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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Jakob Sutorius von Baden:
Neue, kunstliches Fechtbuch /
Új, művészi vívókönyv

New Künstliches Fechtbuch,
Das Ist,
Ausführliche Desckription
der Freyen Adelichen und Ritterlichen Kunst
des Fechtens in den gebreuchlichsten Wehren, als Schwerdt, Dusacken,
Rappier, Stangen und Helleparten, im fechten und mit fein gewissen zu und abtritten aus den Lagern, auch
Geschwindigkeit, benebem kurzer Erklärung einer sehr nothwendigen Instruction, sampt viel schönen, ganz
nützlichen und zierlichen Figuren eygentlich fürgestellet: Nun aber allen und jeden der löblichen Fechtkunst
Liebhabern, zu sonderlichem gefallen in diese kleine Form gebracht und an tag gegeben, Durch den
Wolerfahrnen
und berühmten Freyfechtern
JACOB SVTORIVM
von Baden.
Gedruckt zu Franckfurt am Mayn durch Johann Bringern,
In Verlegung Willhelm Hoffmans.
M. DC. XII.
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Ez egy
részletes leírása
a szabad Nemesi és Lovagi vívás
művészetének a hagyományos fegyvernemekben mint a Hosszú-Kard, a Dusack,
a Rapír, a Bot és az Alabárd. Ezek mellett a vívásban a fő állásokat bemutatva, mellékelve
rövid magyarázatokkal és fontos instrukciókkal, bemutatva szép, hasznos és kecses ábrákkal:
az összes és a kifejezetten tekintetes, a vívás művészetéért rajongó ember számára lett
összegyűjtve ebbe a kicsi fogalmazványba
a sokat tapasztalt
és híres Vívómester
JACOB SVTORIVM
von Baden
által.
Nyomva: Franckfurt am Mayn Johann Bringern által,
Willhelm Hoffman Kiadásában.
M. DC. XII.
Den Durchleuchtigen, hochgebornen Fürsten und Herren, Herrn Iulio Friderico, Herrn Achilli Friderico, und Herrn
Magno Friderico, Herzogen zu Würtenberg und Leck, Grafen zu Mumpelgart,
Herrn zu Heidenheim und Oberkirch, meinen Gnädigen Fürsten und Herren.

Fényességes és magas rangú Hercegeknek és Uraknak
Iulio Friderico Úrnak, Achilli Friderico Úrnak és
Magno Friderico Úrnak, Würtenberg és Leck Hercegeinek, Mumpelgart Grófjainak,
Heidenheim und Oberkirch Fejedelmeinek és az én jóságos Hercegeimnek és Uraimnak
Durchleuchtige, Hochgeborne Fürsten, gnädige Herrn, E. F. G. seyen mein ganzwillig schuldige Dienst, meines
eussersten vermögens underthenig zuvor bereyt, gnädige Fürsten und Herrn.

Fényességes és magas rangú Hercegek és jóságos Urak, stb. fogadják szabad akaratú
szolgálatomat, legjobb képességeimet melyet maguknak ajánlok fel, jóságos Hercegeknek és
Uraknak.
Demnach E. F. Gn. unverborgen, das die löblich Adeliche und Ritterliche Kunst des Fechtens ein uralte Kunst
ist, auch allen und jeden Personen, weß Stands die seyen, sehr nutzlich und dienlich, so woll zu Erhaltung
deroselben bestendiger Gesundheit, als auch zur Defension des Leibes und Lebens, derer sich Dapffere und
Mannhafte Kriegshelden, zu allen und jeden Zeiten insonderheit befliessen, und dardurch ihre Adeliche
Mannheit zu Rettung deß gemeinen Vaterlands sichbarlich dargethan, bewiessen, auch ewig Lob und Ruhm
dardurch erlanget haben, wie solches fürnemlich am allermeisnten auß der uralten Römer Historien Schreibern
zu ersehen.

Vitathatatlan, hogy e dicső Nemesi és a Lovagi Vívás művészete egy ős-régi művészet,
használja azt bárki bármire: egészségünk megóvására, a testünk védelmére, az Anyaország
védelmére, mi által nevet és jutalmat kaptak, a Bátor és Férfias Hősök által különösképp
bemutatván. Mikről ősi Római írók által tudunk.
Es wirdt auch dieser ritterlichen Kunst deß Fechtens in heiliger Göttlicher Schriften ganz ehrlichen und wol
gedacht, insonderheit deß newen Testaments, da der heilige, als sonst ein hocherleuchter und außerwehlter
Rüstzeug Gottes, Apostel Paulus in der ersten Epistel an die Corinther am sechsten Capitel, einen Christlichen
Ritter und Streiter auff die Vortheil sehen heisset, so da ein Rittermässiger Kämpffer und Streitter in gute
Achtung zu nehmen pfleget. was aber obermelte Ritterliche und Edel Fechtkunst, vor frommen und nuzen zu
allen und jeden Zeitten gebracht, ist einigen Beweisthumbs im wenigsten nich von nöthen, dieweil es
jedermenniglichen an allen Orten sehr wol bewust.
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E Lovagi vívás művészete is megemlíttetett szent Isteni iratban, különösképp az ÚjTestamentumban, hol az áldott és Isten által kiválasztott Pál Apostol a Korinthoszbeliekhez
intézi szavait. Eme könyv hatodik bekezdésében egy keresztény Lovag tűntettetik fel, ki
figyelemmel és odaadással műveli a művészetnek eme ágát. De ebben a formában a lovagi és
nemesi vívást felmagasztaltnak gondolhatjuk, mindenre jónak és minden időben
használhatónak foghatjuk fel, ellenben van néhány tény ami nem elfelejtendő.
Welches dann E. F. Gn. Herrn Vorfahren Christmilter Hochlöblich seeligster Gedächtnuß, als Fürstliche
Heroische Herzer, und deß löblichen Fürstlichen Hauses Kronen, auch befunden und erfahren haben: Darumb
sie dann nächst Göttlicher Hülff und Beystandt mit ihrer Fürstlichen Ritterlichen Dapfferkeit auch nicht ohne
Hülff dieser Adelichen Fechtkunst wider alle Feindt mit grossem Muth und Mannheit gezogen, glücklichen
obgelegen, und durch solch ihre Heroica facta ewig Lob und Ruhm erlanget haben.

Tisztelt fennebb említett urak, kik hercegi családok koronái s kikben hercegi hősi szív dobog,
mint már maguk is láthatták és tapasztalhatták: az Isten és a hercegi, lovagi bátorság segítsége
mellett ennek a nemesi vívás művészetének is köszönhetik a hírnevüket mely örökké
fennmarad és a kegyet mit az ellenségeik legyőzésével értek el, nagy bátorságról és
férfiasságról példát mutatva.
Nun ist auch gleich wol nutzlich zu bedenken daß die Ritterliche und Edel Fechtkunst erstlichen ein sehr
geringen Anfang gehabt, da man sich mit fast geringen Waffen hat behelffen, auch defendiren müssen wie in den
uralten Scribenten zu lesen, biss man je lenger je ferner, wie auch sonst in allen andern Künsten geschehen,
kommen, und nunmehr durch die tägliche ubliche Ehrfahrung so weit bracht, da sich billich darüber zu
verwundern.

Hasznos abba is belegondolni, hogy ez a Lovagi és Nemes művészet nagyon rövid
történelemmel rendelkezik, miben kevés fegyverrel álltak helyt, mint azt az ősrégi
irományokban is olvashatjuk. Minél távolabb nézünk annál világosabb, hogy -mint az összes
művészetben- ebben is nagy hangsúlyt kap a napi gyakorlás.
Dieweil dann Durchleuchtige hochgeborne Fürsten und Herrn, gedachte Ritterliche und Edel Fechtkunst von
underschiedtlichen Authoren in allerhandt, als Teutscher, Lateinisch, Italianisch und Französicher Sprachen
hiebevor in Druck aussgangen, aber dieselbe in solchen Büchern also Dunckel, daß auch einer wol beneben
einem guten Lehr und Fechtmeister auß solchen nichts gewisses kann lernen, so hat doch in Newlichkeit ein
Liebhaber dieser Ritterlichen Fechtkunst, als nemlich Jacob Sutorius von Baden, Freyfechter, wie er sie nun von
vielen Jahren hero durch die tägliche Ubung selbert in Ehrfahrung bracht, auß allerley Fechtbüchern, so da
jemahls zu bekommen, die fürnembste und ausserlesene Stück im Schwerdt, Dusacken, Rappier, Stangen und
Helleparten, kurz in ein fasciculum oder Büchlein zusamen getragen, mit ihren Lagern und Tritten, zu unnd von
dem Mann zu gebrauchen, eygentlich beschrieben, die Jugendt, so er auff Vniuersiteten und anders wo
obgedachte Löbliche Fechtkunst gelehret, auß gegenwertigem Büchlein, als ein Fundament, underwiesen, auch
wann schon einer ein Stück auss eim Lager vergessen, darauß gar wol wider in pristinam memoriam reuociren
können.

Eddig a Fényességes és a magas rangú Hercegek és Urak eddig a Lovagi és Nemes vívásművészet képét különböző nemzetiségű szerzők, különböző nyelvű kiadványaiból -német,
latin, olasz, és francia- állíthatták össze, melyekből egyetlen jó Tanító- és Vívómester nem
tanulhat semmi érdemlegeset, de eme művészet egy nagy kedvelője, nevezetesen Jakob
Sutorius von Baden, Szabadvívó, ki sok éven át tartó naponta elvégzett gyakorlatok
tapasztalataival, szinte minden fellelhető vívókönyvből szerzett tudással a háta mögött
röviden összefoglalta eme művészet minden titkát egy kis könyvecskébe, mely tartalmazza a
Hosszú-Kard, a Dusack, a Rapír, a Bot és az Alabárd használatának minden egyes mozdulatát
és alapállását. Elsődlegesen az ifjúságnak címezve, kik oly egyetemeken tanulják a vívást, hol
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különböző értékű könyvekből, mint alapkőböl veszik a tudást, mely nagy eséllyel hiányos és
sötét.
Dieses Buch aber, demnach es von vielen, so zu der Ritterlichen und Edel Fechtkunst Lust und Gefallen haben,
in sehr hohem Werth gehalten, und zum offtern abgeschrieben worden, Als bin durch viel vornemme hohes und
nidern Standts Personen, und der Löblichen Adelichen Fechtkunst Liebhabern, ich zu underschiedtlichen mahlen
ersucht und gebetten worden, solche Mühe, nemlich die Stöcke in oberzehlten Wehren, als Schwerdt, Dusacken,
Rappier, Stangen und Helleparten mit ihren gewissen Lagern in Holtz zu schneiden, an die Handt zu nemen und
in diß klein Format zu verfertigen.

Mivel sok vívás-kedvelő és magas- és alacsony rangú ember kérte tőlem, így fáradalmat nem
ismerve munkába vetettem magam és a különböző fegyvernemek, mint a Hosszú-Kard, a
Dusack, a Rapír, a Bot és az Alabárd állásait fába véstem és eme kis formába öntöttem.
Wann dann ich meinem von Gott dem Allein mögenden mir mitertheilten geringen thalent nach, doch auff
vorhergehendes vieler guthertzigen bitten und flehen, dem gemeinen Nutzen zum besten, nach vermögen zu
dienen, mich in alle wege schuldig erkenne, hab ich diß gegenwertiges Buch mit allen zugehörigen Stücken
sampt den Lagern, wie es sich gebüret, in diess jetzo füglicher kleine Form, auff das zierlichst, als immer
müglich, in Holz de nouo schneiden und bringen wollen, solche Mühe, Fleiss und Kosten nicht vergebens
angewendet zu haben verhoffend, weil sonderlich diß Buch also zugerichtet, daß es nunmehr die blühendt
angehende Jugendt, so zu dieser Ritterlichen Fechtkunst Lust unnd lieb tragen, auff Unterweisung eines guten
Lehr und Fechtmeisters, gar leichtlich in kurzem auß dem Fundament hierin lernen, jeder Zeit auff den Nothfall
zu repetiren und gebrauchen mögen.

Az Egyetlen Isten által rám ruházott csekély tehetség segítségével, melyért oly sokat
imádkoztam és melyet sokszor kértem –amiért örökké adós maradok- a közös érdekért
minden hozzávalóval együtt, mint az állások bemutatásával ebbe a kis könyvbe foglaltam
össze, fáradalmat, költségeket és munkát nem kímélve, melyet főképp a virágzó és a vívást
kedvelő fiatalságnak címzem, kik ezzel művel mint alapkővel az egyetemen tanulnak, ebből a
vívást gyorsan magukévá téve, és ha kell vészhelyzetben elővéve és hatákonyan használva.
Weil aber Durchleuchtige, Hochgeborne Fürsten und Herrn, mir ganz wol bewust, daß E. F. Gn. wie sonsten zu
allen andern Heroischen Tugenden tam in literis, quam armis, also auch zu vielgedachter Ritterlichen unnd Edel
Fechtkunst, ein besondern Lust und Gefallen tragen, und ich selbsten darinn zweiffels ohne zum fleissigsten
geübt haben, wie auch noch, als habe hochgedachten E. F. Gn. ich in Underthenigkeit dieses Büchlein, wiewol
es nicht mein selbst eygen Arbeit, doch zu wenigsten etwas, als die Stöcke darinn zu schneiden, zu Beförderung
und Edirung deßelben gethan, dediciren, unnd under deroselben E. F. Gn. Namen in offnen Truck auff mein
Kosten verfertigen, jedermann communiciren und mittheilen wöllen, der tröstlichen Hoffnung und Zuversicht, E.
F. G. solches in Gn. vermercken werden.

Vegyék figyelembe azt is Fényességes és magas rangú Hercegek és Urak, kik a hősi
cselekedetek mellett eme csodás művészetet is a szívükön hordják, mint én is oly sok éven át,
hatalmas szorgalommal míveltem, eme kis könyv nem az én egyedüli munkám, az én részem
csak a fametszetek kialakítása, dedikálás és a fentebb említett személyeknek saját költségen
való elkészítése.
Gelanget demnach an E. F. Gn. mein in Underthenigkeit Hochfleissiges Bitten und Gesinnen, dieselbe solches
ihnen in Gnaden gefallen lassen, unnd mein gnädige Fürsten und Herren seyn, auch bleiben wöllen.

Ha meghallgattatnak szorgalmas imáim és kéréseim akkor önök által kegyben részesíttetett
leszek és önök az én irgalmas Hercegeim és Uraim lesznek és maradnak.
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Dieselbe E. F. Gn. hiemit Götllicher Protection, mich aber deroselben zu Gn. ganz getrewlich befehlende.

Az előzőt a fent említett uraknak is címzem kiket Isten védjen meg, parancsoljanak velem
kedvük szerint.
Datum Franckfurt am Mayn, den ersten Tag Monats Aprilis im Jahr unsers einigen Erlösers Christi Ein Tausent,
Sechshundert und Zwölff.

Dátum: Frankfurt am Mayn, Az Egyetlen Megváltó Krisztusunk EgyEzer-HatszázTizenkettedik évének Április Hónapjának Első Napja.

Erster Theil
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Első Rész
Von Innhalt deß langen Schwerts, auch in was Ordnung
solches beschrieben wirdt, sampt dero Lägern in demselbigen.

A Hosszú-Kard művészete mi helyesen vagyon megírva,
alap- és védőállásait részletezve.

Warumb Spielleuth gehen vorn an,
Wann Fechter wöllen Schulen han,
Drumb, das sie ihn machen ein Muth,
So einer mit andern fechten tuth,
Umb Gelt, oder ein schönes Kränzlein,
Wie der Knab tregt am Schwerdte seyn.

Mi okból mennek a muzsikusok az élen,
mikor a kardforgató iskoláért vesz’ majd éhen,
azért, hogy szívükbe bátorságot öntsön,
s szavak helyett a kard döntsön,
csengő pénzért vagy szép koszorúért
csak egy dönt erről, a kardot forgató fél.
In dem Fechter Gelt nemmen ein,
Under dens trincken wir gern Wein,
Fordern darzu auch unsern Lohn,
Lahn sorgen, wo sie es her han,
Derowegen ohn Lohn und Trunck,
Wie ihnen spielen selten genung.

A kardforgatók zsoldot is zsebelnek,
s a finom bort sem vetjük meg,
ettől folyik pénzünk, mint a bor
emiatt is van baj s gond,
pénzünk nincs és italra sem telik,
ezért közölünk a dobot sem sokan verik.
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Beschreibung vom Schwertfechten in so wol deß
Manns, als Schwerts Abtheilung, und von deßen
Lägern oder Huten.

A kardvívás leírása, a kard részeinek megnevezése,
az alap- és védőállásainak bemutatása.

Erstlich, die Theilung deß fechten im langen Schwerdt ist der Anfang, Mittel und End. Der Anfang ist das
zufechten, so einer gegen den Mann, welchen er vor sich hat, zuficht: und das zufechten geschicht anfänglich
auß oder von den Lägern mit Haüwen, als die Hauptläger und Beyläger.

Először is, a hosszúkarddal való vívás fázisai a Kezdő (Anfang), a Közép (Mittel) és a Vég
(End). A Kezdő fázis egy vívás „előtti” fázis, amikor az ellenség előtted áll és megtámadod.
És ez állásokból illetve ütésekből kezdődik, mint Fő-állások (Hauptläger) és Mellék-állások
(Beyläger).
Der Hauptläger seind vier, als die Oberhut, Ochs, Olber und der Pflug. Die Beyläger sind Zornhut, Langord,
Brechfenster, Einhorn, Schranckhut, Schlüssel, Eisenport, Wechsel, Nebenhut und Hengetort.

Négy Fő-állás van: Sólyom-állás (Oberhut), Ökör-állás (Ochs), Bolond-állás (Olber) és az
Alap-állás (Pflug). A Mellék-állások: Düh-állás (Zornhut), Hosszú Hegy (Langord), Ablak
Törő (Brechfenster), Egyszarvú (Einhorn), Akadály-állás (Schranckhut), Kulcs (Schlüssel),
Vaskapu (Eisenport), Váltó (Wechsel), Közeli-állás (Nebenhut) és a Függő Hegy (Hengetort).
Der Haw im Schwerd sind Principal oder Haupthaw, Beyhaw und Meisterhaw. Die Principal haw sindt Ober,
Under, Mittel und Zornhaw. Beyhaw sind, Kurtz, Schiel, Glietz, Krumb, Brell, Wind, Blend, Kron, Knichel,
Sturtz, unnd Wechselhaw.

A vágás hosszúkarddal Elsődleges- vagy Fő-vágásokra (Principal oder Haupthaw), Mellékvágásokra (Beyhaw) és Mestervágásokra (Meisterhaw) tagolódik. Elsődleges vágás a Felsővágás (Oberhaw), az Alsó-vágás (Underhaw), a Közép-vágás (Mittelhaw) és a Düh-vágás
(Zornhaw). Mellék-vágás a Rövid-vágás (Kurtzhaw), a Sanda-vágás (Schielhaw), a Villanóvágás (Glitzhaw), a Kampó-vágás (Krumbhaw), a Gyors-vágás (Brellhaw), a Szél-vágás
(Windhaw), a Vak-vágás (Blendhaw), a Korona-vágás (Kronhaw), az Ujj-vágás
(Knichelhaw), a Zuhanó-vágás (Sturtzhaw) és a Váltó-vágás (Wechselhaw).
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Das Mittel ist die Handtarbeit, wann einer im Bundt seinem Gegentheil im fechten mit aller Geschwindigkeit
zusetzet. Die bey oder Handtarbeit im mittel ist die gröste Kunst, und allerley Geschwindigkeit in anbinden deß
Schwerts, winden, wechseln, nachreysen, verführen, schneiden, duplieren, ablauffen, umbschlagen, schlaudern,
vorschieben, zucken, rucken, absetzen, ringen, einlauffen, verstellen, werffen und nachdringen. Hieher gehört
auch die Blössunge, so da vierley, und die vier Hauptläger sind, in Außtheilung deß Mann und Schwerts, wie
dann auch das recht stehen und tretten.

A Közép fázis a „kézimunka”, amikor a vívó az ellenféllel harcolva teljes sebességgel
támadja azt. A Közép fázis „munkája” a legnagyobb művészet, minden lendülettel a kard
lekötése, csavarása, átváltása, követése, tévútra vezetése, vágása, ikervágása, lecsúsztatása,
elütése, „festése”, tolása, rántása, lökése, levétele, tekerése, bevágása, áthelyezése, dobása és
utánmyomása. Idetartoznak a nyílások, melyekből négy van, ebből adódóan négy Fő-állás van
és négy kard kezdő pozíció, melyek együttesen a helyes állásra és lépésre vezetnek.
Das Ende ist der Abzug, wie sich ein Fechter von seinem Gegenpart ohn Schaden hinweg und abhawen möge.

