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Előszó
A középkori német vívást taglaló Ms.3227.a
[c.1389] könyvtári jelzetű könyv az első azon
ránk maradt kéziratok sorában amik részben,
vagy teljes egészében a középkori, nagyjából a
mai Németország területére jellemző vívás
művészetével
(Kunst
des
Fechtens)
foglalkoznak. A legkorábbi kéziratok közös
vonása, hogy egy nevesített személy, Johannes
Lichtenauer tanításait mutatják be, közel
azonos módon, helyenként eltérő értelmezéssel.
Ezen könyvek általános felépítése, hogy az
említett nagymester tanításainak verses
formáját magyarázzák, fejtik ki, és egészítik ki
saját gondolataikkal. A vívóvers teljes
egészében, különállóan nem maradt ránk, csak
ezekből a könyvekből tudjuk összefércelni.
Jellemző, hogy ez az oktatási módszer a XIV. és
XV. században szinte egyeduralkodó, de a XVI.
századra új elképzelések, új rendszerek
alakulnak ki a vívókönyvek felépítése terén.
Az ebben a könyvben található fordítás a
Cod.44.A.8 könyvtári jelzetű vívókönyv alapján
készült. Ez a kézirat az említett, verses formájú
tanítást írja le és értelmezi a szerző jegyzeteivel.
A fordítás és a könyvben látható elrendezés célja
az volt, hogy azon olvasók, akik nem értik a
korabeli német nyelvet, az eredetihez
legközelebbi elrendezéssel, ahhoz hasonló
kialakítással olvashassák és tanulmányozzák a
3

hosszúkard művészetét. Emiatt a magyar nyelvű
fordításban benne hagytam az eredeti szöveg
hibáit, osztását, az esetleges áthúzott részeket. A
szöveg készítése közben nem volt cél a könnyű
érthetőség, vagy a magyarázat, igyekeztem az
eredetihez minél közelebbi szöveget alkotni,
hasonló szórenddel, központozással, ez egyes
helyeken
a
magyar
nyelv
helyesírási
szabályainak, nyelvtanának megszegését vonta
maga után.
Az egyértelműség érdekében, ahol szükségét
éreztem jegyzetekkel láttam el a fordítást, ahol
az egyes részek fordítását, a nem egyértelmű
szavakat magyarázom. A kézirat feldolgozása
során nagy segítségemre voltak a német nyelv
különböző értelmező szótárai, ezek listája a
források fejezetben található.
Remélem minden olvasó megtalálja ebben a
könyvben azt, amit a hosszúkard művészetéről
keres, és segítségére lesz ezen mozgásforma
tanulásában és elsajátításában.
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Cod.44.A.8
fordítás
Johannes Lichtenauer
művészete a hosszúkarddal

Fordította:
Berki András

5

[1v]

Ökör
Eke
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Tető

Bolond
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[3r]
Itt kezdődik a jegyzet a vívás lovagi
művészetéről, ahogy összeállította és művelte
Johannes Lichtenauer, akit egy nagy mesternek
ismernek a művészetben, az Isten könyörüljön
rajta.
Az első a hosszúkarddal. Ezután a lándzsával és
a karddal lóháton. Ezután a rövid karddal való
harc, és az ezekkel való művészet hercegekhez és
urakhoz, lovasokhoz és lovagokhoz tartozik,
amit most megtanulni akarsz. Ezért hát ő a
művészetét másképp írta le, elferdített és
elrejtett szavakkal. Azért, hogy ne tudja bárki
megtanulni és megérteni, mint ahogy itt ezután
leírva találod majd, és ezt a frivol1 vívómesterek
miatt tette. Az ő művészete kisebb, hogy a
művészetét ezek a mesterek ne tegyék
általánossá vagy nyílttá, hogy az ilyen emberek
a művészetet ne tarthassák, mint arra azok,
akikhez a művészet tartozik.
Ez az előszó
Fiatal lovag, tanuld meg Istent szeretni és
becsülni a nőket, így növekszik becsületed.
Gyakorold a lovaglást és tanulj, olyan
művészeteket, melyek téged ékesítenek és
csatában becsületet hoznak neked. Birkózz jól,
ragadj kopját, lándzsát, kardot és messzert.
Férfiasan kezeld és mások kezében rombold.
Üss oda és sebesíts
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[3v]
vele. Rohanj be, találj, vagy hagyd elmenni. Aki
ezt tudja, azt becsüld meg. Az értsd meg,
minden művészetnek van hossza és mértéke.
Ez egy általános tanítása
a hosszúkardnak
Ha művészetet akarsz mutatni, balra menj és
jobbra ütéssel, és balra jobbal, így vívsz
megfelelően erősen. Aki utóbb üt, az a
művészetének nem fog örülni. Üss közelre, amit
csak akarsz, egy váltó sem éri el a pajzsodat.
Fejre, testre a címkét30 ne kerüld el. Teljes
testtel vívd, amit erősen jól akarsz tenni. Halld
mi az, ami rossz. Ne vívj balra fent, ha jobb vagy.
Viszont, ha bal vagy, akkor a jobb korlátoz
nagyon. Előny és hátrány33 a két dolog, amiből
az egész művészet ered. Gyenge és erős,
Azonnal. A szavakat ezekkel figyeld meg, ha meg
akarsz tanulni művészettel dolgozni és védeni.
Öt ütést tanulj jobb kéz felől, akit ezek védenek,
azt dicsérni fogják, a művészet jól
megjutalmazza.
Ez a szöveg
Dühütés, kampó, kereszt van sanda skalppal. A
bolond véd, követés, túlnyúlás, ütés helyez,
átváltás, húzás, átfutás, levágás, kezek nyomása,
lógatás, csavarás
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[4r]
nyílásokkal, ütés, útütés, szúrás döféssel.
A dühütés
Aki felsőt üt rád, azt a dühütés hegye fenyegeti.
Ha védené, akkor vedd le fent félelem nélkül.
Légy erős és csavarással szúrj tovább, ha
észreveszi vedd le alul. Jól jegyezd meg, szúrás,
ütés, állás, gyenge vagy erős, Azonnal és menj
utána erősen. A harcodat ne siesd el. Amit a harc
felülről támad, alulról szégyenül meg. Minden
csavarásban szúrást és vágást tanulj megtalálni.
És bizonyossággal kell ütni, szúrni vagy vágni
minden találásban. A mestereket így akarod
feldühíteni41.
A négy nyílás
A négy nyílást ismerd, helyet csinálva így ütni
tudj, minden harcban kétség nélkül, ahogy ő
cselekszik.
A négy nyílás megtörése
Ha jót akarsz tenni, a négy nyílást művészien
megtörni. Felül duplázz, lent jobbra mutálj. Az
igazat mondom neked, egy ember se védheti
magát. Ha ezt megérted, ütéshez nem jut majd
stb.
A kampóütés
Kampóval gyorsan dobd be a hegyet a kézre,
kampót arra, aki véd.
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[4v]
Lépésekkel sok ütés utolsó lesz. Üss kampót a
lapra, ha a mestert akarod kikönnyíteni. Ha fent
találkoznak, akkor tarts távolságot, ezt szeretni
fogom. Kampót ne rövid ütést, átváltást mutass
vele. Kampót arra, aki megzavar, a nemes harc
őt összezavarja. Mert nem tudta az igazat,
hogyan lehet veszély nélkül.
A keresztütés
A keresztütés elveszi, ami a tetőből jön.
Keresztet az erőssel, a munkádat ezzel figyeld
meg. Kereszt az ekére és az ökörre erősen
menjen. A teljesen megtett kereszt ugrással a
fejet veszélyezteti. A csaló félrevezet, alulról
kívánsága szerint megérint. A megfordító
kényszeríti az átfutót és birkózik is vele. Tudd
hogyan vedd el a könyököt, ugorj be ellene az
útba. A csaló kétszer. Talál, a vágást tedd vele.
Kétszer ezt tovább. Lépj balra és ne legyél
gyenge.
A sandaütés
A sanda megtöri, amit a bölény üt vagy szúr, akit
a váltó veszélyezteti, attól a sanda azt ellopja. A
sanda lerövidíti őt neked. Válts át az arcára.
Sandát a hegyre és vedd a nyakát félelem nélkül.
Sandát a felső fejére, a kezét fogod
veszélyeztetni.
A skalp ütés
A skalp az arcot veszélyezteti. Fordultában a
mellkast gyorsan veszélyezteti.
12

[5r]
Ami tőle jön, a korona azt elveszi. Vágj át
koronán, így erősen és hamar megtöröd. Nyomd
meg az ütést, vágással vonulj vissza.
A négy állás
Csak négy állást tarts meg ezekből és menekülj
az általánostól. Ökör, eke, bolond és tető ne
legyen neked ismeretlen.
A négy védés
Négy védés van, amik a négy állásnak komolyan
kárt okoz. A védés előtt állj állásba. Helyezkedj,
az is nagyon bátorít téged. Ha kivédtek és hogy
miként kerülsz oda, arról halld mit tanácsolok,
menj fel, üss gyorsan fenyegetéssel. Helyezd rá
négy végen, tanuld meg, hogy maradj ott, ha be
akarod fejezni.
A követésről
A követést kétféle módon tanuld meg, vagy vágj
a fegyverére. Két külső elvétel. A munkádat
ezután kezd és vizsgáld meg a veszélyt, hogy
erős-e vagy gyenge. Az érzést tanuld meg, az
Azonnal szó vágva sebesít. Követés kétszer,
találja el, az öreg vágást tedd vele.
A túlnyúlásról
Aki alulra támad, azon túlnyúlnak és
megszégyenül, ha fent csattan, légy erős ezt
dicsérem.
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Tedd a munkád vagy kétszer erősen.
A félrehelyezésről
Tanulj félrehelyezni ütést, szúrást, művészien
sebesíteni. Aki rád szúr azt a hegyed eltalálja és
az övét megtöri. Mindkét oldalról találj, minddel
akarj lépni.
Az átváltásról
Átváltani tanulj, mindkét oldalról szúrj
komolyan, aki rád köt azt az átváltás biztosan
megtalálja.
A húzásról
Lépj közel a kötésben, a húzással jó dolgokat
találsz. Húzás, ha ő talál, húzz még. Olyan
munkát találsz, ami fájdalmat okoz neki. Húzz
minden találatot, ha a mestert akarod becsapni.
A lerohanásról
Az átfutást hagyd lógni, a gombbal fogd el, ha
birkózni akarsz, aki erős ellened, az átfutásra
azzal figyelj.
A levágásról
Vágd le a keményet alulról mindkét
veszélyeztetésben. Négy vágás van. Kettő alul és
kettő felül.
A kezek nyomásáról
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[6r]
A vágásod fordítsd lapra, told a kezeket.
A két akasztásról
Két akasztás van egy kézből a földről minden
veszélyben. Ütés, szúrás, állás, gyenge vagy erős.
A beszélő ablakról
Csinálj beszélő ablakot, állj szabadon, lásd meg
a dolgát. Üsd meg, amint mozdul, aki előtted
visszavonul. Őszintén mondom neked, senki
nem védheti magát mozgás nélkül. Ha ezt
megérted, ütéshez nem fog jutni.
Ez a jegyzet befejezése
Aki teljesen vezet és jól tör és végül jól készül és
különösen töri mind a három csodát, aki jól
akaszt és jól teszi hozzá a csavarást és nyolc
csavarás jó egyensúllyal megfontoltan, és
minden csavarásból három van, így értem, tehát
huszonnégy darab van csak, mindkét oldalon
nyolc csavarást tanulj lépéssel és a veszély
bizonyítéka nem más, mint a gyenge vagy az
erős.
Ez Johannes Lichtenauer
Mester lovas vívása
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A lándzsádat készítsd. Az ellene lovaglás
semmivé tesz. Ha leesne, a véged őt kicsatolja2.
Üss oda ne húzd a hüvelyből3, balról a háta
mögé. Fogj a jobbjára, így fogod el vívás nélkül.
A kopjával szúrással vívj, ülve4 sietség nélkül
tanuld törni. Ha ez megváltozna, akkor kard
kerül kard ellen használatra. Jobbról fogd meg
az erőset, a tapogató ütést keresd5, és figyelj,
tanulj meg jó erősen védeni. Minden találatnál
menj be ezzel veszélyeztesd. Helyezd rá messze,
aki küzd, lógasd be neki a hajára, ha nyugodtan
akarsz messziről rohamozni, az nagyon
elszomorít, aki ezt védi, tehát csavarj a szemét
sebesíted, ha tovább védene, fogd meg a kantárt
és ne ereszd el. Gondolj a nyílásra. Keresd a
nyílást, a messzerrel ne várj a gombra. Két ütést
tanulj üres kézzel a fegyver ellen. A birka fogás
védi, aki birkózással fordul feléd, mint a szeme
alatt, fogd jól menekülés6 közben. Aki rád esik,
az a tovább lovaglástól leesik, a föld fele lóg,
nyúlj rajta túl jó viselkedéssel7. Mindkét oldalról
tanulj meg ellene lovagolni. Ha lovagolni akarsz,
ügess a másik oldalra. Az erős védést helyezd
félre és veszélyeztesd vele, aki védi ezt,
messziről fogd meg a kardját, a markolatra
menj. Vagy fordulj meg, nyugodtan rohamozz a
fegyvere fele. Minden művészettel. Aki rohamoz
az előnyt szerez, ha lerohannak, és
meggondolatlanul balról rohamozol, a kardját
fent tapogasd ki8 és birkózz és lökd meg vele
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[7r]
erősen. Ha jobbról rohamoz, állj meg, fordulj
meg és várj a vívásra. Karokkal ragadd meg, így
nem sebesít meg téged. Fogd meg a messzert,
tartsd meg és tanuld megszégyeníteni. A
névtelen az erőssel, változtasd meg, az ütését a
szúrását elrontod minden vívás nélkül. Ha rá
akarsz fogni, a közel lovaglást ne hagyd el, a
kantárt a jobb ruhaujjal tedd, ha hajlítani
akarod. A homlokát tapogasd ki, a tarkója
irányába nyomd nagyon erősen, hogy
meginogjon és ritkán tovább az ízületre9, amikor
valaki
ezt
teszi
neked,
a
túlnyúlás
megszégyeníti. Nyomd a kezet a fejre, a fogás
gyakran ellopja a nyerget, viszont, ha meg
akarod magad mérni, a megragadást egyszerűen
engedd el magadtól, ezután birkózz és fogd el
kötél nélkül. Az elő fogást figyeld meg, az
megtöri az erejét.
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[7v]
Az első ábra
Rohamozz10
a mellkasról
a jobb kezére

Fordulj meg a
lóval, húzd meg a
jobb kezét a
baloddal.

A
harmadik
ábra

Büntesd11
nyereg
szalagokkal12, vagy
fegyver elvétel

A negyedik
ábra

Helyezd rá
magasan, lendülj,
menj át, vagy törj
kardot

Az ötödik
ábra

A védés
megelőz minden
találkozást13, ütést
és szúrást

A hatodik
ábra

Fogj rá mindkét
kézzel az erősre

A hetedik
ábra

Itt kezdődik a
tapogató15 ütés
keresése

A lándzsádat készítsd stb. Ha tévesztene stb. Üss oda, ne húzd vissza, és a többi.
Magyarázat: balról vissza hozzá. Fogj rá a jobbjára. Így fogod el vívás nélkül.

A második
ábra
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Fordítsd felé a
jobb kezet.
Helyezd a hegyet
a szemének

A
nyolcadik
ábra

Aki védi
a szúrást, ragadd
meg a jobb kezét a
baloddal

A
kilencedik
ábra

Keresd a
nyílást: karok,
bőr, kesztyű és a
szeme alatt

A tizedik
ábra

Nyomd
szorosan, lökd el
gyeplőtől, keresd
a messzerét.

A tizenegyedik
ábra

Üres
kézzel tanulj két
ütést14 minden
fegyver ellen

A tizenkettedik
ábra

A birkafogás
kivéd minden
birkózó fogást a
szem alatt

A tizenharmadik
ábra

[8r]
A tizennegyedik
ábra
A szélesen16
fordulj körbe,
hogy a ló hátul
siessen17
A közelben
fogd meg a kezét,
fordítsd az arcát
amerre a tarkója
van

A tizenhatodik
ábra

Fogd meg a
fegyverét
messziről,
miközben tovább
lovagolsz

A tizenhetedik
ábra

Balról
rohamozol,
tehát ess rá a kard
gombjára, lökd
meg a szeme
alatt

A tizennyolcadik
ábra

Rohamozz jobb
kéz felől a
művészeteddel

A tizenkilencedik
ábra

Helyezd a hegyet
az arca felé

A huszadik
ábra

Véd minden
találat ellen, ami
bármikor lenne

Ha rá akarsz fogni, a közel lovaglást ne hagyd el, a kantárt18 a jobb ruhaujjal19 tedd, ha hajlítani20 akarod
Aki a támadásodat felülfogja, az megszégyenül, nyomd a kart a fejhez, a fogás gyakran megfoszt a nyeregtől.

