal nyomd el magadtól, a pengéddel meg
rántsd magadhoz, így elveszed a kardját.
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Törés: Ha egy alsóval eltalálta a jobb karodat, és véded
az előbbi menetet, akkor engedd el a jobb kezeddel a
markolatodat, és fogj rá vele a bal karja fölött a
markolatgombjára, húzd meg magad felé, és ezzel elveszed a
kardját.

d) Egy menet a lerohanásból
Ha észreveszed, hogy az ellenfeled egy magas ütéssel
támad, és le akar rohanni, akkor a markolatodon
szétcsúsztatott kezekkel menj rá, és fogadd az ütését a
markolatodon a két kezed között. Ahogy a következő képen is
láthatod.

Amint az ütés eltalálta a markolatodat, azonnal vidd be
a keresztvasadat a két keze között, és húzd meg a
keresztvasaddal lefele. A húzás közben pedig üsd fejbe.
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e) Menetek a dobásról
Első: Ha a kardoddal az ellenfeled kardja alá rohantál
úgy, hogy közel kerültetek egymáshoz, akkor dobd a kardodat
magad mögé és fogj rá két kezeddel a két lábára, és húzd meg
magad felé, így elesik. Ezt láthatod a következő ábrán is.
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Második: Vagy ha közel kerültök egymáshoz, és a
kardját a feje fölé viszi úgy, hogy egy kicsit mögé lóg, akkor
engedd el a kardod a jobb kezeddel, nyúlj át vele a bal karja
fölött és fogj rá a jobb csuklójára, és amint elkaptad lépj a jobb
lábaddal a bal lába mögé. A jobb kezeddel húzd meg jobbra, a
ballal pedig told meg a kardját, így el fog esni a combodon
keresztül.
Harmadik: Ha közel kerültök egymáshoz, akkor lépj be
a lábai közé a bal lábaddal, engedd el a bal kezeddel a
kardodat, fogj rá vele a két karja alatt átnyúlva felülről a bal
kezére, eközben a jobbal is engedd el a kardod, és fogj rá vele
a bal karod és az ő karjai fölött a jobb karjára. Ezután nyomd
össze a karjait a vállad fölött, lendítsd meg a jobb oldalad felé,
majd ezzel a lendítéssel együtt hajolj le egy kicsit, és így dobd
el magad elé.

f) Egy másik
Vagy ha a lerohanás miatt közel kerültök egymáshoz,
és muszáj birkóznod, akkor lépj a jobb lábaddal a lábai közé,
engedd el a bal kezeddel a markolatodat, majd nyúlj át a jobb
kezeddel a jobb karja alatt és fogj a teste köré, és a bal
kezeddel fogd meg belülről a jobb combját, a jobb lábad
mindvégig maradjon a lábai között, mert ezzel segíthetsz a
dobásban. Ezután emeld el a földről és dobd rá a fejére.

g) Egy másik
Ha alámozdult egy kereszttel a kardodnak, akkor
figyelj, amikor a bal oldaladra üti a keresztet, azt védjed
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lógatott pengével, engedd el a bal kezeddel a markolatodat, és
nyúlj át a pengéd és a pengéje alatt kívülről a jobb karjára,
eközben lépj be a bal lábaddal a jobb lába mögé, és lökd a
hátára.

h) Rúgással
Amikor összekötöttél az ellenfeleddel, azonnal told fel
az ő kardját a keresztvasaddal, majd rúgj a lágyékába. Ennek a
törése az, hogy amint emeli az ellenfeled a lábát, azonnal fogj
rá a bal kezeddel a lábára és lökd el.