A Vég fázis a befejezés, amiben az egyik vívó a másiktól sérülés nélkül el szeretne távolodni
illetve odébbállni.
Deß Schwerts stücke oder theil sind der Knopff, Ort, Kreutz, Gefeß, Hefft, Bundt, und die Klinge. Der Klinge
theilung ist die Stärcke, Schweche, kurtz und lange Schneiden, das ist vorder und hinder. Deß Schwerts stärcke
ist das theil von dem Kreutz oder Hefft biß mitten in die Klinge. Die Schweche geht von der mitten biß an das Ort
oder Ende des Schwerts. Die lange Schneidt ist die volle Wiederschneidt von den Fingern hinauß gerad gegen
dem Wiederpart. Die kurtze oder halbe Schneiden ist die (man nennt es auch deß Schwerts Rucke) so gegen oder
zwischen dem Daumen gegen dem Fechter gekehret. Ferner deß Schwerts theilung ist viererley. Der erste Theil
ist das Hefft, oder Bindt, als Kreutz, Knopf zum ringen, einlaufen, greiffen, werffen, und anderm mehr. Der
ander Theil ist die Stärcke zum schneiden, winden, trucken und was davon herrühret. Der dritte ist das Mittel
auß der Stärck und Schweche umb deß Schwerts halben Theil herrühret. Der vierdte Theil ist die Schweche zum
Durchwechseln, schnellen, schlaudern und was mehr darauß herrühret.

A kard részei a markolatgomb, a hegy, a keresztvas, a ricasso, a markolat, a kötés és a penge.
Magát a pengét különböző részekre osztjuk: Erősre, Gyengére, Rövid és Hosszú Élre. Az
utóbbiak a kard elülső illetve hátsó részét képezik. A kard Erős része az, ami a keresztvastól
vagy a markolattől a penge közepéig, a Gyenge rész innen a penge hegyéig terjed. A Hosszú
Él a teljes vágófelület ami az ujjaktól egészen az ellenségig tart, tehát a kard hegyéig. A
Rövid vagy a Fél Él (amit a kard hátaként is emlegetnek) a hüvelykujjtól a Hosszú Éllel
ellentétes oldalon fut végig a pengén az ellenfél fele. Más szemléletmódban a kard felosztása
négy részből áll. Az első részbe a markolat, a keresztvas, a markolatgomb és a kötés tartozik,
mik a tekerést, a bevágást, a fogást, a dobást és az összes többi ehhez hasonló tevékenységet
szolgálják. A második részben az Erőset használjuk vágásra, csavarásra, nyomásra és arra ami
mind ezekből következik. A harmadikban az Erős közepétől a Gyenge közepéig terjedő részt
használjuk, azokban az esetekben amikor erre van szükségünk. A negyedikben a Gyengét
használjuk átváltásra, pattintásra (lendítésre), „festésre” és egyéb ebből végbevihető
technikákra.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán
Der Mann wird in das Ober und Under, und der jedes in das Recht und Linck abgetheilet, wie aus der Figur zur
rechten Seite zuersehen. Nach deß Manns Haupt zu fechten, bedeut das ober die Scheittel deß Kopffs, und das
under den Haltz und Knien zu beyden seiten.

Az ember is fel van oszva különböző részekre, mégpedig a Fentre, a Lentre és ezeket tovább
osztjuk a Jobbra és a Balra. Az ember Fő részét támadni annyit jelent, hogy a feje tetéjétől
egészen a nyakig terjedő részt támadjuk.
Endlich die Läger oder Hut sindt ein nothwendige zierliche, auch geschickliche Stellung unnd Geberde deß
ganzen Leibs mit dem Schwerdt, und werden in Ober, Under, Recht und Linck getheilt. Auß und von den Lägern
entspringt das Fechten, Anfang, Mittel und Ende.

Végezetül: az alapállások szükségszerű, kecses és ügyes állások az egész tesstel és a karddal
kombinálva. Ezeket szintén felosztjuk: Felső, Alsó, Jobb és Bal részre. Tehát láthatjuk, hogy
magukból az alapállásokból ered a vívás, a Kezdő, a Közép és a Vég fázis is.

9
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Der Mann zur linken Seiten liegt im Läger deß Ochsens, daß da ist der Obertheil am Mann, und zweyerley, der
Rechte und Lincke. Im rechten Ochsen stehe mit deinem Lincken Fuß vor, halt das Schwert mit dem Hefft neben
deinem Haupt zur rechten Seiten in der höhe, daß dein vorder Ort dem Mann gegen dem Gesicht stehe. Im
Linken Ochsen stehe mit deinem rechten Fuß vor, halt das Schwert mit dem Hefft neben deinem Haupt zur
lincken Seiten in der Höhe, etc.

A bal oldali ember az Ökör-állásban áll, ami egy felső alapállás. Két módon lehet felvenni:
jobbról illetve balról. Emiatt mondjuk azt, hogy ez az állás kettős. A jobb Ökör-állásban lépj
előre a bal lábaddal, tartsd a kardodat a markolattal a Fő részed mellett, jobb oldalon úgy,
hogy a hegye az ellenfél arcára nézzen. A bal oldali Ökör-állásban a jobb lábaddal kell előre
lépned, a kardodat a markolattal a bal oldalon kell a Fő részed mellé emelni, stb.
Der Mann zur rechten Seiten liegt im Lager deß Pflugs, daß da ist deß Mannes Undertheil, auch zweyerley, der
Rechte und Lincke, und ist nur ein Stich von unden auff. Im rechten Pflug stehe mit deinem rechten Fuß vor, halt
das Schwert mit dem Hefft neben deinem vorgesetzten Knie, wende die Spitz oder den Ort dem Gegenpart in das
Gesicht, als wollest du ihn von unden auffstechen. Im lincken Pflug stehe mit deinem lincken Fuß vor etc., und
verhalte dich, wie im rechten.

A kép jobb oldalán álló vívó Alap-állásban áll, ami egy alsó alapállás, mely szintén kettős és
csak egy szúrás alulról felfele. Ezt is fel lehet venni jobbról illetve balról. A jobb oldalit úgy
vedd fel, hogy a kardod markolatát az előrehelyezett jobb térded mellé teszed, heggyel az
ellenfeled arca fele fordítva, mintha alulról fel szeretnéd nyársalni. A bal oldali állásban a bal
lábaddal kell előrelépned, stb. és tartsd úgy magad mint a jobb oldaliban.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur lincken Handt liegt im Läger, genannt die Oberhuth, also: Stehe mit dem lincken Fuß vor, halt das
Schwert hoch uber deinem Kopff, damit das Ort gerad uber sich stehe.

A bal kéz felőli kép a Sólyom-állásnak nevezett állásban helyezkedett el: lépj előre a bal
lábaddal, tartsd a fegyveredet a fejed fölött magasan úgy, hogy a hegy felfelé nézzen.
Das Bildt zur rechten liegt im Lager, genannt der Olber, also: Stehe mit dem lincken Fuß vor, halt das Schwert
mit dem Ort vor dich aussgestreckt auff die Erden vor dein vorgestzten Fuß, damit die kurtze Schneidt oben, und
die lange Schneiden unden stehe.

A jobb oldali kép a Bolond alapállását vette fel: lépj előre a bal lábaddal, tartsd a kardod az
előre helyezett lábadnál kinyújtva úgy, hogy a hegy a földre nézzen. A Rövid Élnek felfele,
míg a Hosszú élnek lefele kell néznie.

11
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Der Mann zur lincken liegt im Läger, genannt die Schranckhut, also: Stehe mit dem lincken Fuß vor, halt das
Schwerdt mit geschrenckten Händen, mit dem Ort vor dir auff die Erden.

A bal oldali ember az Akadály-állásnak nevezett alapállást vette fel: lépj előre a bal lábaddal,
tartsd a kardodat leengedett kezekkel, heggyel előrefele a földre célozva.
Der Mann zur rechten liegt im Läger, genannnt der Hangetort, also: Stehe mit dem rechten Fuß vor, halt das
Schwerdt mit außgestreckten Armen vor dir, damit die Klinge etwas unter sich gegen der Erden hange.

A jobb oldali ember a Függő Hegy alapállást vette fel: lépj előre a jobb lábaddal, tartsd a
kardodat széttárt karokkal előtted úgy, hogy a penge egy kicsit a földre lógjon.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur rechten liegt im Läger, genannte der Prellhaw, ist doppel und einfach. Der einfach Prellhaw ist, so
Gegentheil auff dich von oben hero hawet, dann begegne seinem Streich mit einer Schwerch, so baldt es
anrühret, so zeug das Schwerdt umb dein Kopff, schlag von deiner lincken mit außwendiger letzter Flech zu
seinem Ohr, daß das Schwerdt wider zurück abprellt, im abprellenten Schwung zuck es wider umb dein Haupt,
hawe mit der zwerch zur lincken zu.

A jobb oldali kép a Gyors-vágás állásában áll, ami kettős és egyszerű. Az egyszerű Becsapóvágást úgy vidd végbe, hogy mikor az ellenfeled feléd vág felülről, a Gyengénél kapd el a
támadását és amikor éppen megérintetted a kardját, rántsd meg a kardodat a fejed felett, ezzel
a fegyvered legtávolabbi pontjával, a bal oldaladról az ellenfél fülét megvágva. Miután a
kardod visszapattan, használd ki a lendületét és rántsd meg ismét a fegyvered a Fő részed
felett és vágj a jobb oldaladról a bal oldal fele.
Das Bildt zur rechten liegt im Lager, genannt das Hangetort, also: Stehe mit deinem rechten Fuße vor, halt dein
Schwerdt mit aussgetreckten Armen vor dir ober deinem Gesicht, daß das Schwerdt etwas under sich gegen der
Erden hange.

A jobb oldali ember a Függő Hegy alapállásból kezdett, amit úgy vehetsz fel, hogy kilépsz
előre a jobb lábaddal, kardodat széttárt karokkal tartod magad előtt úgy, hogy a penge a föld
fele lóg.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur Lincken liegt im Läger, genannt der Schielhaw, also: Lege dich in die Oberhut oder Zornhut, mit
dem lincken Fuß vor, hawet dein Gegenpart auff dich, so hawe auch hingegen, doch im Streich verwendt dein
kutze Schneiden gegen seinem Streich, schlag mit ebichter Hand zugleich mit ihme hinein, dritt mit deinem
rechten Fuß auff sein lincke Seiten, doch nim auch das Haupt zugleich geschwindt mit.

A kép bal oldali embere a Sanda-vágást mutatja be: állj Sólyom- vagy Düh-állásba úgy, hogy
a bal lábad előrefele néz. Amikor az ellenfél támad, te is támadj azonnal, a támadását a Rövid
Éllel fogadva. A visszatámadásodban lépj a jobb lábaddal az ellenfeled bal oldala fele úgy,
hogy a Fő részed is viszed magaddal.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur rechten liegt in der Hut oder Läger, genannte der Wechsel, also: Stehe mit deinem rechten Fuß
vor, halt dein Schwerdt mit dem Orth, oder Schweche auff der Erden neben dir zu der rechten Seiten
außgestreckt, daß die kurtze Schneide gegen dem Mann stehet.

A jobb oldali kép a Váltó-állásnak nevezett alapállásban van: lépj előre a jobb lábaddal, tartsd
a kardodat a hegyével vagy a Gyengével a föld fele, a bal oldaladon kinyújtva úgy, hogy a
Rövid Él az ellenfeled fele néz.
Das Bildt zur lincken liegt im Schlüssel, also: Stehe mit deinem lincken Fuß vor, halt dein Schwerdt mit dem
Hefft und uberschlagen Henden creützweiß vor deiner Brust, das die kurtz Schneide auff dem lincken Arm liege,
und das Ort gegen deß Manns Gesicht stehe.

A bal oldali figura a Kulcs-állásban áll: lépj előre a bal lábaddal, tartsd a kardodat a
markolatnál keresztezett kezekkel a mellkasod előtt, készen. A kardod Rövid Éle pihenjen a
bal karodon és a hegy nézzen az ellenfeled arcára.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur rechten liegt im verkehren, also: Binde deinem Wiederpart gegen seiner lincken an sein Schwerdt,
im anrühren stodd das Haupt under deinem rechten Arm durch, entziehe ihm zugleich dein Haupt wol auss dem
Streich gegen deiner rechten, trucke dann sein Schwert oder Arm mit geschrenckten Henden, vor dir under sich,
damit du ihn zwingest, daß er nicht mehr arbeiten kan, dir aber machstu platz genug zu arbeiten.

A kép jobb oldalán levő ember cselekvés közben van: kösd le a kardodat az övével a bal
oldalán, mikor a két penge összeért bújtasd ki a Fő részedet a jobb kezed alatt, ezzel együtt
vidd ki a Fő-t az ellenfél ütésének az irányából, majd nyomd le a kardját vagy a kezeit
kinyújtott karokkal, ezzel cselekvésképtelenségre kényszerítve őt, magadnak pedig elég helyet
bizotsítva a további „munkához”.
Das Bildt zur lincken liegt im Zwirchhaw also: Wann du mit einem von oben anbindest, oder zugleich mit ihm
einhawest, so merck, ob er mit der zwirch wölle umbschlagen, so kommen ihm zuvor mit der Zwirch under
seinem Schwerdt an sein Hals.

A bal oldali ember a Kereszt-vágást mutatja be: ha fent kötsz le vagy vele egyszerre támadsz,
légy figyelmes, hogy az ellenfeled a keresztvassal el akarja-e ütni a fegyvered, ezt úgy
küszöbölheted ki, hogy még az elütés előtt bevágsz a kardja alatt a torkához.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur lincken liegt in der Hut deß langen Orts also: Stehe mit deinem lincken Fuß vor, halt dein Wehr
mit außgestreckten Armen lang vor deinem Gesicht, daß dein vorder Ort dem Wiederpart gegen seinem Gesicht
stehe.

A képen található bal ember a Hosszú Hegy állásában áll: lépj előre a bal lábaddal, tarts a
fegyveredet kinyújtott kezekkel az arcod előtt hoszan úgy, hogy a kard hegye az ellenfél
arcára nézzen.
So du dich nun durch daß auffstreichen erholet, so tritte und hawe von deiner rechten hoch oben herein gegen
seinem lincken Ohr, so bald er dann nachtrucket, so laß geschwindt dein Schwerdt mit der halben Schneiden
neben seiner lincken under sich sinken, und rück damit dein Haupt und Hefft uber sich, hawe ihme behend mit
kurtzer Schneiden zu seinem rechten Ohr, also daß die Hend in solchem Hawe kreutzweiss kommen.

Nos, miután kipihented magad, lépj és támadj a jobb oldaladról magasan az ellenfél bal fülére,
s miután reagált, gyorsan engedd le a kardod Fél Élét az ellen bal oldalához, a markolatot
rántsd meg a Fő részed felett, majd támadj azonnal a Rövid Éllel a jobb fülére úgy, hogy a
kezeid keresztezve legyenek egymással mint ahogy a képen is látható.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wenn du im zufechten in die Oberhut kommest, so laß das Schwerdt vor dir under sich sinken gegen deiner
lincken Seiten, zucke umb dein Kopff, tritte und haw einen uberzwerch Mittelhaw mit langer Schneiden gegen
seiner lincken zu seinem Halß, oder Schlaff, so balt er rühret, so zug wider umb den Kopff, haw den andern
uberzwerch Mittelhaw von deiner lincken gegen seiner rechten auch dem Halß zu, so balt es rühret, so haw den
tritten ein hohen Streich mit langer Schneiden gerad von oben herab. Diese drey Streich müssen gar behend
auffeinander geschehen, Hastu dann mehr platz, so erhebe dein Haupt gegen deiner lincken uber sich, zug also
umb den Kopff, nim mit der Flech oder kurtze Schneiden neben deiner lincken von unden durch seine rechte
gegen deiner rechten in einem Riß uber sich auss, daß dein Schwerdt in der Lufft wieder umbfliehe, haw mit
halber Schneiden von oben nieder mir geschrenckten Henden neben seinem rechten Ohr fürüber fehl, im
vorüberlauffen haw mit kutzer Schneiden ein Zornhaw zu seiner lincken Seiten nach, und also hawestu dich von
ihme hinweg.

Ha a Kezdő fázisban Sólyom-állásba állsz, akkor hagyd a kardodat előtted a bal oldalad fele
süllyedni, majd rántsd meg a fejed fölött, lépj és vágj egy vízszintes vágást a nyaka bal felére
a Hosszú Éllel, s mikor megmozdul rántsd meg újra a fegyvered a fejed fölött és vágj újra egy
egy vízszintses Közép-vágást csak most a nyaka jobb oldalára, majd ha ismét mozdul lépéssel
vágj egy felső függőleges vágást a Hosszú Éllel. Ennek a három vágásnak fürgén egymás után
kell történnie, több helyet biztosítva neked és lehetőséget a bal oldal fele irányuló mozgáshoz,
rántsd a kardod ismét, csak most lentről, mégpedig keresztben a Rövid Éllel a bal oldaladról a
jobb fele ezzel kivédve egy ellend irányuló jobb oldali vágást. Hagyd a kardod a levegőben
repülni, majd Rövid Éllel vágj a jobb fülére nyújtott karokkal. Majd vágj biztsosításképp egy
Rövid Éllel történő Düh-Vágást a bal oldalára. Ezzel a mozdulasorral biztosan sikerül az
ellenfeledet legyőzni.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Das Bildt zur lincken liegt im Läger, genannt die Zornhut, also: Stehe mit deinem lincken Fuß vor, halt dein
Schwerdt auff der rechten Achseln, also, daß das Schwerdt hinder sich herab zu einem gefasten Streich hanget,
brauche ferrner allhie alle Stück aus der Hut deß Ochsens doch mit ungleichen geberdten und Verführung deß
Manns.

Bal oldali ember Düh-állásban van: lépj előre a bal lábaddal, tartsd úgy a kardod a jobb vállad
felett úgy, hogy a hátad mögé lóg készen állva a támadásra. Ebből az állásból szinte minden
technika „munkaigényesebb” mintha az Ökörből csinálnánk, viszont kiváló az ellenfél
megtévesztésére és csalogatására.
Hawet dein Gegenpart von oben auff dich, so tritt und haw ihm von deiner rechten mit einem uberzwerch
Mittelhaw sein herfliehenden Streich mit langer Schneiden von dir hinweg durch, daß dir dein Schwerdt
widerumb fliehe mit halber Schneiden gegen seinem lincken Ohr, neben dem lass wider ablauffen, zug alßbaldt
von deiner rechten zu deiner lincken wider umb den Kopff, tritt und schlage ihme mit der Flech von deiner linken
zu seinem rechten Ohr uberzwerch durch die mittel Linien.

Ha fentről rád támadnak, lépj és vágj a jobb oldaladról a Hosszú Éllel egy vízszintses Középvágást a feléd közeledő pengére. Ezután a Fél Él a bal füle mellett lesz, hagyd a pengét
lesüllyedni, majd egyből rántsd meg a kardodat a fejed fölött, lépj és vágj a bal oldaladról a
jobb fülére, keresztül a középső vonalon.
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Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

So bald dein Gegentheil im zufechten sein Schwerdt zur Arbeit in die Lufft bringet, so stelle dich in den rechten
Ochsen (merk, wie mann den doppeln Prellhaw machen muß) zucke das Schwerdt umb dein Haupt, haw mit
inwendiger Fleche von deiner rechten strack wieder sein Schwerdt, daß dir dein Knopff im Schlag unden an die
Spindel rühre, Im Streich aber tritt mit deinem rechten Fuß wol umb seinen Lincken, so bald es rühret, so rücke
es uber sich, reiß indeß gegen der lincken Seiten gleich mit auß, schlag behend außwendig mit ebichter Hand
widerumb zu derselben blösse hinein, als mit letzter Fleche.

Ha az ellenfeled a Kezdő fázsiban a „munkája” során felviszi a kardját magasra, állj be
azonnal a jobb Ökör alapállásba (figyeld, hogy kell a dupla Gyors-vágást csinálni): rántsd
meg a kardodat a fejed felett, lépj előre a jobb lábaddal az ellen balja felé és az él belső
felével, a jobb oldaladról csapd el az ellenfél kardját úgy, hogy az ütés során a
markolatgombod alul az alkarodat érintse, s miután megmozdul nyomban told ki a bal oldalra
és vágj fürgén átfordított karokkal ugyanabba a résbe, ugyanazzal a kardfelülettel ahová előbb
tetted.
Item, kanstu dein Gegentheil im Zugang auss dem Ochsen erlangen, so zug dein Schwerdt umb dein Kopff,
schlag mit außwendiger Flech von deiner rechten strack gerad uberzwerch zu seinem lincken Ohr, dann zug
wider behendt umb dein Kopff, schlag mit außwendiger Flech von der rechten Seiten auch uberzwerch hergegen,
nach diesen beyden Hawen fechte, was dich gut düncket.