A tizenötödik
ábra

19

Az erőset emeld
fel azonnal. Jól
helyezd oda magad

A huszonegyedik
ábra

Ez arról,
aki csak a
lándzsával rohan,
azt a másik
találja el a

A huszonkettedik
ábra

A névtelen fogás,
aki megfogja vagy
ráesik

A huszonharmadik
ábra

Ha valaki
lerohan mindkét
oldalon, fordulj
körbe balra, hogy
jobbról jöjjön

A huszonnegyedik
ábra

A messzert vedd el
és tartsd ezt
észben21

A huszonötödik ábra

Fogj rá,
ahol ráesel, vagy
lovagolj túl rajta

A huszonhatodik
ábra

[8v]
Itt kezdődik Johannes Lichtenauer mester,
az Isten könyörüljön rajta, művészete
a rövid karddal harcban
Aki leszáll, gyalogos harcot kezd. A lándzsádat
két állásba tegyed, emeld fel jobboldalon a
fegyvered. Lándzsa és hegy, az előszúrást szúrd
félelem22 nélkül. Ugorj, csavarj, helyezz jól rá,
védi, húzd vissza, ez legyőzi23. Ha elő akarsz
szúrni, a húzással tanuld törni a védelmét.
Figyelj, ha vissza akar vonulni a sérüléstől és el
akar menekülni, akkor közel kell menned,
bölcsen24 várj arra, hogy megfogd.
Ez a birkózás a harcban
Ha birkózni akarsz, a hátsó lábaddal tanulj meg
jól előre ugrani, csavarva25 előre lőni, az elől lévő
lábat elfogni mindkét oldalról, ha művészettel
akarod egyszerűen26 befejezni. Ha megtörténik,
hogy kardot húz elő lándzsa ellen, a szúrást
figyeld, ugorj, fogd meg birkózásban siess hozzá,
balról hosszan üss kézből, ugorj bölcsen és
ezután ragadd meg. Viszont, ha a hüvelyből
akarja kihúzni, fogd és lökd meg, amint kinyitja
magát. A kardokkal a hegy zavarba ejt, bőrt és
kesztyűt, a szemek alatt a nyílást jól keresd.
Tiltott birkózást bölcsen tanuld megtenni, az
elfogáshoz találd meg, az erőset, ezzel csavard
fel. Minden tanításban a hegyedet a nyílás fele
fordítsd. Ha hüvelyből ránt kardot mindkét fél,
tehát erősnek kell lenned, a védéseket27 jól
megfigyelned. Előny és
20
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hátrány a két dolog. Megvizsgálni bölcsen
tanuld meg odaugrással, kövess minden
találatot, ha az erőset akarod dühíteni. Védi,
tehát húzd vissza, szúrj, védi, menj hozzá
hátulról. Ha messziről akar vívni, akkor
művészien készülj, ha erősen támad rád, a
belövés legyőzi. A kiütött hegyével védi magát,
találj félelem nélkül. Mindkét kézzel tanuld meg
a hegyedet a szemébe csavarni. Az elől lévő lábat
az ütésekkel védened kell.
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Itt kezdődik a magyarázata
és a kifejtése a hosszúkard jegyzetének
Ahogy összeállította és művelte Johannes
Lichtenauer,
akit
a
művészet
egy
nagymestereként
ismernek,
az
Isten
könyörüljön rajta, és ez a művészet hercegekhez
és urakhoz, lovasokhoz és lovagokhoz tartozik,
amit most megtanulni akarsz. Ezért hát ő a
művészetét másképp írta le elferdített és
elrejtett szavakkal. Azért, hogy ne tudja bárki
megtanulni és megérteni, mint ahogy itt ezután
leírva találod majd és ezt a frivol1 vívómesterek
miatt tette. Az ő művészete kisebb, hogy a
művészetét ezek a mesterek ne tegyék
általánossá vagy nyílttá, és a jegyzet ugyanezen
elferdített és elrejtett szavai állnak itt a
magyarázatoknál. De elmagyarázva és kifejtve,
hogy bárki megtanulhassa és megérthesse, hogy
miként vívjon mással.
Itt figyeld meg azt is, hogy ami az elején van az
ezután következő daraboknál vörössel írva, azok
az elferdített szavai a hosszúkard jegyzetének, és
mindig az ezt követő feketével írt szöveg a
magyarázata és a kifejtése a jegyzet elferdített és
elrejtett szavainak.
Ez az előszó
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Fiatal lovag, tanuld meg Istent szeretni és
becsülni a nőket, így növekszik becsületed.
Gyakorold a lovaglást és tanulj, olyan
művészeteket melyek téged ékesítenek és
csatában becsületet hoznak neked. Birkózz jól,
ragadj kopját, lándzsát, kardot és messzert.
Férfiasan kezeld és mások kezében rombold.
Üss oda és sebesíts vele. Rohanj be, találj vagy
hagyd elmenni. Aki ezt tudja, azt becsüld meg.
Az értsd meg, minden művészetnek van hossza
és mértéke.
Ez a hosszúkard egy általános tanítása, ami sok
jó művészetet magába foglal
Szöveg
Ha művészetet akarsz mutatni, balra menj és
jobbra ütéssel, és balra jobbal, így vívsz
megfelelően erősen. Magyarázat: Figyeld, ez a
hosszúkard első művészete, hogy mindenekelőtt
meg kell tanulnod jól ütni, ami nem más, mint
hogy erősen akarsz vívni, és ezt úgy érts, hogy ha
a bal lábaddal állsz elől, és a jobb oldaladról
ütsz, de ha nem követed az ütést a jobb lábad egy
lépésével, akkor az ütés hamis és hibás, amikor
a jobb oldalad hátul marad, akkor az ütésed túl
rövid, és a jobbra lépést a másik oldalra a bal
lábad elé, magad alá se tegyed28. Vagy a jobb
lábaddal elől állsz és ütsz a bal
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oldaladról és ezután szintén nem követed a bal
lábaddal az ütést, akkor az ütésed hamis lesz.
Erről figyeld meg, amikor a jobb oldaladról ütsz,
akkor mindig tegyél a jobb lábaddal egy követést
az ütéshez. Hasonlóan tegyél amikor a bal
oldalról ütsz. Így helyesen teszed ezzel a testedet
a mérlegbe. Valamint az ütésed is hosszú és jól
kiütött lesz.
Ez a szöveg és a
magyarázat egy tanításról
Aki utóbb üt az a művészetének nem fog örülni.
Magyarázat: Ez az, amikor az elővívással
odaérsz hozzá. Ekkor ne állj egyhelyben és
figyelj vagy várja az ütésére, hogy mit fog vívni
ellened. Tudd, hogy minden vívó, aki csak néz és
vár a másik ütésére és nem akar mást tenni,
mint védeni, az a művészetének nem fog örülni,
amikor föléjük kerekednek és ezzel együtt
megütik őket.
Ez a szöveg és a
magyarázat egy tanításról
Üss közelre, amit csak akarsz, egy váltó sem éri
el a pajzsodat29. Fejre, testre a címkét30 ne
kerüld el. Teljes testtel vívd, amit erősen jól
akarsz tenni.
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Magyarázat: Figyeld ez az, amikor az elővívással
odaérsz hozzá, amit ekkor vívni akarsz, akkor
azt a tested teljes erejével tedd és üss be ezzel
együtt közelre a fejére és a testére és maradj a
hegyeddel az arca vagy a mellkasa előtt, hogy a
hegy előtt ne tudjon átváltani, ha ekkor az
erősével véd és kitolja a hegyedet tőled el
kívülre, oldalra, akkor add neki a címkét30 a
karjára. Vagy felmegy magasra a védésével és a
kezeivel, akkor üsd meg egy szabad ütéssel
alulról a testét, és gyorsan lépj vissza ezzel
együtt. Így akkor ütöd meg, amint ő támadna9.
Ez a szöveg és a
magyarázat egy tanításról
Halld mi az, ami rossz. Ne vívj balra fent, ha
jobb vagy. Viszont, ha bal vagy akkor a jobb
korlátoz nagyon. Magyarázat: Figyeld, ez egy
tanítás és két emberről szól, az egyik jobbos a
másik balos. És ez, hogy miként üss úgy, hogy az
ember ne győzze le a gyengét a kardon az első
ütéssel. És ezt így értsd, amikor az elővívással
odaérsz hozzá, ha jobbos vagy, akkor az első
ütést ne a bal oldalról üsd, ha ő gyenge és nem
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akar ezzel tovább megtartani, mint amikor az
erőssel összeüt. Ezért üss jobbról és így teljes
erővel tudsz neki ellenállni és a kardon azt
dolgozni, amit akarsz. Hasonlóan, ha balos
vagy, akkor az első ütést ne a jobb oldaladról
tegyed, amikor egy balos számára nagyon
veszélyes31 dolog művészetet próbálni a jobb
oldalról. Hasonlóan egy jobbos a bal oldalról.
szövega32

32

Ez a és a magyarázat
egy másik tanításról
Előny és hátrány33 a két dolog, amiből az egész
művészet ered. Gyenge és erős, Azonnal a
szavakat ezekkel figyeld meg, ha meg akarsz
tanulni művészettel dolgozni és védeni. Ha
könnyen megijedsz vívást sohase tanulj.
Magyarázat:
Figyeld
meg
azt,
hogy
mindenekelőtt jól meg kell értened és tudnod a
két dolgot, amik az előny és a hátrány majd
ezután a kardon a gyengét és az erőset és az
Azonnal szót, mert ezek a teljes alapjai a vívás
egész művészetének. Amikor ezeket a dolgokat
megfelelően megérted és tudod és az Azonnal
szót nem felejted el minden darabban, amit
teszel, akkor a kard egy jó mestere vagy, és ezt
hercegeknek és uraknak meg kell tanulniuk,
hogy a kard jó művészetével diadalmaskodjanak
harcban és komolyban34.
Itt figyeld meg, hogy
mit neveznek előnynek
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Ez az, hogy mindig előbb kell menj, legyen az
ütéssel vagy a szúrással, amint ő35 és amint te
jössz korábban az ütéseddel, hogy neki védenie
kelljen. Így dolgozz Azonnal gyorsan a védésben
magadnak a karddal vagy másképp másik
darabokkal, így nem tud majd munkához jutni.
Itt figyeld meg, hogy
mit neveznek hátránynak
A hátrány a törés minden darab és ütés ellen,
amit az ellenfeled ellened tesz, és ezt így értsd.
Amikor ő jön előbb az ütésével, és neked
védened kell azt, akkor dolgozz Azonnal a
védéseddel gyorsan a karddal a következő nyílás
felé. Így töröd meg az előnyét a hátrányoddal.
Itt figyeld meg a gyenge
és erős részét a kardnak
Az erőst és a gyengét így értsd. A kardon a
keresztvastól a penge közepéig a kard erős része
van, és tovább a közepe fölött a hegyéig a
gyengéje, és hogy miként kell a kardod erősével
a kardja gyengéje után dolgoznod az ezután
kerül elmagyarázásra.
Ez a szöveg és a
magyarázat az öt ütésről
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Öt ütést tanulj jobb kéz felől, akit ezek védenek
azt dicsérni fogják, a művészet jól
megjutalmazza36. Magyarázat: Figyeld meg,
hogy öt titkos ütés van, amiről sok mester nem
tud mondani semmit, a jobb oldalról jól meg kell
tanulnod ütni. Amelyik vívó az ütést helyes
művészettel sérülés nélkül meg tudja törni, azt a
másik mesterek dicsérni fogják, és őt a
művészete megjutalmazza, jobban, mint egy
másik vívót37, és hogy az ember miként kell üsse
a darabjaiban az ütést, az ezután kerül
elmagyarázásra.
Ez a szöveg és a
magyarázat a jegyzet darabjairól
Dühütés, kampó, kereszt van sanda skalppal. A
bolond véd, követés, túlnyúlás, ütés helyez,
átváltás, húzás, átfutás, levágás, kezek nyomása,
lógatás, csavarás nyílásokkal, ütés, útütés38,
szúrás döféssel. Magyarázat: Figyeld meg, itt
kerülnek megnevezésre a helyes fő darabjai a
hosszúkardról szóló jegyzetnek, miként hívják
őket külön-külön a saját neveikkel azért, hogy
felismerhesd és megérthesd őket. Az első az öt
ütés, ahogy külön-külön hívják őket.
Hasonlóképpen39: az első neve a dühütés.
Hasonlóképpen: a második a kampóütés.
Hasonlóképpen: a harmadik a keresztütés.
Hasonlóképpen: a negyedik a sandaütés.
Hasonlóképpen: az ötödik a skalpütés. Most
figyeld meg a darabokat.
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az első a négy állás. Hasonlóképpen: a második
a négy védés. Hasonlóképpen: a harmadik a
követés. Hasonlóképpen: a negyedik a
lerohanás. Hasonlóképpen: az ötödik a levétel.
Hasonlóképpen: a hatodik az átváltás.
Hasonlóképpen:
a
hetedik
a
rántás.
Hasonlóképpen: a nyolcadik az átfutás.
Hasonlóképpen: a kilencedik a levágás.
Hasonlóképpen: a tizedik a kezek nyomása.
Hasonlóképpen: a tizenegyedik az akasztás.
Hasonlóképpen: a tizenkettedik a csavarás. És
hogy a darabokból kell vívnod és hogy miként
kell magadnak akasztással és csavarással nyílást
csinálni, azokat ezt követően egymás után
megtalálod.
Figyelj, itt kezdődik a
szöveg és a magyarázat
Az első a dühütésről a darabjaival
Aki felsőt üt rád, azt a dühütés hegye fenyegeti.
Magyarázat: Figyeld meg, a dühütés a hegyével
megtör minden felső ütést, és ez nem más, mint
amikor egy rossz paraszt üt, és így tedd. Amikor
az elővívással odaérsz hozzá, ha ekkor jobb
fentről üt feléd a fejedre, akkor üss a jobb
oldaladról felülről, mindenféle védés nélkül,
vele együtt dühösen a kardjára, ha ekkor gyenge
a kardon, akkor lődd be rá a hegyedet egyenesen
hosszan, és szúrd meg az
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arcát vagy a mellkasát, így helyezd félre.
Ez a szöveg és a magyarázat
a dühütés egy darabjáról
Ha védené, akkor vedd le fent félelem nélkül.
Magyarázat: Figyeld meg, ez az, amikor
megütötted a dühütéssel, akkor lődd be a
hegyedet hosszan az arcára vagy a mellkasára,
ahogy feljebb leírva áll, ha védi a hegyedet és
erősen véd és kinyomja a kardodat oldalra,
akkor menj a kardoddal a kardja pengéjén
magad fölé felfele le a kardjáról és üsd meg a
másik oldalon a kardja pengéjén túl a fejére, ezt
nevezik felső levétlenek. Hasonlóan, ezt úgy
törd meg, hogy amikor felülről leveszi köss rá a
kardjára, erősen felülről egyet a fejére, a hosszú
éllel.
Ez a szövege és a
magyarázata egy dühütésnek
Légy erős és csavarással szúrj tovább, ha
észreveszi vedd le alul. Magyarázat: Figyeld
meg, ez az, amikor a dühütéssel összeüttök, védi
és a védésével erősen rajta marad a kardon,
ekkor maradj te is rajta erősen tovább a
kardoddal az övén, és menj fel magasra a
karjaiddal és csavarj be
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a kardján a keresztvasaddal a fejed előtt és szúrd
meg felülről az arcán. Ha védi a szúrást és
magasra véd a karjaival és a keresztvassal véd,
akkor maradj a keresztvasaddal a fejed előtt és
alulról helyezd rá a hegyedet a torkára vagy a
mellkasára a két keze között.
Ez a szöveg és a
magyarázat a dühütés egy tanításáról
Jól jegyezd meg, szúrás ütés állás gyenge vagy
erős, Azonnal és menj utána erősen a harcoddal
ne siesd el9. Magyarázat: Figyeld meg, ez az,
amikor ő egy ütéssel vagy szúrással vagy
másképp leköt a kardodra, akkor ne hagyd el
gyorsan az övét a csavarással, ezt úgy tedd, hogy
megfigyeled, hogy amikor egy kard a másikra
csattan erős vagy gyenge a kötésben, és amikor
észrevetted, akkor először dolgozz Azonnal és
csavarj utána a gyengének és utána az erősnek
mindig a következő nyílásra, ahogy ez után lesz
elmagyarázva és bemutatva.
Ez a szöveg és
a magyarázat a harcról
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Amit a harc felülről támad, alulról szégyenül
meg. Magyarázat: Figyeld meg, hogy a harc a
csavarás és a munka, amivel a hegy a négy
nyílásra megy és így tedd. Amikor a dühütéssel
összeüttök, amint ezt ő védi, akkor menj fel
magasra a karjaiddal és csavard be a hegyet a
kardon felülről a felső nyílásra a bal oldalra. Ha
ekkor félre helyezi a felső szúrásodat, akkor
maradj a csavarásban a keresztvassal a fejed
előtt és hagyd, hogy a hegyed lesüllyedjen az
alsó nyílásra a bal oldalára, ha továbbra is követi
a kardod a védéssel, akkor lőj be a hegyeddel az
alsó nyílásra a jobb oldalán. Ha továbbra is
követi a védésével a kardodat, akkor menj fel a
kardoddal a bal oldaladra és lógasd be a
hegyedet felülről a jobb felső nyílására. Így
szégyeníti meg a harc felülről és alulról, így az
egyikről helyesen mész a másikra.
Ez a szöveg és a magyarázat
a dühütés egy tanításáról
Minden csavarásban szúrást és vágást tanulj
megtalálni. És bizonyossággal40 kell ütni, szúrni
vagy vágni minden találásban. A mestereket így
akarod feldühíteni41. Magyarázat: Figyeld meg,
az az, amikor
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dühütéssel összeüttök. Ezért a csavarással a
kardon teljesen gyakorlottnak és mindig
késznek kell lenned, amikor is minden egyes
csavarásnak három különféle darabja van. Ami
egy ütés, egy szúrás és egy vágás és amikor
csavarsz a kardon, akkor jól gondold meg, hogy
nem rosszul próbálod-e ezt a darabot, erről a
csavarásnál hallasz. Valamint, hogy nem ütsz,
amikor szúrnod kéne, és nem vágsz, amikor
ütnöd kéne, és nem szúrsz, amikor vágnod kéne,
és a darabot mindig tudnod kell a jól hallott
módon megtenni minden találásban vagy
kötésben a karddal, ha máshogy akarod a
mestereket feldühíteni41 és becsapni42 akkor
félre fognak helyezni, és hogy miként kell
próbálnod a csavarást és mennyi van belőle, azt
a jegyzet utolsó darabjában találod meg leírva,
ami azt írja, hogy: Aki teljesen vezet és jól tör.
Ez a szöveg és a magyarázat
a négy nyílásról
A négy nyílást ismerd, helyet csinálva43 így ütni
tudj, minden harcban kétség nélkül, ahogy ő
cselekszik9. Magyarázat: Aki a kard mestere
akar lenni, annak tudnia kel, hogy miként kell a
négy nyílást művészien keresni, mert így jól és
bölcsen vívsz. Az első nyílás a jobb oldalon, a
második a balon az
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az öve fölött, a második kettő a jobb és a bal
oldalon az öv alatt. Ezekkel kétféle módon
veszélyeztetve kell keresned a nyílásokat.
Először is az elővívás közben kell keresned
ezeket a követéssel és a hosszúhegy belövésével.
Másodszorra a nyolc csavarással kell keresned
őket, amikor a kardjára lekötöttél. Azt is meg
kell értened, hogy amikor az elővívással kerülsz
elő, akkor mindig egy ütéssel vagy egy szúrással
művészien, minden félelem nélkül kell a négy
nyílásból egyhez helyet csinálnod, amelyikhez
csak a legjobban el tudsz jutni és ne arra figyelj,
hogy mit tesz vagy vív ellened. Ezzel arra
kényszeríted, hogy védenie kelljen, és amikor
védett, akkor gyorsan keresned kell védésében a
csavarásoddal a kardján a következő nyílást, és
mindig csinálj helyet a nyílásaihoz, és ne a
kardra vívj. A darabokban erről is szó van:
Helyezkedj a négy végre, maradj ott, ha a leckét
be akarod fejezni.
Ez a szöveg és a magyarázat arról,
hogy miként kell megtörnöd a négy nyílást
Ha jót akarsz tenni, a négy nyílást művészien
megtörni. Felül duplázz, lent jobbra mutálj. Az
igazat mondom neked egy ember se védheti
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magát. Ha ezt megérted ütéshez nem jut majd
stb. Magyarázat: Figyelj, amikor valaki
komolyan megüt, ha jót akarsz ellene tenni és a
nyílásait művészien akarod megnyerni úgy,
hogy a kárára ütnie kelljen téged hagynia, akkor
tedd a duplázást a kardja erőse ellen, és mutálj,
amikor gyenge a kardon. Mondom neked, az
előütésed ellen nem tudja majd védeni magát, és
nem tud majd ütéshez jutni stb.
Itt figyeld meg, hogy miként próbáld
a duplázást mindkét oldalon
Figyelj, ha felülről üt feléd a jobb válla fölül.
Ekkor üss te is a jobb oldaladról vele együtt
erősen felülről a fejére. Ha ezt védi, és erős
marad a kardon, akkor menj fel Azonnal a
karjaiddal és lökd be a bal kezeddel a
markolatgombodat a jobb karod alá, és üsd meg
a hosszú éleddel keresztezett karokkal a kardja
pengéje mögött a fején.
Egy másik
Figyelj, ha a bal válláról a hosszú élével üt
felülről a fejedre, akkor te is tegyél így,
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és ha ekkor továbbra is erősen marad a kardon,
ekkor menj fel gyorsan a karjaiddal és üsd meg
a kardja pengéje mögött a rövid éleddel a fején.
Itt figyeld meg, hogy miként próbáld a mutálást
mindkét oldalra
Figyelj, amikor a jobb válladról felülről erősen
beütsz a fejére, ezt védi, és gyenge a kardon.
Ekkor csavard a bal oldaladra a rövid éledet a
kardján, és menj fel teljesen magasra a
karjaiddal, és menj be a kardod pengéjével a
felül a kardja fölött és szúrd meg az alsó
nyílásán. Egy másik. Figyelj, amikor a bal
oldaladról felülről beütsz a fejére, védi ezt és
gyenge a kardon. Ekkor menj fel a karjaiddal és
lógasd be a hegyedet fent, a karjai fölött és szúrd
meg az alsó nyílásán. Így tedd a két darabot
minden ütésből, ezután így megérzed a gyengét
és az erőset a kardon.
Ez a szöveg és a magyarázat
a kampóütésről a darabjaival
Kampóval gyorsan dobd be a hegyet a kézre,
kampót arra, aki véd. Lépésekkel sok ütés utolsó
lesz9.
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Figyelj, a kampóütés a négy védés egyike a négy
állás ellen, amivel az ember azt az állást törheti
meg, aminek a neve ökör, valamint a felső és az
alsó ütést, és így tedd. Amikor az elővívással
odaérsz hozzá, ekkor veled szemben áll és a
kardját a feje előtt tartja az ökör állásban, a bal
oldalán. Tehát tedd a bal lábadat előre és tartsd
a kardodat a jobb válladon az állásban, és ugorj
a jobb lábaddal teljesen ki a jobb oldalad felé
ellene, és üsd meg a hosszú éllel keresztezett
kezekkel a kezén.
Egy másik
Figyelj, a kampót az akadály állásból is
megteheted mindkét oldalon, és ebbe az állásba
így állj, amikor az elővívással odaérsz hozzá.
Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat
a hegyével a földön jobb oldaladhoz közel, hogy
a hosszú éled felfele nézzen, és adj nyílást a bal
oldaladon ekkor a beüt a nyílásodra. Tehát ugorj
ki az ütés elől felé, a jobb lábaddal, teljesen a
jobb oldaladra, és üsd meg keresztezett kezekkel
a hosszú éleddel és a hegyeddel a kezén.
Hasonlóképpen.
Hasonlóan
állj
az
akadályállásba a bal oldalon, amikor az
elővívással odaérsz hozzá. Tehát állj a jobb
lábaddal elől, és