18. További menetek
Ezek a menetek akkor igazán hasznosak, ha közel
kerültél az ellenfeledhez, és gond nélkül eléred. De nagyon
vigyázz az ilyen meneteknél, mert ha jó birkózó az ellenfeled,
ilyen távolságból könnyedén bánthat.
Első: Ha közel kötöttél össze az ellenfeleddel, akkor
nyúlj át a jobb kezed fölött a ballal, fogj rá az ellenfeled
kardjának markoltára felülről a kezei között. Ez után gond
nélkül bánthatod.
Második: Ha összekötöttél az ellenfeleddel, azonnal lépj
hozzá a hátsó lábaddal, és fogj rá jobb kezére a baloddal, majd
üsd meg az arcát a gomboddal. Ezután engedd el a karját a bal

199

kezeddel, lépj a háta mögé, majd tedd a kardod a nyakára, fogd
meg a pengédet a bal kezeddel, és vágd át a torkát.
Harmadik: Ha összekötöttél az ellenfeleddel, akkor
azonnal mozdulj rá a kezeire a bal kezeddel, ezzel tartva távol
őt, majd kerülj fel ökörállásba és szúrd arcon. Vagy a szúrás
helyett lépj közelebb hozzá, emeld át a kezed a kardján, fogd
be a pengéjét a hónod alá, majd nyúlj át alatta újra úgy, hogy a
pengéje a könyökhajlatodon feküdjön és fogj rá a felül lévő, a
rövid éle felöli, keresztvasára. Ezzel elfogtad a kardját, és
nyugodtan megsebesítheted, ahogy csak akarod.
Negyedik: Ha összekötöttél az ellenfeleddel, akkor
nyomd fel magasra a kardját a kardod markolatával, majd tedd
át a bal karodat mindkét karja fölött, hajlítsd be a könyököd, és
így fogd el. Ebből a helyzetből nem tud téged bántani, így te őt
nyugodtan megsebesítheted. Majd miután jól megsebesítetted,
kerülj úgy mögé, hogy a te jobb lábad az ő jobbja mögé
kerüljön, a kardod pedig a nyakának a jobb oldalán legyen úgy,
hogy a baloddal a közepénél fogod meg, majd döntsd el a jobb
lábadon.
Ötödik: Ha valakivel lekötöttél, azonnal fogj rá a jobb
kezére a baloddal alulról, a kezei között majd csavard meg a
kezét balra úgy, hogy bal karod az ő jobb oldalán maradjon.
Ezzel a fogással úgy fogod el, hogy nem tud téged bántani, te
viszont gond nélkül őt.
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19. Ahogy az alsó lógatásából belülre
és kívülre csavarni kell
Az elővívásban legyen a bal lábad elől, és üss kinyújtott
karokkal alulról a kardjára úgy, hogy a rövid éled felfele
nézzen, a hegyed pedig az ellenfeled öve felé, és miközben
odaüt, akkor lökd be a markolatgombodat a jobb karod alá, és
keresztezett kezekkel vidd fel a kardodat, a bal oldala felé úgy,
hogy a pengéd a jobb oldala felé lóg. Eközben a mozdulat
közben tedd a hüvelykujjadat a lapodra és az ütését egy
középütéshez hasonlóan a lapodon fogadd. A kardok az erős
részüknél találkozzanak, a fejedet pedig a kardod alá rejtsd el.
Amint a pengék találkoznak, azonnal csavard a
markolatgombodat még tovább, a bal oldalad felé, és üsd meg
a rövid éleddel a fejét a pengéje mögött egy keresztütéssel.
Ebben a csavarásban legyél erős, hogy megérezd, mikor akar
elmozdulni, és egy ilyen csavarásnál jó, ha a fejedet kiviszed a
bal oldalad felé, el a pengéjétől. Ha észreveszed, hogy
miközben ezzel a csavarással egy kicsit kinyitod, felülről kitolja
a támadásodat, akkor lépj a bal lábaddal a jobb oldala felé, és
lökd a markolatgombodat a jobb karod alá, majd vidd fel
mindkét karodat és csavard rá kifele a rövid éledet a jobb
fülére. Így kell a jobb fülére a rövid éledet kívülről és belülről
is csavarni a kardja alatt. A másik oldalra viszont felül kell
fognod a markolatgomboddal. Amikor az ellenfeled kardjára
kerültél az előbb említett módon, akkor lépj azonnal a jobb
lábaddal a bal oldala felé, és fogj rá a markolatgomboddal
kívülről és felülről a jobb karjára, és rántsd magadhoz. Vagy
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miután kívülről és belülről rácsavartál, és a karjaival magasra
ment, akkor csavard be a markolatgombodat a két karja
között, és fogj rá vele a jobb karjára, és tépd ki a bal oldalad
felé. Eközben elengedheted a bal kezeddel a markolatodat, és
fogj rá a pengéd közepére, és miközben a jobb kezeddel a bal
oldalad felé húzod, aközben a bal kezeddel, a bal oldalad felé
nyomod. És minden egyes állásból jó, ha lógatott heggyel
alámozdulsz és félrehelyezed, akkor az előbb tanultaknak
megfelelően csavarj kívülről és belülről, és ezt mindkét oldalon
megteheted.

