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Egyszerű szabályok
I.
Az első szabály az, amely legjobban felfedi a montante eleganciáját és bárki, aki
elvégzi helyesen, az képes lesz elvégezni az összeset. Helyezd a testet egyenesen a bal lábbal
elől, a montante hegyével a földön, a jobb kézzel a keresztvas mellett fogva, hüvelykujjal
lefelé, és lépj előre a jobb lábbal, fordítva a montante-t, hogy a helyére beilleszthesd. Utána
adj egy talho-t hátulról alulról fentre, lépj a jobb lábbal előre ugyanabban az időben, és állj
meg a montante-val egy jobb állásban arcod előtt. Ebből mozdítsd el a montante-t, adva egy
revez vágást hátulról a montante másik élével, szintén alulról fentre, ugyanabban az időben
mozdítva a bal lábat előre, és szintén megállva a montante-val az arcod előtt. A szabály
befejezéséhez mozdítsd hátra a bal lábat egy az előzővel megegyező talho-val és a jobb lábat
egy revez-zel, és vedd figyelembe azt, hogy a testnek mindig abba az irányba kell fordulnia,
amerre a montante vág. A szabály végén, amíg még állsz, adj egy talho-t a bal vállhoz és
helyezd vissza montante-t, hogy újra a földre helyeződjön a hegye, mint a szabály
kezdetekor, és minden szabálynak a montante negro-val ez a vége.

II.
Helyezd a tested a bal lábbal előre és lépj a jobb lábbal adva egy talho-t, olyat,
amelynek a végén a montante heggyel előre néz, és a kezek egy magasságban vannak a
szemeid előtt. Ezután először lépj a bal lábbal adva egy revez-t, és húzd hátra ugyanazt a bal
lábat adva egy talho-t, állj meg megint a montante-val a magasban és mozdítsd el a jobb
lábat adva egy revez-t és egy talho-t a vállhoz, és vidd vissza a montante-t.

III.
Helyezd a tested a bal lábbal előre és adj egy talho-t hátulról amíg még állsz, és egy
másikat előre a jobb lábbal lépve, utána a revez hátulról amíg még állsz és még egyet előre a
bal lábbal lépve. Visszaforgatva a szabályt adj egy talho-t egy helyben állva hátulról és még
egyet előre, elmozdítva ugyanazt a bal lábat és utána egy revez-zel hátulról amíg még állsz,
és még eggyel előre elmozdítva a jobb lábat, hogy úgy fejezd be, ahogy elkezdted a szabályt.

IV.
Helyezd a tested a bal lábbal előre, és adj egy talho-t hátulról amíg még állsz és még
egyet előre a jobb lábbal lépve, előkészítve egy szúrást a jobb kar fölött, amit akkor adsz,
amíg egy helyben állsz. Utána lépj a bal lábbal egy revez-zel, és mozdítsd hátra ugyanazt a
bal lábat egy talho-val, készen egy másik szúrásra, amit akkor adsz, amíg még állsz, és
mozdítsd hátra a jobb lábat adva egy revez-t a végső állashoz, amivel a szabály kezdődött.
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V.
Készíts elő egy szúrást a bal kar fölött, helyezd a tested a jobb lábbal hátul, utána
mozdítsd ezt el, amíg egy helyben állsz és lépj a jobb lábbal előre adva egy talho-t, a végét
pedig vidd át egy újabb szúrásba a jobb karod fölött. Utána lépj a bal lábbal egy revez-zel és
amíg még állsz, adj még egy szúrást, amit a bal karod fölött készítesz elő (mert ez az,
ahonnan az összes, ami a revez-ből indul elkezdődik). Lépj ki hátra a bal lábbal egy talho-val,
fejezd be egy másik szúrással, amit akkor adsz, amíg még állsz (és mindegyik amit a jobb
karod fölött készítesz elő a talho-ból indulnak), és kilépve a jobb lábbal adj egy revez-t, hogy
úgy fejezd be a testel, ahogy a szabály kezdődött.