37

[17v]
tartsd a kardodat közel a bal oldaladhoz a föld
fele, keresztezett kezekkel úgy, hogy a rövid éled
felfele nézzen és adj neki nyílást a jobb
oldaladon. Ekkor beüt a nyílásodra. Tehát ugorj
ki az ütése elől, felé, a bal lábaddal, teljesen a
jobb oldala felé, és üsd meg az ugrásod közben a
rövid éleddel a kezén.
Ez a szöveg és a magyarázat egy jó darabról a
kampóütésből
Üss kampót a lapra, ha a mestert akarod
kikönnyíteni. Ha fent találkoznak, akkor tarts
távolságot, ezt szeretni fogom.
Magyarázat: Figyelj, ezt kell tenned a mester
ellen a kard lekötéséből, és így tedd. Amikor az
elővívással odaérsz hozzá. Tehát tedd a
kardodat a jobb oldaladra az akadály állásba és
állj a bal lábaddal elől, vagy tartsd a jobb
válladon. Ekkor felülről üt a nyílásodra. Tehát
üss erősen a hosszú éleddel keresztezett
kezekkel az ütése ellen, és amint a kardok
találkoznak, akkor Azonnal csavard be a bal
oldala ellen a rövid éledet a kardján, és szúrd
meg az arcát. Vagy ha nem akarod megszúrni,
akkor üss Azonnal rövid éleddel a kardjáról a
fejére vagy a testére.
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Ez a szöveg és a magyarázat egy másikról a
kampóütésből
Kampót ne rövid ütést, átváltást mutass vele.
Magyarázat: Figyelj, ez akkor van, amikor a jobb
oldaláról, felülről üt rád. Tehát menj fel a
kezeiddel magasra, és tegyél úgy, mintha a
kampóütéssel akarnál lekötni a kardjára, és
menj a hegyeddel át a kardja alatt, és szúrd meg
a másik oldalon az arcán vagy a testén, és várj
arra, hogy fent a fejed fölött legyen a markolatod
és jól bebújj alá. Valamint ezzel a darabbal
megtöröd az ökör állást is. Ezt így tedd. Amikor
az elővívással odamész hozzá, és szemben áll
veled és a kardját a markolatával a bal odalán, a
feje előtt tartja. Ekkor dobd a kardodat a jobb
válladra, és tegyél úgy, mintha a kampóütéssel a
kardjára akarnál lekötni, de üss röviden és válts
át vele a kardja alatt és lődd be a hegyedet a
másik oldalon a kardja alatt a torkára. Tehát
védenie kell. Így jutsz ütéshez és más munkához
a karddal.
Ez a szöveg és a magyarázat egy másik darabról
a kampóütésből
A kampóütés megtöri az ökör állást.44
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kampóütés
megtöri
az ökör
állást.44
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Kampót arra, aki feldühít45, a nemes harc őt
összezavarja46. Mert nem tudta az igazat,
hogyan lehet veszély nélkül47.
Magyarázat: Figyelj, amikor a kampóütést
akarod megtenni. Tehát ezzel mindig nyílást kell
adnod, és ezt úgy értsd, hogy amikor megütöd a
kampóval a jobb oldaladról vagy lekötsz vele a
kardjára, akkor nyílást adsz a bal oldaladdal. Ha
ekkor ő okos48, és a kardról a nyílásod fele akar
ütni, és a gyorsaságával dühössé akar tenni.
Tehát maradj a kardján a kardoddal, és kövesd
a kardját, és csavard be a hegyedet az arcába, és
dolgozz tovább a harcoddal, ami a csavarás a
nyílásokra. Tehát ő lesz zavart, mert nem tudja
majd igazán, hogy melyik végen kell majd
védeni magát az ütéseid és szúrásaid ellen stb.
Itt kezdődik a szöveg
és a magyarázat a keresztütésről
és annak darabjairól
A keresztütés elveszi, ami a tetőből jön.
Magyarázat: Figyelj, a keresztütés megtöri a tető
állást és minden ütést, amit felülről lefele ütnek
és a keresztet így tedd, amikor
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az elővívással odaérsz hozzá. Tehát állj a bal
lábaddal elől és tartsd a kardodat a jobb
válladon. Ekkor ellened áll, és a kardját
kinyújtott karokkal magasan a feje fölött tartja,
és felülről készül rád ütni. Tehát gyere te előbb
az ütéseddel és ugorj a jobb lábaddal teljesen
jobb oldalra, és az ugrás közben csavard a
kardodat, hogy a keresztvasad a fejed előtt
legyen úgy, hogy a hüvelykujjad alulra kerüljön,
és üsd meg a rövid éleddel a bal oldalán a fejét.
Vagy ha előbb jött fentről lefele az ütésével, mint
te. Tehát ugorj ki a jobb lábaddal az ütése elől
teljesen ki jobb oldalra, az előbb említett
védéssel. Így elfogod az ütését a keresztvasadon,
és megütöd a keresztütéssel a feje bal oldalát.
Itt figyeld meg a törést
a keresztütés ellen
Figyelj, amikor szemben állsz vele a tető
állásban. Tehát üsd meg művészien fentről a
fején, ekkor elugrik az ütés elől, és meg akar
előzni a keresztütéssel és megüt ezzel a bal
oldaladon, a fejeden. Tehát ess rá a kardjára a
hosszú éleddel. Ekkor
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másodszorra a kereszttel üt meg a másik
oldalra. Tehát gyere Azonnal előnnyel, szintén a
kereszttel előtte, a kardja alatt a torkára. Így
megüti magát a saját kardjával.

49

Figyelj, amikor egy vívót a kardján lekötöttél.
Ekkor a kardjával körbe üt a kereszttel a másik
oldalra. Tehát ess rá a hosszú éleddel a kezére
vagy a karjára, és egy vágással nyomd meg a
karját a kardoddal, mindennel magadtól el és
üsd meg a vágásból a karjáról a kardoddal a
fején.
Itt figyeld meg a törést
a karra tett felső vágás ellen
Figyelj, amikor megütöd a kereszttel a jobb
oldalán, ekkor elvéti a karokra tett vágást. Tehát
üsd meg a duplázással, a rövid éleddel a kardja
mögött.
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Pengét a szájába. Vagy. Megütöd a kereszttel a
bal oldalát, ekkor elvéti a karokra tett vágást.
Tehát üsd meg a duplázással a kardja pengéje
mögött a hosszú éleddel a száján. Figyelj. Így
törd meg a duplázáson keresztül, amikor te
teszed a vágást felülről a karjára. Ekkor a
duplázással üt felülről a fejedre. Tehát menj fel
és csavard a kardod az ütés ellen az övé alatt és
menj rá a kardoddal a nyakára a rövid éleddel.
Ez a szöveg és a magyarázat
egy másik menetről a keresztütésből
Keresztet az erőssel, a munkádat ezzel figyeld
meg.
Magyarázat: Figyelj, ez az, amikor a kereszttel
akarsz ütni. Tehát a tested teljes erejével kell
ütnöd, és hogy a kardod erősével mindig le kell
kötnöd a kardján. Ezzel megnyered a nyílását.
Ezt így értsd. Amikor megütöd a kereszttel a
jobb oldaladról, ezt védi, és ezzel erősen leköt a
kardodon. Tehát próbáld a duplázást. Vagy.
Lökd ki a keresztből a keresztvasaddal
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a kardját oldalra és ezzel üsd meg a másik
oldalán.
De egy másik
Amikor a jobb oldaladról megütöd erősen a
kereszttel, védi ezt és gyenge a kardon, tehát
menj a kardod rövid élével a jobb oldalára, a
nyakára és ugorj be a jobb lábaddal a bal lába
mögé és borítsd el a kard pengéjével fölötte,
vagy tedd a mutálást az alsó nyílásra. Így törd
meg, ha valaki a kardjával a nyakadra megy,
tehát menj fel a kardján belül a
markolatgomboddal, és hagyd a pengét lefele
lógni, és ezzel együtt lökd el a pengét a
nyakadtól és üsd meg felülről a fején a
pattintással. Vagy üsd meg a duplázással a jobb
kézzel fent, a kardja fölött, az arc alatt, mivel a
kardját a nyakadon tartja.

va

Magyarázat: Figyelj. Előbb hallottad, hogy az
ökröt és az ekét két állásnak vagy két őrnek
hívják. Tehát itt a négy nyílást hívják így. Az
ökör a felső két nyílás, a jobb és a bal oldalon a
fejnél. Ahogy az eke is a két alsó nyílás50
cã
t
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Ez a szöveg és a magyarázat
a keresztütésről a négy nyílásra
Kereszt az ekére és az ökörre erősen menjen. A
teljesen megtett kereszt ugrással a fejet
veszélyezteti.
Magyarázat: Figyelj, előbb hallottad, hogy az
ökröt és az ekét két állásnak vagy két őrnek
hívják. Tehát itt a négy nyílást hívják így. Az
ökör a felső két nyílás, a jobb és a bal oldalon a
fejnél. Ahogy az eke is a két alsó nyílás, szintén
a jobb és a bal oldalon, az övvonala alatt. Az
ehhez hasonló nyílásokat a kereszttel üssed
meg, az elővívásban mind a négyet keressed.
Figyelj, üsd a keresztütést
a négy nyílásra
Figyelj, amikor odamész hozzá elővívással.
Tehát állj a bal lábaddal elől és amikor ez
számodra egyenlő9. Tehát ugorj a jobb lábaddal
felé, teljesen a bal oldala irányába és üsd meg a
kereszttel, erővel a bal oldalán, az alsó nyílásán.
Ezt nevezik úgy, hogy ekére ütni, ő ezt védi.
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Tehát üsd meg gyorsan a felső nyílásán a jobb
oldalon. Ezt hívják úgy, hogy az ökörre, és
ezután mindig tegyél gyorsan egy keresztet az
ökörre és a másodikat az ekére, keresztben,
egyik oldalról a másikra, ez fejre és testre megy.
Továbbá gondold meg, hogy minden egyes
keresztütéssel mindig jól ki kell ugranod az
egyik oldalra. Így teljesen eltalálhatod a fején és
eközben figyelj mindig arra, hogy a
keresztvassal fent a fejed előtt mindig jól fedezd
magad.
Itt figyelj meg egy törést
az alsó keresztütés ellen
Figyelj, amikor megüt téged a kereszttel a jobb
oldaláról a te bal oldaladon fent a fejeden. Tehát
védj a hosszú éleddel és maradj a hegyeddel a
mellkas előtt. Ekkor körbe üt a kardodról a
kereszttel az alsó nyílásra a jobb oldaladon.
Tehát üss át te is egy kereszttel alul közötted és
közte az ütése ellen, szintén a jobb oldala felé és
köss le vele a kardján és maradj a kötésen és
szúrd meg Azonnal az alsó nyílásán.
Ez a szöveg és a magyarázat
a darabról, amit csalónak hívnak
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A csaló félrevezet, alulról kívánsága szerint
megérint9.
Magyarázat: Figyelj, a csaló egy olyan darab,
amivel sok vívót51 meg lehet vakítani52 és
kívánság szerint megérinteni9 és megütni azt,
aki szívesen véd és azt, aki a kardra vív és nem a
test nyílásaira. Figyelj, amikor odaérsz hozzá az
elővívással. Tehát tegyél úgy, mintha egy szabad
felső ütéssel a fején akarnád megütni és húzd
vissza az ütést és üsd meg a kereszttel az alsó
nyílásán a bal vagy a jobb oldalán, amelyiken
akarod és figyelj arra, hogy a keresztvasaddal a
fejed fölött teljesen fedezd magad, ezt
megteheted akár a keresztütéssel is.
Ez a szöveg és a magyarázat
a darabról, amit megfordítónak hívnak
A megfordító kényszeríti az átfutót és birkózik is
vele. Tudd hogyan vedd el a könyököt, ugorj be
ellene az útba.
Magyarázat: Figyelj, a megfordítót hívják fél
ütésnek vagy fordított kéznek is, amivel
kényszeríted az embert, ha szeretsz átfutni és
megragadni birkózásban, tehát tedd így, amikor
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az elővívással odamész hozzá. Menj a bal
lábaddal elől és üsd a jobb oldaladról a fél ütést,
megfordított hosszú éllel menj és menj53 fent és
lent a bal lábaddal elöl, amíg oda nem érsz
hozzá, és amint lekötöttél ezzel a kardján. Tehát
lógasd be a hegyet Azonnal felül, és szúrd meg
az arcát. Védi a szúrást és magasra megy fel a
karjaival. Tehát fuss át rajta. Vagy a védésében
a kezeivel alacsonyan marad. Tehát fogj rá a bal
kezeddel a jobb könyökére és fogd vele szorosan
és ugorj a bal lábaddal a jobbjához és lökd el a
lábadon keresztül. Vagy ha nem akarod a bal
kezeddel a könyökénél fogva a lábadon keresztül
ellökni, ahogy fent áll. Tehát menj a bal
karoddal rá a teste mögé és dobd el a magad
előtt a bal csípődön.
Ez a szöveg és a magyarázat
egy másik csalóról
A csaló kétszer. Talál, a vágást tedd vele. Kétszer
ezt tovább. Lépj balra és ne legyél gyenge.
Magyarázat: figyelj. Ezt hívják kétszeres
csalónak, ezt így tedd. Amikor az elővívással
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odamész hozzá. Tehát állj a bal lábaddal elől és
tartsd a kardodat a jobb válladon, és amikor ez
számodra egyenlő9. Tehát ugorj felé a jobb
lábaddal teljesen ki a bal oldala felé és tegyél
úgy, mintha egy szabad keresztütéssel akarnád
megütni a fejét a bal oldalán, de előbb húzd
vissza az ütésed, és ugorj a bal lábaddal a jobb
oldala fele és üsd meg hátul a fején, védi ezt és a
kardját találod el. Tehát ugorj az azonos oldalra
közel hozzá és mögé, és vágd meg a rövid éleddel
a kardja mögött a duplázással a száján. Vagy.
Ess rá a karddal felülről mindkét karjára a
vágással. A csalót szintén próbálhatod a felső
ütésből, ahogy előbb próbáltad a keresztütésből,
amikor ez számodra egyenlő, vagy amikor
akarod.
Itt kezdődik a sandaütés
a darabjaival
A sanda megtöri, amit a bölény üt vagy szúr, akit
a váltó veszélyezteti, attól a sanda azt ellopja.
Magyarázat: Figyelj, a sanda megtöri az állást,
aminek a neve eke, és ez egy különösen
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jó komoly54 ütés, amikor erősen betör ütésbe és
szúrásba és megfordított karddal megy. Sok
mestere van a kardnak, aki erről az ütésről nem
tud mondani semmit.
Itt figyeld meg, hogy
miként kell ütni a sandát
Figyelj, amikor az elővívással odamész hozzá.
Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat
a jobb válladon, ő a fejedre üt felülről. Tehát
fordítsd át a kardodat és üss az ütése ellen a
rövid éleddel hosszan, kinyújtott karokkal
felülről a kardja fölött a fejére. Ekkor ő okos és
elvéti55 az ütésével a kardodat és alul akar
átváltani. Tehát hagyd a hegyet az ütéssel magad
előtt hosszan belőni. Tehát nem akar majd alul
átváltani. Egy másik, amikor előtte állsz és a
kardodat a jobb válladon tartod, ekkor ő az eke
állásban áll előtted és alulról akar megszúrni.
Tehát üss ellene a sandával hosszan felülről és
lődd be a hegyed hosszan a mellkasára. Tehát
nem akar majd alulról elérni a szúrásával.
Ez a szöveg és a magyarázat
egy tanításról a sandaütésből
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A sanda lerövidíti őt neked. Az átváltás legyőzi.
Magyarázat: Figyeld a tanítást: amikor az
elővívással odamész hozzá. Tehát az arccal kell
tenned a sandát és meglátnod, vajon56 röviden
vív-e ellened. Ezt ez által kell felismerned.
Amikor feléd üt, nem nyújtja ki a karját az
ütésével hosszan. Ezzel tehát lerövidíti a
kardját. Vagy ha előtte a bolondban állsz, ekkor
rá akar erre esni a kardjával egy kampóval.
Tehát a kardját viszont lerövidíti. Vagy ha az
ökör vagy az eke állásában áll ellened. Tehát a
kardját viszont lerövidíti. Tudd azt is, hogy
minden csavarás az ember előtt rövid, és
lerövidíti a kardot, és amelyik vívó csavar, az
ellen szabadon teheted a váltást az ütésből és a
szúrásból és lődd be a hosszú hegyet vele a
következő nyílásra, ezzel kényszeríted, hogy
védenie kelljen. Így jutsz el a helyes
művészetedhez.
Ez a szöveg és a magyarázat
arról, hogy miként törd meg
a sandával a hosszúhegyet
Sandát a hegyre és vedd a nyakát félelem nélkül.
Magyarázat
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Figyelj, amikor odamész hozzá az elővívással.
Előtted áll és a hosszú hegyet tartja neked az
arcod vagy a mellkasod felé. Tehát tartsd a
kardod a jobb válladon és sandázz az arcára a
hegyére és tegyél úgy, mintha ebből meg
akarnád ütni és üss erősen a sandával, a rövid
éllel a kardjára és
lődd be neki ezzel együtt a
hegyet, hosszan a nyakára a jobb lábad egy előre
lépésével.
Ez a szöveg és a magyarázat
egy másik menetről a sanda ütésből
Sandát a felső
veszélyeztetni.