20. Egy jó akasztás és csavarás felülről
Az elővívásban üss egy felsőt a bal fülére, és amint az
ütésed a kardjához ér, akkor lökd be a markolatgombodat a
jobb karod alá és lógasd be a pengédet a kardja mögött a
fejére. Vagy ha megsebesítetted a felsővel, akkor lógasd be rá a
pengédet a mindkét karja fölött, és tépd ki a kardoddal a bal
oldalad felé. Ha azt érzed, hogy a felső nyílásodat egy
csavarással akarja elérni, akkor rántsd meg a
markolatgombodat és menj vele magasra, és lógasd be a rövid
éledet kívülről a fejére. Ha védi ezt, akkor csavard át alulra és
kifele a markolatgombodat a jobb karja fölött, majd tépd ki
alulra magad felé. Vagy fogj rá belülről a két keze között a
markolatgomboddal és tépd ki magad felé.
Ha az ellenfeledet egy felső ütéssel támadod meg és
egy kereszttel védi ezt, akkor amint a kardod az övéhez ér,
vidd a markolatgombodat magasra, mindegy, hogy az a jobb
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karod alatt van, vagy nem, és lógasd be a pengédet az övé
mögött a fejére, maradj erős a kardján, és ha van rá
lehetőséged, akkor belülről és kívülről is csavarj. Ha védi ezt a
csavarásodat és felfele megy, akkor csavarj, de a
markolatgombodat vidd a karja köré.

Szabály: Akármelyik oldalról is kötöttél le, csavarhatsz belülre.
Amikor belülre csavarsz, három dologra mindig
nagyon figyelj. Először az ütésre, aztán a belülre csavarásra,
majd a vágásra. Így amikor becsavarsz az egyik nyílására és
ezzel kinyitod magadat, akkor maradj erős a kardján, mert így
könnyedén meg tudod érezni, hogy mikor akar követni vagy
lemozdulni rólad, és azonnal tudod követni egy vágással, ezzel
pedig a kardján tudsz maradni, és folytathatod a csavarást,
vagy miközben lemozdul a kardodról, akkor egy vágással
rámész a következő nyílására.

21. Egy jó törés minden felső ütés ellen
Az elővívásban állj a bal oldali váltóba és figyelj
nagyon, amikor egy felsőt üt ellened. Ekkor lépj ki teljesen a
bal lábaddal a jobb oldala felé, ezzel a lépéssel együtt üss a
hosszú éleddel a bejövő ütésére úgy, hogy a kezeidet
keresztezed, és a markolatgombodat a jobb karod alá lököd.
Tehát az ütését keresztezett kezekkel és a hosszú éleddel az
erősödön fogadd még a levegőben. Majd rántsd vissza a
markolatgombodat a jobb karod alól és lökd be a pengéd
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elülső részét, a hosszú éledet a kardja mögött az arcába,
eközben lépj bal lábaddal a bal oldalad felé hátra. Ahogy ezt a
következő képen is megfigyelheted.