VI.
Ezt a szabályt a montante csatájának hívják, és ez csak egy lehetőség, amit akkor
használhatsz, amikor egy másik montante-val csapsz össze. Adj egy talho-t hátulról amíg még
állsz, és még egyet a jobb lábbal lépve, hogy pozícióban fejezd be, és ezzel az állással mindig
az ellenfél felé lépj, elterelve az ellenkező montante-t egy revez-zel kívülre, elősegítve ezt
egy előrelépéssel, adva egy talho-t a legközelebbi lábnak, ezzel visszakapva még egyszer az
állást. És így előre mozdulva újra térítsd el ugyanazt az oldalt, hogy adj egy talho ütést az
ellenfél jobb karjára, visszakapva a lábak állását. Vedd figyelembe azt, hogy minden revez
védés hamis éllel megy.

VII.
Ezzel a szabállyal elrettenthetsz embereket az utcákon és meggátolja őket a abban,
hogy az egyik végéből a másikba eljuthassanak. Adj egy talho-t előre abba az irányba, ahol az
emberek vannak egy lépéssel előre, oly módon, hogy áthaladj az úton és sétálj tovább;
amikor ugyanazzal a lábbal lépsz előre adj még egy talho-t, mint először. Fordulj hátra, hogy
átmenj az úton, ekkor ugyanabba az irányba nézel megint, és adj egy revez-t a jobb lábbal, és
ugyanezt a lábat kövesd még eggyel. Ha az út széles, akkor ahhoz, hogy az egészet bevedd,
adj több revez-t, vagy több talho-t ugyanezzel a módszerrel.

VIII.
Ez a szabály a pajzsod emberek ellen szolgál. Amíg még állsz adj egy talho-t hátulról
ferdén a testre és még egyet előre a jobb lábbal lépve, menj körbe a montante-val, oly
módon, hogy a lapja arra nézzen a végén, amerről az első talho-t adtad, és utána adj egy
revez-t amíg még állsz és még egyet a bal lábbal lépve, fordulj körbe a jobb oldalon a
montante-val, lapjával arra, ahonnan elkezdted. Visszaforgatva a szabályt, lépj ki egy talhoval és még eggyel elmozdítva a bal lábat, fordulj körbe, utána egy revez-zel és még eggyel
mozdíts el a jobb lábat. Következőnek adj egy talho-t hátulról egy helyben állva, még egyet a
jobb lábbal lépve és még egyet a bal lábbal hátra mozdulva és egy revez-t amíg még állsz,
majd még egyet a jobb lábbal lépve, és még egy ugyanazzal a jobb lábbal elmozdulva,
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hátrafele lépve. Ezek a végső ütései a XVI. összetett szabálynak, de ezek helyett
beillesztheted ebbe a szabályba a XIV. egyszerű szabályt.

IX.
Ez a szabály keskeny utcákban lezajló harcokhoz jó. Ezt egy talho adásával kezd el
lentről fentre, a jobb lábbal előre lépve és utána hagyva a montante-t leesni ugyanarra a
jobb oldalra, amiből adj egy altibaxo-t, ezt vidd át egy szúrásba a montante
markolatgombjával a jobb vállon, amit a jobb lábbal előre lépve fogsz adni, és újrakezdve a
szabályt a másik irányba nézve, ugyanazon ütésekkel, amíg szükséges nem lesz, hogy
megfordulj.

X.
Ennek a szabálynak a neve hölgyőrző, és azt feltételezi, hogy elbújik a vállaid mögé és
meg akarod védeni. Helyezd a tested egyenesen a lábaiddal, egy kicsit szélesen állva, és adj
egy talho-t a bal lábbal egy tenyérhossznyit előre lépve, abba az irányba nézve, amerre a
montante megy és állítsd meg az arcod előtt; adj egy revez-t a jobb lábbal lépve, ugyanazon
úton, és egy talho-t a bal lábbal lépve ugyanazon teória szerint. Ezután adj egy talho-t amíg
még állsz és egy revez-t a jobb lábadat mozdítva, és egy talho-t a bal lábat mozdítva és még
egy revez-t a jobb lábat mozdítva. Itt következhetne az, hogy megteszed a két talho-t és a
két revez-t, amiket akkor adsz, míg egy helyben állsz és a bal kezeddel erősen tartod a tested
mellett, amit népszerűen légycsapónak nevezünk, és a XIII. összetett szabályhoz tartozik.