Gonodold át: Ha az Ökör állásból el tudod érni az ellenfeledet, rántsd meg a kardodat a fejed
körül és vágj erősen a külső éllel keresztbe a bal fülére, majd ránts újból és a jobb oldaladról
vágj egy vízszintses Közép-vágást a külső éllel a kihívód jobb felére. Eme a két vágás után,
vívj úgy ahogy az neked tetszik.
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Fordította: Berkes Zoltán

Bindet dir einer mit außgestrecktem Schwerdt an dein Schwerdt, merck so bald sie anrühren, so wechsel behend
unden durch, schnell ihm die Schwech flechlingen von der andern Seiten zu seinem Ohr etc, auß diesem folgen
viel schöner Stück, denck ihnen nach.

Ha valaki leköti a kardodat kinyújtott karral, azonnal reagálj amikor megérinti a fegyveredet,
hirtelen szabadítsd ki a pengédet és válts át alatta, majd vágj a másik oldalán a fülére a gyenge
felülettel, stb. Ebből sok jó technikát ki lehet hozni, gondolkodj el rajtuk.
Hawet dir einer im zufechten von unden, so hawe ihm oben auff sein Schwerdt, sehe das du ihn mit der Zwirch zu
voran under sein Klingen kommest, wo er dir aber mit der Zwirch under die deine kommen were, so laß dein
Schwerdt wol uber seines abhangen, trucke die also mit deinem Schildt undersich von dir, kanst ihn also hinder
seinem Schwerdt mit halber Schneiden sein Haupt erlangen.

Ha valaki a Kezdő fázisban alulról támad rád, üss rá a kardjára fent úgy, hogy a keresztvasad
a pengéje alatt legyen, ahová ő rakta volna a keresztvasát. Majd hagyd a kardodat az övé felett
lereszkedni, s ezután told meg kardodat előrefele, így a kardja mögött elérheted a Fő részét.
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Zwircht dir einer von unden, das du mit der zwirch under sein Schwerdt nit kommen kanst, so fange sein Zwirch
mit fürschieben an dein Schilt, stoss dein Knopff oberhalb deinem rechten Arm wol von dir, wende ihm die
langen Schneide aussen uber seinem Schwerdt von unden auff zum Kopff, etc.

Ha alulről kereszteznek téged (lekötnek) és ha nem tudsz a pengéje alá kerülni, akkor fogadd
a lekötését azzal, hogy a markolatodat előre tolod, a markolatgombodat pedig lökd fel a jobb
kezed fölé, fordítsd ki a Hosszú Élt a kardja felett, majd lentről a feje felé irányítsd
fegyveredet, stb.
Item, wann dir einer ein Schielhaw gegen deinem langen haw herrühret, so blösset er sein rechte Seiten, lass ihn
derowegen an dein Schwerdt nicht kommen, sonder wechsel unden durch, haw ihme zu seiner rechten in dem
durchfahren nach von deiner lincken lang hinein.

Figyelj: Ha valaki egy Sanda-vágást akar vágni egy támadásod reakciójaként, ezzel kinyitva a
jobb oldalát, ne hagyd hogy a kardodhoz érjen, hanem válts át alul és vágj mélyen a jobb
oldalára a váltás közben a bal oldaladról.
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Wenn dein Wiederpart im zufechten für dir auffgehet, so tritt und haw von deiner lincken mit kurtzer Schneiden
und geschrenckten Henden zu oder uber den rechten Arm, in diesem Krumbhaw tritt wol zu ihm, verkehr dein
Schwerdt und reiss under sich auss auff dein rechte Seiten, Arbeitet er uber sich mit den Armen, also daß du ihn
nit under sich bringen kanst, so fahr mit dem Knopff von inwendig zwischen sein beyde Arm, lass dein lincke
Hand vom Heffte, greiffe darmit deines Schwerts Klingen und reiß uber sich auss. Diess breche also, daß die
lincke Hand ledig, also daß er vergeblich aussreist, indem fahre seinem uber sich rucken nach mit dem Schniedt
auff sein Arm, laß ihn nicht ledig noch zu einiger Arbeit ferner kommen.

Ha az ellenfeled a Kezdő fázisban elölről kinyitja magát, akkor lépj előre és támadj a bal
oldaladról a Rövid Éllel, keresztezett kezekkel az ellen jobb kezére vagy a fölé. Ebben a
Kampó-vágásban lépj a közvetlen közelébe, a kardodat told az ő fegyveréhez és tépd ki a jobb
oldalad fele. Ha a kezeivel felfele „dolgozik”, ezáltal nem tudod őt magad alá kényszeríteni,
ezért told be a markolatgombodat belülről a karjai közé, ereszd el a bal kezeddel a markolatot
majd fogj rá vele a pengére és tépj ki oldalra. A veszély az, hogy a bal kezed nem fog semmit,
így ki tudná magát szabadítani, ezért told fel a kardot éllel a kezéhez, ne várj, ne hagyd
„dolgozni”, cselekedj ellen.
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Wann dich einer mit seinem Schwerdt onuersehens underlauffen hat, also daß ihr beyde gar nahe zusammen
kommet, so wirff dein Schwerdt hinder sich von dir, auch bucke dich eilends vor im under sich, und ergreiffe
ihme mit beyden Händen, sein beide Bein, zucke an dich, so felt er auff den Rucken.

Ha az ellenség a kardjával váratlanul alád ér, ezzel nagyon közel kerülve egymáshoz, dobd el
a kardodat a hátad mögé, majd hajolj le előtte, fogd meg mindkét lábát ás rántsd meg őket
magad fele, így ő a hátával a földre zuhan.
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Wann du und dein Gegentheil durch einlauffen so nahe zusammen kommen seydt, also daß es zu ringen gerathen
muss, so tritt mit dem rechten Fuß zwischen sein beide Bein, lass die lincke Hand vom Schwerdt, und greiff mit
der rechten Hand sampt dem Schwerdt under seinen rechten Arm durch aussen umb sein Leib, und mit der
lincken Hand ergreiffe ihn von inwendig durch sein rechten Fuß, je niderer, je besser, sihe daß du mit deinem
rechten Fuß zwischen sein beyde Bein wol durch getretten seyest, auff daß du mit demselben mit widersperren
und außrucken dem Wurff zu hülff kommen könnest, erhabe ihn also in einem Schwung, wirff ihn hinder dir auff
seyn Kopff.

Ha ellenfeleddel olyan közel kerültetek egymáshoz, hogy birkóznotok kell, lépj be a jobb
lábaddal a lábai közé, engedd el a bal kezeddel a kardodat, majd a jobb kezedet fegyverestül
told be a jobb keze és a teste közé. A bal kezeddel fogd meg az elöl levő jobb lábát, lehetőleg
minél alacsonyabban. Bizonyosodj meg róla, hogy a jobb lábad az övéi között van-e, abból a
célból, hogy a dobást támogatni tudd vele, majd gyűjts lendületet és dobd a hátad mögé a
fejére.
Vége az első résznek.
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Ander Theil.

Második rész
Vom Innhalt deß fechtens im Dusacken, auch in was Ordnung
solch fechten beschrieben wirdt, sampt dero Lägern.

A Dusack-kal való vívás tartalmáról, mely helyesen vagyon megírva, az állásokkal együtt.

Der Läger im Dusacken anfänglich sind fünff: Als die Zornhut, Stier, Mittelhut, Eber und Wechsel, welche, wie
du sie zur rechten anschickest, also solst du sie auch zur Lincken in das Werck richten. Item hastu vor dir von
vornen herab durch die auffrecht Scheittel Lini auch fünff: als die Wacht, den Schnitt ist die Versatzung von
oben, das Lang Orth, die Bastey so zweyerley, und Bogen, ist ein Versatzung von unden. Wie nun der Haw
fürnemlich vier sindt, also auch der Linien vier, dadurch sie gehawn werden: Als die auffrecht Lini oder
Scheittel Lini, dadurch der Oberhaw geführet, und der Mann in recht und linck underscheiden wird. Die andere
zwo schlimme hangende Lini, dadurch der Zornhaw volnbracht wird, heist die Zorn und Strich Lini, von beiden
Seiten. Der Mittelhaw wird durch die dritte Zwerch oder Mittel Lini verrichtet. Die vierde schlimme
Auffsteigende Lini der da auch Zwo sindt weiset dem underhaw seinen Weg auch zu beiden Seitten. Als zum
Krempel, A. Ist der Scheitelhaw von oben biß in die Mitte, und E. der Underhaw von unden auff biß wieder in die
mitte. Ist der linck uberzwerch Oberhaw schlims biß in die Mitte. und H. Der recht uberzwerch Oberhaw
Schlims aub biß in die Mitte. -C. Der linck Mittelhaw, und G. Der rechte Mittelhaw gegen einander uber. D. Ist
der linck uberzwerch Underhaw von unden hero biß in die Mitte, und F. Der rechte uberzwerch underhaw von
unden hero biß in die Mitte. Die Beyhäuwe sind, Sturtzhaw auß dem Obern und Zornhaw herrühret,
Krumphauw, Kurtzhaw, Zwingerhauw, Brummerhauw, Weckerhauw, Rosenhauw, Gefehrhauw, Entrüsthauw,
Fehlhauw, Blendthauw, Schnelhauw, Windhauw, Bochhauw, Wechselhauw, Kreutzhauw.

A alapállásokból a Dusack-kal történő vívásban öt van: a Düh-állás, a Bika-állás, a Középállás, a Vaddisznó-állás és a Váltó-állás ami a kép jobb oldalán is látható, amit neked a bal
oldalon is meg kell tudnod csinálni. Figyelj, mert előtted fentről lefele, egyenes vonalból is öt
van: mint például az Őr, ami egy felső pozíció, a Hosszú Hegy, a Bástya ami kettős és az Íj
ami egy alulsó pozíció. Mivel az ütések száma is négy és a vonalak száma is négy ezért a
vonalak mentén vágunk: a függőleges egyenes vagy Skalp-vonal amiből a Felső-vágás
származik és az ember jobbról illetve balról megkülönböztetett. A másik kettő átlós
egyenesből indul a Düh-vágás, amik neve a Düh- és Kereszt-vonal, mindkét irányban. A
Közép-vágás a harmadik átlós vagy a középső vonal mentén történik. Az Alsó-Vágást a másik
kettő, számszerint a negyedik, átlós alulról felfele irányuló egyenes mentén kell vágnod,
mikből szintén kettő van mindkét irányba. Kis adaléknak: „A” a Skalp-vágás felülről egészen
a középig és „E” az Alsó-vágás alulról a középig. „B” a bal srég Felső-vágás a középig és „H”
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a jobb srég Felső-vágás szintén a középig. „C” a bal Közép-vágás és „G” a jobb Közép-vágás
egymással szemben. „D” a bal srég Alsó-vágás a középpontig, „F” a jobb srég Alsó-vágás az
előbb említett pontig. A Mellék-vágások a következők: a Zuhanó-vágás, ami a Felső- vagy a
Düh-vágásból származik, a Kampó-vágás, a Rövid-vágás, a Kényszerítő-vágás, a „Dongó”vágás, az Ébresztő-vágás, a Rózsa-vágás, a Kockáztató-vágás vagy Veszélyes-vágás, a
„Felháborító”-vágás, a „Rossz”-vágás, a Vak-vágás, a Gyors-vágás, a Szél-vágás, a „Kos”vágás, a Váltó-vágás és a Kereszt-vágás.
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Stehe in der Oberhut mit dem rechten Fuß vor, halt dein Dusacken uber den Kopff, lass ihn hinder dir abhangen,
wie das Bildt zur rechten außweiset: Wann du nun also in der Oberhut stehest, hawet dein gegentheil dir dann
auß oder Inwendig, zur lincken oder zur rechten nach dem Leib, so tritt alweg auß seinem Streich, hawe sogleich
lang oberhalb seinem Streich hinein zum Haupt, und so offt du von einer Seiten einen solchen Oberhaw
vollbringest, so offt haw auch von der andern Seiten einen Mittelhaw dargegen durch sein gesicht. Nota: So
dein Gegentheil in diesem Lager nicht hawen wil, sondern stellet sich in ein versatzung für dich, so tritt mit
deinem rechten Fuß gegen seiner rechten umb, hawe erstlich von obern außwendig zu seinem Dusacken deinem
hauw entgegensehret zuersetzen, so lass dein hauw nicht anrühren, sondern denselben im auffahren, fehl vor
uber ablauffen, under dens tritt behendt wider herumb gegen seiner Lincken, hawe ihm wider vornen durch sein
Gesicht.

A Felső-állásban állj előre a jobb lábaddal, tartsd a Dusackodat a fejed felett, hagyd hátul
mögéd lógni, mint ahogy azt a jobb kép mutatja. Ha tehát a Felső-állásban állsz és az
ellenfeled a testedre vág jobbról vagy balról kívülről vagy a belső oldalról, lépj ki az ütése
elől, ezzel egy időben üss az ő ütése felett a Fő részére és ahányszor egy oldalról egy ilyen
Felső-vágást vágsz, üss a másik oldalról is egy Közép-vágást az arcára. Megjegyzés: Ha az
ellenfeled ebből az állásból nem akar támadni és egy biztonságos pozícióba helyezkedik el
akkor lépj a jobb lábaddal a jobb oldala fele, először üss a külső oldalról felülről a Dusackjára
és ha megpróbálja kivédeni, ne engedd hogy hozzá érjen a pengédhez, hanem a védése
közben lépj a bal oldala fele és ismét üss elől az arcára.
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Wo dein Gegentheil dir nicht will hauwen, so ficht auß der Mittelhut gegen ihme also: Merck alß balt du ihn
erlangen kanst, so hawe ein kreutz durch sein Gesicht: Wo er aber sein Dusacken zur versetzung aussgestreckt
hat, so ficht ihm solches kreutz zur Hand, darinnen er die Dusacken führet, mit solchem Kreutzhaw treibestu ihn,
das er auch hawen wird als balt er das thut, so hawe Geschwind mit zween Mittelhäwen von beiden Seiten gegen
seinen herfliegenden Streichen, gegen einander mit gewalt durch, damit Schwechestu ihm sein Streich und
machst ihm seine Arm gar müdt, das du gar wol mit andern Nachhäwen zur Blösse kommen kanst.

Ha az ellenfeled nem enged támadni, akkor így vívj vele a Közép-állásból: Figyelj, hogy
mikor tudod elérni őt, majd vágj egy keresztet az arcára és ha Dusackját kinyújtja hogy
védekezzen, vágj egy keresztet a kezére amivel a Dusackját forgatja ezzel arra kényszeríted
hogy ő is vágjon feléd és amikor ezt teszi akkor vágj erősen a közeledő ütéseire ellentétes
Közép-vágásokat, ezzel gyengíted az ütéseit és a kezeit, így „utánvágásokkal” védelmi
lyukakra bukkanhatsz.
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Wann du deinem Gegentheil zu nahe kommest, so haw vor ihm durch von deiner rechten in lincken Wechsel, mit
den Geberden, als hettestu dich verhawen, alßbalt er deine Blösse von oben zueilet, so fahr behend uber sich mit
langer Schneidt außwendig gegen seinem rechten Arm zur Versatzung, alßbaldt die Dusacken zusammen rühren,
so wende den vordern Ort behend uber sich, stich ihm uber dein Hand außwendig uber sein Arm zum Gesicht,
zuck behend wieder uber sich, laß die Klingen umbschnappen, schlag ihn mit der inwendigen Fleche under
deiner Handt mit hangendem Dusacken, aussen an sein Elenbogen, ehe das recht volnbracht, so tritt zurück,
haw ihm vornen durch sein Gesicht.

Ha az ellenségedhez túl közel jutsz akkor vágj előtte egy balos Váltót a jobb oldaladról,
csinálj úgy mintha elvétetted volna a vágást és mikor az ellenfeled ezt próbálja kihasználni
felül, vidd ki a pengédet Hosszú Éllel a jobb kezén kívül, majd ha a két penge összeér, fordíts
az elülső hegyen, szúrj a keze felett kívülről az arca fele, ránts ismét, hagyd a pengéket
összecsattani, üss a belső oldalról a kezed alatt lógó Dusackkal a csípője felől és mikor ezt
sikeresen megtetted, vágj elől az arcára.
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Im zufechten brauch den Weckerhaw also: Haw einen gewaltigen Oberhaw auff ihn hinein, versetzt er den Haw,
so merck, in dem es auff sein Uersatzung rühret, so verwende den Haw in einen Stich, umb scheube dein
Dusacken auff dem seinen hinein zum Gesicht: Fehret er auff, so hawe uber sich mit krummer Schneiden durch
sein Arm. Item, binde ihm auff seinen Bogen mit gerader Versatzung eines Oberhawes, in dem solcher Haw
rühret, so wende die lang Schneidt mit dem Bandt noch auff seinem Dusacken bleibent entweders under sich
gegen oder durch sein Gesicht, damit treibestu ihn uber sich: Darumb hawe jhme in dem auffahren uberzwerch
durch sein Arme.

A Kezdő-fázisban használd az Ébresztő-vágást a következőre: Vágj egy hatalmas felső vágást
az ellenfélre, ha ki akarja védeni az ütést figyelj nagyon amikor védeni készül, alaktsd át az
ütést egy szúrásra, csúsztasd a Dusackodat az övén át egészen az arcáig. Ha kardjával
felemelkedik akkor üss fölötte a görbe éllel a kezén keresztül. Jegyezd meg: Ha a penge
kanyarulatánál kötsz le nála egyenesen egy Felső-vágás esetében, fordítsd a Hosszú Élet a
peremmel a Dusackjára az eredeti irányban vagy fordítva a pengén az arca fele, ezzek őt
felfele kergetve, ezért vágd keresztbe a kezeit felül a felemelkedés közben.
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Hawet dein Gegentheil mit einem Entrüsthaw auff dich von oben, so merck, in dem er seinen Dusacken in die
Lufft zeucht zum Streich, in dem zuck behendt auch umb dein Kopff, haw uberzwerch ein wenig von unden uber
sich gegen seinem haw, daß du sein haw noch oben in der lufft auffangest mit langer schneidten und uberzwerch
am Dusacken, also das dein Dusack zwischen dir und ihm uberzwerch stande. Item, stehe mit dem lincken Fuß
vor, halt dein Dusacken im Eber, hawet er von oben, so fahre auff mit beiden Armen zur versatzung, also das dir
dein Dusacken mit dem Ruck auff dein lincken Arm zu liegen komme, Spring ihm under sein streich, im anrühren
so stich ihm außerhalb seinem rechten Arm zum Gesicht, tritte ab, und hawe als dann gegen seiner Lincken
uberzwerch auch durch sein Gesicht.

Ha az ellenfeled egy „Felháborító”-vágást vág feléd felülről, figyelj, hogy az ütése közben
hogyan rántja meg az ütéshez a Dusackját, eközben rántsd meg a fejed felett a fegyvered és
üss felül egy vízszintes vágást egy kicsit lentről az ütésére úgy ,hogy az ütését még a
levegőben kapod el a Hosszú Éllel és keresztben a Dusackon, hogy közted és közte keresztben
álljon a fegyver. Figyelem: állj a bal lábbal elől, tartsd a Dusackodat Vaddisznóban, vezesd a
kezeidet felfele a fogadáshoz, hogy a fegyvered gerince a bal kezeden nyugodjon, ugorj a
vágása alá, amikor éppen érinted szúrj kívülről a jobb kezén az arca felé, távozz és üss a bal
oldala fele egy vízszintest az arcára.
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Dein Gegentheil so er im zufechten in gerader Versatzung oder Bogen lieget, so haw im tritt außwendig zu
seinem rechten Arm von oben, und im versetzen, so laß die kurtz Schneidt hart vor seinem Arm under sich
sincken, Zuck zugleich dein Wehr wider uber sich, daß du mit dem haw nicht anrührest, sondern laß ihm also
fehl vor seinem Arm vor uber lauffen, damit er umb sonst zu versetzen verfahre, tritt behendt auß auff seine linck
haw ihn gerad durch sein Gesicht. Nota: Wann du im zufechten deinem Gegentheil in der lincken Oberhut zu
kommest, so treib von deiner Lincken von oben, und von deiner rechten von unden starck zusamen uber deinem
vorgesetzten rechten Schenkel durch sein Gesicht ein haw drey oder vier, so lang biß du ein Blösse ersihest, zu
der selben haw hinein, nach dem haw behend wider lang durchs Kreutz, damit du dich ferrne vor seinen häwen
defendirest.