fejére,

a

kezét

fogod

Magyarázat: Figyelj, ez egy másik törés, amikor
előtted áll a hosszú hegyben. Tehát sandázd meg
az arccal a fejére és tegyél úgy, mintha ebből
meg akarnád ütni és üsd meg a sandaütésből a
kezén.
Itt kezdődik a szöveg és a
magyarázat a skalpütésről
A skalp az arcot veszélyezteti. Fordultában a
mellkast gyorsan veszélyezteti. Ami tőle jön, a
korona azt
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elveszi. Vágj a koronán, így erősen és hamar
megtöröd. Nyomd meg az ütést, vágással vonulj
vissza.
Magyarázat: Figyelj, a skalp megtöri az állást,
aminek a neve bolond és ezzel az arcra és a
mellkasra a fordulásával veszélyes. Ezt így tedd.
Amikor az elővívással odamész hozzá, ekkor ő a
bolond állásában áll ellened. Tehát tedd a bal
lábad előre és tartsd a kardodat a jobb válladon
az állásban, és ugorj hozzá és üsd meg a hosszú
éleddel erősen, fentről lefele a fején. Ekkor ezt
az ütést védi, hogy mindkettő, a hegye és egy
keresztvas maga fölött áll, amit úgy hívnak, hogy
korona. Tehát maradj magasan a karokkal és
emeld meg a bal kezeddel a kardod
markolatgombját magad fölé és süllyeszd be a
hegyet a keresztvasa fölött a mellkasára. Ezt
kivédi a karddal és fellöki a hegyedet a
keresztvassal maga fölé. Tehát csavard keresztül
a kardodat a koronája alá a vágással a karjára,
és told meg. Így a koronát megtörted és ezzel
ellökted. Tehát vágj gyorsan a karjára és vonulj
vissza a vágással.
Ez a szöveg és a
magyarázat a négy állásról
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Csak négy állást tarts meg ezekből és menekülj
az általánostól57. Ökör, eke, bolond és tető58 ne
legyen neked ismeretlen.
Magyarázat: Figyelj, a négy állás, amik a négy
őr59, amiből vívnod kell. Az első állás neve az
ökör, így állsz benne. Állj a bal lábaddal elől és
tartsd a kardodat közel a jobb oldaladhoz, a
markolattal a fejed előtt úgy, hogy a
hüvelykujjad a kard alatt legyen és lógasd be a
hegyet az arca felé. Figyelj. A bal oldalon így állj
az ökörben. Állj a jobb lábaddal elől és tartsd a
kardodat közel a bal oldaladhoz, a markolattal a
fejed előtt úgy, hogy a hüvelykujjad alul legyen
és lógasd be a hegyet az arcába. Ez az ökör
mindkét oldalon.
Ez a második állás
Figyelj, a második állás neve az eke, így állsz
benne. Állj a bal lábaddal elől és tartsd a
kardodat
keresztezett
kezekkel,
a
markolatgombbal alul, a jobb oldaladhoz közel,
a csípődnél úgy, hogy a rövid éle felfele legyen és
a hegy az arca felé álljon. Figyelj. A bal oldalra
így állj az ekébe, állj a jobb lábaddal elöl és tartsd
a kardodat közel a bal oldaladhoz a
markolatgombbal alul, a csípődnél úgy, hogy a
hosszú él
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felfele legyen és a hegy az arca fele álljon. Ez az
eke mindkét oldalon.
Ez a harmadik állás
Figyelj, az állás neve a bolond, így állsz benne.
Állj a jobb lábaddal elől és tartsd a kardodat
kinyújtott karokkal magad előtt, a heggyel a
földön, hogy a rövid élet felfele fordítod.
A negyedik állás
Figyelj, az állás neve a tető. Így állsz benne. Állj
a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat a jobb
válladon vagy kinyújtott karokkal magasan a
fejed fölött és állj így az állásban.
Ez a szöveg és a magyarázat
a négy védésről
Négy védés van. Amik a négy állásnak komolyan
kárt okoz.
Magyarázat: Figyelj, előbb hallottad, hogy mi a
négy állás. Tehát tudnod kell a négy védést is,
amik az azonos négy állást törik. Tovább más
védés nem tartozik ide, mivel négy ütés van,
amik megtörnek. Figyelj, az elős ütés a
kampóütés, ami megtöri az állást, amit ökörnek
hívnak.
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Figyelj, a második ütés a keresztütés, ami a tető
állást töri meg. Figyelj. A harmadik ütés a sanda,
ami megtöri az állást, amit ekének hívnak.
Figyelj, a negyedik ütés a skalp, ami megtöri az
állást, amit bolondnak hívnak, és hogy a négy
állást miként törd meg az ütésekkel, azt a
megtalálod előrébb, az azonos ütésnél leírva.
Ez a szöveg és a magyarázat
arról, hogy nem kell védeni
A védés előtt állj állásba. Helyezkedj, az is
nagyon bátorít téged60.
Magyarázat: Figyelj, ez az, hogy nem úgy kell
védened, mint ahogy az átlagos vívó tesz,
amikor véd. Tehát tartsd a hegyedet a magasban
vagy az egyik oldalon és értsd meg, hogy a
védésben a heggyel nem tudod keresni a négy
nyílást. Ezért gyakran megütik őket, vagy
amikor védeni akarsz, tehát védj az ütéseddel
vagy a szúrásoddal és keresd Azonnal a heggyel
a következő nyílást. Tehát így nem tud majd
megütni egy mester sem a károdra.
Ez a szöveg és a magyarázat
arról, amikor valaki kivédett téged
és onnan mit kell tovább tenned
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Ha kivédtek és hogy miként kerülsz oda, arról
halld mit tanácsolok, menj fel, üss gyorsan
fenyegetéssel.
Magyarázat: Figyelj, amikor valaki kivédett
téged és nem akar lejönni a kardról és nem
akarja hagyni, hogy a darabodhoz juss. Tehát
menj a kardoddal a kardján fel magad fölé,
mintha fent akarnád levenni, és maradj a
kardon és üsd meg, üss a pengéjére a hosszú
éleddel és még egyet a fejére.
Ez a szöveg és a magyarázat
a négy ráhelyezésről
Helyezd rá négy végen, maradj ott,
tanuld ezt, ha be akarod fejezni.
Magyarázat: Figyelj, négy ráhelyezés van, ami a
komolyhoz61 tartozik, így tedd, amikor gyorsan
meg akarod ütni, vagy sebesíteni. Így tedd,
amikor az elővívásban a kardoddal odaérsz
hozzá. Tehát állj az ökör állásba vagy az ekébe,
ha ekkor felülről akar megüti vagy alulról
megszúrni. Tehát figyelj, amikor a kardját
felemeli és ütni akar vagy alul visszahúzza és
meg akar szúrni. Tehát gyere te előbb és lődd be
a hosszú hegyet
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a következő nyílásra, mielőtt az ütését vagy
szúrását megtenné, és várj, hogy rá tudsz-e
helyezni. Azonosan tudd akkor is, amikor alsó
ütéssel üt meg. Tehát lődd be a hegyedet, amint
alulról elindítja az ütését, és tedd ezt mindkét
oldalra. Ha észreveszi ezután a ráhelyezést.
Tehát maradj a kardoddal az övén és dolgozz
fürgén a következő nyílásra.
Ez a szöveg és a magyarázat
a követésről
A követést kétféle módon tanuld meg, vagy vágj
a fegyverére. Két külső elvétel62. A munkádat
ezután kezd és vizsgáld meg a veszélyt63, hogy
erős-e vagy gyenge.
Magyarázat: Figyeld meg, hogy a követés sok és
számos és ahhoz tartozik, amit az ütésből vagy a
szúrásból teszel nagy óvatossággal, az ellen a
vívó ellen, aki ellened szabad és hosszú
ütésekkel vív, és különben sem ismeri a kard
helyes művészetét.
A követést így tedd
Amikor odaérsz hozzá az elővívással. Állj a bal
lábaddal elől a tető állásban és figyeld meg jól,
hogy mit
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vív ellend. Ha felülről hosszan feléd üt, akkor
várd meg, amíg nem ér el az ütéssel. És figyeld
meg, amint a kardja az ütésével önmaga alá
megy a föld felé. Tehát ugorj a jobb lábaddal és
üsd meg felülről a fején, mielőtt a kardjával
visszajönne. Így megütöd.
Az ezt követően leírt darabot
külső elvételnek hívják
Figyeld meg, amikor megüt és te követed az
ütéssel a nyílására, ha ezután gyorsan magasra
megy fel a kardjával és alulról a kardodra kerül.
Tehát maradj erősen rajta. Hiszen felemeli a
kardjával a kardodat egészen maga fölé. Tehát
ugorj be a bal lábaddal a jobbja mögé és üsd meg
a kereszttel vagy más módon a gomboddal a
jobb oldalán és dolgozz gyorsan tovább körbe a
bal oldala felé a duplázással, vagy máshogy más
darabokkal. Az után, ahogy megérezted erős-e
vagy gyenge a kardon.
Itt figyelj meg egy jó követést
a kardon alsó ütésből
Figyeld meg, amikor alsó ütésekből vívsz ellene
vagy csapásokból vagy abban az állásban állsz
ellene, amit
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bolondnak hívnak. Ha ekkor ráesik a kardjával
a kardodra akkor, amikor felfele jössz. Tehát
maradj a kardoddal alul az övén és emeld fel. Ha
ekkor becsavar a kardon a hegyével az arcodra
vagy a mellkasodra. Tehát ne hagyd lejönni a
kardról és menj utána azon és dolgozz a
hegyeddel a következő nyílásra. Vagy ha leüt a
kardról körbe, akkor menj utána vagy kövesd64
a heggyel, ahogy korábba. Figyeld, minden
ütésből és minden állásból követned kell, amint
észreveszed, hogy túl ütött előtted vagy
kinyitotta magát a kardjával, vagy várj, hogy a
követéssel se ne nyisd ki magad, se ne üss túl, és
ezt mindkét oldalon figyeld meg.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot az érzésről, és
a szóról, amit Azonnalnak hívnak
Az érzést tanuld meg, az Azonnal szó
vágva sebesít.
Magyarázat: Figyeld meg az érzést és az Azonnal
szót, a legnagyobb és a legjobb művészetet a
kardban és aki mestere a kardnak vagy az akar
lenni, és nem tudja az érzést és nem ismeri
emiatt az Azonnal szót, az hát nem is mester,
hanem
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egy bölény a karddal. Ezért ezt a két dolgot kell
nagyon jól megtanulnod minden előtt, hogy jól
érthesd.
Itt figyeld meg a tanítást az érzésről és
a szóról, amit Azonnalnak neveznek
Figyeld meg, amikor az elővívással odaérsz
hozz, és egyikőtök a másikkal leköt a kardon.
Tehát amint a kardok összecsattannak, a
kezedben érzned kell, hogy ő gyengén vagy
erősen kötött le és amint ezt észrevetted,
gondolj az Azonnal szóra. Tehát azzal
egyidőben, hogy észrevetted ezt, fürgén kell
dolgoznod a kardon, hogy megüsd, mielőtt
védhetné.
Itt figyeld meg
Hogy az érzés és az Azonnal szó egyazon dolog
és az egyik nincs meg a másik nélkül és ezt úgy
értsd, hogy amikor lekötöttél a kardján, akkor a
kezedben kell érezned az Azonnal szóval.
Viszont, a kardon gyenge vagy erős és amint ezt
megérezted az Azonnallal kell dolgoznod a
gyenge és az erős után. Valamint ez a két dolog
nem más mint, egy65, és az Azonnal szó benne
van minden korábbi darabban. És ezt így értsd:
Azonnal duplázz, Azonnal mutálj,
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Azonnal válts át, Azonnal fuss át, Azonnal vedd
a vágást, Azonnal birkózz vele, Azonnal vedd el
a kardját, Azonnal tedd, amit a szíved kíván. Az
Azonnal egy éles szó, ami a kard minden olyan
mesterét megvágja, aki nem ismeri vagy érti a
szót. Ez a művészet kulcsa.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot azonban a követésről
Követés kétszer találja el,
az öreg vágást tedd vele.
Magyarázat: figyeld meg azt, hogy a követést
próbáld mindkét oldalra és a vágást ne felejtsd
el közben, ezt így értsd. Amikor valaki elüt
előtted, legyen az a jobb vagy bal oldalról. Tehát
üss utána a nyílására, ha ezután felmegy és leköt
alul a kardon. Tehát figyeld meg, amint egyik
kard a másikon csattan vágd meg, Azonnal, a
nyakán, vagy ess rá a hosszú éleddel a karjára és
vágj gyorsan.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a túlnyúlásról
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Aki alulra célozz, azon túlnyúlnak és
megszégyenül, ha fent csattan, légy erős ezt
dicsérem. Tedd a munkád vagy kétszer erősen.
Magyarázat: Figyelj, ez akkor van, amikor az
elővívással odamész hozzá. Ha ekkor alulról üt
rád az alsó nyílásodra, akkor ne védd, hanem
üss egy erőset felülről a fejére. Vagy ha alsó
ütéssel üt meg, akkor figyeld meg, amint felfele
jön az alsó ütéssel, akkor lődd be a hegyedet
hosszan az arcába vagy a mellkasába és helyezd
rá fent, így nem akar majd alulról elérni, mivel
minden felső ráhelyezés megtöri és védi66 az
alsót. Ha felfele védi és alulról köt rá a kardodra,
akkor maradj rajta a hosszú éleddel erősen a
kardján és dolgozz fürgén a következő nyílásra
vagy hagyd őt dolgozni és menj az Azonnallal,
így eltalálod.
Itt figyeld meg a szöveget és
magyarázatot, hogy miként kell
szúrást és ütést félrehelyezni
Tanulj félrehelyezni ütést, szúrást, művészien
sebesíteni. Aki rád szúr azt a hegyed eltalálja és
az övét megtöri. Mindkét oldalról találj, minddel
akarj lépni.
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Magyarázat: Figyeld meg, a félrehelyezést így
tedd, amikor az elővívással odaérsz hozzá, és
úgy áll, mintha meg akarna szúrni. Tehát tedd a
bal lábad előre és állj ellene az eke állásban a
jobb oldaladon és adj neki nyílást a bal
oldaladdal. Ekkor ugyanezen nyílásra szúr.
Tehát csavard a kardodat a bal oldaladra a
szúrása ellen a rövid éleddel a kardjára és ezzel
helyezd félre és lépj vele a jobb lábaddal és szúrd
meg Azonnal az arcán vagy a mellkasán.
Egy másik darab
Figyelj, amikor a jobb oldaladon állsz az ekében,
ekkor feléd üt a bal oldaladra, felülről, a fejedre.
Tehát menj -67 fel a kardoddal és ezzel együtt
csavard fel a bal oldalad felé az ütése ellen a
markolatodat a fejed elé és lépj ezzel együtt a
jobb lábaddal és szúrd meg az arcán vagy a
mellkasán, ezt a darabot tedd meg az ekéből
mindkét oldalon.
Ez a szöveg a magyarázat arról,
hogy miként kell átváltani
Átváltani tanulj mindkét oldalról, szúrj
komolyan, aki rád köt azt az átváltás biztosan
megtalálja.
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Magyarázat: Figyelj, az átváltás sokféle és
számos. Az ellen a vívó ellen próbáld, szeret
védeni és az ellen, aki a kardodra üt és nem a test
nyílásaira. Ezt teljesen jól kell megtanulnod
nagy óvatossággal, hogy ne tudjanak rád
helyezni vagy valami mással jönni, miközben
átváltasz.
Az átváltást így is próbáld
Amikor az elővívással odaérsz hozzá. Tehát üss
rá egy erőset felülről, ekkor ő ismét ellened üt a
kardodra és nem a testedre. Akkor hagyd a
hegyet az ütéssel a kardja alatt átváltani, amint
a kardra rákötött és szúrd meg a másik oldalon
a mellkasán, ha észreveszi a szúrást és utána
megy a kardjával a szúrásnak Azonnal egy
védéssel. Tehát válts át ismét és ezt aközben
tedd, amikor a védésével a kardod után megy.
Vagy. Amikor az elővívással odaérsz hozzá.
Tehát tedd a bal lábad előre és állj meg a hosszú
hegyben az arca felé, ekkor feléd üt felülről
alulra, vagy alulról felülre a kardodra és ki akar
ütni az útból vagy erősen rád akar kötni. Tehát
hagyd a hegyedet alulra menni és szúrd meg a
másik oldalon. Ezt tedd minden
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ütés ellen, amivel a kardodra ütnek.
Ezt is figyeld meg
Hogyan kell átváltanod az ellen, aki rád akar
helyezni, miközben átváltasz és ezt így hajtsd
végre, amikor kivéd téged és hagyja, hogy a
hegye közel hozzád elmenjen oldalra. Tehát
válts az ismert módon át és szúrd meg a másik
oldalon. Vagy ha a heggyel az arcod előtt marad
vagy hasonlóan másik nyílásodon. Tehát ne
válts át, maradj a kardján és dolgozz azzal a
következő nyílására. Tehát nem szeretne majd
követni vagy rád helyezni.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a húzásról a kardon
Lépj közel a kötésben, a húzással jó dolgokat
találsz. Húzás, ha ő talál, húzz még. Olyan
munkát találsz, ami fájdalmat okoz neki. Húzz
minden találatot, ha a mestert akarod becsapni.
Magyarázat: Figyeld meg, hogy a húzás a
mester elleni tettekhez tartozik, aki erősen ráköt
a kardodra és a kard kötésében ott marad és arra
akar várni, hogy az ellenfele le akar ütni róla
vagy le akar húzódni a kardról. Hogy ő így
követni tudjon a nyílásra. Ha be akarod
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az ehhez hasonló mestert csapni, vagy meg
akarod téveszteni. Tehát tedd a húzást így, üsd
meg jobb oldalról erősen a fején, ezután elindul
a kardjával erősen az ütésre és védeni akar vagy
a kardodra üt. Tehát húzd vissza a kardod
magad felé, amint ráköt és szúrd meg a másik
oldalon, és68 minden találat és kard kötés ellen.
Figyelj meg egy másik húzást
Amikor lekötött a kardodon. Ezután megáll
előtted a kötésben és arra vár, hogy le akarsz-e
húzódni a kardról. Tehát tegyél úgy, mintha
rántani akarnál és maradj a kardon és csak fél
pengéig húzd vissza a kardod magad felé és
szúrd meg gyorsan a kardján ismét az arcán
vagy a mellkasán. Ha nem találod el egyenesen
a szúrásoddal, akkor dolgozz a duplázással vagy
más módon más darabokkal, ami számodra a
legjobb.
Itt figyeld meg a szöveget és
a magyarázatot az átfutásról és a
karddal való birkózásról
Az átfutást hagyd lógni, a gombbal fogd el, ha
birkózni akarsz, aki erős ellened, az átfutásra
azzal figyelj.
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Magyarázat: Figyeld meg az átfutás és a birkózás
kettős dolog a karddal, amikor is az átfutás az a
test birkózás, ahogy a kar birkózás is, és ahhoz
tartoznak, amit az ellen a vívó ellen tegyél, aki
szeret lerohanni.
Az átfutás, az elsőt így tedd
Figyelj, amikor lerohan, és magasra megy fel a
karjaival és felülről akar erővel föléd kerekedni.
Tehát menj te is magasra a karokkal és tartsd a
kardodat a bal kezeddel a markolatgombnál
fogva a fejed fölött és hagyd, hogy a penge a
hátad fele lefele lógjon, és fuss be a fejjel a karon
keresztül a jobb oldala felé és ugorj a jobb
lábaddal a jobb lába mögé és az ugrással menj rá
a jobb karoddal a bal oldala felé előre, teljesen a
teste körül, és szorítsd is rá a jobb csípődre és
dobd el magad előtt hátra fele a fejére.
Egy másik test birkózás
Figyelj, amikor lerohan téged felfele kinyújtott
kezekkel és tegyél te is így. Tehát fuss át rajta a
fejeddel, a jobb oldala felé és hagyd a kardodat a
hátad fele hátra lógni, ahogy előbb írva volt és
lépj a jobb lábaddal előre a jobb lábához, és
menj rá a jobb kezeddel a jobb karja alatt át, a
teste körül és szorítsd a jobb csípődhöz és dobd
el
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magad mögé, ezt a két birkózást tedd mindkét
oldalra.
Egy másik test birkózás
Figyelj, amikor lerohand a jobb oldaladra és
magasra megy a karjaival és tegyél hasonlóan.
Tehát tartsd a kardodat a jobb kezedben a
markolatgombbal a hegy69 fele és lökd el a
keresztvassal a karját és a kardját magadtól és
ugorj be a bal lábaddal előre, mindkét lábához
és menj rá a bal karoddal teljesen hátra a teste
körül és szorítsd rá a bal csípődre és dobd el
magad elé.
Egy másik test birkózás
Figyelj, amikor lerohnna és magasan van a
karjaival és te is tegyél így neki. Tehát tartsd a
kardod jobb kezedben és lökd el a karjánál fogva
magadtól, és ugorj be a bal lábaddal a jobbja
mögé, és menj a bal karoddal alulról a
mellkasára a bal oldalán, és szorítsd rá a bal
combodra, és dobd el magad mögé. A két
birkózást tedd mindkét oldalra.
Itt figyeld meg a kar
birkózást a karddal
Figyelj, amikor lerohan a karddal és a kezét
alacsonyan tartja. Tehát fordítsd ki a bal kezedet
és fogd meg vele a jobbját belülről, mindkét
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keze között és lökd ezzel magadtól a bal
oldaladra és a jobboddal üsd meg a karddal a
fején. Vagy, nem akarod megütni. Tehát ugorj a
jobb lábaddal a balja mögé, és menj a jobb
karoddal előre a nyaka elé vagy mögé, és dobd el
ezzel a jobb térdeden.
Egy másik kar birkózás
Figyelj, amikor lerohan a karddal és alacsonyan
van a kezeivel. Tehát engedd el a bal kezeddel a
kardod, és a jobbal vidd be a gombodat kívülről
a jobb keze fölé, és nyomd meg ezzel lefele és
fogd meg a bal kezeddel a jobb könyökét, és
ugorj be bal70 lábaddal jobbjáért, és lökd el a
fölött.
Még egy kar birkózás
Figyelj, amikor lerohan a karddal. Tehát hagyd
a kardod leesni, és fordítsd meg a jobb kezedet,
és fogd meg vele kívülről az övét, és a baloddal
fogd meg a jobb könyökénél fogva, és ugorj be a
bal lábaddal a jobbjáért, és lökd meg a jobb
kezeddel a jobb karját a balod fölött, és ezzel
együtt emeld fel. Így eltörheted a karját vagy
magad előtt a bal lábadon eldobhatod, ha
akarod.
Itt figyelj meg egy kard elvételt
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Figyelj, amikor lerohand téged a kardon. Tehát
fordítsd ki a bal kezedet, és menj vele a jobb
karja fölé és fogd meg vele a kardját a két keze
között a markolatnál fogva, és rántsd meg ezzel
a bal oldalad felé. Tehát elveszed a kardját.
Még egy kard elvétel
Figyel, amikor véd téged vagy más módon a
kardodra köt. Tehát fogd meg a bal kezeddel
mindkét kardot a pengék közepénél, és fogd
őket szorosan össze, és menj fel a jobb kezeddel
alulról át a gomboddal elölről mindkét keze fölé,
és nyomd ezzel felfele a jobb oldalad felé, így
nálad marad mindkét kard.
Itt figyeld meg a szöveget és
a magyarázatot a levágásról
Vágd le a keményet alulról
mindkét veszélyeztetésben.
Magyarázat: Figyelj, ez az, amit akkor tegyél,
amikor erősen ráköt a kardodra felülről vagy rá