XI.
Ennek a szabálynak a neve hajóhíd, és úgy teszed, hogy adsz előre egy vízszintes
talho-t amíg még állsz és egy másikat a jobb lábbal lépve, állj meg a montante-val arcod
előtt, a lábak ugyanazon pozíciójában, mint a szabály kezdetekor. Következőnek adj egy
vízszintes revez-t amíg még állsz és egy másikat a jobb lábbal lépve. Utána a bal lábbal előre,
készen egy szúrásra a jobb vállad fölött, amit egy a jobb lábbal történő hídon való előre
lépéssel adsz, úgy hogy a másik irányba nézve fejezed be, és ily módon elkezdheted az
ellenkező irányba a szabályt.

XII.
Ez a szabály akkor jó, hogy előtted és mögötted is vannak. És így adj egy talho-t az
ellenkező lábbal, ami a bal, készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit akkor adsz, amíg
még állsz. Utána lépj a bal lábbal egy revez-zel és miután körbefordultál ezzel a jobb oldalon,
adj egy talho-t amíg még állsz, készen ugyanazon módszerrel, mint először, egy másik
szúrásra, és miután ezt megtetted amíg még álltál, újra lépj a bal lábbal egy revez-zel és
kövesd a szabály kezdetét egy talho-val. Mindig a jobb lábbal lépj tovább, amikor
körbefordulsz.
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XIII.
Ennek a szabálynak a neve köpeny őr, mert ez megvédi azt, aki a földre zuhant, vagy
azt, akit szándékosan vetette magát a lábaid elé, nem azon célból, hogy téged
hátráltassanak. Helyezd a tested széles állásba és adj egy talho-t amíg még állsz, utána egy
másikat a jobb lábbal lépve és még egyet újra ugyanazon jobb lábbal lépve; csavarként
mozdulva a bal lábad körül. Visszaforgatva a szabályt adj egy revez-t amíg még állsz, és még
egyet a bal lábbal lépve, majd egy másikat szintén ugyanazzal a bal lábbal lépve. A revezeket, amiket adsz, mindig a jobb lábon állva lépd majd, amit nem mozdítasz el a helyéről,
hasonlóan a balhoz, amikor a talho-kat adod, melyek így egy tengelyként szolgálnak a
testnek.

XIV.
Ez a szabály szolgál a hajító fegyverek ellen, vagy kétkezes fegyverek ellen. Helyezd a
testet erősen a montante-val egy bolond állásba, a test egy kicsit nyitott legyen, állj készen
egy talho adására a fegyverre, ami ellökne, vagy megszúrna téged, ezt tereld el a baloldalra.
Utána ugorj egy nagyot, míg körbefordulsz, majd még egy talho következzen, amivel eléred
azt a személyt, aki eldobta, vagy egy revez-zel térítsd el a szerint, mely oldalt célozza meg a
fegyver, adva egy másik revez-t egy másik ugrással és a test körbefordításával és egy kört
csinálva, oly módon, hogy megtámadja az ellenfeled egy ütéssel.

XV.
Ez a szabály arra jó, hogy szétválassz vele harcoló embereket. Szintén tartsd a tested
egyenesen a bal lábbal kicsit elől, adj egy talho-t a baloldalra lentről fentre, befejezve egy
kinyújtott montante-val az arcod előtt, és lépj a jobb lábbal előre; utána adj egy revez-t
lentről fentre, a jobb oldalra, és lépj a bal lábbal úgy, hogy a montante megint az arcod előtt
legyen. Folytatva, adj egy talho-t ugyanazon eljárás szerint, mint először, és adj egy revez-t
ugyanazon módszerrel, mint először, és utána egy talho-t a jobb lábbal lépve, úgy hogy a test
a baloldal felé nézzen a végén, majd egy másik talho-val fordítsd a tested oda, ahonnan
elkezdted a szabályt, lépve a jobb lábbal úgy, hogy a montante az arcod előtt legyen, a
baloldalon. Folytathatod ezt ugyanazon mód szerint, ahogy elkezdted, ha szükséges.