Ha a kezdő fázisban az ellenfeled egyenes pozícióban vagy ívben van, üss lépéssel a külső
oldalról felülről a jobb kezére, majd a védésnél hagydd a Rövid Élet keményen a karja alá
süllyedni, ezzel egy időben rántsd a fegyveredet a felfele úgy, hogy ezzel az ütéssel vágsz
meg semmit, hagydd hogy a kezét a magasba vigye amivel az ál-támadásodat védeni, azonnal
lépj a bal oldalára és üss egyenesen az arca fele. Megjegyzés: Ha a Kezdő fázisban a bal
Ökörbe érsz akkor a bal oldalról felülről, jobbról pedig alulról az előre helyezett jobb lábad
felett üss az arcára háromszor vagy négyszer és ha egy nyílást találsz azonnal vágj oda majd
ismét a kereszt vágásai közül, amivel távolról az ütéseitől véded magad.
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Im zufechten haw einen hohenstreich von oben zu seinem Haupt, versetzt Gegentheil den auff sein Bogen und
fehret uber sich, so fahr auß mit deinem Gehültz, sencke ihm den vordern Ort uber seiner Versatzung hinein zum
Gesicht, damit treibest du ihn noch höher zuuersetzen, in deß sencke dich mit deinem Leib sampt einem
Zusprung ein wenig nieder, fahr ihm mit dem hindern Ort deß Gehültz under seinem Dusacken hinein zum
Gesicht, felt er mit dem Dusacken hernach, so stich ihn mit dem vordern Ort wider außwendig uber seinem
rechten Arm, darnach haw dich wider durch das Kreutz von ihm. Item wann dich einer uberlauffen will mit
hohen streichen, so fang im den auch noch also hoch in der Lufft von unden auff dein Bogen, mit einem weiten
Zusprung under sein Wehr, in dem anrühren, so stoß ihn mit dem Gehültz under seinem Dusacken in sein
Gesicht, darnach hawe dich wider von ihm durch das Kreutz.

Ha a Kezdő fázisban valaki egy Felső-vágást vág felülről az ellensége Fő részére akkor az
ellenség ezt a Dusack gerincével védi ki és maga fölé emelkedik, térj ki a fegyverrel, süllyezd
az elülső hegyet a fegyvere fölött az arcáig, ezzel arra kényszeríted hogy még magasabbra
emelkedjen a védekezés miatt, ezalatt süllyezd le a testedet egy kicsit egy kisebb ugrással, a
hátsó heggyel menj a Dusackja alatt az arcáig, ha utána „esik” a Dusackkal akkor szúrj az
elülső heggyel kívülről a jobb karja fölé, majd ismét üss előtte egy keresztet. Megjegyzés: Ha
valaki magas ütésekkel rohamoz, akkor az ütést még fenn védd ki a gerinccel, egy hosszú
ugrással a fegyvere alatt, az érintkezés pillanatában, szúrj a fegyverrel a Dusackja alatt az
arcára, majd vágj ismét egyet a kereszt alapján.
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Bindet dir dein Gegentheil mit seinem Bogen an den deinen, und ist hoch mit seiner Versatzung, so wende ihm
wieder dein kurtze Schneidt under seinem Dusacken einwerts gegen seiner lincken, damit gibstu dich vornen
bloss, welcher, so er dir deren von oben zu eilet, schneidt ihm von deiner rechten, in dem herfahren seines
Streichs mit einem auß tritt auff sein Arm, auss solchem schnit fahre behend mit dem Ort gegen seinem Gesicht.

Ha valaki leköti a fegyvered gerincét az övével és magasan van a pengéje akkor fordítsd a
Rövid Élet a Dusackja alatt a bal oldala fele, amivel az első feled ki lesz szolgáltatva , amit ő
ki is akar használni felülről, vágj a jobb oldaladról a támadása közben egy kilépéssel a karjára,
az ilyen vágás után azonnal szúrj a heggyel az arcába.
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Kommestu im zufechten in die hut deß Stiers und dein Gegentheil hawet dir zu von seiner rechten, es sey von
unden oder oben, so spring wol auß seinem Streich gegen seiner lincken Seiten, haw mit im zugleich, doch daß
du mit deiner Wehr oberhalb der seinen bleibest, zu seinem Gesicht, und gegen seiner Handt, darinn er sein
Wehr hat, mit außgestrecktem Arm ganz durch, also starck, dass dein Dusack wider uber deinem Kopf
umbschiesse in dem Sturtzhaw oder lincken Stier, von dannen haw ein Mittelschlag mit außwendiger Fleche
gegen seiner rechten wider gegen seinem Gesicht durch, daß dein Dusack wider uber deinem Haupt in rechten
Stier umbschiesse, diese zween Haw sollen behendt und starck auff einander gehen, darnach trawe von dannen
einen stoß, under dens aber Zug den stoß wider, und hauwe zween streich durch das Kreutz hernach.

Ha a Kezdő fázisban az Ökör-állásba állsz és az ellenfeled az ő a jobb oldaláról támad feléd,
legyen az felülről vagy alulról, ugorj ki az ütése elől az ő bal oldala felé, üss erősen és
kinyújtott kezekkel vele egy időben úgy hogy a fegyvereddel az ővé felett légy az arcára és a
kezére amiben a fegyverét tartja, hogy a Dusackod ismét a fejed fölött legyen a Zuhanó-vágás
vagy a bal Ökör pozíciójában, ahonnan üss egy Közép-vágást a külső résszel a jobbja ellen
egészen az arcáig hogy a Dusackod a fejed körül körbe menjen és a jobb Ökörbe érjen, ennek
a két ellentétes irányú vágásnak gyorsan egymás után kell történnie, majd ezek után merj egy
szúrást indítani amit közben ellentétes irányú ütésekké fogsz alakítani a kereszt alapján.
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So dein Gegentheil im Bogen liegt, alßdann tritt und haw ein starcken Haw von oben starck auff sein Gehültz,
diesem Hawe wird er behendt nachhawen, darumb merck, daß du mit deinem Haw nicht durchkommest, sondern
alßbaldt sie anrühren, so laß dein Klingen gegen seinem rechten Arm under sich ablauffen, zuck zugleich dein
Wehr wieder uber sich, hawe also den andern behendt, in dem er zum Streich auffzeucht neben seinem Gehültz,
weil er es zum Streich noch in der höhe führet, inwendig durch sein Gesicht, sihe gleichwol, daß du nicht näher
mit deinem Fuß, dann daß du ihn mit dem eussersten deines theils wol erlangen kanst, trettest.

Ha az ellenfeled az Íj állásában áll akkor lépj és üss egy erős ütést felülről a fegyverére, a
vágásod után egyből kontrázni fog az ellenfeled, ezért figyelj hogy az ütésed ne legyen végig
vágva hanem az érintkezés pillanatában engedd a pengéket a jobb keze irányába lefele
„lefutni”, fordítsd a fegyvered ismét felfele, üss azonnal a másikra a fegyvere mellé,
miközben ő is támadásra készül hisz’ fegyvere magasan van, a belső oldalról az arca fele, lásd
egyből hogy lábaddal ne légy közelebb mint ha a tested legkülsőbb felével el tudnád érni, a
közelébe tudnál lépni.
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Wann du im zufechten in die rechte Zornhut kommest, mit welcher du die ganze lincke Seiten bloss dargibest,
welche dann dein Gegentheil mit häwen anfechten wird, und alßbald er dir von oben zuhawet, so tritt under dens
mit deinem rechten Fuß wol auff sein lincke Seiten zu ihm beseits auß seinem Streiche, hawe zugleich mit im,
doch daß dein Wehr in solchem gleichhawen oberhalb seinem Dusacken komme, hinein seinem Kopff und Hand,
darinn er die Wehr helt zu, also daß dein Dusacken nach vollendem haw neben deiner Lincken in wechsel
komme, von dannen, wo er dir der rechten Blösse zuhawet, nim ihm sein herfliegenden Streich mit langer
Schneidt starck uber sich gegen deiner rechten auß, laß dein wehr in gemeltem außnemen vollents umb dein
Kopff fahren, Hawe ihm alß dann mit Windhawen außwendig uber sein rechten Arm.

Ha a Kezdő fázisban a Düh-állásba érsz amivel a teljes bal oldaladat kiteszed egy támadásnak,
amit az ellenfeled ki is fog használni ütésekkel és mikor feléd üt felülről akkor lépj a jobb
lábaddal az ő bal oldala fele az ütésén kívül és üss vele együtt, de az ilyen egyidejű
csapásoknál hogy az ő Dusackja fölé kerüljél, a feje és a keze fele amiben a fegyverét tartja
úgy, hogy az ütés befejeztével a Dusackodat a bal oldalaladon tudod méghozzá Váltóban,
ahonnan, mivel a jobb nyílásodat kihasználja, vedd el a feléd közeledő csapását Hosszú Éllel
erősen felül a jobbod irányába, majd hagyd a fegyveredet elválni az övétől és engedd körbe
fordulni a fejed felett majd egy Szél-ütéssel üss a jobb kezére a külső oldalról.
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Stehe in der geraden Versatzung oder Schnit mit dem rechten Fuß vor, halt deinen Dusacken mit ausgestrecktem
Arm vor, daß die lange Schneid gegen dem Mann, und der voder Ort für sich aufstehe. Item, hierin versetze ihm
seinen Oberhau mit langer Schneidten, und in dem die Dusacken zusamen stossen, so rucke dein Wehr uber sich,
gegen deiner Lincken, daß du vollents in den lincken Stier ankommest, von dannen hawe ein Underhaw oder
Mittelhaw, oder auch schlims oberhalb seinem rechten Arm gegen seiner Rechten durch sein Gesicht starck und
lang von dir, als balt hawe ferner mit Kreutzstreichen lang nach durch sein Gesicht.

Az egyenes pozícióban vagy vágásban a jobb lábad legyen elől, tartsd ki a Dusackodat
kinyújtott karral előre, hogy a Hosszú Él az ellenség fele nézzen és az elülső hegy pedig
felfele. Figyelem: A Felső-vágását vedd el Hosszú Éllel és mikor a Dusackok összeütköznek,
fordítsd a fegyveredet a bal oldalad fele, hogy a bal Ökörbe érj ahonnan egy Közép-vágást
vagy Alsó-vágást kell ütnöd vagy akár átlós vágásokat is a jobb karja felett a jobb oldalára az
arcán keresztül hosszan előtted, majd keresztvágásokkal támadd az arcát ha egy kicsit
távolabb vagy.
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Wann du für dein Gegentheil im Bogen liegest, so gib acht, als balt er von seiner rechten gegen deiner Lincken
zum Haupt hawet, so wende mit hangendem Dusacken die lange Schneidte uber sich gegen seinem Streich,
under deß zugleich mit solchem versetzen tritt mit deinem lincken Fuß hinder deinen rechten auß seinem Streich
zu ihm, laß seinen haw auff deiner langen Schneiden neben deiner Lincken under sich abgehen, tritt mit dem
rechten Fuß ferner zu seiner Lincken, hawe ihm vornen durch sein Gesicht. Item, so du ihm seinen haw mit
deinem Bogen uber sich gegen deiner lincken versetzt hast, so zucke dein Dusacken in dem es noch anrühret,
gegen deiner lincken Achsel, als balt hawe von der lincken Achsel gegen seiner Rechten schlims durch sein
Gesicht oder Arm, darnach hawe dich mit Kreutz und Mittelhäwen von dir.

Ha Íj-állásban állsz, légy résen mikor az ellenség a jobb oldaláról a bal oldalad Fő részére üt,
fordítsd a lógó fegyvered Hosszú Élét az ütése irányába, ezalatt az ilyen váltásoknál lépj a bal
lábaddal a jobbod mögé az ő irányába a vágása elől, hagyd az ütését a Hosszú Éleden a balod
mellett „elmenni”, lépj a jobb lábbal egy kicsit távolabb a bal lábától, ahonnan üss az arca
fele. Említésre méltó dolog: Ha az ütését a gerinccel a bal oldalad felé védted ki, rántsd meg a
Dusackodat az összeütközés pillanatában a bal csípőd fele majd üss a bal csípődtől a jobbja
irányába átlósan az arcára vagy a kezére, majd ezután vágj Kereszt- ás Közép-vágásokat.
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Vetter Wendel gieb gute Acht
Gestiffelt im tretten wol bedracht.
Daß du nit so blindt schlagest drein,
Bevor einem zum Gesicht hinein.
Sonst wo du es ubersihest,
Und eins darüber auffn Kopff kriegest.
Schlag ich hin, da es dich nicht juckt,
Wann auch gleich das Blut springt zuruck.
Dann also tödt ich einem die Läuß,
Wann er sonst will machen viel mäuß.
Zwag einem gern deß Kopffs grosse Haar,
So er seiner sachen nicht nimpt wahr.

Vívó Wendel figyelj nagyon,
Hogy lépéseid átgondolva vannak-e vagyon.
Hogyha ütsz azt ne vakon tedd,
Mielőtt kardod’ valakinek az arcába veted.
Különben ’hol figyelmetlen vagy,
Kapsz egy nagyot a fejedre, minek becse oly nagy.
Oda ütök ’hol neked nem viszket,
’honnan a vér egyből kiserkent.
Így ölöm az ember a tetveit,
Kik biza sok baj s gond okozói.
Ha valaki fejét sok hajjal illeti,
Az a dolgait komolyan nem veszi.
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Dritter Theil.

Harmadik rész
Vom Inhalt deß Fechtens im Rappier, Dolchen und Rappier,
oder mit zweyen Rappieren zugleich, auch in was Ordnung
solche beschrieben wirdt, sampt der Lägern und
Huten in denselbigen.

Vívás rapírral, rapírr és tőrrel vagy két rapírral egyszerre mi helyesen vagyon megírva,
alap- és védőállásait részletezve.

Der Mann im Rappier wird mit dreyen auffrechten Linien von oben herab bis unden hinauß zu den Füssen
abgetheilet also: Die erste auffrechte Lini gehet bey der rechten Achsel an der rechten Seiten herab biß auff den
rechten Fuß: Die ander auffrechte Lini gehet in der mitte deß Haupts, oben an dem Scheittel des Kopffs an der
under sich uber die Brust und gantzen Leib zwischen beyden Beinen hinunder bis zu den Füssen: Die dritte
auffrechte Lini gehet bey der lincken Achseln an der lincken Seitten herab biß auff den lincken Fuß.

A rapír-vívásban a vívót a feje tetejétől egészen a lábáig három függőleges, egyenes vonallal
osztjuk fel: Az első vonal a jobb vállnál kezdődik, végigmegy az egész jobb oldalon egészen a
jobb lábig. A második a Fő-rész közepétől, a koponya tetejétől kezdődik, átmegy a mellkason,
a hason és a két láb között, majd egészen a talpakig hatol. A harmadik vonal a bal válltól, az
egész bal oldalon át a bal lábig terjed.
Zum andern so wirdt der Mann im Rappier auch mit dreyen Mittel oder oberzwerch Linien in drey theil
abgetheilet und underschieden also: Die erste mittel Lini gehet von dem rechten Ohr oberzwerch durch das
Gesicht bis zu dem lincken Ohr: Die ander Mittel Lini gehet von der rechten deß Leibs under der Brust in der
weiche uber zwerch deß Bauchs biß zur lincken Seiten. Die dritte Mittel lini geht von dem rechten Knie an,
uberzwerch biß zu dem lincken Knie hinauß

Ezen kívül még három vízszintes egyenessel is fel van osztva: Az első egyenes a jobb fültől,
az arcon át a bal fülig húzódik. A második a has jobb oldalán, a mellkas alatt kezdődik, majd
a hason ezen át egészen a has bal oldaláig tart. A harmadik a jobb bokától egyenesen a bal
bokáig terjed.
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Diese theilung deß Mans im Rappier dienet dir darzu, daß du dich nach solcher mit deß Leibs Erwegungen zu
deinen haewen, entweder nach dem obern oder undern Leib gerichtet, underschiedlichen anzustellen wissest,
dann wann du dein Haewe von oben, oberzwerch oder von von unden gegen deines Widerparts obern theil
herführest, so mustu mit deinem Leib auch auffrecht und hoch bleiben, damit dein Achsel deiner lenge nach, deß
Mans Obertheil, nach welchem du hawest oder stichest, gleich stehe, Hergegen ein anders ist es mit den haewen,
so du gegen seinem underleib zuführest, dann je niederer du hawest, je mehr du mit deinem obern Leib nider
gesenckt kommen solt, das mit tretten zu wegen bracht wirdt, sonsten verkürzestu du entweder deine haewe
selbsten, oder gibest dich an deinem Leib zu einem Haw oder Stich anderwerts bloß.

Ez a felosztás arra szolgál, hogy a testeddel az ütéseidhez különbözőképpen tudj támogatást
nyújtani. Ez persze attól is függ, hogy mely részre célzol, az alsóra vagy a felsőre. Például ha
az ütésedet fentről, kersztben vagy alulról indítod az ellenfeled felső részéhez, a testednek
biztosnak, a beállásodnak magasnak kell lennie azért, hogy a válladnak az ütés vagy a szúrás
irányába egyenesnek kell lennie. Ha viszont az ellenség testének alsó részére támadsz, minél
mélyebbre, annál mélyebbre kell süllyedned a felső testeddel a lépések segítségével, mert
különben a vágásaidat rövidíted meg, vagy kiteszed a testedet egy szúrás vagy egy vágás
veszélyének.
Der Leger im Rappier sind fünff, als die Oberhut zur rechten und lincken sampt dem Ochsen, Underhut zur
rechten und lincken, Eisenport, Pflug und Langort. Die bey und Nebenläger sind der Schedelhaw oder Oberhaw,
Dempffhaw, Schielhaw, hüffthaw, Rundstreich, Doppel Rundtstreich, Halßhaw, Füßhaw, Mittelhaw, Handhaw,
Doppelhaw.

A rapírban öt alap-állás van: az Ökör-állás vagy Felső-állás mind jobb, mind bal oldalról, az
Alsó-állás szintén mindkét oldalról, a Vaskapu, az Alap-állás és a Hosszú-hegy. A mellékállások: a Kopony-vágás vagy Felső-vágás, Csillapító-vágás, a Sanda-vágás, a Csípő-vágás, a
Kör-vágás, a Dupla Kör-vágás, a Torok-vágás, a Láb-vágás, a Közép-vágás, a Kéz-vágás és a
Kettős-vágás.

Der Oberhaw schlims wird im Rappier genant der Zornhaw oder Wehrtstreich. Allhie mercke, wie du solst
zween schlime Zornhaw hoch oder nider, von beyden Seitten durch die zwey Kreuz: Doch lich einfach von einer
Seitten: mit ihren Tritten lernen, zierlich und lang von dir sein schnidtsweiß mit gezogenen Häwen, vollführen
und hawen. Erstlich einfach von einer Seitten fahet die erste Lini an, auff seiner lincken Achseln nahe dem Halß,
streicht ferner uber das Obertheil seiner Brust, und endet sich under seinem rechten Arm. Die ander Lini hebet
an oberhalb seiner lincken Hüfft, und durchstreichet schlims seinen Bauch, endet sich im anfang seines rechten
Fuß. Die dritte Lini fehet an der dicke seines lincken Schenkels, endet sich auff der andern Seiten bey seinem
lincken Knie.
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A Felső-vágást a rapír-vívásban Düh-vágásnak illetve Védő-vágásnak is nevezik. Itt figyeld
meg, hogy kell a Düh-vágást csinálni fent vagy lent, mindkét oldalról a két kereszt alapján.
De először is csak az egyik oldalról: a lépéseit megtanulni, kecsesen és hosszan a
vágástechnikáját megtanulni, hosszú vágásokkal, megvalósítani és alkalmazni. Először csak
az egyik oldal vonalait nézzük: Az első közel a torokhoz, a bal váll felett indul, átmegy a
mellkas felett és a jobb kéz alatt végződik. A második a bal csípő felett kezdődik, a hason
keresztül folytatódik és a jobb lába előtt végződik. A harmadik vonal a comb bal oldalától
indul és a másik oldalon, a bal térdnél fejeződik be.

Zum andern, durch die drey Kreuz von beiden Seiten stehe anfenglich mit deinem rechten Fuß vor zu dem obern
Kreutz, doch mit deinem Leib auffrecht, hawe also mit ausgestrecktem Arm von beyden Seiten schlims durch
seine Achsel, im hawen aber wende die rechte Seiten wol dem Haw nach gegen ihn.

Másodjára, a három kereszthez, mindkét oldalról: lépj előre a jobb lábaddal a felső
kereszthez, de maradj a törzseddel egyenes, üss mindkét oldalról kinyújtott kézzel a váll fele,
vágás közben az épp aktuális oldalalat fordítsd az ütés irányába.
Zum mitlern Kreuz stell wieder den rechten Fuß vor, doch daß du im tretten mit den füssen umb einen Schuch
oder mehr weiter dann zuvor voneinander stehest, biege das Knie wol für sich, damit du mit der rechten Achseln,
von der du deine Häwe herführest, etwas nieder gesenckt, und mit derselben dem Punckten deß mitleren Kreuzes
in gleiche Höhe stehest, haw also von beiden Seiten schlims zusammen durch die mitte deß Manns Leib, wie
zuuor durch sein obern Leib geschehen.