22. Szúrás cserélése
Amint érkezik a szúrás, lépj az elől lévő lábaddal előre
és ki a szúrás útjából, a hátul lévővel pedig haránt irányban.
Keresztezd a kardját alacsonyan, a karjaidat alacsonyan, és a
kardod hegyét magasra tartva, majd szúrd mellkasba vagy
fejbe.
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Törés: Ha az ellenfeled kicserélte ellened a szúrást, de
nem szúrt azonnal arcba, vagy nem talált a szúrása, akkor
azonnal lépj előre a bal lábaddal, majd fogd a kardjának a
markolatát a kezei között. Ekkor az ellenfeled kardját teljes
mértékben elfogtad, és nyugodtan támadhatod.

23. Szúrás megtörése
Amikor valaki feléd szúr, akkor amint közeledik a
szúrás, lépj az elől lévő lábaddal előre és ki a szúrás útjából, a
hátul lévővel pedig haránt irányban. Majd a kardodat magasan
tartva felülről csapj rá a szúrásra, nagyjából a kard közepén, és
így leütöd a földre. Ekkor lépj rá a kardjára és támadd meg
vagy alulról hamis éllel, vagy egy felsővel.
Törés: Amint valaki megtörte a szúrásodat azonnal
emeld fel a kardodat, hogy ne tudjon rálépni, és innen dolgozz
tovább.
Törés: Ha valaki felemelte a kardját, hogy védje magát a
szúrás megtörése után, annak akaszd be a kardod
markolatgombját a jobb keze mögé, majd fogd meg a bal
kezeddel a kardod hegyét és nyomd rá a nyakára, majd vágd el
azt.

24. Hamis szúrás
Tegyél úgy, mintha egy erős középsőt ütnél, de amint
véd, gyengén üsd meg a kardját, fogj rá a bal kezeddel a kardod
közepére, és fordítsd át a másik oldalára és szúrd mellkasba.
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Törés: Amint az ellenfeled megütötte a kardodat és át
akar fordítani, akkor azonnal lépj ki előle átlósan, és fordítsd át
te is a kardod az ő kardja mentén, majd szúrd arcba.

25. Kígyónyelv
Az átváltásból indul ez a menet. Miközben a hegyben
állsz, akkor úgy tegyél, mintha át akarnál váltani, és mindkét
oldalról támadd meg szúrásokkal az ellenfeledet a markolata
fölött. Eközben a hegyeddel mindig veszélyezteted az
ellenfeledet, mialatt ő nem tudja majd, hogy hova akarsz
betámadni, és ha megfelelő helyet látsz, akkor szúrj be oda
olyan gyorsan, hogy azt a másik ne tudja védeni.

26. Gyomláló
Állj a bolond állásába, ekkor a föld fele néző hegyedet
fordítsd felfele az ellenfeled ellen, majd újra le a földre, majd
szúrj felfele egyet megint. Ez egy erős menet, és akkor igazán
jó, ha minden egyes alkalommal, amikor felemeled a kardodat,
lépsz is egyet.

27. Mesterember
Ez egy nagyon egyszerű és gyors darab, de rendkívül
hatékony tud lenni. A bal oldali alsó akasztásból helyezd félre a
hegyeddel, majd utána szúrj be.
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28. Pávafarok
Ez a darab nagyon jó arra, hogy összezavard vele az
ellenfeled. A hegyből indítod, és a kardod hegye az ellenfél
kardja körül mozog, vagy a szeme előtt mindaddig, amíg
megfelelő helyet nem találsz.