XVI.
Ez a szabály a széles utcákon lévő harcról szól úgy, hogy előtted és mögötted
emberek is vannak. Adj egy talho-t hátulról amíg egy helyben állsz és még egyet előre lépve a
jobb lábbal, készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit akkor adj előrefele, amíg még állsz.
Utána, ha megérezed az embereketmögötted, állj készen a szúrásból, amit a montante
markolatgombjával adj a jobb vállra, amit a jobb lábbal lépve fogsz adni arra, amerről a
szabályt kezdted. Ez helyet ad egy revez-nek, melyet a bal lábbal lépve adj, és körözz a
montante-val, miközben elmozdítod a jobb lábad, és már kezdheted is a szabályt újra.
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Összetett szabályok
I.
Minden összetett szabály ellenpont az egyszerű szabályhoz, és ez az összetettségük
alapja. Így helyezd a testet a bal lábbal elől, adj egy talho-t alulról felfele, amit a jobb lábbal
kísérj előre, állj meg a montante-val az arcod előtt. Utána hagyd lezuhanni a montante-t a
jobb oldaladra, hogy adhass egy altibaxo-t a bal lábbal lépve, és ahol a montante megáll, adj
egy talho-t alulról felfele a jobb lábaddal kísérve, amivel előre kell lépned, állítsd meg a
montante-t az arcod előtt. Utána adj egy revez-t alulról felfele a bal lábbal kísérve, amivel
előre lépj, majd állítsd meg a montante-t az arcod előtt. Majd hagyd lezuhanni a montatne-t
a balhoz keresztezve a jobb kar fölött a balt, és adj egy altibaxo revez-t előre lépve a jobb
lábaddal, és ahol a montante megáll, adj egy revez-t alulról felfele követve a bal lábaddal,
amivel előre lépsz, és állítsd meg a montante-t az arcod előtt. Következőnek, visszaforgatva a
szabályt ugyanolyan ütésekkel, cselekvésekkel és lépésekkel, visszavonulva hátra addig, amíg
újra úgy helyezed a tested, mint a szabály kezdetén.

II.
Emeld a montante-t a hegyével előre a jobb füled elé, és a bal lábad legyen elől. Majd
a jobb lábbal lépj előre és ugyanebben az időben adj egy talho-t előre, felhozva a montante-t
az arcoddal egy magasságba, azon célból, hogy átmenj a fejed fölött és a vállaid mögött, úgy
hogy lezuhanjon a bal karod fölött, hogy adhass egy körbemenő revez-t, és utána egy talho-t
oly mód szerint, hogy visszavidd a montante-t és hegyét az arcoddal egy magasságba. És
ebből először lépj a bal lábbal előre és adj egy revez-t előre, befejezve a montante-val a
magasban a hegyével elől és átmenve a fej fölött adj egy körbemenő talho-t és revez-t,
visszatérve a montante-val abba a pozícióba, ahogy kezdted a szabályt, amit visszafordíthatsz
követve ezt a módszert. Először mozdítsd el a bal lábad és adj egy talho-t előre, befejezve a
montante hegyével az arcod előtt, és utána egy talho* és egy körülmenő revez*, befejezve a
montante-t ugyanabban az állásban. Majd mozdítsd el hátra a jobb lábad egy revez-zel előre,
ami megáll a montante-val a magasban és utána egy talho és egy körülmenő revez,
visszahozva a montante-t oda, ahol a szabály elején volt.