A középső kereszthez ismételten lépj előre a jobb lábaddal, de a lépést most hosszabítsd meg
egy vagy több lábnyival, hajlítsd be a térdedet, és a jobb válladat, ahonnan a vágást elindítod,
ereszd le. Ezt úgy kell csinálnod, hogy a középső kereszttel egy szintben kell lenned. Ezek
után vágj mindkét oldalról a test középső részére úgy, ahogy az előbb fent le lett írva.
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Zu dem understen Kreuz mustu mit den Füssen noch weiter von einander stehen, wie du dann auch dein vorder
Knie mehr dann bißhero für sich gebogen haben solt, also daß du mit deinem obern Leib vielmehr, dann zuvor,
under sich gesenckt stehest, und mit der rechten Achsel, diesem in gleiche höhe kommest, wo es dir unmüglich,
so gehe deß undern Kreuzes müssig, dann es nicht für einen jeden, sonst wann du ihm, doch mit außgestrecktem
Leib, nach den Füssen hawen willst, so hat er gleich ein Geraden stich in dein Angesicht.

Az alsó kereszt felé irányuló vágásokhoz a lábadnak még jobban el kell távolodniuk
egymástól úgy, hogy a térdedet még jobban behajlítod. Ezen kívül a felső testeddel meg
jobban le kell ereszkedned, a jobb válladnak egy szinten kell lennie az alsó kereszttel, így egy
nagyon kényelmetlen pozícióba kerülve. Ezt csak akkor használd ha nagyon szükséges, mert
ha így vágsz kinyújtott karokkal az ellenség lábaira, nagy eséllyel arcba tud szúrni.
Diese drey Kreuz soltu ein jedes besonders sampt ihren tritten für und hinder sich wol hawen lernen, ehe du sie
brauchest, doch alweg im tretten mit vorgeseztem rechten Fuß. Diese drey Kreuz recht zu brauchen, Hawe den
ersten gegen dem obern Kreutz durch desselben Lincke uberort hangende Lini, den andern mit einem fernen
zutritt von deiner Lincken gegen seiner Rechten uber ort durch das mittler Kreuz: Den dritten Hawe wider von
deiner Rechten gegen seinem Lincken under Kreuz schlims durch sein Fuß mit einem noch noch weittern zutritt
deines vordern fusses. Diese drey hawe müssen gar behendt mit dreyen zutritten deß vordern rechten fusses
geschehen, sonsten lasse sie underwegen, wie du nun von obern biß zu den undern, hergegen wider von undern
biß zu den obern Lini, von einer zur andern abwechseln kanst.

Ezt a három keresztet mindenkinek ajánlatos megtanulnia a lépéseivel együtt, egyelőre előre
helyezett jobb lábbal, mielőtt még szükséged lenne rá. Ezt a három keresztet alkalmazva
először vágj a felső kereszt irányába a bal oldali vonal mentén –a jobb oldaladról kell
támadnod-, a második vágás lépéssel fog történnni a bal oldalad felől, a jobb vonal mentén a
középső kereszten. A harmadik vágást ismét a jobb oldaladról indítsd a bal fele irányában, az
alsó kereszt magasságában a lábán keresztül egy még nagyobb lépéssel támogatva az ütést.
Mindhárom vágásnak három lépéssel kell történnie az elülső jobb lábbal, felülről lefele, majd
lentről felfele. Ezek között a lábaddal folytonosan váltva.

Der Stiche im Rappier sindt drey, auß welchen die andern alle herrühren: Der erste von oben, der andere von
unden, deren ein jeder von beyden seiten kan volbracht werden: Der dritte gehet von deiner Mitte geradt von dir
hin in das lang Ort.

Három fajta szúrás van, amiből az összes többi származik: az első felülről, a második alulról.
Ezeket mindkét oldalról el lehet végezni. A harmadik szúrás a tested közepétől indul
egyenesen előre a Hosszú Hegy iránáyába.
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Wie diese Figur mit ihren Buchstaben ausweiset durch nachfolgende Erklärung. Das A. von oben auff dem Kopff
ist ein Oberstich und Scheitelhaw. Das B. an der lincken Achseln ist ein lincker Oberstich zum Angesicht oder
Brust. Das C. zur lincken in der Mitte oder Weiche deß Leibs, ist der lincke Mittelstich zum Leibe. Das D. am
lincken Knie, ist ein Stich oder Haw von unden. Das E. zu den Füssen ist der Understich oder Underhaw. Das F.
am rechten Knie, ist ein Stich oder Haw von unden. Das G. zur rechten Seitten in der Mitte, ist der recht
Mittelstich zum Leibe. Das H. an der rechten Achseln ist ein rechter Oberstich.

Mint ahogy ez az ábra is mutatja a magyarázattal együtt. Az „A” fent a fejre egy Felső-szúrás
vagy Skalp-vágás. A „B” a bal vállnál egy Felső-szúrás az arcra vagy a mellkasra. A „C” pont
a test közepén vagy a test lágy részén egy bal középszúrás a testre. A „D” a bal térnél egy
szúrás vagy vágás alulról. Az „E” pont a lábakra az Alsó-szúrás vagy Alsó-vágás. Az „F” a
jobb térdnél egy szúrás vagy vágás alulról. A „G” pont a test közepének jobb oldalán egy jobb
Középszúrás a testre. A „H” pont a jobb vállnál egy jobb Felső-szúrás.
Also A. und E. ist der ober und Understich gegen einander. B. und H. zween ober Mittelstich gegen einander in
der Weiche und Mitte des Leibes oder Bauchs. D. und F. sindt zween Mittelstich zu den beyden Knien gegen
einander, Item, H. und D. sind ein rechter ober und lincker oberzwerch schlims Stiche gegen einander. Lezlich
B. und F. sind ein linck ober und rechr Understich gegen einander.

Tehát az „A” és az „E” pont egy Felső- és egy Alsó-szúrás egymással szemben. „B” és „H”
egy Közép-szúrás a test lágy és közép részére vagy a hasra, egymással ellentétes oldalon. „D”
és „F” egy Közép-szúrás a térdekre egymással ellentétes oldalon. Megjegyzés: „H” és „D”
egy jobb felső és egy bal alsó szúrás egymással szemben. Utoljára „B” és az „F” pont egy bal
felső és egy jobb alsó szúrás egymással ellenkező oldalon.
Ein ander Exempel: Der Oberstich von der rechten Seiten gegen deß Manns Gesicht oder Brust gericht, brauch
also: Lege dich wider in die Oberhut zur rechten, erhebe alda deinen rechten Fuß zu einem Fürtritt, in dessen
Erhebung zucke zugleich dein Gefeß auff deiner rechten Achseln hinder sich zuruck, zu eines starcken Stosses
Erholung, von dem Stiche mit einem weittern Zuschritt deines erhebten Fuß gegen seiner Brust zu, in Anrührung
des Stichs, wende die lange Schneit Schneitsweise under sich gegen deiner Lincken also, daß du nach vollendem
Stich mit dem vordern Knie wol für sich, auch mitdem Oberleib wol darüber vor sich dem Stich nach gegen der
Erden gebogen seyest, und das dein Rappier nach verrichtem stich mit wol ausgestrecktem Arm lang vor deinem
herab schneiden auff die Erden komme, als dann fahre mit langer schneiden und Fuß im erhabenem Fuß wider
uber sich in die rechte Oberhut in allem wie du erstlich gestanden, das geschihet zu beiden seiten.

Egy másik példa: Egy Felső-szúráshoz a jobb oldaladról, az ellenfél arcára vagy mellkasára
tedd ezt: Állj be jobb Felső-állásba, emeld a jobb lábad egy lépéshez, az emelés közben húzd
a fegyver markolatát a jobb vállad mögé, egy erős szúrás előkészítésének céljából, majd innen
szúrj -miközben már lépsz is- a mellkasára. Mikor a fegyver hegye eléri az ellenfeledet,
fordítsd a Hosszú Élt a bal oldalad fele. A szúrás után az elülső térdednek behajlítva kell
lennie és a felsőtesteddel előre hajolva kell végezned. A szúrásnak egy kicsit lefele kell
néznie. A rapírodnak a szúrás befejeztével, kinyújtott karral előőtted a földre kell néznie,
majd ezután lépj vissza ismét a jobb Felső-állásba, amiben az elején álltál. Ez a mozdulatsor
mindkét irányban elvégezhető.
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Das Rappier wird in zwey theill underschieden: Das erste theil ist von deß Rappiers spitzen an biß in die Mitte
desselben, genannt die Schwäche, auch in die ganze und halbe schwäche abgetheilet: Die ganze ist vornen hero
an der spitzen: Die halbe schweche aber das ander vollents biß an die Mitte. Das ander theil der Klingen von
der Mitte biß an das heffte genannt die Stärcke, auch in die halbe und ganze abgetheilet. Die halbe stärcke ist
die heffte von der Mitte an; und die andere heffte bieß an das Ort oder Gefeß, heißt die ganze stärcke. Das
Rappier recht zu führen brauch also: Die rechte Schneide desselben ist, damit du dein Gegentheil verlezen
kanst: Der Rucke dienet zum aufnemem, weil man allweg ein Schneidte als die halbe Klinge zu offendiren; die
andere heffte defendiren brauchen muß. Wann du nun im fechten bey dem Mann so nahe bist, daß du ihme sein
eüsserst theil deß Rappiers mit deinem eüssersten blößlich im anbinden erlangen kanst, so brauch
umbschweiffige stich und häw mit verführten oder verzügten hawen: Wann ihr beide einander näher kommet daß
beide Rappier in der Mitte in anbinden zusammen rühren, so stich oder hawe mit nichten umb, sondern nem
wahr, wo er sich verhawet oder sonst entblössetm das ihm nach tringest. Kommest ihme noch näher, also das du
mit deinem Mittlen Rappier in die Mitte der seinen anbindest, so sey behendt mit Greiffen, Ringen und Werffen.
sonsten ist kein ander Mittel du trettest dann von dem Mann wider zurucke.

A rapírt két részre osztjuk: az első rész az úgynevezett Gyenge, ami a penge hegyétől a penge
közepéig terjed. A Gyengét is két részre osztjuk: az Egész Gyengére illetve a Fél Gyengére.
Az Egész Gyenge a hegytől a Gyenge közepéig, a Fél Gyenge innentől a penge közepéig
terjed. A másik rész a penge közepétől a markolatig tart, ez az Erős, amit szintén Egészre és
Félre osztunk. A Fél Erős a penge közepétől az Erős közepég terjed, innen a markolatig pedig
az Egész Erős. Ahhoz hogy a rapírt jól forgasd, tudnod kell: A Jobb Él, az amivel az
ellenfeledet meg tudod sebezni. A másik, vagy a Hát Él a védésre szolgál, mivel az ember egy
élt a támadásra, egy élt a védésre használ. Ha olyan közel vagy hozzá, hogy a fegyvered
hegyével eléred az ő fegyverének külső részét akkor szúrásokra és vágásokra lesz szükséged.
Ha olyan közel vagytok, hogy a pengék közepe egymáshoz ér, ne szúrj vagy vágj, hanem légy
figyelmes, hogy hol csinál egy hibát vagy nyitja ki magát és ha észrevetted a helyzetet,
használd ki azt. Ha még közelebb értek egymáshoz, hogy a rapírok közepe egymáshoz ér,
akkor mindenképpen az ellenfél megragadásához, birkózáshoz vagy dobáshoz kell
folyamodnod. Ezen kívül csak az az egy lehetőséged van, hogy ellépsz az ellenféltől.
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In dem Läger eines Understichs, stehe mit dem rechten Fuß vor, halt dein Rappier mit dem oberzwerchen Kreuz
underhalb vor dem rechten Knie, daß im halten der Klingen dein Daumen ober das Kreuz heraus auff der
flachen Klingen liege, welche dann ober sich gegen dir, die ander under sich von dir gegen die Erden gekehret,
stehen solle. In diesem Läger stehe mit den Füssen weit von einander, und mit dem vordern Knie wol vor sich
gebogen, daß der Leib dem Rappier nach wol vor sich darüber hang, auch die Spitz vor sich wol gegen deß
Manns Bauch außgestreckt werde, dieses Läger brauche zu beiden Seiten.

Egy Alsó-szúrás állásában lépj előre a jobb lábaddal és tartsd kardod úgy, hogy a felső
keresztvas a jobb térded alatt legyen, tartsd a hüvelykujjadat a keresztvason keresztül a penge
lapján nyugodni, ami feléd, míg a másik a földre néz. Ebben az állásban a lábaid legyenek
távol egymástól és ez elülső térd legyen jól behajlítva, és a test a rapír fele legyen dőlve. A
fegyver nézzen az ellenfél hasára. Ezt az állást mindkét oldalról felveheted.
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Stehe in der Underhut zur rechten, mit deinem rechten Fuß vor, halt dein Wehr mit hangendem starcken Arm
außwendig deines rechten Fuß neben dir, daß die Spitzen aussenwerts von dir auff der Erden liege. Also machstu
auch die Underhut zut lincken, doch setze den rechten Fuß auch vor. Item, wann einer, in dem du in die
Nebenhut kommest, zusticht, so tritte mit deinem lincken Fuß wol hinder deinem rechten zu im, gegen seiner
lincken Seiten, tritt mit deinem rechten auch fürter zu im, und in dem tretten stiche auß der Underhut gerad
gegen seinem Gesicht, im hineinstechen aber wende die lange Schneidten sampt dem Gefeß gegen seiner
Klingen, daß du ihm hiermit sein Klingen abwendest, und im versetzen zugleich auch mit der Spitze auftreffest,
nach Vollendung des Stichs so hebe dein Rappier mit ausgestrecktem Arm uber sich gegen deiner rechten, hawe
behendt nider auff die mitte seines Rappiers, also das du ihm sein Rappier starck außschlagest, und ehe er sich
wider erholet, oder auff kompt, so stiche ihm eilends wieder geradt für dir hin gegen seinem Gesichte.

A jobb oldali Alsó-állásba úgy állsz, hogy a jobb lábaddal előrelépsz, és a karodat kardostul
lógatva a jobb lábad mellett, kívül tartod úgy, hogy a hegy kifele a földre néz. A bal oldaliba
is így állsz be, csak a karod akkor a jobb lábadon belül és nem kívül van. Figyelj: ha valaki a
közel ér hozzád és szúr, akkor lépj a jobb lábaddal feléje és szúrj az arca fele, eközben a
Hosszú Élt fordítsd a pengéje fele, ezzel kivédve a támadását. A szúrás után emeled fel a
rapírodat kinyújtott kezekkel a jobb oldalad fölé és sújts le az ellenfél fegyverére, lehetőleg
középen és mielőtt még magához térne az ütéstől, vagy mielőtt rád támadna, szúrj ismét az
arcára.
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In die hut der Eisenporten stehe mit deinem rechten Fuß vor, halt dein Wehr mit für sich hangedem Arm vor
deinem rechten Knie, also daß die Spitze für sich gegen des Mans gesicht stande. Item, Stehet dein Gegenpart in
der Eysenporten vor dir, so stich ihm inwendig seines Wehrs uber sich gegen seinem Gesicht fehl, also daß dein
Rappier gegen deiner Rechten wider umschnappe in den rechten Ochsen, thu als wilstu ihm außwendig uber
seinen rechten Arm stechen, verführe den Stich in der Luft, und stich ihm von underhalb seiner Wehr inwendig
zu seinem Gesicht.

A Vaskapu állásában lépj előre a jobb lábaddal, tartsd a fegyveredet lógó kézzel a jobb térded
előtt úgy, hogy a kardod hegye az ellenfél arcára néz. Ha az ellenfeled is ebben az állásban
áll, akkor azon nyomban szúrj a fegyverén belül az arca fele, majd egyből válts át jobb Felsőállásba, majd tégy úgy, mintha kívülről a jobb kezére akarnál szúrni, térítsd el a szúrást a
levegőben és szúrj a fegyvere alatt az arca felett.
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In der Oberhut zur rechten stehe mit dem rechten Fuß vor, halt dein Gefeß neben deiner rechten hoch uber
sichzur Seiten außgestreckt, wie diese Figur ausweiset, also das die Spitze gegen deß Manns gesicht stehe und ist
die Oberhut zum Stich: Wann du nun die Wehr mit deinem Gefeß mit uber sich zur seiten ausgestrecktem Arm
behaltest, und die Kling nicht vor sich gegen den Mann sonder von dem Mann hinder dir auffreckest, so ist es
die Oberhut zu einem Streich. In der lincken Oberhut stehe mit deinem rechten Fuß vor, halt dein Wehr mit dem
Gefeß hoch neben deiner lincken, mit ober sich ausgestrecktem Arm, also daß die Spitz dem Mann gegen seiner
rechten in sein Gesicht stehe. Behelstu aber dein Gefeß also neben deiner Lincken uber sich, und vor sich
ausgestrecktem Arm, und wendest dein Klingen mit der spitzen hinder deiner lincken Achsel uber sich auß, so
stehest recht zum Streich, der auch in ein Stich verwandelt werden kan.

A jobb oldali Felső-állásban a jobb lábaddal előre kell lépned, tartsd a fegyveredet a jobb
oldaladon magasan kifele nyújtva, mit az ábra mutatja. A hegynek az ellenfél arcára kell
néznie, így készen állsz egy szúrásra. Ha így állsz be, csak a kardod hegy nem az ellenfél
arcára néz, hanem a hátad mögött van akkor kész vagy vágni. A bal oldali Felső-állásba állj
be úgy, hogy a jobb lábad elől van, tartsd a fegyveredet magasan a bal oldalad felett nyújtott
karral úgy, hogy a rapír hegye az ellenfél arcára nézzen. Ha így állsz be, de a hegyet a bal
vállad mögé fordítod akkor készen állsz ismét egy vágásra, de akár egy szúrást is
„varázsolhatsz” belőle.

51
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Lege dich in die hut des linken Ochsens, stich er denn gegen deiner rechten her so spring wol aus seinem Stich
gegen seiner rechten, und stich von deiner lincken oberhalb seinem rechten Arm, in dem er hersticht, ,mit
außgestrecktem Arm in sein Gesicht. Item, Lege dich in deß rechten Ochsenshut, nim wahr, so balt er auff dich
zusticht, so tritt mit deinem lincken auff dein lincken seiten auß seinem Stich, folg geschwindt mit deinem rechten
Fuß auß gegen seiner rechten, im tretten aber laß dein Klingen zugleich gegen deiner lincken ablauffen, nach
derselben auch umbschnappen in die hut des lincken Ochsens, von dannen stich wie vor sc[riven]., und das muß
behendt im herstechen zugehen.

Állj be a bal oldali Ökör-állásba és ha a jobb oldaladra szúr, ugorj ki a szúrása elől a jobb
oldala fele, majd szúrj a balod felől a jobb karja felölé. Ha szúr akkor kinyújtott karral szúrd
fejbe. Fontos dolog: áll be a jobb Ökör-állásba, majd figyelj arra, hogy mikor szúr feléd. Ha
feléd szúr, lépj a bal lábaddal kifele a bal oldalad irányába a szúrás elől, ezt egyből követve a
jobb lábaddal lépj az ellenséged jobb oldala fele és a lépés során hagyd a pengédet a bal
oldalad fele felfutni, így érvén a bal Ökör-állásba, ahonnan csináld azt ami fenn vagyon írva.
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Alhie liege mit außgestrecktem langen Arm sampt der Klingen und wende wol mit derselben auff allen beyden
Seiten, wo dein Gegentheil herkommen möchte.

Állj kinyújtott karral a pengédet előre tartva és ha ellenség jön feléd fordulj az ellenséggel és
ne hagyd hogy oda lépjen ahova szeretne.
Item, Merck fleissig, in dem dein Gegentheil von oben hersticht, so fahre mit deiner Klingen under der seinen
durch, führe ihm die mit abschneiden von deiner Lincken gegen deiner rechten ab, Stich ihm geschwindt gegen
seinem Gesicht, oder brust: In dem du ihm mit deiner Wehr durchgangen, und ihme die seine abgeschnitten hast,
so laß dein Rappier neben deiner Rechten außfahren, hawe ihm mit starkem außtretten gegen seiner Rechten,
ehe daß er recht auffkompt, vornen zu seinem Gesicht.