29. Három ütés
Az első ütés egy alsó jobbról, a második szintén egy
alsó, de balról a kardjára egy félrehelyezéssel egybekötve, a
harmadik ütés pedig felülről megy az ellenfeled homlokára.
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XIV. fejezet
Jegyzetek

Az idegen nyelvű kifejezések magyar
megfelelői
Német
1. Ablauffen
2. Abschneiden
3. Absetzen
4. Anbinden, Bleiben, Fülen
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Außreissen
Beyleger
Blendthauw
Doplieren
Doppel Prellhauw
Doppel Rinde
Doppeltriangel
Durchschiessen
Durchwechsel
Durchwinden
Einfach Prellhauw
Einfach Rinde
Einlauffen
Eisenport
Eynhorn
Fehlen
Gebrochne, verstolene Tritt
Gleich
Glitzhauw
Hangetort
Haupt oder Principal häuw
Hauptleger
Hendtrucken

Magyar
Lecsúsztatás
Levágás
Félre helyezés
Lekötés, maradás,
érzés
Kitépés
Másodlagos állások
Vak ütés
Duplázás
Dupla pattanó ütés
Dupla körül
Kettős háromszög
Átlövés
Átváltás
Átcsavarás
Egyszerű pattanó ütés
Egyszerű körül
Lerohanás
Vaskapu
Egyszarvú
Hibázás
Lopott, törött lépés
Közben
Csúszó ütés
Lógatott hegy
Fő ütések
Főállások
Kezek nyomása
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Hengen
Indes
Kniechelhauw
Krawthacke
Kronhauw
Krumphauw
Kurtzhauw
Langort
Meza Volta
Mittelhauw
Mittelhut
Mutieren
Nach
Nachreisen
Nachschlag
Nebenhut
Noterczunge
Oberhauw
Ochs
Olber
Pflug
Pfobenczagel
Punta false
Rompere de punta
Rosen
Scambiar de punta
Schedelhauw
Schielhauw
Schilt
Schlaudern
Schlüssel
Schneiden
Schneller oder Zeckrur

Lógatás
Azonnal
Ujjpercütés
Gyomláló
Koronaütés
Kampóütés
Rövid ütés
Hosszúhegy
Fél fordulás
Középső
Középállás
Változtatás
Hátrány
Követés
Után ütés
Közeli állás
Kígyónyelv
Felső ütés
Ökör
Bolond
Eke
Pávafarok
Hamis szúrás
Szúrás megtörése
Rózsa
Szúrás cserélés
Koponyaütés
Sanda ütés
Pajzs
Parittya
Kulcs
Vágás
Gyors vagy kullancs

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Schrankhut
Sperren
Stich
Sturzhauw
Tag
Triangel
Tritt hindersich und fürsich
Tutta Volta
Ubergreiffen
Uberzwerchhauw
Umbschlagen
Umbschnappen
Underhauw
Verfliegen
Verführen
Verkehren
Verschieben
Verstüllen
Volta Stabile
Vor
Vorschlag
Wachsende häuw
Wechsel
Wechselhauw
Wechseln
Werkemeister
Winden
Windthauw
Zirckel
Zornhauw
Zornhut
Zucken
Zwerch

Akadályállás
Megakasztás
Szúrás
Zuhanó ütés
Tető
Háromszög
Előre vagy hátra lépés
Teljes fordulás
Felülfogás
Felső keresztütés
Körbeütés
Átkapás
Alsó ütés
Lerepülés
Félrevezetés
Kiszorítás
Elvezetés
Megelőzés
Stabil fordulás
Előny
Elő ütés
Másodlagos ütések
Váltó
Váltó ütés
Váltás
Mesterember
Csavarás
Csavart ütés
Kör
Dühütés
Dühállás
Húzás
Kereszt
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Magyar

Német

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Akadályállás
Alsó ütés
Átcsavarás
Átkapás
Átlövés
Átváltás
Azonnal
Bolond
Csavarás
Csavart ütés
Csúszó ütés
Dupla körül
Dupla pattanó ütés
Duplázás
Dühállás
Dühütés
Egyszarvú
Egyszerű körül
Egyszerű pattanó ütés
Eke
Elő ütés
Előny
Előre vagy hátra lépés

Schrankhut
Underhauw
Durchwinden
Umbschnappen
Durchschiessen
Durchwechsel
Indes
Olber
Winden
Windthauw
Gliitzhauw
Doppel Rinde
Doppel Prellhauw
Doplieren
Zornhut
Zornhauw
Eynhorn
Einfach Rinde
Einfach Prellhauw
Pflug
Vorschlag
Vor
Tritt hindersich und
fürsich