esik, és ezt így értsd. Amikor elővívást alsó
ütésekből, vagy a csapásokból teszed, vagy a
bolond állásban állsz ellene. Ekkor ráesik a
kardjával
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felülről a kardodra, amint felfele jössz. Tehát
maradj alul a kardon és emeld fel a rövid éleddel
magad fölé. Ekkor lefele nyomja a kardodat.
Tehát csapj alulról a kardoddal a kardja
pengéjére magad mögé le a kardjáról és üsd meg
a másik oldalon a kardját majd gyorsan felülről
még egyet a szájára.
Egy másik
Amikor az elővívást alsó ütésekből teszed vagy a
bolond állásban állsz. Ekkor ráesik a kardjával a
tiedre, közel a keresztvashoz, amint felfele jössz
úgy, hogy a hegye jobb oldalad felé, kifele*
*jobb megy. Tehát menj fel fürgén a gomboddal a
oldalra kardja fölé és üsd meg a hosszú éllel a fején.
kifele 44
Vagy ha úgy köt rád, hogy a hegye71 a bal
oldaladon van. Tehát menj fel a gombbal a
kardja fölé és üsd meg a rövid éleddel a fején.
Ezt úgy hívják, hogy megragadás.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a négy vágásról
Négy vágás van. Kettő alul és
kettő felül.
Magyarázat: Figyeld meg a négy vágást, tudd,
hogy az első kettő ahhoz a tartozik, amit
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az ellen a vívó ellen tegyél, aki a védésből vagy a
kard kötéséből szeret körbe ütni kereszttel vagy
más módon a másik oldalra. Azt így törd meg,
amikor leköt a kardodra a bal oldaladon és azzal
együtt gyorsan körbe üt a bal lábával a jobb
oldalára. Tehát ess rá a hosszú éleddel felülről a
mindkét karját és told el a vágással magadtól.
Ezt mindkét oldalra megteheted mindig, amikor
a védésből körbe üt vagy leüt a kardról. Figyelj.
A két alsó vágás ahhoz tartozik, amit az ellen a
vívó ellen tegyél, aki szeret lerohanni
kinyújtotta karral. Ezt így tedd, amikor a
kardodra köt és magasra megy fel a karjaival és
lerohan téged a bal oldaladra. Tehát fordítsd át
a kardodat úgy, hogy a hüvelykujjad alulra
kerüljön, és ess rá a hosszú éleddel a
markolatgomb alatt a karjára, és told meg a
vágással magad fölé. Vagy lerohan téged
kinyújtott karokkal a jobb oldaladra. Tehát
fordítsd át a kardodat úgy, hogy a hüvelykujjad
alulra kerüljön, és ess rá a rövid éleddel a
markolatgombja alatt a karjaira, és toldd meg a
vágással magad fölé. Ez a négy vágás.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a vágás megváltoztatásáról
A vágásod fordítsd lapra,
told a kezeket.
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Magyarázat: Figyeld meg, ez az, ahogy a két alsó
vágásból tenned kell a két felsőt. Ezt így értsd.
Amikor lerohan téged a bal oldaladra kinyújtott
karokkal. Tehát fordítsd át a kardodat, és ess
rá a hosszú éleddel a markolatgombja alatt a
karjára, és told meg teljesen magad fölé és lépj
ezzel együtt a jobb oldala felé és fordítsd a
markolatgombod alul át és ne gyere le a karjáról
a kardoddal és fordítsd a kardot az alsó vágásból
a felsőbe a hosszú éllel a karján és told meg a
vágással magad fölé. Vagy ha lerohan téged
kinyújtott karokkal a jobb oldaladra. Tehát
fordítsd át a kardodat úgy, hogy a hüvelykujjad
alulra kerüljön. Tehát fordítsd rá a kardod a
rövid éllel a markolatgomb alatt a karján, és told
meg teljesen magad fölé, és lépj ezzel együtt a
bal oldaladra és hagyd, hogy a markolatgombot
alul átmenjen és fordítsd rá a kardodat a hosszú
éllel felülre, a karja fölé és told el a vágással
magadtól.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a két alsó akasztásról
Két akasztás van egy kézből a földről minden
veszélyben. Ütés, szúrás, állás, gyenge vagy erős.
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Magyarázat: Figyeld meg a két akasztást a
földről, ami az eke mindkét oldalon, és amikor
ebből akarsz vívni vagy vívsz. Tehát ebben meg
kell legyen az érzés az ütésekben és a
szúrásokban és a kard minden kötésében, hogy
ő abban gyenge vagy erős. Szintén ebből kell
tenned négy csavarást, és minden egyes
csavarásból egy ütést, egy szúrást, és egy vágást,
és mást tegyél minden veszélyben úgy, mint a
felső akasztásból.
Itt figyeld meg a szöveget és a
magyarázatot a beszélő ablakról
Csinálj beszélő ablakot, állj szabadon, lásd meg
a dolgát. Üsd meg, amint mozdul72, aki előtted
visszavonul. Őszintén mondom neked, senki
nem védheti magát mozgás nélkül. Ha ezt
megérted, ütéshez nem fog jutni.
Magyarázat: Figyelj, korábban hallottad, hogy
miként áll a karddal a négy állásba, amiből
vívnod kell. Viszont már tudnod kell a
beszélőablakot, ami szintén egy állás, amiben
teljesen biztosan megállhatsz, és a hosszú hegy
állása, ami a legnemesebb és legjobb védés a
karddal, amiből jól tudsz vívni, kényszeríted
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ezzel az ellenfeled, hogy a bánatára ütni hagyjon
téged, és nem szeretne majd a hegy előtt se
ütéshez se szúráshoz jutni.
Így állj a beszélő ablakba
Amikor az elővívásban odamész hozzá
valamelyik ütéssel, amivel csak odaérsz hozzá,
legyen az alsó vagy felső ütés. Tehát hagyd, hogy
a hegyed teljesen hosszan az ütéssel kilőjön az
arcába vagy a mellkasába. Ezzel arra
kényszeríted, hogy védenie kelljen vagy a kardra
rákötnie, és amikor ő így lekötött, akkor maradj
rajta erősen a hosszú éleddel a kardon, és állj ott
szabadon és nézd meg a dolgát, hogy mit fog
ellened vívni. Visszahúzza hátra magát a
kardról. Akkor kövesd őt a hegyeddel a
nyílására. Vagy leüt a kardról körbe a másik
oldalra. Tehát köss rá az ütésére erősen fent a
fejére, vagy ha se nem akar visszavonulni a
kardról, se nem üt körbe. Tehát dolgozz a
duplázással vagy máshogy más darabokkal.
Annak megfelelően, hogy gyengének vagy
erősnek találtad.
Így állj a beszélő ablakba73
Ez egy másik állás, aminek a neve szintén
beszélő ablak. Figyelj, amikor az elővívásban
tisztán74 odaérsz hozzá. Tehát tedd a bal lábad
előre, tartsd kifelé a hegyedet hosszan a
karjaiddal az arca vagy a mellkasa felé, amint az
ő
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kardjára rákötsz, és állj szabadon, és nézd meg,
hogy mit akar ellened vívni. Ekkor hosszan
felülről ráüt a fejedre. Tehát menj fel, és csavarj
rá a kardoddal az ütésére az ökörbe, és szúrd
meg az arcán. Vagy ha a kardra üt és nem a
testre, akkor válts át és szúrd meg a másik
oldalon. Lerohan és magasan tartja a karjait,
akkor tedd az alsó vágást vagy fuss át rajta
birkózással. Ha alacsonyan tartja a karjait,
akkor használd a kar birkózásokat. Valamint
megtehetsz minden darabot a hosszú hegyből.
Itt figyeld meg a szöveget és a magyarázatot
a négy akasztás és a nyolc csavarás
iránymutatásáról a karddal, ami a jegyzetben
található
Aki teljesen vezet és jól tör, és végül jól készül,
és különösen töri mind a három csodát, aki jól
akaszt, és jól teszi hozzá a csavarást, és nyolc
csavarás jó egyensúllyal megfontoltan, és
minden csavarásból három van, így értem, tehát
huszonnégy darab van csak, mindkét oldalon
nyolc csavarást tanulj lépéssel és a veszély
bizonyítéka nem más, mint a gyenge vagy az
erős75.
Magyarázat: Figyelj, ez egy tanítás és egy
figyelmeztetés76 az akasztásról és a csavarásról a
kardban, amivel teljesen gyakorlottnak és
késznek kell lenned, hogy fürgén ismerten77
tudjad vezetni
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és a törést egy másik vívó darabjai ellen jól
tudjad, abból bátran tudd tenni. Mert az
akasztásból négy van, az ökör fent két oldalon.
Ami a felső két akasztás és az eke alul mindkét
oldalon. Ezek a két alsó akasztás. A négy
akasztásból nyolc csavarást vigyél, az ökörből
négyet és az ekéből négyet, és továbbá
ugyanezen nyolc csavarást szintén meg kell
vizsgálnod és jó úton tenned, mindegyik
csavarásból máshogy kell tenned a három
csodát, ami egy ütés, egy szúrás és egy vágás.
Itt is figyeld meg, hogy a felső két akasztásból,
tehát az ökörből a jobb oldalon és a bal oldalon
miként kell tenned a négy csavarást. Az első két
csavarást az ökörből csak a jobb oldalról így
tedd. Amikor az elővívással odamész hozzá.
Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat
a jobb oldaladon a fejed előtt az ökörben. Ekkor
ő rád üt felülről a jobb oldaláról. Tehát csavard
a bal oldaladra az ütése ellen a rövid éledet a
kardjára szintén az ökörbe és szúrd meg fent az
arcán, ez egy csavarás. Figyelj. Az erősével védi
a szúrásod és kikényszeríti a kardodat oldalra,
akkor maradj a kardon és
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csavarj tovább a jobb oldaladra fent az ökörbe és
szúrd meg fent az arcán, ez a két csavarás a
kardon az egyik felső akasztásból a jobb oldalon.
Itt figyeld meg, ez a másik két csavarás az
ökörből a bal oldalon, amit így tegyél. Amikor az
elővívással odamész hozzá. Tehát állj a bal
oldaladon az ökör állásban, ekkor rád üt felülről
a bal oldaláról. Tehát csavard rá az ütése ellen a
jobb oldaladra a hosszú éledet a kardjára és
szúrd meg fent az arcán, ez egy csavarás. Figyelj.
Védi a szúrást és kitolja a kardodat oldalra.
Tehát maradj a kardján és csavard a bal
oldaladra, szintén az ökörbe, a hosszú éledet a
kardjára és szúrd meg fent az arcán. Ez a négy
csavarás a felső két akasztásból a bal és a jobb
oldalról.
Most tudnod kell, hogy az eke mindkét oldalon
a két alsó akasztás, amikor beállsz az egyikbe,
vagy vívsz belőle. Tehát innen is teheted a bal és
a jobb oldalról a négy csavarást, mindegyik
veszélyeztetésével78, mint ahogy a felső
akasztásból tennéd, így lesz nyolc csavarás, és
figyeld meg, amikor csak csavarsz gondolj
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mindegyik csavarásnál külön az ütésre, és a
szúrásra, és a vágásra. Így jön ki a nyolc
csavarásból huszonnégy darab. És hogy miként
kell a huszonnégy darabot a nyolc csavarásból
tenned arról mindent megtalálsz korábban a
magyarázatokban leírva.
Itt figyeld meg szintén. Hogy a nyolc csavarást
nem tudod jól megtenni, csak ha lépsz is vele
mindkét
oldalon,
és
hogy
jó
előre
megbizonyosodsz nem másról, mint a két
veszélyről. Amikor leköt a kardodra, hogy a
veszélyeztetése gyenge vagy erős. Először,
amikor ezt felfedezted, tehát csavarj és dolgozz
a négy nyílásra, ahogy korábban leírva állt.
Valamint azt is tudd, hogy minden vívót, aki
csavar a kardon és nem ismeri az érzést a kardon
meg fognak ütni a csavarással. Ezért
szorgalmazd79 magad arra, hogy az érzést és az
Azonnal szót jól figyeld meg, mert ebből a két
dologból származik a vívás minden művészete.
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Alhÿe hebt sich an dye zedel der Ritterlichen
kunst des fechtens dye do geticht vnd gemacht
hat Johans Liechtenawer der ain hocher maister
In den künsten gewesen ist dem got genadig seÿ
| Des ersten mit dem langen swert | Dar nach
mit der glefen | vnd mit dem swert zw roß | Dar
nach mit dem kürtzen swert zw° champf | vnd
dar umb dÿ kuñst fur~sten | vnd herren | Ritter
vnd knechten zw gehört das sy dy wissen | vnd
lernen sullen | So hat er die selbig kunst igleich
besunder lassen schreiben mit verporgen | vnd
verdackten wo°ten | Dar umb das sÿ nit
yderman vernemen noch versteen sol | als du sÿ
her nach geschriben wirst vinden | vnd hat das
getan durch der leichtfertigen schirmaister
willen | Dÿe Irr kunst gering wegen | das sein
kunst von den selbigen maisterñ nicht gemain
noch geoffenwart sol werden solichen lewten
die | dye kunst In wirden nicht behalten als an
dañ der kunst zw gehört ~
Das ist dy vor red
| Junck ritter lere | Got lieb haben frawen Jo ere
|So wechst dein ere | Vbe ritterschafft | vnd lere
|kunst dye dich zyret | vnd In kriegen zu eren
hofiret | Ringes guet fesser | Glefen sper swert
|vnd messer | Mandleich bederben | vnd In
anderñ henden verderben | Haw drein vnd
hurrt
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dar | Rausch hin trif oder la farñ | Das yn die
weyssen Hassen | dye mann sicht preysen || Dar
auff dich fasse | Alle kunst haben leng vnd
masse
Das Ist ein gemaine ler
des langen Swerttes
| Wildu kunst schauen | Sich linck gen und recht
mit hawen | Vnd linck mit rechten | Ist das du
starck gerest vechten | wer nach get hauen | Der
darff sich kunst wenig fräwen | Haw nahent was
du wild |kain wechslär kumpt an deinen schilt |
zw° kopff zu° leib | dÿe zegt nicht vermeÿd | Mit
gantzem leib vicht was du starck gerest treÿben
| Hör was da slecht ist | Vicht nicht oben linck |
So du recht pist |Vnd ab dw linck pist | Im
rechten aug sere hinckes| Vor und nach dy zway
ding | Sind aller kunst ain vrsprinck | Swech vnd
sterck | Inndes | Das wort do mit mit merck | So
magstu lernen | Mit kunst arbaitten vnd weren
| Erschrickstu gern | kain vechten nÿmmer
gelerñ | ffünff häw lere von der rechtñ hant | wer
dy were denn wir geloben | In kunsten gerñ zw°
lon
Das Ist der text
| Zorñ haw krump twer | hat schiler mitt
schaitlar |Alber vorsetzt | Nach reysen vber lauff
häw setzt |Durch wechsel zuck | durchlauff |
Abschneid hende druck | heng wind mit
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plösen | Schlach vach streich stich mit stössen
Der zorñ haw
| Wer dir öberhäwt | zorñhaw ort dem drawt |
wirt er es gewar | Nÿm oben ab öne far | Piß
starck her wider | wind stich sicht leger waich
oder (Buchstabe »h« getilgt) ers nÿm es nyder |
Das eben merck haw stich leger | waich oder
hert Inndes | vnd var nach an hürt | Dein krieg
sey nicht gach | Wes der krieg | Rempt oben
nÿden | wirt er beschempt | In allen winden |
Haw stich schnÿdt lere vinden | Auch soltu mit
prufen | Haw stich oder schnÿd | In allen treffen
| den maisterñ wiltu sy effen ~
Dÿe vier plossen
| Vier plössen wisse | Reme so schlestu gewisse
|An alle vare | An zweÿfel wie er geparr
Dye vier plossen
zw prechen
| Wildu dich rechen | Dye vier plöss kunstlich
prechen | Oben duplir | Nyden recht mutir | Ich
sag fur war | Sich schützt kein man ane far |
Hastu vernomen | zu slag mag er klain kummen
Der krump haw
| Krump auff behende | wirff dein ort auff dye
hende | krump wer wol setzt ~
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| Mit schriten vil haw letzt | Haw krump zu°
flechen| Den maisterñ wiltu sy swechen | wenn
es glitzst oben | So stand ab das wil ich loben |
krump nit kurtz haw | Durch wechsel do mit
schaw | krump wer dich Irret | Der edel kriegk
in vor wirret | Das er nicht weiß vor war | wo er
sey ane far
Der twer haw
| Twer benympt | was vom tag her chümpt |
Twer mit der sterck | Dein arbait do mit me°ck
| Twer zw dem pflueg | zw dem ochsen hart
gefüg | Was sich wol twert | mit sprüngen dem
haupt gevert | Veler wer fürt | Von vnden nach
wünscher rurt | Vekerrer twingt | Durchläuffer
auch mit ringt | den elpogen |Gewiß nÿm spring
im in die wage | Veler zwifach |Trifft mann den
schnit mit mach | Zwifach es fürpas| Scheitt in
linck vnd pis nicht las ~
Der schilhaw
| Schiler ain pricht | was püffel slecht oder sticht
|wer wechsel drawt | schiler dar aus Inn beraubt
|Schil kürtzt er dich an | Durch wechsel gesigt
im an| Schill zw dem ort | vnd nym den hals ane
vorcht |Schill zw° dem öberñ | haubt hend wild
du bedöberñ ~
Der schaittelhaw
| Der scheitlar dem antlützt ist gevar | Mit seiner
kar | der prüst vast gefer
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| was von ÿm kümpt | Dÿ kron das abnympt
|Schneid durch dye kron | So prichstu sye hart
schon | Dÿe striche druck | Mit schnÿtten sÿ ab
zuck ~
Dÿe vier leger
| Vier leger allain | Da von halt | vnd fleuch dye
gemain | Ochs pflueg alber | vom tag sey dir
nicht unmär ~
Dye vier vor Setzen
| Vier sind vor setzen | dye dÿ leger auch sere
letzen | Vor fursetzen hüett dich | Geschicht das
auch ser es müt dich | Ob dir vor setzt ist | vnd
wie das dar chömen ist | Hör | was ich dir ratte
| Reiß ab haw schnell mit drate | Setz an vier
enden pleib dar auff lere wildu enden
Von Nach Reÿsen
| Nach raisen lere | zwifach oder scheneid in die
were | zway ewssere mynne der arbait dar nach
begÿnne | vnd prüff dÿe gefert | Ob sÿ sind |
waich oder hert | Das fulñ lere | Inndes das wort
schneidet sere | Nach raÿsen zwifach | Trifft
mann den alten schnit mit mach ~
von überlauffen
| Wer vnnden rempt | vber lauff denn der wirt
beschempt | wenn es klitzst oben | So sterck das
ger ich loben ~
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| Dein arbait mache | Oder herte druck zwifache
Von absetzen
| Lere absetzen | haw stich kunstlich letzen | wer
au°ff dich sticht | Dein ort trifft | vnd seinen
pricht |Von paiden seitten | Triff alle mal wiltu
schreiten
Von durchwechselñ
| Durchwechsel lere | von paiden seitten stich
mit sere | Wer auff dich pindet | du°rchwechsel
In schier vindet
von zucken
| Trit nahent Inn pinden | Das zucken gibt gu°te
fünde | Zuck trifft er | zuck mer Arbait erfinde
|Das tu°t ym we | Zuck allen treffen | den
maisterñ wiltu sÿ effen
von Durchlauffen
| Durchlauff las hangen | Mit dein knopff greiff
wiltu rangen | Wer gegen dir sterckt | durchlauff
do mit merck
von abschneiden
| Schneid ab dÿ herten | von vnden in baiden
geferten | Vier sind der schnÿdt Zwen vnden |
zwen oben mit
von hend drucken
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| Dein schneid wende | zw flechen druck dÿe
hende
von tzwaien hengen
| Zwaÿ hengen werden | Aus ein° hant von der
erden | In allem geferte | Haw stich leger waich
oder herte
von sprechfenster
| Sprechfenster mach | Stant freileich besich
sein sache | Slach in das er schnobe | wer sich
fur dir zeuhet abe | Ich sag dir für war | Sich
schütz kain man ane far | Hastu vernum~en zu
slag mag er clain kummen
Das ist die beschliessung der zedel
| Wer wol fürt vnd recht pricht | vnd endlich gar
bericht | vnd pricht besunder | Igleichs in dreÿ
wunder | wer recht wol henget | vnd winden do
mit pringet | Vñ winden acht | Mit rechtñ wegen
betracht | vnd io[?] ir eine | Der selben winden
selbdritt ich meine | So sind ir zwaintzigk | vnd
vier zell sÿ antzigk | von paiden seittñ | Acht
winden lere mit schreiten | Vnd pruef dÿe gefert
| Nicht mer nür waich oder hert
Das Ist Maister Johansen
liechtenäwer ross vechten
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| Dein sper bericht | Gegen reiten mach zu°
nicht |Ob es empfalle | Dein end ÿm ab schnalle
| Haw drein nicht zu°cke | Von schaiden link
zw° ÿm rucke |Greiff in sein rechten | So fechstu
in ane fechten |Das gleffen stechen fechten |
Sittigklich an hurt lere prechen | Ob es es sich
vor wandelt | Das swert gegen swert wirt
gehandelt | Recht vaß dÿ sterck taschñ haw tü
süch | vnd merck ler wol starck schüttñ | Allen
treffen an far do mit nött in | An setz an far | wer
straifft heng im zu° dem har | wiltu gerüt lanck
| jagen das sere müt | wer das nu wert |So wind
das aug vorsert | wert ers fürpas | Vach zawm
vnd wes nicht las | Bedenck die plöß | Suech
plöss messer nicht wartt klöss | Zwen strich ler
| Mit lärer hant gegen di der wer | Der schaff grif
weret |wer sich ringens | Zu° dir keret | Als
vnder augen |Angreif in recht mit flaugen | wer
dich an felt | wider reittens der wirt gefelt |
Hangens zw° der erden |vber greiff in recht mit
geperden | Zw paiden seittñ |Dw in an ler dich
alle wider reitten | Ab du° wilt reitñ | Ross lauffs
zw der anderñ seÿten | Dÿe sterck schütte | An
setz da mit in nöte | wer wert dir das |weit swert
vach trag na der handt haß | Oder vmb ker |
geru°et zu° | jagen der were | Mit allen künsten
| Der | jagt der schick nach günstñ | Ab dw ver
jagst | vnd an danck linck iagst | Sein swert auff
taste |vnd ring stös mit
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faste | Jagt man rechtens | Halt ker vmb wart
vechtens | Mit armen vahen | So mag dir kain
schad nachen | Dÿe messer nemen | Behalten ler
an schomen | Den vngenattñ den starcken | In
verwant | Ir slacher ir stechen | verdirbt an als
vechten |wiltu anfassen | Neben reittens soltu
nicht lassen |Das sunnen zaigen | linck ermel
treib wiltu naigen |Das vor haubt taste | Gegen
nack drvck sere faste |Das er sich swencket | vnd
selden wider au°ff gelencket | wer dir das rempt
| vber greiff den der wirt beschempt | Druck
arm~ zw haubt | Der griff offt satel beraupt |
wiltu aber dich massen | des vahens liecht von
dir lassen | Ringens den gefangen hin ane
schnure | Den vor griff merck Der pricht furpas
sein sterck~~~~
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|Die erst figur
Jag von
der prust
zu seiner
rechten han