Megszívlelendő: Figyelj nagyon arra, hogy ha felülről feléd szúrnak akkor vezesd a kardodat
a pengéje alá, vezesd őt a bal oldalad felől a jobb oldalad felé. Ezután nyomban szúrj az
arcára vagy a mellkasára. Ha a fegyvereddel a védelmét áttörted, hagyd a rapírodat a jobb
oldaladon kimozdulni majd üss a jobb felére és mielőtt még magához térne szúrd arcon.
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Wenn du sihest, daß dir einer vornen an der Klingen liegt, und will unden lassen durch gehen mit der Spitzen
nach deiner rechten Seiten, so trette du auff die 3. wol mit, und falle mit der Spitzen recht oben ein, nach seinem
obern Leib, oder Brust zu, versezet dein Gegentheil aber das in demselben, so trette du mit deinem lincken Fuß
von der 3. auff die 2. und hawe vornen ihm nach seinem Gesicht

Ha látod, hogy az ellenség és a te kardod elől összeér és az övé van fenn, ha át akar bújni
heggyel a jobb oldalad fele akkor lépj jól a 3-ra és zuhanj be jobb oldal fennt, a felső testét
vagy a mellkasát célozva. Ha eközben átvált az ellenfeled bal lábbal lépj a 3-ról a 2-ra és üss
az arcára.
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Wann du sihest, daß einer dir fornen hoch nach deinem Gesicht hauwet, so sehe du alsbaldt, wenn er vor der
Klingen abgehen will und hawen, so trette du hinden auff die 4. und hawe zugleich ihm nach seiner Faust hinein,
so er hoch hawet, es liege du auch gerade wider mit der Klingen.

Ha észreveszed, hogy elől felül az arcodra akarnak ütni és még nem fejezte be az ütést akkor
lépj hátul a 4-re és mindeközben üss a kezére, így ha magasat üt akkor a pengék egy
szintenben vannak.
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Wann du sihest, daß dein Gegentheil nicht lesset treffen und will lassen fehl hawen, so tritte du auff die 3. fornen
wol mit, und stoß tieff hinden auff ihn zu, trette du aber baldt wieder auf die 2.

Ha látod, hogy ellenfeled nem enged találni és elkövet egy hibát, akkor lépj előre a 3-ra és
döfj hosszan, majd egyből lépj vissza a 2-ra.
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Wann du einem wilt die Klingen außwinden, so liege du mit deiner Klingen vornen an seiner Klingen, und trucke
im sein Klingen wol under deine Klinge, trette du auff die 3. wol mit, und stosse tieff die rechten Seiten hinein. Es
trette du aber alßbald von der 3. wieder auff die 2. hinder sich, und hawe oben herab nach seinem Gesicht.

Ha valaki a pengédet el akarja csapni, akkor a pengéddel nehezedj rá az ellenfeled pengéjének
elülső részére és kényszerítsd a pengéjét a tied alá, lépj a 3-ra és szúrj hosszan a jobb oldal
fele. Majd egyből lépj vissza a 3-ról a 2-ra és üss felül az arcára.

57
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du hinden an eines Klingen liegst, so winde seine klinge unter dein Klinge, und trettevon der 2. auff die 4.
wol mit, hawe tieff nach seinem Gesicht hinein, und trette alsbaldt wider von der 4. auff die 2.

Ha valaki pengéje mögött van a tied, akkor fordítsd az övét a tied alá, lépj jól a 4-re és üss
hosszan az arcára, majd egyből lépj viszza a 4-ről a 2-ra.

58
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du sihest, daß einer nach deinem Bein hawen will, so trette du auff die 5. wol mit, und verfalle mit der
Klingen, trette alßbaldt von der 5. auff die 1. und hawe wieder oben darauff.

Ha észreveszed, hogy a lábadra ütnek akkor lépj az 5-re, ejtsd le a pengédet, majd lépj az 5ről az 1-re és üss rá felülről.

59
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du siehest, daß einer hinden an deiner Klingen liegt, und will nicht underlassen durch zugehen mit seiner
Spitzen fornen nach deinem Leib hinein. Siehestu aber daß er fornen mit ganzer gewalt will hinein hawen, so
trette du mit deinem lincken Fuß sampt der versatzung auff ihn hinein, und halte deine lincke seiner Klingen,
ziehe dein Rappier under seiner Klingen herauß, und stosse ihm nach dem ganzen Leibe hinein.

Ha látod, hogy valaki hátul a pengéden fekszik és át akar szúrni, a heggyel a tested fele
közeledve vagy ha látod hogy teljes erővel feléd akar ütni, akkor lépj előre a bal lábaddal
finoman az ellenfél közelébe és tartsd a balodat a pengéjéhez, húzd ki a rapírodat a pengéje
alól és szúrj mélyen a testére.

60
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du dich wilt in ein Läger legen, so liege du recht mit der Klingen vor dem Gesichte bey einer guten
spannen von oder auff der Erden , wann der Arm müde würt, so kanstu sampt der Klingen ruhen, So baldt du
nun wilt hauwen oder stossen, so trette du recht wol auff die 3. und stosse tieff nach seinem obern Leibe zu.

Ha egy alap-állásba akarsz állni, akkor a kardod legyen jobb oldalt az arcod előtt magasan
vagy a földhöz közel. Ha a karod elfárad, akkor a pengén tudod pihentetni, majd ha ütni vagy
döfni szándékozol, akkor lépj jól a jobb lábaddal a 3-ra és szúrj mélyen a felső testére.

61
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wilstu dich im 4. Läger mit dem Leib bloß geben, so wirdt er nach dir stossen oder hauwen. Stöst er dann, so
neme du ihm den Stoß hinweg, und trete auf die 4. Stoße mit verwandter Hand nach seinem Hals hinein, und
falle du mit der Klingen von der 4. alßbalt auf die 2. mit, liege dann wieder in guter Versatzung.

Ha a negyedik állásban a tested szabaddá válik, akkor az ellenfél feléd fog szúrni vagy vágni.
Ha döf, akkor vedd el a szúrását és lépj a 4-re, szúrj a nyakára és ezután nyomban vidd a
pengédet 4-ről 2-re. Ezzel egy bizotnságos pozícióba kerültél.

62
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du sihest, daß einer dir will einlauffen, es sey im Haw hinden oder fornen, Hergegen , wann einer auch
hinden an der Klingen liegt, und will durchgehen, und fornen nach dem Leibe stossen, deßgleichen wenn er auch
forn an der Klingen liegt, und will mit der Spitzen hinden lassen durchgehen, und stossen, so trette du nur woll
hinder sich auf die 5. mit, wann er in diesen vier Puncten will einlauffen, so leuft er sich selbst in die Spitzen. Es
trette du aber mit dem lincken Fuß von der 2. auf die 6. so liegstu recht wierderumb vor dem Mann.

Ha látod, hogy valaki a közeledbe akar kerülni (befutni) vagy éppen üt „elő” és „hátul” vagy
ha valaki a pengéd mögött fekszik ás át akar törni, ezzel együtt elöl a testedre szúrni vagy ha a
pengéd előtt van és a hegy mögött akar áttörni és ezzel együtt szürni akkor lépj hátra az 5-re,
ha az ellenfél ezt a négy variációt csinálja akkor magát fogja felnyársalni. Ezután lépj a bal
lábaddal a 2-ről a 6-ra, ezzel egy jó állásba érve.

63
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du im fünfften Lager liegen wilt, so liege du recht mit der Klingen am Leibe, und trette mit dem rechten
Fuß auf die 5. und bleibe mit dem lincken Fuß auff der 2. stehen. So bald als einer tieff auf dich hawen will, so
trette du mit der Versatzung fort auff die prima wol mit, und hawe ihm nach seinem Gesicht hinein, oder, du
kanst ihn wol mit seiner Klingen zu boden reissen, sofern du die Gelegenheit wirst absehen, doch sind viel Stück
in diesem Läger zu gebrauchen.

Ha az ötödik állásba akarsz kerülni akkor a pengédet tartsd a jobb oldaladon a tested mellett
és lépj a jobb lábaddal az 5-re és a bal lábaddal maradj a 2-on. Majd ha az ellenfél mélyen
feléd üt, lépj elől a „prím”-re és üss az arcára vagy akár a pengéjével a földre tudod rántani ha
megvan rá az alkalmad de ebből az állásból sok technikát tudsz véghezvinni.

64
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du fornen einem an seiner Klinge liegst, so thue du, alß wollestu ihm nach seiner Faust hawen, kehre
alßbalt mit der Spitzen behendt umb, und brauche du deinen gewandten Stoß auff in nach seiner rechten zu.

Ha elöl valaki pengéjén fekszel akkor csinálj úgy mintha az öklére akarnál ütni, de nyomban
fordulj a kardod hegyével és szúrj a jobb oldalába.

65
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du einem forn oder hinden an der Klingen liegst, so gehe mit dem ganzen Arm auff sampt der Klingen,
hawe ihm nach seinem Elenbogen, oder von unden nach seinem Gesicht zu, Es kanstu alle zeit mit der Klingen
wider von deinem Gegenpart liegen.

Ha te az ellenfeled pengéjén elől agy hátul fekszel, akkor teljes karral nehezedj rá a pengékre,
üss könyökre vagy alulról az arcára. Bármikor lehetsz újra a kardoddal az ellenfeled előtt.

66
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann du wahr nimmest, daß einer nach deinem Leib forne nach der Brust, oder nach der Herzgruben zustossen
will, so gib du achtung, daß, so bald er im stossen sist, so trette du nicht mehr als hinden auff die 4. wol mit, und
stosse mit ihm zugleich, so triffestu ehe als dein Gegentheil. Gedenckestu zu erlangen, und sonderlich wann er
hinden an der Klingen liegt, und will fornen mit der Spitzen unden durchgehen, so habe man gut acht darauff.

Ha rájössz, hogy a testedre vagy a mellkasodra vagy a szívedre akarnak szúrni, figyelj
nagyon: amikor éppen szúrnak feléd ne lépj a 4-re, hanem döfj vele egy időben, így előbb
fogod eltalálni őt mint ő téged. Ha jól belegondolsz akkor rájössz, hogy amikor a pengéd
mögött van bármikor áttörhet a hegy alatt. Erre nagyon kell figyelned.

67
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Liegestu wider inwendig an seiner Klingen so thue du eines, und wincke mit deiner Spitzen nach seinem Gesicht
zu, eben im stoß, so trette du mit dem lincken Fuß fort sampt mit deinem ganzen Leibe auff die 3. wol mit, und
stoße mit Gewalt nach seinem ganzen Leibe, oder in die mitte zu.

Ha megint a kardján belül vagy, csinálj egyet: a heggyel pöccints az arca fele mintha szúrnál,
lépj a bal lábaddal előre és teljes testtel menj a 3-ra és szúrj teljes erővel a testére vagy a
testének a közepére.

68
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wilstu mit einem im Tolch und Rappier zugleich fechren, so geb wol achtung auff die Widerpart, unnd seze du
mit dem rechten Schenckel sampt dem Tolch und Rappier fort mit dem halben Leibe, sobald er auff dich stossen
wil, so nemme du seinen stoß mit dem Tolch wol weg, und trette mit dem Schenkel auff die prima, stosse ihm
nach seinem Haupt tu , und eben im stoß lasse du die Spitze am Rappier sincken, unnd stosse ihn unden nach
seinen kurzen Rippen hinein, daß er es mit dem Tolch nicht versetzen kann. Wilstu nicht nachstossen, so trette du
mit deinem lincken Fuß hinder sich wol mit auf die 5. und neme alle stösse mit dem tolchen hinweg, bis du sihest,
daß du ihn erlangen kanst, aber im Circkel kanstu ihn nach deiner Gelegenheit wol angreiffen.

Ha tőrrel és rapírral egyszerre szeretnél vívni, akkor figyelmesnek kell lenned és a jobb
combod álljon egy kicsit kifele, a fegyverek legyenek középmagasságban és amikor az
ellenfél le akar döfni, akkor vedd el a szúrását a tőrrel és lépj a comboddal a „prím”-re
eközben szúrj a Fő része fele, de szúrás közben csökkentsd a magasságot és szúrj a lengő
bordái közé ahol a szúrásodat a tőrével nem tudja levenni. Ha nem akarsz a védés után szúrni
akkor lépj a bal lábaddal hátra az 5-re és az összes feléd irányuló szúrást a tőrrel védd ki addig
amíg el nem éred, de ebben a „játékban” ha látsz lehetőséget nyugodtan támadhatsz.

69
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Lieget einer mit seiner Klingen hinden an deiner Klingen, und will fornen hoch mit seiner Spitzen nach deinem
Geichte stossen, so gebe du gut achtung auff seinen Stoß, ist er im vollkömlichen stoß, so trette du auff die 4. so
triffestu eher als dein Gegentheil.

Ha valaki a pengéd mögött fekszik a kardjával és elől az arcod fele szeretne szúrni, akkor
ügyelj nagyon a szúrására és amikor már majdnem befejezte a szúrást akkor lépj a 4-re, így
előbb találsz be mint ő.

70
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Kommet dir einer vor, welcher da auff dich zuhawen oder stossen will, und sonderlich auf den Academiis, wann
man zu oder von Tisch gehet wie es dann die occasion bisweilen gibt daß ihrer zween uber einen kommen. So
uberwinde oder Schlage du dein Manttel umb den lincken Arm, und neme seinen Haw auff, trette in dem hawen
auff ihn, und stosse, oder hawe du wider auff ihn zu, und gebe dich zu jeder Zeit auß keiner Versatzung nicht, biß
so lang der Feind uberwunden ist.

Ha előfordul veled hogy valaki meg akar ütni vagy le akar szúrni, főleg abban az
„Akadémiában” ahol az emberek gyakran járnak „asztalhoz” illetve „asztaltól”, melyet
bizonyít az, hogy a haragos felek egymásnek „esnek”, akkor csavard rá vagy csapd rá a
köpenyedet a bal kezedre és fogd fel az ütését, lépj az ütés közben az ellenség fele és döfj
vagy üss és ne engedj hogy támadjon amíg le nem győzöd.

71
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wann ihre Zween auff einander erbitter seyn, unnd will keiner dem andern nicht nachgeben, unnd einer den
andern mit ernst meinet, einander nach Leib und Leben trachten, so soll doch der eine für dem andernmit gutem
bedacht sich fleissig fürsehen für seinem Feind, biß er mit Gelegenheit seiner kann mächtig werden. Dann wo
ihrer zween mit einander zugleich stossen, so hat keiner keine Kunst bey sich, unnd ist der Ruhm zu beyden
seyten nichts, man sey so klug als man wölle, und vergiesset darbei die herlichen Tritte, so mehr thun als ein
Stoß, daran viel gelegen ist. Aber daß es einer auff dem Tolchen an seinem Leib brauchen will, kan der mehr
dadurch zu schaden kommen, als daß es ihm nutzet, und sonderlich wenn er nichts darauß gelernet hat, als ist
mein Rath, man brauche Vorsichtigkeit, und vergesse ja der Tritte nicht, so wirdt man für dem Feinde das Lob
haben.

Ha a felek haragosak egymásra és egyik sem akar engedni az igazából és az egyik komolyan
is gondolja és egymásnak esnek és az életükért küzdenek akkor az egyiknek mindig előre kell
látnia hogy az ellenfele mit szándékozik tenni és ezzel a tudással felül tud kerekedni a
másikon. Ha a két fél egyszerre szúr, az semmilyen művészetet nem tartalmaz és egyiknek
sem nő általa a hírneve, ha olyan okos lenne mint azt szeretné akkor nem felejtené el a
fenséges lépéseket, mik néha többet érnek egy szúrásnál is, amin sok múlott. Ha valaki
mindenképpen ragaszkodik fegyvere viseléséhez az néha több bajjal jár mint haszonnal, főleg
ha nem tanulta meg jól a leckéjét, hát fogadd tanácsomat: az embernek elővigyázatosnak kell
lennie és ne feledje a lépéseket így ezekkel a háta mögött felül kerekedvén az ellenfele fölött.

72
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Sihestu, daß einer mit ganzer Gewalt auff dich vornen hinein nach deinem Gesicht zu will rennen, und
sonderlich wenn er hoch nach deinem Haupt stossen will, so gebe du fleissig Achtung auf seinen Stoß, und halte
die lincke Hand nicht weit von der Brust, eben in seinem stoß sehe zu, daß du den Stoß sampt der Klinge und
Armen hinweg schlagest, unnd trette ein wenig mit dem rechten Fuß fort, und stosse ihn durch sein Leib, Es
kanstu ihm aber auch wol zeigen oder weisen, wie es gemeinet sey, und ihm das Rappier nur auff den Leib
setzen, so du den Stich nicht brauchen willst.

Ha teljes lendülettel feléd, az arcod fele rohannak, főleg ha a Fő részedre szeretnének szúrni,
ügyelj a szúrásra és tartsd a bal kezedet a mellkasod mellett, majd az ellenfél szúrását a
kezeddel üsdd el, majd a jobb lábaddal lépj egy kicsit előre és szúrd át a testét. De úgyanúgy
meg tudod mutatni neki hogy mire vagy képes és hogy hogyan gondolod te ezt a dolgot a
rapír hegyét a mellkasára helyezve, ezáltal nincs szükséged a szúrásra.

73
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wiltu dich mit einem scharpff im Dolchen und Rappier balgen oder fechten, so gebe du gut achtung auf den
ersten Stoß mit dem Dolchen, daß er sich verstoßen hat und liege mit deiner Klingen sampt der sterke vor dem
Mann, und stosse baldt hernach, biß daß du siehest, daß du mit der verführung ihm könnest abbrechen, und mit
der Geschwindigkeit ihme aslbaldt nachstossen.

Ha egy éles tőrrel és rapírral szeretnél dulakodni vagy vívni, akkor nagyon figyelj oda az első
szúrásra amit tőrrel vittek végbe, és ha elrontották a döfést akkor köss le elől az ellenfél előtt
az erősnél és szúrj nyomban „utána”, addig amíg nem látod, hogy át tudod törni a védelmét,
majd gyorsan döfj ismét.

74
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Will einer auff dich zurennen mitten, so trette du nur gleich mit den Beinen für den Mann, Sihestu, daß er tief
nach deinem Leib stossen will, so schlage ihm seinen Stoß aus, oder hinweg, und trette mit dem rechten Schenkel
auff die prima, und renne nach seinem ganzen Leibe, und brauche du den Triangel und Circkel in den trütten,
wie anfangs gelehret, so wirstu jeder zeit spüren, das sie recht und gut sindt.

Ha valaki a középső részed fele fut, lépj az ellenfél fele, majd ha látod hogy mélyen a testedre
akar szúrni, üsdd el a szúrását és lépj a jobb combbal a „prím”-re, majd szaladj a teljes teste
fele használva a háromszöget és a kört a lépéseidben mint az elején le vagyon írva, így érezni
fogod minden időben hogy helyesek és jók.

75
A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wiltu mit einem in zweien Rappieren fechten, oder wann einer solches an deinem Leib brauchen will, so liege du
ihme mit der Spitzen recht im Gesichte, unnd trette nicht zu weit mit dem rechten Fuß sampt der Klinge hinauß
für den Mann, und daß dein Spitze nicht zu hoch uber seinem Haupt liege, sondern ein wenig under dem
Gesichte, und das andere Rappier in der lincken Handt soll nur zu den Versatzungen dienen, oder gebraucht
werden, Es were dann daß du lincks und rechts werest in beyden Fäusten, im stoßen zugleich, so kann man einen
recht woll in der Klingen angreiffen. Sihest du aber, daß er frisch von sich hinweg stöst, so neme oder versetze
du seinen stoß woll, und stosse geschwindt wider hernacher auff in: Wiltu aber nach ihme hawen, so kanstu er
auch thun, dann es ist ein gut Ding, wer hawen und stossen zugleich wol brauchen kann, man kann manchen
guten Gesellen dardurch verderben, dann da muß einer den andern treffen mit der List, dann mit der List und
Geschwindigkeit ubertrifft einer den andern weit, die List aber deß Rappiers kann niemandt nicht außdencken,
er sey gleich wer er wölle, oder auch in diesen meinen stücken ist das aller beste jetzo in dieser Welt Hawen,
Stossen, Einlauffen, Verführung, ist alles gut für den Feindte, Es ist auch so ein ding, daß zwey Rappier allhier
in Teutschlandt nicht wol gebraucht werden, sondern man hat mit einem genugsam zu thun, darinn man gelernet
hat.