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Félrevezetés
Elvezetés
Fél fordulás
Félre helyezés
Felső keresztütés
Felső ütés
Felülfogás
Fő állások

Verführen
Verschieben
Meza Volta
Absetzen
Uberzwerchhauw
Oberhauw
Ubergreiffen
Hauptleger
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32. Fő ütések
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Gyomláló
Gyors vagy kullancs
Hamis szúrás
Háromszög
Hátrány
Hibázás
Hosszúhegy
Húzás
Kampóütés
Kereszt
Kettős háromszög
Kezek nyomása
Kígyónyelv
Kiszorítás
Kitépés
Koponyaütés
Koronaütés
Kör
Körbeütés
Követés
Közben
Közeli állás
Középállás
Középső
Kulcs
Lecsúsztatás
Lekötés, maradás, érzés

59. Lerepülés
60. Lerohanás
61. Levágás
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Haupt oder Principal
häuw
Krawthacke
Schneller oder Zeckrur
Punta false
Triangel
Nach
Fehlen
Langort
Zucken
Krumphauw
Zwerch
Doppeltriangel
Hendtrucken
Noterczunge
Verkehren
Außreissen
Schedelhauw
Kronhauw
Zirckel
Umbschlagen
Nachreisen
Gleich
Nebenhut
Mittelhut
Mittelhauw
Schlüssel
Ablauffen
Anbinden, Bleiben,
Fülen
Verfliegen
Einlauffen
Abschneiden

62. Lógatás
63. Lógatott hegy
64. Lopott vagy törött lépés
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Másodlagos állások
Másodlagos ütések
Megakasztás
Megelőzés
Mesterember
Ökör
Pajzs
Parittya
Pávafarok
Rózsa
Rövid ütés
Sanda ütés
Stabil fordulás
Szúrás cserélése
Szúrás megtörése
Szúrás
Teljes fordulás
Tető
Ujjpercütés
Után ütés
Vágás
Vak ütés
Váltás
Váltó ütés
Váltó
Változtatás
Vaskapu
Zuhanó ütés

Hengen
Hangetort
Gebrochne oder
verstolene Tritt
Beyleger
Wachsende häuw
Sperren
Verstüllen
Werkemeister
Ochs
Schilt
Schlaudern
Pfobenczagel
Rosen
Kurtzhauw
Schielhauw
Volta stabile
Scambiar de punta
Rompere de punta
Stich
Tutta Volta
Tag
Kniechelhauw
Nachschlag
Schneiden
Blendthauw
Wechseln
Wechselhauw
Wechsel
Mutieren
Eisenport
Sturzhauw
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A könyvben található kiegészítések
jegyzéke
Hanko Döbreinger 1389-es jegyzetei Lichtenawer
művészetéről:
A Lichtenawertől származó idézetek, kivéve a
VII/b/első idézet, valamint a XIII/10. alatti.
VII/18/a csavarások mennyisége.
XIII/Tanácsok/Hatodik, Hetedik.
Andres Juden, Josts von der Nyssen, Niclas Prewssen
1389-es menetei:
XIII/25, 26, 27, 28, 29.
Fior Furlan de Civida dei Liberi 1409-es műve:
V/5/a,b,c.
XII/3/jobb/Hatodik.
XII/3/bal/Második.
XIII/16/Tizenkettedik.
XIII/18, 22, 23, 24.
Peter von Danzig 1452-es kézirata:
Előszó: az „Ifjú lovag...” kezdetű sorok.
VII/18/második példa.
VII/18/Változtatás.
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George Silver: Paradoxes of Defence, 1599 és George
Silver: Brief Instructions on my Paradoxes of Defence,
1605
IX/7.
XIII/Tanácsok/Kilencedik, Tízedik, Tizenegyedik.
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Utószó
Nagyon sok olyan dolog található ebben az írásban,
amit érdemes megtanulni, és nagyon sok olyan, amit még ennél
is érdemesebb rendesen megérteni és sokszor átgyakorolni. A
rengeteg menet és példa, amit ebben a könyvben olvashat a
kedves olvasó, sokat segíthet a megértésben, így azokat is
érdemes elolvasni és többször átgondolni. Igazából, aki jól
megérti az összes tanácsot és példát, amit teljes szívemmel
remélek, az később könnyű szerrel alkothat magának újabb és
újabb meneteket gyakorláshoz. Tudni illik nem csak az itt
felsorolt darabok vannak. Rengeteget ki lehet gondolni, mert
minden egyes összecsapás, párbaj más és más.
Természetesen nem elég az, ha ezt a könyvet elolvassa
a kedves olvasó, mert gyakorolni is kell. Erről Hanko
Döbringer nagyon jól ír:
Figyelj erre nagyon, minél többet gyakorolsz jó kedvvel, annál
komolyabban gondolsz majd rá. Hiszen a gyakorlás fontosabb, mint a
tanítás, mert a gyakorlás megvan tanítás nélkül, de a tanítás nincs meg
gyakorlás nélkül.
De ez a gyakorlás sem lehet akármilyen. George Silver
erre egy nagyon jó hasonlatot talált, amikor a korabeli, általa
tévesnek vélt tanítási módokról, és gyakorlatokról így írt.
Minden, amit tanítanak egyszerre igaz és hamis, igaz
ahogy bemutatják, azzal az erővel és idővel, azokban a
meneteikben, de az idejük és az erőik egy keményebb menetben,
igazi harcban hamisak. Hogy egy példán mutassam be, olyan