|Die dritt
figur

Mitt strayffen
Satel ryem • oder
wer nymb

Die vyerdt
figur

|Die funfft
figur

|Setz an hoch
swing durch var •
oder Swert prich

Daz schuten
vorgeñgk allen
treffenn hawen
vnnd stechen

Die sechst
figur

|Greyff an mitt
payden henndten
die sterck

|Die
sybendt
figur

Hie heb an den
mañ taschen haw
zu suechen

Dein Sper bericht etc Ob es emphal etc Haw dreyn nichtt Zuckch etcettera
Glosa lingck zu Im ruck • Greyff in sein rechten • so vechst du In ane vechttenn

Die ander
figur

|Vmbkre mitt
dem Rozz Zewch
sein rechte handt
mitt deiner
lingken
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|Wenndt Im die
recht hanndt •
setze den ortt zu
den augen sein

Wer den stich
wertt dem vach
sein rechte handt
in dein lincken

|Suechee die
ploss arm leder
hanndtschuech
vndtir den
augen

Druck vast stoss
von tzawm •
sueche sein
Messer

|Mitt lerer
hanndt lere zwen
strich gegen aller
were

Der schaf grif
wertt • alle griff
Ringens vndter
augenn

Die Achtt
figur

|Die Newnt
figur

Die Zechent
figur

|Die
ayndlifft
figur

Die Zwolfft
figur

|Die
dreitzechent
figur

[8r]
Die viertzendt
figur
|Anderwayd
kere vmb • so
die Rozz hynn
hurtten

Die
sechtzechend figur

|Die were vach
in der weytt • In
dem wider
Reytten

|Daz
sybentzechend figur

Jagst du lingk so
vall auf Swertes
Kloss • stoss
vndter augenn

Die
achttzechendt figur

|Jage Zu der
rechtten hanndt
mitt Iren
Kunsten

|Die
Nëwntzechent figur

Setz an den ortt
gegen dem
gesichtte

Die
tzwaintzigist
figur

|Schutt gegen
allen treffen •
Diee ymmer
werdenn

Wild du anfazzen neben reittens nit solt du lasen daz sunnen tzaigen lingk ermel treib wildu naygen

In der nech
vach die hanndt •
verkere sein
anttlitz da der
nack ist

Wer dir daz rembt vbergreifft den der wierd beschämbt druck arm zu haubt der griff offt sattel berawbett

|Die
funfftzend
figur
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Die sterck in
dem anheben •
Dar Inn dich
rechtt schicke

|Die ain vnd
tzwayntzigist
figur

|Das ist nun der
sper lawff • der
dem andern
begegendt
vndter augen

Die tzwo vnd
tzwaintzigst
figur

Der vngenant
griff • wer
nymbtt oder velt
In

|Die drey vnd
tzwaintzigist
figur

|ob man dich
Jagt zu° bayden
seytten kere vmb
lingk so er
rechtte kumbt

Die vier vnd
tzwaintzigist
figur

Der Mezzer
nemenn • vnd
behalden gedenck

|Die funff
vnd
tzwaintzigist
figur

|vbergreif wer
dich anvelet •
oder thue Im
wider Reyttens

Die
sechßvndtzwaintzigist
figur

[8v]
Hye hebt sich an Maister Johansen
Liechtenawers kunst Dem got genädig sey mit
dem kurtzen swert zu° kampff
| Wer absynt | ffechtens zu° fuess begint | Der
schick sein sper zway sten | An heben recht wer
| Sper vnd ort | den vorstich stich an vorcht |
Spring wind setz recht an | wert er zuckt das
gesigt im an | wiltu vor stechen | mit zucken lere
wer prechen | Merck wil er zÿhen | von schaiden
vnd wil er er fliechen | So soltu im nahen | zu°
weißleich wart des vahen
Das sind dye ringen zu° champff
| Ob dw wild ringen | hinder pain recht lere
springen | Rigel für schiessen das vor pain
künstlich schliessen | von paiden henden | ob du
mit kunst gerest enden | Ob es sich vor ruckt |
Das swert gegen sper wirt gezuckt | Der stich Jü
war nÿm | Spring vach ringens eil zu° ÿm | linck
lanck von hant slach | Spring weisleich vnd deñ
vach | Aber wil zucken von schaiden vach | vnd
druck In das er dy plöss | Mit swertes ort
verdroß | leder vnd hantschuech | vnder augen
dÿ plöss recht suech | Verpotne ringen
|Weisleich zu° lere pringen | Zu° schliessen
viende |Die starken do mit vber winde | In aller
lere | Dein ort gegen der plöss kere | Wo man
von schaiden swert zuck sicht von in paiden | So
sol man stercken | Die schütten recht eben
mercken | Vor vnd
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nach dÿe zway dingk | Prueff weysleich lere mit
ob spring | volg allen treffen den starcken wiltu
sÿ effen | Wert er so zuck | Stich wert er | Jü zu°
ÿm ruck |Ob er lanck vichtet | So pistu kunstlich
berichtet |Greift er auch sterck an | Das
schiessen gesigt ÿm an | Mit seinem slahenden
ort | Schützt er sich triff anne vorcht | Mit
paiden hendñ | Dein ort zu° den augen lere
wenden | Des vorderñ fuess | Mit slegen du
hütten müest
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Alhÿe hebt sich an die Glos vnd die auslegu~g
der zedel des langen swertz
| Die gedicht vnd gemacht hat | Johannes
liechtenauer der ein hoher maister in der kunst
gewesen ist dem got genädig sey | vnd dar vmb
das die kunst fürsten | vnd herren | Ritt° | vnd
knechten zu° gehört das sÿ die wissen | vnd
lernen sullen | Dar vmb hat er sÿ lassñ schreiben
mit verporgen | vnd verdachten worten das sÿ
ÿeder man nicht vernemen | vnd versten sol |
vnd hat das getan durch der leichtfertigen
schirmaister willen die ir kunst gering wegen
das von den selbigen maisterñ sein kunst nicht
geoffenwart noch gemein solt werden | vnd die
selbigen verporgen |vnd verdackten wort der
zedel die stenn hernach in der glosen | Also
verklert | vnd aus gelegt das sÿ ydermann wol
vernemen | vnd versten mag der do anders
fechten kan
Hÿe merck eben auff was im anfang der
hernachgeschriben stuck mit rot geschribñ ist |
das ist der text der verporgen wort der zedel des
langen swertz | vnd albeg die nachst swartz
geschribñ schrifft das ist die glos | vnd die aus
legu~g der verporgen vnd verdachten wort der
zedel
Das Ist die vor red
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| Junck ritter lere | Got lieb haben frawen | Jü ere |So wechst dein
ere | vbe° ritterschafft vnd lere |kunst die dich zÿret | vnd in kriegen
| zu° eren hofieret | Ringe~s gu°t fesser glefen sper swert |vnd
messer | Mandleich bederbñ | vnd In anderñ henden verderben |
Haw drein | vnd hürtt dar |Rausch hin trif oder la faren | Das in die
weysen |hassen die man sicht preÿsen | Dar auff dich fasse| Alle
ku~st haben leng | vnd masse