III.
Ez a szabály azt szolgálja, hogy ellenfeled a magad előtt vezesd vele. Elkezdve adj egy
hátsó talho-t, amíg még állsz és még egyet előre lépve a jobb lábaddal, és előkészítve a
szúrást a jobb karod fölött, amit akkor tegyél meg, amíg még állsz; majd lépj a bal lábaddal
adva egy revez-t és még egyet, majd két egymás utáni talho-t a jobb oldalra, lépj a bal
lábaddal és utána a jobbal. Folytatva a szabályt, készen ugyanarra a szúrásra ismét, menj
előre, amíg szükséges, míg végzel az ellenfeleddel.
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IV.
Ez a szabály arra jó, hogy előtted és mögötted álló emberekkel is harcolhass. Ezt
elkezdheted adva hátulról egy talho-t az ellentétes lábbal lépve, ami a bal, és még egyet
előre lépve a jobb lábaddal, készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit a hátsóra fogsz
adni, elmozdítva újra a jobb lábadat. Majd a bal lábad menjen egy revez-zel, elfordítva a
tested arra, ahova a szúrást adtad. Következőnek adj előre egy talho-t ugyanazzal az
ellentétes lábbal, és egy másikat a jobb lábaddal lépve, készen ugyanarra a szúrásra, amit a
jobb lábaddal lépve fogsz adni a hátsónak, és folyamatos revez-ek belépve a bal lábbal és
utána a két a talho kezdi újra az ellentétes lábbal, mindenben az ellenfelednek megfelelően.

V.
Helyezd a testet a bal lábbal elől úgy, hogy majdnem oldalról lásson, előkészítve egy
szúrást a bal karod fölött, amit lépés nélkül adj. Majd egy talho hátulról, amíg még állsz, és
még egy előre lépve a jobb lábaddal, készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit még
álltadban adj. Majd ugyanezzel a módszerrel egy revez hátulról és még egy előre lépve a bal
lábaddal, készen egy szúrásra, hogy kiléphess egy hátsó talho-val és még egy előre
elmozdítva a bal lábadat, amiből egy másik szúrás fog eredni. Befejezve hátulról egy revezzel, és még eggyel előre elmozdítva a jobb lábadat.

VI.
Habár ritkán fordul elő, hogy egy montante találkozzon egy másikkal, amikor ez
megtörténik, fel kell becsülnöd a tudásodat az összes mozdulat természetéről, a lábaid
lépéseit, valamint a montante ütéseit, mindent, ami a kard mozdulatából származtatott.
Kiindulópontul a kardból tudhatod a montante tulajdonságait, gyenge pontjait vagy
erősségeit, azzal a pici különbséggel, amiben minden montante eltér, hárítása, védése és
támadása az amit segítenie kell a test mozgásának. Reagálva az ellenségre muszáj résen
lenned, hogy a montante nagy erejű ütéseinek megfelelően cselekedhess. Ez az általánosítás
elegendő azoknak, akiknek megvan az igaz tudásuk a kard jártasságában, ami minden kitalált
fegyvernemnek az alapja.

VII.
Adj egy talho-t a bal lábaddal lépve lentről felfele és egy revez-t szintén ugyanarra,
amerre az útnak vége van, és lentről felfele a jobb lábaddal lépve és utána még egy talho és
revez ugyanazon módszerrel, és mindig állítsd meg a montante-t az arcod előtt. És ha meg
akarsz fordulni ugyanazon hely felé, ahonnan kezdted a szabályt (miután megtetted az
utolsó talho-t) adj ugyanabba az irányba egy revez-t a jobb lábaddal lépve és utána egy
talho-t a ballal lépve, és minden egyes lépéshez kell egy ütést adnod, mindig lentről felfele,
váltakozva a talho-t és a revez-t, míg az emberek megállnak.
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VIII.
Adj egy talho-t előre lépve a bal lábaddal és még egyet a jobb lábaddal, és menj
körbe, majd egy revez-t a jobb lábaddal lépve, és még egyet lépve ugyanazzal a lábaddal és
szintén körbemenve. Következőnek egy talho-t a bal lábaddal lépve és még egyet, a jobb
lábaddal lépve, amihez menj is körbe. Utána egy revez-t a jobb lábaddal lépve és még egyet,
a bal lábaddal lépve, amihez menj is körbe, majd egy talho-t a bal lábaddal lépve, és egy
másikat a jobb lábaddal lépve, és folyamatosan még egyet lépve ugyanazzal a jobb lábbal,
hogy megfordulhass, amikor vissza akarsz fordulni a másik irányba, kezdd el a szabályt újra,
széles és gyors lépésekkel.