Ha két rapírral szeretnél egyszerre vívni vagy ha mindenképpen szükséged van kettőre akkor
a jobb oldali rapír hegyét irányítsd az ellenfél arcára és ne lépj ki túlságosan a jobb lábaddal
az ellen fele és a hegy ne legyen túlságosan magasan hanem egy kicsit az arc alatt legyen. A
másik rapír a bal kézben csak védekezésre szolgáljon. Így lehetséges hogy mindkét kézzel
védekezel vagy támadsz egyszerre így a másikat teljes nyugalommal támadhatod meg. De ha
látod hogy épp szúr akkor vedd el a szúrását és azon nyomban szúrj vissza. Ha viszont ütni
akarsz felé meg tudod csinálni azt is, hisz ez egy jó dolog hogy egyszerre lehet szúrni és ütni
is, ezzel jónéhány csavargót el lehet kergetni. A másikat cselekkel kell támadni, mely
gyorsasággal párosíva felülmúlja az ellenfél képességeit. A rapírvívásban a cseleket soha nem
lehet előre látni, olyanok lesznek amilyeneket csak akarunk. Az én művemben ezen világ
legjobb ütései, szúrásai, befutásai és cselei találhatók melyek jók bármilyen ellenfél ellen. Egy
másik dolog: a két rapíros vívás itt Németországban egyáltalán nem elterjedt, eggyel is elég
dolga van az embernek, elég tanulni való van egy rapírhoz is.
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A fordítás a Kard Rendje szellemi tulajdonát képezi!

Jakob Sutorius von Baden: Új, művészi vívókönyv
Fordította: Berkes Zoltán

Wilstu im balgen einen verkürzen, sonderlich wann der Stoß ist außgenommen, und er will hoch nach deinem
Gesichte, oder nach deinem Haupt zuhawen, so gebe du fleissig achtung auff seinen Leib, aber im hoch hawen
nach dem Gesichte, haw du mit ihm zugleich, nach seiner rechten Faust zu, daß also, wenn das Glücke kompt,
beydes Faust und Rappier zugleich für deinen Füssen liegt, wann er es nicht anders haben will, für dem Mann.

Ha dulakodásban valakit meg szeretnél „rövidíteni” főleg akkor amikor semmiféle szúrás nem
indítható vagy ha magasan a Fő részre üt, akkor figyelj nagyon a testére vagy az arcára,
támadj vele egyszerre a jobb öklére és ha a szerencse is úgy akarja akkor mindkét keze és a
kardja a lábadnál fog heverni ha az ellenfeled nem akarja máshogy.
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Siehestu, daß einer mit einem Flegel bey der Nacht zu dir kompt, und will nach dir schlagen: Wie es denn
bißweilen auff den Academiis der gebrauch ist, wenn man von Tisch gehet und von der Wacht angegriffen wird,
wenn oft einer zuvor bey der Wache gethan hat, und ein anderer kompt der da muß entgelten, was andere
angerichtet haben: so schlage du den Manttel uber den lincken Arm, und unerlauffe ihm den Flegel mit ganzer
gewalt, daß derjenige, so da schlagen will, uberhinschlegt, Bistu aber eines machtig, so reisse du ihm den Flegel
aus seiner Handt, zu Beschützung deines Leibes und Lebens.

Ha látod hogy este valaki hozzád lép egy cséphadaróval és feléd üt, mint annál a bizonyos
„iskolánál láthatjuk”, hol az ember az „asztaltól” megy el és az őrség megtámadja mely
néhányszor már megtörtént és egy másiknak kell jönnie hogy megállapítsa hogy mi történt:
csapd át a köpenyedet a bal karodon, fuss a cséphadaró alá teljes erővel, hogy az aki üt
túlüssön magán. Ha erős vagy tépd ki a cséphadarót a kezéből a tested és az életed
védelmének érdekében.
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Sihestu, daß einer in diesen Stücken ihn mit ganzer gewalt auff dich will zurennen, so habe du fleissig achtung
auff die Person, kommet er in vollem rennen auff dich zu, so verfalle du mit deiner Klingen darnieder auff die
Erden, daß er so er uber dich hinweg rennt, und erhebe dich alsbaldt mit der Spitzen im fallen in die höhe, daß
er also selbst in die Klingen laufft, und kanstu ihn also durchstoßen, oder daß er sich selbsten durchlafft, das ist
einem jeden sein Tranckgelt vor sein Einlauffen, wenn er es nicht wol gelernet hat.

Ha látod hogy valaki a következőkben teljes lendülettel feléd fut, akkor figyelj nagyon erre a
személyre és ha futva közeledik feléd akkor ereszd a pengédet a föld felé, hogy túlfusson
rajtad majd egyből fordítsd felfele úgy hogy a pengédbe fusson, tehát át tudod döfni és ez
borravaló annak, ki nem tanulta meg a leckét a befutásokról.
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Liegestu wider hinden an seiner klingen, so gehe auch durch und eben im durchgehen vornen lasse du die
Spitzen fallen, stosse ihm nach seinem Leibe hinein, und trett die drey wol mit. Oder: Sihestu, daß einer mit
ganzer Gewalt under deiner Klingen will tieffe nach deinem Underleibe stossen, so habe gut Achtung auff seinen
Stoß, und eben in seinem stossen, trette du hindersich auff die quinta, und stosse mit ausgestrecktem Arm nach
seiner Gurgell zu, daß die Spitzen nicht hoch under den Kopff kompt, sondern gerade nach seinem Gesicht zu, so
büsset er jede Zeit ein. Nota: Die Läger im Dolch und Rappier zu fechten, sindt vier Principal und vier
Gegenläger. Das erste ist wenn mann den Arm höher helt, als die Achsel: Dieses Lagers Gegenlager ist, wann
man Dolch und Rappier auff der lincken Seitten helt. Das ander Lager ist, wann man den Arm der Achsel gleich
helt: Dieses Gegenlager ist dem ersten gleich. Das dritte Lager ist, wann man den Arm ein wenig für das Knie
herauß helt: Dieses Gegenlager ist, wann man außerhalb des Gegentheils Spitze trit. Das vierte Lager ist, wenn
Dolch und Rappier auff die lincke Seiten gehalten wirdt: Dieses Gegenlager ist, so man auff die seiten springt da
Gegentheil sein Dolchen hat. Deß Manns rechte Seiten ist zum anfallen: Die lincke aber zu vertheidigen
nutzlich.

Ha megint a pengéje mögött fekszel, akkor törj át és eközben hagyd a hegyet lefele ereszkedni
és szúrj be, miközben a 3-ra léptél. Vagy: Ha látod hogy valaki teljes erővel a pengéd alatt,
mélyen a tested alsó részére akar döfni, figyelj nagyon a szúrására, lépj a szúrása közben a
„quinta”-ra és szúrj kinyújtott karokkal a torkára úgy, hogy a kard hegye ne mutasson az
ellenfeled feje fölé hanem egy kicsit lejjebb, az arcára, így ezt mindig be fogja engedni.
Megjegyzés: Az alap-állások a rapír plusz tőr vívásban négy Elsődleges és négy Ellenállásból áll. Az első az, amikor a kezek a váll felett vannak, ennek az Ellen-állása amikor a
rapír és a tőr a test bal oldalán vannak. A második állás az, amikor a kezek a vállal egy
szintben vannak, ennek Ellen-állása az előbbivel azonos. A harmadik Elsődleges-állásnál a
kéz a térdnél egy kicsit kifele áll, Ellen-állása vedd fel úgy, hogy az ellenfél kardjhegyének a
köréből kihúzódsz. A nagyediknél a két fegyvert a a bal oldalon kell tartani, Ellen-állása: arra
az oldalra kell menni ahol az ellenfél a tőrét tartja. Az ember jobb oldala támadásra, a bal
oldala védekezésre szolgál.
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Wann dein Gegentheil den Dolch nahe bey dem Rappier helt, soltu ihm einen Stich uber den Dolch geben, es
geschehe, gleich wie es woll. Du kanst ihme auch eine 3. geben, und sein Rappier mit einem Dolch deimpffen, es
geschehe mit steiffem Fuß oder mit Passiren. Item du kanst ihm eine 3. geben uber seinem Rappier, und mit
deiner Rappierstärcke seine Schwäche aufnemmen, mit dem lincken Fuß zugleich fortretten mit hülffe deines
Dolches. Item, du kanst ihm auch zwischen Dolch und Rappier eine Blösse machen, damit er dem Dolch zu
erscheinen verursachet werde, thut er das, so sehe dich inwendig under dem Dolch für, und mit dem lincken Fuß
nach seiner rechten seiten tringen, daß du seiner Klingen mit deinem Dolch mechtig werdest. Nota: Wann
zween, so da geschwindt in den Wehren sind abgericht, zusamen gerahten, daß einer den andern mit Ernst
meinet, will auch keiner dem andern im Zorn etwas nachgeben: so sie beyde in volkommenen stossen und
einlauffen sindt, offtermal sich begibt, daß ihrer zween vor der Klingen liegen, und auff dem Platze bleiben
beysamen alle beyde. Darumb rathsam man gebrauch meine Tritte, und neme dieselben woll wahr.

Ha az ellenfeled tőrét a rapírjához közel tartja akkor egy szúrást kell intézned a tőre felett, úgy
történve ahogy annak történnie kell. De adhatsz neki egy „harmadikat” is és a kardját a tőrrel
hatástalanítva, melyet merev lábbal kell végigvinned vagy lépéssel. Ezen kívül még adhatsz
egy hármast a rapírja fölött, az Erős részeddel az ő gyengéjét felfogva, a bal lábaddal
egyidejűleg előrelépve a tőröddel támogatva. Tudsz még a tőr és a rapír között egy nyílást
csinálni, úgy hogy mikor az ellenfél a tőrét elővillantja akkor a tőr mögötti részt szemeld ki
magadnak, a bal lábaddal az ő jobb oldalára ugorj, hogy a rapíroddal a tőrén felülkerekedj.
Megjegyzés: Ha haragos felek minden jótanács ellenére összeszólalkoznak úgy, hogy az
egyik komolyan gondolja és konoksága miatt nem enged a dologból: így mikor szúrás illetve
betörés közben vannak és egymással farkasszemet néznek és nem mozdulnak, így nagy a
sebesülés esélye. Ezért tanácsos a lépéseimet gyakorolni, ezt jól vésd az eszedbe.
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Wann du siehest, daß einer in den Stucken deß Rappiers mit ganzer Gewalt auff dich will zurennen, so habe du
ja fleissig achtung auff dein Gegentheil, kompt er mit vollem rennen auff dich zu, so verfall du mit dem Rappier
darnieder zur Erden gebogen, daß er so uber dich weg renne, und erheben sich als baldt mit der Spitzen im
fallen in die höhe, daß er selber also in die Klinge lauffe, oder kanstu ihn durch und durch stossen.

Ha látod, hogy a rapírok tusában valaki teljes erővel feléd akar rohanni, akkor nagyon figyelj
az ellenségedre, ha teljes lendülettel fut feléd akkor ereszd a föld fele a rapírod hegyét és
mikor melletted futna emeld fel azonnal a rapírodat úgy, hogy magát nyársalja fel, de te is
átszúrhatod.
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Wann dein Gegentheil von seiner rechten gegen deiner lincken von oben her hawet, so versetze ihm sein Stich, in
dem versetzen, under dens hawe oder stich behendt von deiner rechten oberzwerch gegen seiner lincken zun
Füssen durch, also daß du nach vollendung deß Stichs dein Rappier under deinem lincken Arm habest, in dem
hawe behendt, weil du dein Dolchen noch in der Höhe führest, von deiner lincken schlims uber ort, hoch oder
nieder, nach dem sich Gegentheil entblösset, durch sein rechte Seiten.

Ha az ellenfeled a jobb oldaláról felülről a te bal oldalad felé üt, akkor váltsd át a szúrását és
az átváltás alatt szúrj a jobbodról lefele keresztbe, a talpa irányába úgy, hogy a szúrás
befejeztével a rapírod a bal kezed alatt legyen. S eközben üss nyomban, hisz a tőrödet még
mindig magasan tartod, a bal oldaladról magasan vagy alacsonyan, miután az ellenfeled
nyílást hagy a jobb oldalán.
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Wann einer im zufechten sein beyde Wehren in starcker Versatzung vor ihm herführet, so hawe eilends ein
starcken Oberhaw gegen seiner lincken Achsel, welchem Gegentheil mit seinem Dolch entgegen auffahren und
versetzen wirdt, laß in dem dein Haw nicht antreffen, sondern zucke dein Wehr in dem herab fahren zu dir, stich
ihme under demselben zum Leib, weil er noch mit seinem Dolchen zuversetzen auff fehret.

Ha a Kezdőben valaki mindkét fegyverét egy erős pozícióba helyezi, akkor sürgősen vágj egy
Felső-vágást a bal válla fele, amit az ellenség a tőrével fogja fogadni illetve védeni, ne hagyd
hogy a pengédhez hozzáérjen, inkább rántsd meg mikor már a vágásnak majdnem vége feléd,
szúrj a hasára vagy a teste alsó részére, mivel a fegyverei magasan vannak az előbbi védés
miatt.
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Wann du sihest, daß einer mit dem lincken Fuß vorstehet, so suche den Vortheil nach seiner lincken seiten, wenn
du nach derselben trittest, so gedencke, daß du mit dem lincken Fuß voltigierest, dein Rappier in tertia und den
Dolch nahe darbei halten, unnd mit unbewegtem Fusse under den lincken Arm stössest. Da dein Widerpart den
Dolch ein wenig nidriger helt als sein Rappier, so halte den Dolch und Rappier nahe beysamen nach seiner
lincken Achseln zustossen, und seinen Widerstoß ebener massen gewertig sein. Oder: Wiltu einen Stoß thun, so
lege dich in secunda, halte auch deinen Dolch nahe bey dem Rappier, damit du seiner Vortheil desto besser
erwartest.Item: Im zufechten mit deinem Rappier, stelle dich in die lincke Underhut, auch führe dein Dolchen zur
lincken seiten hinder dir, sticht gegentheil gegen deinem Gesicht her, so fahre mit langer Schneidt und
außgestrecktem Arm ubersich gegen seiner Klingen, alsbaldt du ihm sein Rappier auffahest, so fahre mit deinem
Dolchen underhalb seiner und deiner Klingen durch, reisse im mit demselben sein Rappier von deiner rechten
gegen deiner lincken starck auß, stich ihme in dem außreissen von oben gegen seinem Gesicht, vollbringe ihn
aber nicht, sondern zucke denselben eylends wider an dich, stich ime dann erst vollkommen geschwindt und
starck inwendig zwischen sein beyden Wehren zu dem Leib hinein.

Ha látod hogy valaki bal lábával lépett előre, akkor keresd az előnyös helyeket a bal oldalán,
ha ugyanúgy állsz be te is, akkor gondold meg hogy a bal lábaddal támadsz majd, rapírodat
„tertia”-ban tartod és hozzá közel a tőrt és mozdulatlan lábakkal a bal kéz alá szúrsz. Mivel az
ellenfeled a tőrt egy kicsit lejjebb tartja mint a rapírját, ezért tartsd a rapírodat és a tőrödet
egymáshoz közel, majd támadj a bal vállára úgy, hogy az ellentámadására fel vagy készülve.
Vagy: Ha döfni akarsz akkor állj „secunda”-ba, tartsd a tőrödet a rapírodhoz közel, hogy az
előnyét ellensúlyozd, támadására jobban fel légy készülve. Jegyezd meg: A Kezdő fázisban a
rapíroddal állj a bal Ökör-állásba, tőrödet vidd a bal oldalad mögé hátra, ha az ellenséged az
arcod fele szúr, akkor vezesd a pengédet Hosszú Éllel és kinyújtott karokkal a pengéjéhez, s
miután a rapírját fogadtad vezesd a tőrödet mindkét penge alatt át, eközben taszítsd el erősen
a kardját a tieddel a jobb oldaladról a bal oldalad fele, szúrj taszítás közben fentről az arca
fele, de ne végezz vele, hanem ránts megint magad fele és ekkor szúrj teljesen és erőteljesen
mindkét fegyvere közt a testére.
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So du dein Gegentheil im zufechten in der Eisenporten findest, trawe ihm ein Stich auß der lincken Oberhut mit
außtretten aussen uber seinem rechten Arm gegen seinem Gesicht zustechen, doch halte dein Gefäß hoch, wenn
er nun mit seinem Gefäß gegen seiner rechten auffehret, dein Stich abzuwenden auffehret, laß dann dein vordern
Ort neben seiner rechten Achseln undersich sincken, unnd fahr mit demselben Ort under seinen rechten
durchsich dann erst recht vollkommen, innwendig seines rechten Arms von unden auff zur Gurgel, also daß in
hinderführung deines Stichs, die lange Schneidt undersich, die kurtze ubersich stehe, unnd dein klinge nach
vollbrachtem Stich in langen Ort hoch habest.

Ha ellenfeledet a Kezdő fázisban a Vaskapuban találod, vedd a bátorságot szúrni egyet a bal
Ökör-állásból kilépéssel kifele a jobb keze felett egyenesen az arcába, de tartsd fegyveredet
magasan, majd ha fegyverével a jobb oldala fele mozdul, szúrásod fogadása végett, hagyd az
elülső hegyedet a jobb válla mellett maga alá süllyedni, és vezesd ugyanazon hegyet a jobbja
alá és aztán a jobb kezén belül alulról felfele a torok fele úgy, hogy a szúrás közben a Hosszú
Él maga alatt, a Rövid maga fölött, és a pengéd a szúrás végeztével a Hosszú Hegy Állásában
áll meg.
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Mein Bruder thue fechten lang,
Daß es zwischen uns geb kein Zanck.
Auch im Rappier nicht lauffe ein,
Wiltu vor Schaden gewarnet seyn:
Oder mit werfen und ringen,
Sonst wirdts dir ubel gelingen,
Drumb thue ich dirs zuvor sagen,
So was böß gschicht, thues nicht klagen.
Hab nun letztlich dieß zum Tranckgelt,
Hinfür komm wider, wann dirs gfellt.
Will ich dirs noch besser machen,
Wo du nicht wahr nimpst deine Sachen.

Édes bátyám vívni tanul immár hosszú ideje,
Ezért van, hogy én már inkább nem vitatkozom vele.
Amikor vívsz, lehetőleg rapírba ne fuss bele,
Mindenféle sérülésről legyél figyelmeztetve:
Dobásra és birkózásra legyen gondod épp elég,
Ha ezekkel nem törődsz, hát várni fog rád csúnya vég.
Fogadd meg a tanácsomat, mit most megosztok veled:
Ha baj történik, a vitákat kerüld el, míg teheted.
Ez a vers a borravaló, neked adom ráadásnak,
Annyit mondok, gyakorolni visszavárlak bármelyik nap.
Ott, ahol a tudásodat nem veszed még komolyan,
Kijavítlak, amíg végül jobb leszel, mint én magam.
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Vierter Theil

Negyedik rész
dieses Buchs, von Inhalt deß Fechtens in der Stangen und
Helleparten.

Ebből a könyvből, melynek tartalma a bottal és alabárddal való vívás.
Kurtze Beschreibung von der Stangen Anbinden, Versatzungen und ihrer Abtheilung, welche hat vier Anbinde,
und geschicht das erste Anbinden am vordern oder eussern Theil der Stangen. Das ander vor der Handt, die er
in der Stangen vorführet. Das dritte in der mitte der Stangen. Das vierdte wirdt durch das einlauffen mit dem
hindern Ort zu wegen gebracht. Ferner im ersten Theil und Anbindt gebrauch die Schleg und fliegende Stöss: Im
andern Anbindt die bleiben Winden und Nachreisen, und in den zweyten letzten die Einlauffen und Ringen. Der
Versatzung in der Stangen, wie der Anbinden sindt vier: Die erste mit dem vordern Theil deiner Stangen von
beyden seiten: Die ander vor der Handt: Die dritte in der mitte: Die vierdte mit dem hindern Ort volnbracht
wirdt. Zum dritten seindt der Läger fürnemlich fünff: Die Oberhut, gerad ubersich vor dir aussgestreckt, zu
beyden Seiten: Die Underhut zu beyden Seiten: Nebenhut: Mittelhut und Steurhut.