Das ist ein gemaine ler des langen swertz das In
vil guter kunst begriffen ist
Text
wiltu kunst schauen Sich linck gen vnd recht mit hauen vnd linck
mit rechten Ist das du starck gerest vechten | Glosa | Merck das ist
die erst kunst des langenn swertz | Das du vor allen dingen die häw
solt lernen gerecht hawen ist das du anders starck vechten wilt |
vnd das ver nÿm also | wenn dw mit dem lincken fues vor stest |
vnd haust vor deiner rechten seittñ volgstu dann dem haw nicht
nach mit deinem zu° trit deins rechten fuess | So ist der haw valsch
| vnd vngerecht | wenn dein rechte seitt die pleibt da hinden dar
vmb wirt der haw zu° kurtz |vnd mag seinen rechten gangk zu° der
anderñ seitten vor dem lincken fuess vndersich nicht gehaben
Oder | Stestu mit dem rechten fuess vor |vnd haust von der lincken
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seytten | volgstu denn mit dem lincken fuess
dem haw auch nicht nach | So ist der haw aber
valsch |Dar vmb so merck | wenn dw haust von
der rechten seÿten das thue albeg mit dem
rechten fuess dem haw nach volgest | Des selben
geleichen tüe auch wenn du haust von der
lincken seitten |So gibt sich dein leib do mit
recht in die wag | Also werden dÿ häw lanck |
vnd gerecht gehauen ~
Das ist der text vnd die glos
aber von ainer ler
wer nach get hawen der darff
sich kunst wenig fräwen
| Glosa | das ist wenn du mit dem zu° vechtñ zu°
im kumpst | So soltu nicht still sten | vnd auff
sein häw sehen noch warten was er gegen dir
vicht |wist das alle vechter dye do sehen | vnd
warten auff eins anderñ häw | vnd wollen
anders nicht thuen wenn vor setzen die
bedürffen sich solicher kunst gar wenig fräwen |
wenn sÿ ist vernicht | vnd werden do pey
geslagen
Das ist der text vnd die
glos aber von ein° lere
Haw nahent was du wilt kain wechslär kumpt an
dein schilt Zu° koppf zw leib die zeck nit ver
meid Mit gantzm~ leib vicht was du starck
gerest treÿben ~
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| Glosa | Merck das ist | wenn du mit dem zu
vechten zu Im kumpst | was du den vechten wild
das treib mit gantz° sterck des leibs | vnd häw
im do mit nahent ein zu° kopf | vnd zu leib | vnd
pleib im mit dem ort fur dem gesicht oder der
prüst so kan er fur dem ort nicht durch
gewechselñ | vor setzt er mit sterck | vnd lest
denn ort von dir aus gen auff dÿ seittñ | So gib
im ein zeck rür auf den arm~ Oder | vert er mit
der vorsatzu~g hoch auff mit den armen | So
slach im mit einem freÿen haw vnden zu° dem
leib | vnd trit pald do mit zu° ruck |So ist er
geslagen ee wenn er sein Inn wirt
Das ist der text vnd die glos
Aber von einer ler
Hör was da slecht ist Vicht nicht oben linck so
du recht pist Ob dw linck pist Im rechten aug
sere hinckes
| Glosa | Merck das ist ein ler | vnd trift an zwo
person | Einem gerechten vnd einem lincken |
Vnd ist | wie dw solt hauen das man dir die
swech in dem swert | mit dem ersten haw nicht
an gewinn |vnd das vernÿm also | wenn du mit
dem zu° vechten zu ÿm kumpst pistu denn
gerecht so haw mit namen den ersten haw nicht
von der lincken seÿtten | wenn er ist swach | vnd
magst
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da mit nicht wider gehalden | wenn er mit dir
starck ein haut | Da von so haw von der rechten
so magstu wol starck wider gehalten | vnd am
swert arbaitten was dw wild | Des geleichen
pistu linck |So haw auch den ersten haw nicht
von der rechten seitten | wenn es ist einem
lincken gar wild ku~st zu° treiben von der
rechten seitten | Des geleichen ist auch einem
rechten von der lincken seitten ~
text

Das ist dert vnd die glos
aber von einer ler
Vor vnd nach dÿ tzwaÿ dinck Sind aller ku~st ein
vrspring Swech vnd sterck Inndes das wort do
mit merck So magstu lerñ Mit kunst arbaitten
vnd weren Der schrickestu gerñ kain uechtñ
nÿmer gelerñ | Glosa | Merck das ist das du vor
allen sachen recht solt vernemen | vnd ver sten
dy tzwaÿ dinck| Das ist das vor | vnd das nach |
vnd dar nach swech vnd sterck des swertzs | vnd
des wortz inndes | wenn dar aus get der gantz
grunt aller kunst des fechtens | wenn du die
dinck recht vernÿmpst | vñ verstest | vnd dar zu°
des wortz Inndes nicht vergist | In allen stucken
die dw treibest | So pistu wol ein gueter maister
des swertz | vnd magst wol lernen fürsten | vnd
herren das sÿ mit rechter gunst des swertz wol
mügen besten | In kampff | vnd in erñst
Hier merck was da
haist das vor
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| Das ist das du albeg solt vor kömen es seÿ mit
dem haw oder mit dem stich | ee wenn er | vnd
wenn du ee kumpst mit dem haw oder süst das
er dir vor setzñ mües | So arbait | Inndes
behentlich In der versatzung für dich mit dem
swert | oder sünst mit anderñ stucken | So mag
er zu° kainen arbait komen ~
Hye merck was da
haist das nach
| Das nach das sind die prüch wider alle stuck |
vnd häw die man auff dich treibt | vnd das
vernÿm also| wenn er ee ku~pt mit dem haw |
wenn du das im versetzen muest | So arbait
Inndes mit dein° vorsatzung behendlich mit
dem swert zu° der nagsten plöss | So prichstu
ÿm sein vor mit deinem nach ~
Hier merck die swech vnd
die sterck des swertz
| Die swech | vnd die sterck | vernÿm also am
swert von dem gehültz pis in die mitt der
klingen so ist die sterck des swertz | vnd fürpas
vber die mitt pis an den ort ist die swech | vnd
wie du mit der sterck deines swertz nach der
swech seins swertz arbaitten solt das wir dir
hernach vorklert
Das ist der text von
funff häwen vnd die
glos
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ffünff häw lere von der rechten hant wer die
were dem wir geloben In kunstñ gerñ zu° lonen
| Glosa | Merck es sind fünff verporgen häw do
vil maister des swertz nichtz von wissen zu°
sagen |die soltu von der rechten seitten recht
lernen hawen | wellich vechter dir denn die haw
mit rechter kunst an schaden prechen kan | dem
wirt gelobt von anderñ maisterñ | das ym seiner
kunst pas gelont sol werden denn einem andern
vechter |vnd wie man die häw mit irñ stucken
hawen sol |das wirt dir hernach vor klert werden
Das ist der text vnd die
glos von stucken der zedel
Zorñ häw krumpp twer hat schiler mit schaitlar
Alber vorsetzt Nachraisen vberlauff haw setzt
Durchwechsel zuck durchlauf abschneid hende
druck heng wind mit plössen Slach vach streich
stich mit stössen ~ | Glosa | Merck hie werdent
dir genant die rechten hauppt stuck der zedel
des langen swertz | wie sie haissen iglichs
besunder mit seine~ namen | dar vmb das du sÿ
dester pas erkennen | vñ vorsten kündest | Das
erst das sind die fünff häw | wie die besunder
genant sein Item | Der erst haist der zorenhaw
Item | der ander der kru~p haw Item |Der dritt
der twer haw Item | der vierd der schilhaw Item
| Der fünfft der schaitel haw Nu merck die stuck
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Das erst das sein die vier hu°tten ~ Item | Das
ander die vier vorsetzñ Item | dritt die
nachreisen Item | das vierd überlauffen Item |
Das funft die absetzñ Item | das sechst ist das
durch wechselñ Item | Das sibent ist das zucken
Item | das acht das durch lauffen Item | Das
newnt das ab schneiden Item | das zehent ist das
hent drucken Item | Das ainlifft das sind die
hengen Item | das tzwelifft das sind die winden
| Vnd was du aus den stucken fechten solt | vnd
wie du dich mit den hengen | vnd winden ploß
gebñ solt | Das wirstu also nach ein ander am
nagstñ hernach geschriben vinden
Merck hÿe hebt sich an der text
vnd die glos
| Des ersten von dem zorñhäw mit seinen
stucken
Wer dir oberhawt zorñhaw ort dem drawt |
Glosa | Merck der zorñhaw pricht mit dem ort
alle oberhaw | vnd ist doch anders nicht | wenn
ein slächter paurñ slagk | vnd den treib also |
Wenn dw mit dem zu° vechten zu ym kumst |
haut er dir denn von seiner rechtñ seitten oben
ein zu° dem kopff | So haw auch von dein°
rechten seitten von oben an alle vor satzung |
Mit im zornigklich ein auf sein swert | Ist er
denn waich öm swert | so seüß im den ort
gericht für sich lanck ein | vnd stich im zu° dem
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gesicht oder der prüst | So setz im an
Das ist der text vnd die glos
aber eins stuck des zorñ haus
Wirt er es gewar So nÿm oben ab ane far | Glosa
| Merck das ist | wenn du nn im mit dem
zorñhaw ein haust | So seuß im den ort lanck ein
zu dem gesicht oder prüst als vor geschriben stet
|wirt er denn orts gewar | vnd vor setzt starck |
vnd druckt dir dein swert auf die seittñ | So reiß
mit deinem swert an seiner swertz clingen vber
sich auf oben ab von seinem swert | vnd haw ÿm
zw der anderñ seitten aber an seiner swertz
klingen wider ein zu° dem kopff das haist oben
ab genomen |Also prich das wenn er oben ab
nÿmpt so pind an seinem swert starck oben ein
ze seinem kopff mit der langen schneid ~
Das ist der text vnd die glos
aber ains zorñ haws
Pis stercker wider wind stich siecht ers so nym
es nÿder | Glosa | Merck das ist | wenn du im
mit dem zoren haw ein hawst vor setzt er | vnd
pleibt mit der vor satzu~g starck am swert so
pleib auch wider starck mit deine~ swert an dem
seinem | vnd var hoch auf mit den armen | vnd
wind an
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seinem swert dein gehultz vorñ für dem haubt
|vnd stich im oben ein zu° dem gesicht | wirt er
des stichs gewar | vnd er vert hoch auff mit den
armen| vnd vor setzt mit dem gehultz | So pleib
also sten mit deinem gehultz vor deine~ haubt |
vnd setz im den ort vnden an den hals oder an
die prust zwischen seinen paiden armen ~
Das ist der text vnd die glos
von einer ler aus dem zorñ
haw
Das eben merck haw stich leger waich oder hert
Inndes vnd var nach An hurtt dein krieg seÿ
nicht gach | Glosa | Merck das ist | wenn er dir
mit einem haw oder mit eine~ stich oder sünst
an dein swert gepunden hat | so soltu dir mit
den winden nicht zu° gach lassen sein es sey
dann das du vor gar eben merckst | wenn ein
swert an das ander klitzst ob er im pant | waich
oder hert ist | vnd wenn du das empfunden hast
erst so arbait | Inndes mit den winden nach der
waich | vnd nach der hert albeg zu° der nagsten
plöss als dir her nach in den stucken vorklert |
vnd aus gericht wirt
Das Ist der text vnd die
glos von dem krieg
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Wes der krieg rempt Oben nÿden wirt er
beschempt | Glosa | Merck der krieg das sein die
winden | vnd die arbait die dar auf get mit dem
ort zu den vier plössen vnd den treib also | wenn
du mit dem zorñhaw einhawst | Als pald er denn
versetzt so var wol auf mit den armen | vnd wind
im den ort öm swert oben ein zu der öberñ plöss
seiner lincken seitten | Setzt er denn den oberñ
stich ab so pleib also sten in dem winden mit
dem gehultz vor deinem haubt | vnd las den ort
nider sincken zu° der vnderñ plöss aber seine
lincken seitten volgt er denn mit der vor satzu~g
deinem swert noch |So suech mit dem ort die
vnder ploss seiner rechtñ seittñ | Volgt er denn
fürpas mit der vorsatzung deinem swert noch |
So var auff mit dem swert auf dein lincke seitten
vnd heng im den ort oben ein zu° der öberñ
plöss seiner rechten seitten | Also wirt er mit
dem krieg oben vnd nÿden beschempt | Ist das
du In anders recht treibst
Das ist der text vnd die glos
aber ein° ler aus dem zorñhaw
In allen winden haw stich snÿt lere vinden Auch
soltu nit prüfen haw stich ode° schnit In allen
treffen Den maisterñ wiltu sÿ effen | Glosa |
Merck das ist wenn
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du im mit dem zorñhaw ein haust | So soltu mit
den winden am swert gar wol geübt vnd gantz
fertig sein | wenn ein iglichs winden hat dreÿ
besunder stuck | Das ist ein haw ein stich vnd
ein schnidt vnd wenn du windest am swert | So
soltu gar eben gedencken das du die stuck nicht
vnrecht treibst die in die winden gehörent | Also
das dw nicht haust wenn du stechen solt vnd nit
schneidest wenn du hauen solt | vnd nicht
stichst wenn du schneiden solt | vnd also soltu
das stuck albeg wissen das mit recht gehört dar
zu zu treiben in allen treffen vnd an pinden des
swertz | wildu anders die maister effen oder
teuschen die sich wider dich setzen |vnd wie du
die winden treiben solt vnd wie vil ir ist an der
zal das vindestu in dem letzten stuck der zedel
geschriben das da also spricht | Wer wol fürt
vnd recht pricht ~ ~
Das ist der text vnd die glos
von den vier plössen
Vier plossen wisse Reme so slechstu gewisse In
alle far An tzweifel wie er gepar | Glosa | Merck
wer ein maister des swertz sein wil| Der sol
wissen die wie man die vier plöss mit kunst
suechen sol | wil er anders gerecht vnd gewis
vechten | Die erst plöss ist die recht seit | die
ander die linck oberhalb der
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gürtel | des mans | die anderñ zwo plöss das sind
auch die recht vnd linck seÿtt vnderhalb der
gurtel| Nu sind zwaÿ gefert dar aus man die
plössen suechen sol | Zw dem ersten sol man sÿ
suechen aus dem zw fechten mit nach raÿsen |
vnd mit ein schiessen des langen ortes | Zw dem
anderñ mal sol man sÿ suechen mit den acht
winden | wenn einer dem anderñ an das swert
gepunden hat | Das soltu also ver sten | wenn du
mit dem zw° vechten zu° ÿm kumst das dw albeg
mit einem haw oder mit einem stich kunleich an
alle vorcht solt reme~ der vier plössen eine | zu
welicher dw am pesten kumen magst | vnd acht
nicht was er gegen dir treibt oder vicht | Do mit
twingstu den man das er dir vor setzen mues |
vnd wenn er hat versetzt | so suech pald in der
versatzu~g mit den winden an seinem swert
aber die nagst plöss | vnd also rem albeg der
plössen des mans | vnd vicht nicht zw dem swert
| In dem stuck das da also spricht | Setz an vier
enden pleib dar auff lere wiltu enden ~ ~ ~~
Das ist der text vnd die glos
wie man die vier plössen sol prechñ
Wiltu dich rechen Die vier plöss kunstlich
prechen Oben duplier Niden recht mutir Ich sag
dir für wär Sich schutzt
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kain man ane far Hastu vernomen zu° slag mag
er klain kümen etc | Glosa | Merck wenn dir
einer erñstlich ein hawt |wiltu dich dann an im
rechten | vnd ÿm die plössen mit kunst an
gewinnen das er sich an seinem danck slahen
mues lassen | So dreib das duplirñ gegen der
sterck seins swertz | vnd das mutirñ | wenn er
swach am swert ist | So sag ich dir fur war | Das
er sich für dir vor slegen nicht beschützen mag |
vnd kan selber zu° slegen nicht kümen
Hye merck wie du das duplierñ
treiben solt zw paiden seitten
| Merck wenn er dir oben zu° haut von seiner
rechten achsal | So haw auch von deiner rechten
mit ym geleich oben starck ein zu° dem kopff |
ver setzt er | vnd beleibt starck am swert | So var
Indes auff mit den armen | vnd stos mit der
lincken hant dein swertz knopff vnder deinen
rechten arm~| vnd slach ÿn mit der langen
schneid pis aus gekreutzten arm~ hinder seiner
swertz klingen auff den kopf ~
Ein anders
| Merck haut er dir von seiner lincken achsal mit
der langen schneid oben ein zw dem kopff vnd
tue ym also
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| wider bleibt er denn starck am swert | So var
pald auff mit den armen | vnd slach yn hinder
seiner swertz klingen mit der kurtzen schneid
auff den kopff
Hie merck wie man das mutirñ treibñ solt zw
paiden seiten
| Merck | wenn dw ym von deiner rechten achsel
oben starck ein haust zw dem kopff | vor setzt er
vnd ist waich am swert | So wind auff dein lincke
seitten die kurtz schneid an sein swert | vnd var
wol auff mit den armen | vnd var ÿm mit deiner
swertz klingen oben vber sein swert | vnd stich
ÿm zu der underñ plöss Ein anders | Merck |
wenn du ÿm von deiner lincken seitten oben ein
haust zu° dem kopff vor setzt er | vnd ist waich
am swert |So var auff mit den armen | vnd heng
ÿm den ort oben über sein swert | vnd stich in
zu° der vnderñ plöß | Also magstu die tzwai
stuck treiben aus allen häwen | Dar nach als dw
emphindest swech vnd sterck am swert
Das ist der text vnd die glos von
dem krump haw mit seinen stucken
krump auf behende wirff den ort auf die hende
krump wer wol setzet Mit schritten vil häw letzet
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| Merck der krump haw ist der vier vor setzen
ains wider die vier hüten | wenn do mit pricht
man die hüten | Die do haist der öchss | vnd
auch der öber| vnd den vnder haw den treib also
| wenn du mit dem zu° vechten zw° im kumpst
stet er denn gegen dir | vnd helt sein swert für
seinem haubt |In der hu°t des ochsens auff
seiner lincken seitten |So setz den lincken fues
vor | vnd halt dein swert an deiner rechten
achsel in der hu°t | vnd spring mit dem rechten
fuess wol auff dein rechte seitten gegen ÿm | vnd
slach ÿn mit der langen schneid aus gekräutzten
armen vber sein hend
Ein anders
| Merck den krump haw magstu auch treiben
aus der schranck hu°t von paiden seittñ | vnd in
die hu°t schick dich also | wenn dw mit dem zu°
vechten zw° ÿm kumpst | So ste mit dem lincken
fuess vor| vnd halt dein swert mit dem ort neben
deiner rechten seitten auff der erden das die
lang schneid oben seÿ | vnd gib dich plöß mit der
lincken seitten haut er dir denn zw° der plöss |
So spring aus dem haw gegen ÿm mit dem
rechten fuëss wol auff dein rechte seitten | vnd
slach ÿn mit gekräutzten henden aus der langen
schneid mit dem ort auff sein hend Item | Also
schick dich mit der schranck hu°t zw° deiner
lincken seitten | wenn du mit dem zu° uechten
zu° ÿm kumpst | So stee mit dem rechten fuëß
vor | vnd
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halt dein swert neben deiner lincken seÿtten
auff der erden mit gekräutzten henden das die
kurtz schneid oben seÿ | vnd gib dich plos mit
der rechten seÿtten | Haut er dir denn zu° der
plöss |So spring aus dem haw gegen ÿm mit dem
lincken fuess | wol auff sein rechte seitten | vnd
slach ynmit ym sprung mit der kurtzen schneid
uber die hend ~
Das ist der text vnd die glos eines guten stucks
aus dem krump haw
Haw krump zw den flechen den maisterñ wiltu
sy swechen Wenn es klitzt oben So stand ab das
wil ich loben
| Glosa | Merck das stuck soltu treiben gegen
den maisterñ aus dem pandt des swertz | vnd
das treib also | Wenn dw mit dem zu° vechten
zu° ÿm kumpst | So leg dein swert zu° deiner
rechten seitten in die schranck hu°t | vnd stee
mit dem lincken fuess vor oder hald es an deiner
rechten achsel | Haut er dir dann oben zu° der
plöss | So haw starck mit der langen schneid aus
gekräutzten armen gegen seinem haw | vnd als
pald die swert zu° sam~en klitzen | So wind
indes gegen deiner lincken seitten die kurtz
schneid an sein swert | vnd stich ÿm zu° dem
gesicht | Oder wildu yn nicht stechen | So haw
ÿm Indes mit der kurtzen schneid vom swert zu°
kopff oder zw° leib
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Das ist der text vnd die glos aber eins aus dem
krumphaw
Krump nicht kurtzhaw Durchwechsel do mit
schaw
| Glosa | merck das ist wenn er dir von sein°
rechten seitten oben ein wil hauen | So var
hoch auff mit den henden | vnd thue als dw ÿm
mit dem krump haw an sein swert wellest
pinden | vnd var mit dem ort | vnd seine~ swert
durch | vnd stich ym zw° der anderñ seitten zu°
dem gesicht oder der prust | vnd wart das dw
oben vor dem haubt mit dem gehültz wol
gedackt seist | Auch prichstu mit dem stuck die
hu°t des ochsen | Den treib also| Wenn dw mit
dem zw° vechten zw ÿm gest stet er denn gegen
dir vnd heltt sein swert mit dem gehültz auff
seiner lincken seitten vor dem haupt |So wurff
dein swert an dein rechte achsel | vnd thue als
du im mit dem krump haw an sein swertan
wöllest pinden | vnd haw kurtz | vnd wechsel do
mit vnden durch sein swert | vnd schewss im
deñ ort zu° der anderñ seitten lanck vnder
seine~ swert ein zu° dem hals | So mües er vor
setzen | Do mit kumpstu zw° schlegen | vnd zw°
ander arbait mit dem swert
Das ist der text vnd die glos aber eins stucks aus
dem krumphaw
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Krump wer dich irret Der edel krieg in verwirret
Das er fur war Nicht wais wo er seÿ ane far
| Glosa | Merck wenn dw den krump haw
treiben wild | So müstu dich albeg do mit plos
geben | vnd das vernÿm also | wenn du in mit
dem krump haw von deiner rechten seiten ein
haust oder an sein swert pindest die weil pistu
plos mit der lincken seitten | Ist er denn also
gescheid | vnd wil dir vom swert noch der plöß
hawen | vnd wil dich mit behendickait Ire
machen | So weleib mit deinem swert an dem
seine~ | vnd volg dar an seinem swert nach | vnd
wind im denn ort zw° dem gesicht| vnd arbait
im für pas mit dein krieg | das ist mit den
winden zw° den plösen | So wirt er vor Irrt |das
er für war nicht wirt wissen welichen enden er
sich für dir vor häwen oder für stechen
beschützen sol etc ~
Hie hebt sich an der text vnd
die glos von dem twer haw
mit seinen stucken
Twer benÿmpt was vom tag her chumpt
| Glosa | Merck der twer haw pricht die hu°t vom
tag | vnd alle haw die von oben nÿder gehauen
werden | vnd die twer treib also | wenn du mit
dem
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zu° ÿm kumpst | So stee mit dem lincken fuess
vor| vnd halt dein swert an deiner rechten
achsel |Stet er denn gegen dir | vnd helt sein
swert mit auff gerackten armen hoch vber dem
haubt | vnd drot dir oben ein zw° hauen | So
kum du vor im mit dem haw | vnd spring mit
dem rechten fuess wol auff dein rechte seitten
gegen ÿm | vnd ÿm sprung wind dein swert mit
dem gehültz für dein haubt |das dein dawmen
vnden küm | vnd slach ÿm mit der kurtzen
schneid gegen seiner lincken seitten zw dem
kopff Oder | kumpt er vor mit dem haw von
oben nÿder ee wenn dw | So spring mit dem
rechten fuess aus dem haw wol auff dein rechte
seitten mit der vor geschriben vor satzung | So
vechstu seine~ haw in dein gehültz | vnd slach
ÿn mit der twer zu° der lincken seitten seines
kopffs ~
Hie merck die pruch
wider den twer haw
| Merck | wenn dw gegen ÿm stest in der hu°t
vom tag | So haw ÿm künlich oben ein zu° dem
kopff springt er denn aus dem haw | vnd maint
er wöll vor kume~ mit dem twer haw | vnd
slecht dir do mit zw° deiner lincken seitten zw°
dein kopff | So val ÿm mit der langen schneid
auff das swert |Slecht er denn mit
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der twer aber vmb dir zu° der anderñ seitten |
So küm dw Indes vor auch mit der twer vorñ für
vnder seine~ swert im an den hals | So slecht er
sich selber mit deinem swert ~