IX.
Helyezd a tested az ellenfelednek oldalnézetbe a bal lábaddal elől, majd adj egy
talho-t lentről felfele, az ellenkező lábbal lépve, ami jobb, és utána az ellenkező lábbal, ami a
bal lesz, egy revez-t. Majd a jobb lábbal készíts egy talho támadást lentről felfele készen állva
egy szúrásra a jobb kar fölött, amit akkor adj, amikor elmozdítod a jobb lábad hátra, arra
ahonnan a szabályt kezdted, és következőnek állj készen egy szúrásra, olyanra, melynél
markolatgombod a jobb válladon nyugszik, és jobb lábaddal lépve adj. És arcodat elfordítva,
újrakezdheted a szabályt a másik irányba, ha szükséges, ugyanazokkal az állásokkal,
ütésekkel, lépésekkel és szúrásokkal, amelyekkel mutattam.

X.
Helyezd a tested egyenesen, és adj egy talho-t előre lépve a bal lábaddal és törekedj a
baloldal fele, és ebből fordulj meg készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit a jobb
lábaddal lépve a jobb oldal felé fogsz adni előre a négyzet átlójának irányában. Ebből adj egy
talho-t, mint először a bal lábaddal előre lépve a bal átlóhoz, és ily módon ebből készíts elő
egy szúrást a bal karod fölött, amit a baloldalra fogsz adni előre lépve a bal lábaddal, a bal
átlóhoz, majd fordulj, hogy adhass egy revez-t alulról felfele a jobb lábaddal lépve, a jobb
átlóhoz. Visszafordítva ezt a szabályt adj egy talho-t, elmozdítva a jobb lábadat, készen egy
szúrásra a jobb karod fölött, amit még álltadban adj, és míg állsz egy másik talho-t is,és utána
egy revez-t kifelé indítva a ballábadat, készen egy szúrásra a bal karod fölött, amit akkor adj,
míg még állsz. Utána szintén, amíg állsz egy revez-t és egy talho-t elindítva kifelé a jobb
lábadat és egy revez-t elmozdítva a bal lábadat.

XI.
Helyezd a jobb lábad előre és adj egy vízszintes talho-t a baloldal felé, lépj a bal
lábaddal előre, és állj készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit a jobb lábbal lépve fogsz
adni, majd egy másik vízszintes talho-t, hasonlóan az előzőhöz, amihez lépj bal lábaddal
előre, és egy másik szúrást, mint az elsőnél, és lépj hozzá a jobb lábaddal. Majd lépj a bal
lábaddal egy körbemenő vízszintes revez-hez, amit még álltadban adj, és ebből adj egy
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talho-t a bal lábaddal lépve és kezd a szabályt el a másik irányba ugyanezekkel a fent említett
mozdulatokkal.

XII.
Helyezd a tested szélesen és adj egy talho-t lépve is hozzá, a bal lábaddal, egy kicsit
előre, majd kísérd a jobb lábaddal oly módon, hogy az állás visszafogott legyen, és legyél
készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit a jobb lábbal lépve adj előre a végtelen
vonalán, a jobb oldalra, kísérve a bal lábaddal. Majd tegyél meg egy körbemenő revez-t és
lépj a bal lábaddal és adj egy talho-t, amíg még állsz, és még egyet, elmozdítva hátra a bal
lábadat, és még egyet előre lépve a jobb lábaddal. Utána legyél készen egy szúrásra jobb
karod fölött, és adj egy körbemenő revez-t, elmozdítva hátra a jobb lábadat, és amikor
körbemész, mindig lépj előre a bal lábbal, és ha szükséges kezd újra a szabályt úgy, ahogy
feljebb áll.

XIII.
Ez az összetett szabály úgy végzendő el, mint az egyszerű, csak miután az első három
talho-t adod, fordítsd a bal lábad a tested megállításával és határozottan, ebből adnod kell
egy körbemenő revez-t és egy körbemenő talho-t hasonlóan a körbemenő Légycsapóhoz. És
a három revez vége után, amit a jobb lábaddal megfordulva adtál, adj újra egy körbemenő
talho-t és egy körbemenő revez-t, majd folyamatosan még egy talho-t és még egy revez-t, a
bal kézzel a alacsonya a tested előtt úgy, hogy még erősebb legyen,és így az ütéseket
nagyobb erővel hajthatod végre.