úgy,
laza
vagy
nagy
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különbség van e két harc között, mint a southhampotni Sir Beuys-ról
készült kép, és az igazi Sir Beuys között, már ha élne még.
Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy mit, mivel és
hogyan gyakorol az ember, sosem szabad túlzottan eltávolodni
az eredeti felszereléstől, és harci helyzetektől.
Valamint fontosnak találom azt is, hogy mindenki a
maga képességei és lehetőségei szerint kutassa a vívást és
olvasson utána ennek a művészetnek, és kornak, főként eredeti
anyagokban. Mert sokat olvasva és kutatva sokkal könnyebben
megy majd az itt álló dolgok megértése. Ezen felül azért is
fontos az eredeti anyagok olvasása, mert a modern fordítások
sosem lehetnek olyan tökéletesek, hogy teljesen visszaadják az
eredeti művet.
Hogy ne tűnjek hálátlannak, szeretném megköszönni
az alábbi múzeumoknak, könyvtáraknak és személyeknek,
hogy az általam használt könyveket és kéziratokat
rendelkezésemre bocsájtották, és ez által elkészíthettem ezt a
művet, amiből magam is rengeteget tanultam, és még fogok is.
Bibliotheca dell'Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana
MS1449 (PETER VON DANZIG)
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
MS3227A (HANKO DÖBRINGER)
Higgins Armory Museum:
JOACHIM MEYER: GRÜNDTLICHE BESCHREIBUNG DER
FREYEN RITTERLICHEN UND ADELICHEN KUNST DES
FECHTENS
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J. Paul Getty Museum, Los Angeles
MS LUDWIG XV13 (FIOR FURLAN DE CIVIDA DEI
LIBERI: FIOR DI BATTAGLIA)
Greg Lindahl átirata alapján
GEORGE SILVER: PARADOXES OF DEFENCE, BRIEF
INSTRUCTIONS UPON MY PARADOXES OF DEFENCE
Remélem sikerült egy olyan összeállítást megalkotnom,
ami sok információt tartalmaz, érthető, jól rendszerezett és
sokaknak segít abban, hogy ezt a művészetet elsajátítsák, és
fejlődjenek benne. A fordításban és az értelmezésben
esetlegesen elkövetett hibákért elnézést kérek.

Berki András
A HEMAC TAGJA

Vége
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