Rövid leírása a botok lekötésének, levételének és felosztásának, melyeknek négy lekötése
van, és az első lekötés a bot elülső vagy hátsó részénél történik. A második a kéz előtt, ami a
botot irányítja. A harmadik a bot közepénél. A negyedik a befutás, a betörés alkalmával a
hátsó hegynél lesz. A bot első részénél, lekötésénél ütünk és szúrunk, a másodiknál
„fordítunk”, „csavarunk” és rántunk, az utolsó kettőnél birkózunk és befutunk. A bottal való
levételből mint a lekötésből is négy van: az első a bot elülső részével mindkét oldalon, a
második a kéz előtt, a harmadik a bot közepén és a negyedik a bot hátsó részénél.
Harmadjára: az alapállásokból ötfajta van. A Felső-állás egyenesen feltartva előtted kinyújtva
mindkét oldalon, az Alsó-állás mindkét oldalon, Mellék-állás, Közép-állás és a „Kormányos”állás.
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Wann du in der Nebenhut liegest, so stehe mit dem rechten Fuß vor, halt dein Stangen mit dem Mittelern theil
auff deiner lincken Hüfft, also daß das kurtzer Ort und hinder Ort gegen dem Mann, das lenger Ort aber hinder
dir aussstehe, beut ihm die rechte Seiten wol dar, wie das Bildt allhier. Item das Bildt zur lincken Handt allhier
liegt in der Steurhut, mit dem lincken Fuß vorstehent, helt die Stangen mit dem vordern Ort für seinem lincken
Fuß auff die Erden, unnd den hindern Ort mit außgestreckten Armen vor seinem Gesicht uber sich. Item, diese
Hut mache also. Stehe mit dem rechten Fuß vor, halt dein Stangen hinder dir, auch mit dem vordern Ort auff die
Erden, so bistu zum Streich bereitet

Ha Mellék-állásban állsz akkor a jobb lábad legyen elől, tartsd a botodat a középső részénél a
csípőd bal részén úgy, hogy a rövid hegy vagy a hátsó hegy az ellenség fele, a hosszú hegy
pedig mögéd nézzen, a jobb oldalat így felkínálva az ellenfelednek, mint ahogy az a képen
látható. A képen a bal oldali figura a Kormányos-állásban áll, a bal lábbal előrelépve, tartsd a
botot az elülső hegyével a bal talpadhoz közel és a hátsó hegyet kinyújtott karokkal az arcod
előtt felfelé tartva. Figyelj, ezt az állást így is felvehetd: lépj előre a jobb lábaddal, tartsd a
botodat a hátad mögött, az elülső hegyet a föld fele lógatva így készen állsz egy támadásra.
Exempel: Wann du nun also im zufechten deine rechte Handt sampt den hindern Ort deiner Stangen an deiner
Weiche haltest, und dein vordern Ort mit wol vor sich nachgehencktem Leibe, vor deiner rechten zur seiten auß
auff der Erden liegen hast, so nim wahr alsbald er gegen deinem Gesicht hersticht, so tritt mit deinem rechten
Fuß gegen deiner rechten Seiten auß, und mit deinem lincken weitter gegen seiner lincken zu ihm, sich ihm also,
in dem er seinen Stoß herführet, oberhalb seinem lincken Arm zu seinem Gesicht, auch soltu hiemit, in dem du
also mit ihm hinein stoßest, deinen Kopf wol von seinem herfliegendem Stoß uber dein Stang gegen deiner
rechten Seiten under sich sincken, so bistu du desto besser versetzt.

Példa: Ha a Kezdő fázisban a jobb kezeddel a hátsó hegyet a hasadnál tartod és az elülső
hegyed utánadőlt tesstel a jobbodról kifele fekszik, vedd észre ha az ellenséged feléd szúr,
lépj ki a jobb lábaddal a jobb oldalad fele, a bal lábaddal lépj az ő bal oldalához miközben
feléd szúr, szúrj te is a bal keze fölött egyenesen az arcába de a következőket is meg kell
csinálnod: miközben szúrsz, az ő közeledő hegye elől a fejedet a jobb oldalad irányába a
botod mögé süllyeszted, így egy jobb helyzetben vagy.
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Item, im zufechten schicke dich wider mit wol vor sich gebogenem Knie, also daß dein oberer Leib der Stangen
wol nachgesenckt sey, merck alsbald er herstösset, so schlage im seine Stangen von deiner rechten gegen deiner
lincken in einem Ruck auß, doch also daß du dich mit deiner Stangen in solchem außschlagen nicht weiter
verschlagest, dann biß in die gerade Versatzung, und ehe er sich dann von solchem Stoß wider erholet, so stoß
ihm mit einem Außsprung gegen seinem Gesicht.

Figyelj: A Kezdő fázisban ismét küldd magad olyan helyzetbe, hogy a térded jól be legyen
hajlítva úgy, hogy a felső testeddel teljesen hátra hajolsz a botodhoz, figyelj mikor szúrást
indít, üsdd el a botját a tieddel úgy, hogy a jobbodról a balod irányába rántod a botodat, de
hogy mikor az ilyen csapásoknál ne üss túl magadon, állítsd meg a botot mikor egyenesen van
előtted és mielőtt az ellenség feleszmélne az ütésedből szúrj az arcára egy kiugrással.
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Auß der Mittelhut zur lincken Seiten fechte also: tritt mit deinem lincken Fuß hinder deinem rechten zu ihm, also
daß du in dem umbwenden ihme den Rucken zukehrest, im umbwenden aber, wird er dir aber eylendts gegen
deinem Gesicht herstechen, verhoffent das zu ereylen, so erhebe darumb in diesem hindersich tretten dein beyde
Händt sampt dem hindern Theil deiner Stangen, also daß derselbigen vorder theil gegen der Erden hange,
behendt ubersich außgestreckt gegen seiner lincken, schlag ihm in diesem deinem umbwenden seinen
herkommenden Stoß mit deiner hangenden Stangen von deiner rechten gegen deiner lincken zur Seiten auß, laß
dieselbe durch ein Schwung vollendt umb das Haupt fahren, in dem herumbfahren, laß die lincke Handt ab, nach
dem du mit derselben Handt deiner Stangen einen starcken Schwung geben hast, darnach schlag dann mit einer
Hand ein starck geschwinden Streich zu seinem lincken Ohr.

A bal oldali Közép-állásból így vívj: lépj a bal lábaddal a jobb lábad mögé az ellenséged
irányába úgy, hogy az átfordulás közben a hátadat mutatod neki így a fordulat közben az
arcodra fog sietősen szúrni a siker reményében, ezért emeld eközben a botodat úgy, hogy a
kezeid a bot hátsó hegyét markolják és a bot elülső hegye a föld fele néz, majd az ellenség bal
oldala felől érkező szúrást, melyet teljesen kinyújtot testtartásban hajt végre, üsdd el lógó
botoddal úgy, hogy a jobb oldaladról indítod és a bal oldalad fele csapod ki, hagydd hogy
eközben a fegyvered a lendülettől megkerülhesse a Fő részedet, a fordulat közben ereszd el a
bal kezeddel, miután ezzel a kézzel egy nagy löketet adsz a botnak, majd ezután üsdd bal
fülön az ellenfeledet az egy kézzel tartott bottal.
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In dem zufechten treib diesen Streich im ubergehen also: So baldt du ihm sein eusserst Theil der Stangen mit
deinem eussersten erreichen kanst, so behalt dein vordern Ort gerad vor seim Gesicht, wende dich in deßen woll
auff deine rechte Seiten, also daß du ihm den Rucken wendest, und im zuwenden tritte underdens mit deim
rechten Fuß hinder deinem lincken zu ihm, mit diesem Tritt wende dich auff dein rechte seiten umb, schlag mit
deiner rechten Handt herumb, gerad von oben zu seinem Haupt, so triffestu ihn gewiss.

A Kezdő fázisban csináld ezt a támadást, ha az ellenség át akar törni, tehát: Amikor el tudod
érni az ellenséged botjának legkülsőbb részét a tieddel, tartsd az elülső hegyet az arca
irányába, eközben fordulj teljesen a jobb oldaladra úgy, hogy a fordulat közben a hátadat
mutatod neki, a fordulat közben lépj hátra a jobb lábaddal a bal mögé az ellenfél irányába,
ezzel a lépéssel fordulj teljesen a jobb oldaladra, üss a jobb kezeddel az ellentétes irányba,
egyenesen felülről az ő feje fele, így bizotsan el fogd találni.
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So beyde eusserste Theilen der Stangen im anbinden zusamen rühren, so treib ihm dieselbe unuersehens starck
zur Seiten auß, doch damit du mit deiner Stangen dem ausßrucken nach nicht so weit verfahrest, sondern stoß
ihm alsbaldt von seiner Stangen ab, für dir hin zu seinem Gesicht, behendt und eilends, ehe er sich wider erholet,
wo du ihn aber im außtrucken nicht erreichen kanst, so ruck ihme seine Stange wider auff seine Seiten, thue als
wollestu den vorigen Stoß wider brauchen, und in dem er mit seiner Stangen wider her zu gegen deiner eilet,
vermeinent dein Stoß zuuersetzen, in dem herstossen fahre du under seiner Stangen durch, stoß ihm auff der
andern seiten mit einem Ausssprung behendt mit gewalt zu seinem Gesicht.

Ha mindkét bot külső része a lekötésben összeér, vezesd az ő botját váratlanul erősen külső
irányba, de a botoddal az elcsapás közben ne csinálj olyan nagy ívet inkább szúrd gyorsan
egyből arcon mielőtt még az előző ütésből feleszmélt volna. Ha az elcsapásban nem tudod
elérni akkor csapd a botját ismét az ő oldalára, csinálj úgy mintha az előző szúrást akarnád
csinálni és ettől az ellenfél a botját a szúrás irányába lendíti az ál-szúrásod kivédése céljából,
a szúrás közben vezesd át a botodat az ő fegyvere alatt, döfj erősen a másik oldalról egy
kiugrással az arca fele.
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Wo dir einer mit seiner Stangen gegen deiner Rechten zum Gesicht hersticht, so spring alsbaldt im herstechen,
gegen seiner Rechten zu ihm, treibe ihm hiemit zugleich mit deiner Stangen die seine uber sich, in dem so stich
gerad für dir hin, gegen seiner Brust oder Gesicht.

Ha valaki bottal a jobb oldalad felől az arcodra szúr, egyből ugorj ki a szúrása közban közel
hozzá a jobb oldala fele, szúrj egyenesen mellbe vagy fejen ezzel terelve a botját a tied fölé.
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Komme im Kreutzhaw von unden mit deinem lincken Fuß vor, führe dein Helleparten zur lincken, von dero hawe
mit deß Blats Schärpffe neben deiner lincken von unden gegen seiner rechten uber sich uber Ort durch sein
Gesicht, mit solchem Underhaw fahr mit beyden Armen hoch, daß du dein Hellepart zur rechten seiten hoch
neben deinem Kopff haltest, und die spitze gegen dein Gegentheils Gesicht stehe, wende dich wol auff dein
rechte, mit Zukehrung deß halben Theils deines Ruckens, reisse alsbaldt neben deiner rechten, von unden
schlims uber Ort uber sich gegen seiner lincken durch sein Gesicht, also daß dein Helleparten nach dem reissen
hinder deiner lincken Achsel auß sehe, so stehestu zu eim gezuckten Oberhaw, von dannen wende deines Blats
scharpffe Schneiden wider neben deiner lincken undersich, hawe neben derselben wider von unden schlims
ubersich gegen seiner rechten uber Ort zu seim Gesicht durch, wende dich mit dem Underhaw wider wol gegen
deiner rechten, daß du mit dem hacken deiner Helleparten wider wie zuvor, neben deiner rechten, und von
unden auff uber sich gegen seiner lincken, durch sein Gesicht reissen könnest.

Az alsó Kereszt-vágásnál menj a bal lábaddal előre, vezesd az alabárdod a bal oldalra majd
onnan üss a lap élével a bal oldalad mellett alulról, az ellenség jobb oldala fele az arcán
keresztül, az ilyen Alsó-vágásnál mindkét kezedet emeld a magasba, hogy az alabárdodat a
jobb oldalad mellett magasan a fejed mellett tartsad, és a hegy az ellenség arca felé nézzen,
fordulj teljesen a jobb oldaladra, a hátaddal félig fordulj előre, majd egyidejűleg ránts a jobb
oldalad mellett alulról és üss a bal oldala fele a fején keresztül heggyel felfele úgy, hogy a
vágás után az alabárdod a bal vállad mögött legyen, így készen állsz egy „rántott” Felsővágásra, majd onnan fordítsd az éles élet lefele a bal oldaladhoz és ismét üss alulról az
ellenség jobb oldala fele a feje fele, fordulj az Alsó-vágással ismét a jobbodra, hogy az
alabárdod „kampójával” mint előbb a jobb oldaladról alulról az ellenfél bal oldala ellen
indított ütést mérhess egészen az arcáig ahonnan könnyedén le tudnád rántani.
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Nim wahr, so baldt dir einer mit seinem Blat an das deine hat angebunden, so fahr mit deim Blat an seiner
Stangen in wenig uber seines, also daß du mit dem deinen uber das seine hinein komst, in dem wende uber sein
Stangen, auff solches reisse behendt starck under sich zu dir, ruck ihm sein mehr in die Schweche, stich also auff
dasselbe geschwindt an seiner Helleparten uber sich gegen seim Gesicht, will er den Stoss eilendts abwenden, so
wechsel baldt unden durch, und stich ihn mit eim Ausstritt auff der andern seiten hinein.

Vedd észre, hogy mikor valaki lekötötte a lapjával a tiedet akkor vezesd a te lapodat az ő
lapjától felfele egy kicsit, hogy az ő lapja möé kerülhess, majd fordítsd rá a nyelére és rántsd
meg erősen magad fele alul, szabadulj ki a Gyenge részénél és az alabárdja felett szúrj az
arcára, ha a szúrást ki akarja védeni akkor gyorsan válts át alul és szúrj be egy kilépéssel a
másik oldal fele.
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Im zufechten auß dem Mittelhaw vor dem Mann, erhebe dein Helleparten in die höhe, hauwe von dannen mit
beyden Henden uberzwerch gegen seiner Rechten, dem Gesicht und der Helleparten zu starck durch, wende
behendt dein Blat uber sich, reisse baldt herwider von deiner rechten gegen seiner lincken uberzwerch starck
gegen seinem gesicht, und der Helleparten durch, zucke dir gegen deiner lincken mit beiden henden umb den
Kopff, hauwe von oben nieder gegen seinem lincken Arm, den er vorführet, und dem Gesicht zu durch, zu letzt
stich ihm gerad zu seinem Gesicht zu.

A Kezdő-fázis Közép-ütésénél emeld az alabárdodat a magasba, üss erősen onnan mindkét
kézzel egy felső vízszintes vágást a jobb oldala ellen illetve az arcára a fegyverén keresztül,
majd azonnal fordítsd meg a lapodat, ránts ismét a jobb oldaladról egy felső vízszintes vágást
a jobb oldalán át az arcáig, majd ránts mindkét kézzel a fejed körül és üss felülről a bal kezére
amit előretart és az arcáig, és utoljára szúrj egyenesen az arcába.
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Im zufechten für deinem Gegentheil auss der Oberhut oder gerader Versatzung, wann beyde Blat zusammmen
rühren, so erhebe dein Helleparten mit deinem lincken Fuß, so da vorstehet, eilends uber sich, hawe
unuersehens behend gegen seiner Rechten hart an seiner Helleparten von oben gegen sein Henden starck durch
nider, im herab hawen wechsel under seiner Helleparten durch, stich behend gegen seiner lincken Seiten zu
seinem Gesicht.

Ha az ellenfeled a Kezdő-fázisban Felső-állásban van vagy egyenes pozícióban és ha a két lap
összeér akkor emeld fel az alabárdodata a magasba a bal lábaddal és váratlanul támadj felülről
a jobb oldalára az alabárdján át a kezeire, a lefele vágásnál az alabárdja alatt válts át és szúrj a
bal oldala mellett az arcára.
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So offt du auß der Oberhut neben seiner Helleparten nach seinem Arm oder Handt zu, von oben nider durch
hawest, es geschehe ihn damit auffzubringen, auß seim Vortheil abzulocken oder ihm sein Handt, Arm zu letzen,
so nim wahr, in dem du mit deiner Helleparten under der seinen durch fellest, dir nach zustechen, und so er es
thut, so fahre baldt mit uberzwerchen Blat wider ubersich, schlag ihm sein herrührenden Stoß von unden
ubersich auß, stoß ihm geschwindt, ehe er sich widerholet, starck nach seinem Gesicht.

Mikor te a Felső-állsából az alabárdja mellett a karjára vagy a kezére támadsz felülről
lesújtva, abból a célból hogy felfele kényszeríted a fegyverét és az előnyét semmissé teszed
vagy a karját, kezét akarod megsebezni, vigyázz nagyon amikor az alabárdod az övé alá esik
mert akkor feléd szúrhat és ha meg is teszi akkor emeld a lapot felfele, üsdd el a szúrását
alulról felfele és azonnal szúrj az arcára mielőtt még magához térne.
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Findst du einen in der Nebenhut, so treibe ihn mit einem verzuckten haw oder Stich auff, alsbaldt er nun
auffehret, so wechsel behend durch, ergreiffe ihm von der andern seiten seinen Hacken mit dem deinen, reisse
ihn zu dir, sihe zu, wo du ihn mit stossen erlangen kanst gegen seinem Gesicht.

Ha valakit Mellék-állásban találsz akkor egy „rántott” ütéssel vagy szúrással kergesd fel és
mikor már fenn van a fegyvere, válts át azonnal, kapd el a másik oldalról a kampóját a tieddel,
húzd magad fele és keresd a helyet ahonnan az arcára tudsz szúrni.
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Nim wahr, wann du einem mit deinem Blat anbindest, und Gegentheil nicht arbeiten will, so gehe eilend
unuersehens vom Blat ab, tritt ein wenig gegen der Seiten, gegen der du angebunden hast, auß, stich in dem
behendt gegen seim Gesicht zu, im hinein stechen merck, ob er dir den Stich versetzen und außschlagen wölle,
thut er das, so lass dein Blat under sich sincken, ergreiffe ihn damit, weil er noch im außschlagen ist, bey seim
vorgesetzten Bein, ziehe daßelbe zu dir, so muss er fallen.

Vedd észre hogy ha valaki lapját lekötöd a tieddel és az ellenség nem akar „dolgozni”, akkor
gyorsan vállj le a másik lapjáról, lépj egy kicsit a szélre ahonnan te lekötöttél, szúrj azonnal az
arcára, figyelj hogy az ellenség el akarja-e hárítani a szúrást vagy félre akarja-e csapni és ha
ezt teszi akkor engedd a lapodat maga alá süllyedni, kapd el vele és mivel még a félrecsapás
közben van, húzd magad fele az első lábánál fogva, így el kell hogy essen.
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Findestu dein Gegentheil in der Oberhut, und begert dir dein Haw oder Stich zu dempffen, so thue, als wolstu
ernstlich gegen seim Gesicht stechen, damit du ihn oben herab reitzest, im hineinstechen merck wol, alsbaldt er
mit dem Oberhaw herab fält, so tritt in dem geschwindt zur seiten auß, zucke hiemit dein Hellepart under der
seinen herfür, fall ihme mit derselben auff die seine, reisse ihm die mit deim Blat undersich zu dir, stich ihm
alsdann starck gegen seinem Gesichte.

Ha az ellenfeledet Felső-állásban találod és az ütésedet vagy szúrásodat akarja tompítani,
védeni csinálj úgy először mintha az arca fele szeretnél szúrni, hogy felfele csalogasd, a
szúrásnál figyelj nagyon hogy amikor a Felső-állásból leereszkedik akkor lépj ki azonnal
oldalra, rántsd a fegyveredet az övé alatt és kerülj az ő alabárdja fölé és rántsd a lapoddal a te
irányodba majd szúrj erősen az arcára.
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Begegnet dir dein Widerpart in der Underhut, so falle ihm unuersehens mit deiner Helleparten hart hinder seim
Blatt auff die seine, in dem stich ihm eylendts unuersehens mit Ernst gegen seinem Gesicht, so wirdt er behendt
auffahren deinen Stich außzuschlagen, lasse ihn die nicht anrühren, sondern verzuck und wechsel im auffahren
unden durch, und stich ihm auff der andern Seiten hinein.

Ha az ellenfeled Alsó-állásban van akkor zuhanj erősen az alabárdoddal váratlanul az ő lapja
mőgé, majd szúrj gyorsan az arca fele erre ő a fegyverét felcsapja hogy kivédje a szúrásodat,
ne hagyd hogy hozzáérjen hanem ránts és válts át a mozdulat közben alul ás szúrj be a másik
oldalon.
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Wann zween mit Pflegeln fechten, so begibt sich es offt, das beyde Stangen in der Mitte zusamen gebunden
werden, wann sich nun solches mit dir begibt, so bleib mit deines Pflegels Stangen an der seinen, und laß dein
lincke Handt ab, verkehre die, und greiffe damit beyder Pflegel Stangen, fahre demnach mit dem hindern Ort
under seinem Pflegel durch, ruck also mit der rechten Handt ubersich zu dir, so muß er die lassen, oder wann du
ihn mit deinem rechten Fuß hinder trittest, fallen.

Ha haragos felek cséphadaróval vívnak előfordul az, hogy mindkét nyél középen
öszzecsavarodnak, ha ilyen előfordul akkor a cséphadaród nyelével maradj az övén és engedd
el a bal kezeddel a fegyvered, fordítsd meg és fogdd meg vele mindkét nyelet, majd vezesd a
hátsó hegyedet az ő cséphadarója alatt át, ránts a jobb kezeddel magasan magad fele így el
kell engednie afegyverét vagy ha a jobb lábaddal mögé lépsz, esnie.
Ende dieses Fechtbuchs.

Vége ennek a vívókönyvnek.
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