
 

 

 
  

Hosszú fegyver vs. rövidebb fegyver 
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Másik oldalról ki kell fejtenem, 
hogy a kard mellé pajzs illik… A 
szimpla karddal a lándzsa ellen CSAK 
védekezni LEHET, mert felnyársal 
sec-perc alatt. Viszont ha elkapod a 
lándzsát, akkor onnantól a belharcot 
kell erőltetni… Hátránya ami már 
szerepelt is, hogy azért a keresztbe 
fordított lándzsa is hatékony 
pofánvágó eszköz… 

Kard+pajzs szerintem a legjobb 
választás (hiába, Trák vagyok) nagyon 
jól ellehet bújni a pajzs mögé, és 
onnan kitámadni, pláne ha valakit 
hirtelen fejbe vágsz a pajzzsal akkor is 
`érdekes hatást` kapsz az ellenfélnél… 
De alsó éllel mellbevágás is, khmmm, 
`hatékony` … pláne hogy a pajzs átlag 
súlya olyan 4-6 kg… 

Gyors válasz KLM-nek: 
 
De engedj össze egy egydanos 

karatést, két saival és egy szinten 
egydanos kendóst, katanával és láss 
csodát… 

Szerintem, ha az első 20-30 
MÁSODPERCBEN nem gyakja le az 
egyik a másikat, akkor jó néhány perc 
puhatolózás fog következni, esetleges 
karcolásokkal… Aztán amelyik előbb 
felismeri a védekezési fehérfoltokat a 
másikon, az nyert, igaz lehet hogy 
nagyobb sebek tulajdonosaként… 

És befejezésként egy-két 
emlék… 
 

Hai! 
Bocsi a régi témáért, de egyrészt 

bosszant a sok „téves elképzelés”, 
másrészt a témában illetékesnek érzem 
magam, de múlt héten nem volt időm 
írni. 

Szóval aki nem ismer annak 
elmondom hogy most már lassan 3 éve 
járok gladiátorkodni a budapesti 
Collegium Gladiatorium edzéseire… 

A valóságról el kell mondanom, 
hogy a szálfegyver nagyon gyors 
fegyver, és kétkezes ÁLTALÁBAN. 
Ennek az az előnye, hogy a másik 
végével is elég gyakran ütnek, pláne 
hogy az vasalt a kiegyensúlyozás 
miatt… (a Nagy Zöldben valamelyik 
lüke azt írta, hogy főleg szúrnak a 
lándzsával, de ez *** ) 

Ja, és ha nem talált a támadásod 
akkor nem viszi tovább a kezed a 
tehetetlenség FÖLÖSLEGESEN, mert a 
fegyver átfordításával a másik vég 
támadási erejét növeled csak. (aki akarja 
próbálja ki egy HOSSZÚ (cca 10 cm-rel 
magasabb legyen nála) bottal az evező 
mozdulatot… ) Ha hárította, akkor 
szinten a másik véggel tudsz mozdulni 
azonnal, mert úgy mozdul a fegyver 
alapból is. (Üss a falra, vagy bármire, és 
érzed, hogy visszapattan…) 

Ezt a lándzsa, szigony és társai 
védelmében… (a `fejes` eszközök 
alabárd és társai esetében nem tudok 
nyilatkozni, mert nem használunk 
olyanokat, de szerintem hasonló a 
kezelése) 
 



MAGUS                                                             Hosszú fegyver vs. rövidebb fegyver                                        Kalandozok.hu 

2 
 

Trák vs. Provokátor (kard+pajzs vs. 
lándzsa+kézre kötött mini pajzs (buckler) ) 

Szegény provokátornak nem volt, csak rövid 
helye hátrálni, cirka 20-25 méter, ennyi távolságon 
meg tudtam tartani a kezdeti lendületet a támadási 
irányba, tehát nem tudott oldalra kitérni, így 
LEGYALOGOLTAM… Mivel a lándzsáját 
keresztbe kellett fordítania, így könnyeden 
leszúrtam… 

MINDEZT cirka 30 mp alatt. 
Trák vs. Retiárius (kard+pajzs vs. 

szigony+háló) 
Hál`isten a hálót elkerültem, így elkezdtünk 

tapogatózni, de ő egy hirtelen mozdulattal 
kimozdította a pajzsot majd a szigony másik végével 
úgy hasba vágott, hogy megszámoltam a Orion-köd 
csillagait. Mondanom sem kell a következő 
mozdulattal leszúrt… 

Ld. előző felállás… 
Egyből belegabalyodtam a hálóba… 

Következő mozdulat egyértelmű volt: leszúrt… 
Ld. előző felállás… 
Háló el, szóval szabadabb harc… Egy hosszú 

kiszúrás után, a szigony nyelével párhuzamosan egy 
fordulásból kardmarkolattal a hátára, majd pajzs alsó 

éllel szegycsontra ütöttem, ezután a leszúrás az 
már csak laza kegyelemdöfés volt… 

Üdv, Fervidus egy trák 
 
U.i. kis reklám… Gladiátor home page: 

http://www.extra.hu/Collegium_Gladiatorium 
 
Ja, és ha valakit érdekel az egyesület, 

akkor előzetes egyeztetés után lejöhet megnézni 
egy edzést…  
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