XIV.
Ez a szabály két egyetemes állást tartalmaz, az első, hogy helyezd a tested szélesen a
jobb lábbal elől, a montante tompaszögben előre, a jobb átló fele nézzen úgy, hogy a jobb
kezed az öv előtt nyugodjon elterelve a szúrást, megcélozva a bal mellet egy talho-val, és
azonnal adj még egyet egy ugrással, ahogy az egyszerű szabályban áll, és fejezd be egy revezzel. Vagy miután elterelted az első talho-val, állj készen egy szúrásra a jobb karod fölött és
add úgy, hogy a bal lábaddal lépj előre és utána jobbal, majd fejezd be és lépj a ballábbal,
amivel tegyél egy revez-t is. A második álláshoz helyezd a jobb lábadat előre és a montante
tompaszögben előre a bal átló irányában álljon úgy, hogy elterelhesd egy revez-zel a
szúrásokat, a jobb oldalt célozva, és folyamatosan adj még egy revez-t ugrással, ahogy az
egyszerű szabályban is áll. Vagy még miután elterelted a szúrását a revez-zel, állj készen egy
szúrásra a markolatgombbal a jobb válladon, amit a bal lábbal előre lépéssel adj, amit majd
kövess a jobbal, utána befejezve lépj a bal lábaddal, egy revez-zel. Az első állásban, ha az
ellenfél ütése az öved tájékát célozza, akkor tereld el a montante-t hegyesszögben előre, a
bal átlóhoz mozdítva, elmozdítva a tested egy lassú lépéssel a végtelen vonalán tovább, a
jobb oldalra, és hagyd leesni a montante-t a baloldalra a kezek felcserélésével. Lépj a bal,
majd kövesd azt a jobb lábaddal és tegyél hozzá egy altibaxo-t, hogy készen állj a szúrásra a
11

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
jobb karod fölött, és add (ezt) a bal lábaddal előre lépve, hogy befejezd egy altibaxo revezzel.

XV.
Helyezd a tested a bal lábaddal elől és adj egy talho-t alulról felfele, a jobb lábbal
előre lépve, hozd a montante-t a magasba, megállítva a fejed előtt, a baloldalon, tompa
vonalban, az átló mentén, és ebből adj egy altibaxo-t előre, ugyanarra, a baloldalra
körbemenve a montante-val a bal válladon. Ebből adj egy revez-t alulról felfele a jobb
oldalra, a bal lábbal előre lépve, és fejezd be a montante-val a magasban, menj tovább a
jobb átlón egy tompa vonalban, majd ebből adj egy altibaxo-t, körbemenve a montante-val a
jobb karoddal. Majd megint adj egy talho-t, mint először, az altibaxo-ddal megegyező
formában, és egy revez-t, mint először, az altibaxo-ddal azonos formában, és mozdítsd a
lábadat ugyanazon eljárás szerint, mint az első lépéseknél. Ha meg akarsz fordulni, adj egy
talho-t a jobb lábbal lépve, és még egy talho-t újra a jobb lábbal lépve, azon oldal felé,
ahonnan a szabályt kezdted, és kezd újra úgy, hogy az arcoddal megfordulsz, mint kezdéskor.

XVI.
Helyezd a tested a bal lábaddal elől, és adj egy talho-t a fejed fölé emelve a
montante-t, hogy a jobb oldalról mehess körbe, és add (ezt), amíg még állsz, és utána egy
másik talho-t a jobb lábaddal lépve, és még egyet elmozdítva hátra a bal lábad. Majd állj
készen egy szúrásra a jobb karod fölött, amit akkor adj, amíg még állsz, és egy, másik szúrást
a markolatgombbal a jobb válladon, amit a jobb lábbal előre lépve adj. Majd a bal lábad
menjen egy revez-zel, amit a jobb láb hátramozdításakor adj, és egy másik revez-t előre
lépve a bal lábaddal, amiből egy szúrás ered a bal karod fölött, amit még álltadban adj; és
ebből egy revez, elmozdítva hátra a jobb lábad, befejezve az első állásban, amivel a szabály
kezdődött, és újra megteheted az egészet elölről, ha szükséges.
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