| Merck | wenn dw einem vechter an sein swert
gepunden hast | Slecht er denn vom swert vmb
mit der twer dir zw° der anderñ seitten | So val
ÿm mit der langen schneid in sein hand oder
auff die arm~| vnd druck mit dem schnÿt sein
arm~ mit swert mit tall von dir | vnd slach in
auß dem schnÿt von seinem arm~ mit dem
swert auf den kopff
Hie merck den pruch wider die
öberñ schnit in die arm~
| Merck | wenn dw ÿm mit der twer zu° seiner
rechten seitten slegst | velt er dir denn mit dem
schnÿt in die arm~ | So slach im mit dem
duplierñ mit der kurtzen schneid hinder seiner
swertz
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| Klingen in das maul Oder | Slechstu im mit der
twer zw° seiner lincken seytten | velt er dir denn
mit dem schnÿt in die arm~ | So slach in mit
dem duplierñ hinder seiner swertz klingen mit
der langen schneid in das maul | Merck | Also
prich ÿm wider das duplirñ weñ dw Im tuest den
schnÿt oben in sein arm~ | Slecht er dir denn
mit dem duplirñ oben zw° dem kopff | So var
auff vnd wind gegen dem slag dein swert vnder
das sein | vnd var Im mit dem swert an seinen
hals mit der kurtzen schneid ~
Das ist der text vnd die glos aber
ein stucks aus dem twer haw
Twer mit der sterck Dein arbait do mit schreck
| Glosa | Merck das ist | wenn dw mit der twer
slachen wilt | So soltu sÿ slachen mit gantzer
sterck deins leibs | vnd das dw mit der sterck
deines swertz albeg pindest an sein swert | Do
mit gewinstu ym die plöß an | Das vernÿm also
| Wenn dw ÿm mit der twer von dein° rechten
seÿtten zw° haust | vor setzt er | vnd pint do mit
starck an dein swert | So treib das duplirñ Oder
Stos ÿn aus der twer mit deinem gehültz
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sein swert auff die seitt ab | vnd slach ÿm do mit
zu° der anderñ seitten ~
Aber ein annders
| Wenn du ÿm von deiner rechten seitten mit der
twer starck zw° haust | vor setzt er vnd ist waich
am swert | so var ÿm mit der kurtzen schneid
deins swertz zw° seiner rechten seitten an den
hals | vnd spring mit dem rechten fuess hinder
seinen lincken füeß | vnd ruck yn mit der swertz
klingen also darüber | oder treib das mutiren im
zw° der vnderñ plöss | Also prich das | wenn dir
ein° mit dem swert an den hals fert so far
Inwendig seins swert auff mit dem knopff | vnd
lass die klingen nid° hangen |vnd stos sein swert
do mit von deine~ hals | vnd slach ÿm oben ein
ze dem kopff mit dem schnappen | Oder slach
yn mit dem duplirñ mit der rechtñ hant oben
vber sein swert vnter das gesicht die weil er sein
swert an deinem hals hat ~
va

| Glosa | Merck | Dw hast vor gehört wie das der
ochss vnd der phlüeg sind genãt zwai leger oder
zwo hu°ten | So sind sÿ hie gehaissen die vier
plössen der ochss das sein die oberñ zwo plöß |
Die recht vnd die linck seitt | An dem haubt so
ist der phlueg | Die vnderñ zwo plöss
cã
t

120

[21r]
Das ist der text vnd die glos der
twer sleg zw den vier plössen
Twer zw dem phlueg zw° dem ochsen hart
gefueg was sich wol twert Mit springen dem
haubt ge fer°
| Glosa | Merck dw hast uor gehört wie das der
ochss | vnd der phlueg sind genantt zwai leger
oder zwo hütten | So sind sÿ hÿe gehaissen die
vier plössen | Der ochs das sein die oberñ zwo
plöss |die recht vnd die linck seitt | An dem
haubt so ist der phlueg | Die vnderñ zwo plöss
auch die recht |vnd die linck seitt vnderhalb der
gürtel des manns die selbigen plösen soltu mit
dem twer slegen in einem zw°fechten alle vier
besuechen
Merck also slach die twer sleg
zw den vier plossen
| Merck | wenn dw mit dem zu° vechten zu° ym
kumpst | So stee mit dem lincken füess vor | vnd
|wenn es dir eben ist | So spring mit dem
rechten füess gegñ ÿm wol auff sein lincke
seitten | vnd slach ÿn aus der twer mit krafft
gegen sein° lincken seitten zw° der vnderñ plöss
| Das haist zw° dem phlueg geslagen | vor setzt

121

[21v]
er | So slach im pald zw° der öberñ plöß sein°
rechten seitten | Das haist zw° dem ochsen | vnd
treib dann die twer sleg behendlich albeg ainen
zu° dem ochsen | vnd den anderñ zw° dem
phlüeg kräutzweis von ein° seitten zw° der
anderñ das ist zw° kopff | vnd zu° leib Auch
soltu gedenken das du mit eine~ yeden twerslag
albeg weit solt aus springen gegen im auff ein
seitten | So magstu in wol zu° dem haubt treffen
| vnd wart auch das du die weil oben vor dem
haubt mit dem gehültz wol gedackt seist
Hie merck ein pruch wider
die vnderñ twer schleg
| Merck | wenn er dir slecht mit der twer von
seiner rechten seitten zw° deiner lincken oben
zu° dem kopff | So versetz mit der langen
schneid | vnd pleib im mit dem ort vor der prust
| Slecht er denn vom swert vmb mit der twer dir
zu° der vnderñ plöss dein° rechten seitten | So
slach auch mit der twer vnden durch zwischen
dir | vnd im auch gegen seiner rechten seitten |
vnd pind do mit an sein swert | vnd pleib am
pant | vñ stich im | Indes zw° der vnderñ plöss
~
Das ist der text vnd die glos
von dem stuck das da haist
der veler
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Veler verfüret von vnden nach wünsch er rurret
| Glosa | Der veler ist ein stuck do mit vil vecht°
geplendt werden | vnd nach wunsch gerürt | vnd
geslagen die do gerñ vor setzen | vnd die do
vechtent zw° dem swert | vnd nicht zw° den
plösen des leibs | Merck | wenn du mit dem ze
vechten zu° ÿm kumpst | So thüe als dw im mit
einem freÿen oberhaw zu° dem kopff wellest
slachen | vnd verzuck den haw | vnd slach Im
mit der twer zu° der vnderñ plöss seiner lincken
oder seiner rechten seitten zu° welicher dw wild
| vnd wart das dw mit dem gehiltz vber deine~
haubt wol gedackt seist das magstu mit dem
twerhaw auch | also treiben
Das ist der text vnd die glos
von dem stuck das da haist der
ver ker°er
Vor kerer twinget durchlauffer auch mit ringet
Den elpogen gewiß nÿm spring ÿm in die wage
| Glosa | Merck den ver kerer haissent dir
vechter den halbt haw | oder die wendhant do
mit twingt man den man | Das mã im mag
durchlauffen | vnd gefassen mit ringen den treib
also ~ | wenn du mit
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dem zu° vechten zu° im gest | So gee mit dem
lincken fuess vor | vnd haw von der rechten
seitten den halb haw mit ver kerter langer
schneid ÿe |vnd ÿe auff vnd nider dein lincken
fuess noch pistu zu° im kumpst | vnd als pald du
im do mit an sein swert pindest | So heng im den
ort Indes oben ein vnd stich im zu° dem gesicht
| Vor setzt er den stich | vnd vert hoch auff mit
den armen | So lauff im durch | Oder beleibt er
mit der vor satzung nider mit den henden | So
begreiff mit der lincken hant sein rechten
elpogen | vnd halt in do mit vest| vnd spring mit
dem lincken fuess für sein rechten| vnd stös in
also vber den fües Oder | wiltu in mit der lincken
hant peÿ dem elpogen über den fues nicht
stossen als vor geschriben stet | So var im mit
dem lincken arm~ hinden vmb den leib | vnd
würff in für dich vber dein lincke hüff
Das ist der text vnd die
glos aber von einem velär
Veler zwifach Trift man den schnidt mit mach
Zwifach es für pas Schreit in linck vnd pis nicht
las
| Glosa merck | Das haist der zwifach veler | den
treib also | Wenn dw mit dem zu° vechtñ
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zu° im kumpst | So stee mit dem lincken fües vor
|vnd halt dein swert an deiner rechtñ achsel |
vnd wenn es dir eben ist | So spri~g gegen ÿm
wol auff mit dem rechten fuess auff sein lincke
seitten | vnd thu°e als dw Im mit einem freÿen
twerslag zu° seiner lincken seitten zu° dem
kopff wellest hauen |vnd vor zuck den haw | vnd
spring mit dem lincken füess auff sein rechte
seittñ | vnd slach in do selbest hin zu° dem kopff
vor setzt er vnd dw triffest sein swert | So spring
zu° der selben seitten neben ÿm hin wegk | vnd
schneid ÿm mit der kurtzen schneid hinder
seinem swert mit dem duplirñ in das maul Oder
~ | Vall im mit dem swert vber paide arm~ in
den schnit | Auch magstu den veler aus den
oberñ häwen also wol treiben als aus den twer
slegen | wenn es dir eben ist oder wenn dû wild
Hie hebt sich an der
schilhaw mit seinen
stucken
Schilär ein pricht was püffel schlecht oder sticht
wer wechsel draut Schilär dar aus In beraupt
| Glosa | Merck der schilär pricht die hu°t die do
haist der pflugk | vnd ist ein seltzam
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gu°t eñhaft haw | wenn er pricht mit gewalt ein
Inn haw | vnd in stichen | vnd get zu° mit
verkärtem swert | Dar vmb sind viel maister des
swertz die von dem haw nicht wissen ze sagen ~
Hie merck wie man den
schilär hauen sol
| Merck | wenn du mit dem zu° vechten zw° ym
kumpst | So stee mit dem lincken fuess vor | vnd
halt dein swert an deiner rechtñ achsel | hawt er
dir denn oben ein zw° dem kopff | So ver wennt
dein swert | vnd haw gegen seinem haw mit der
kûrtzen schneid lanck aus gerackten armen ober
vber sein swert Im zu° dem kopff | Ist er denn
also gescheid| vnd verfelt mit dem haw deins
swertz | vnd wil vnden durch wechselñ | So lass
den ort mit dem haw fürsich lanck ein schiessen
| So mag er vnden nicht durch wechseln Ein
anders | wenn dw gegen ÿm stest | vnd beheldest
dein swert an deiner rechten achsel stet er denn
gegen dir in der hu°t des phluegs | vnd wil dir
vnden zu° stechen | So haw In mit dem schilär
lanck oben ein | vnd scheuss Im den ort lanck
ein zu° der prust | So mag er dich mit dem stich
vnden nicht erlangen ~
Das ist der text vnd die glos von
ein° ler aus dem schilhaw
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| Glosa | Merck die lere | wenn du mit dem zu°
fechten zu° ÿm kumpst | So soltu schilen mit
dem gesicht | vnd sehen | Aber kurtz gegen dir
vicht |Das soltu peÿ dem erkennen | Wenn er dir
zw° haut | Reckt er denn die arm~ mit dem haw
nicht lanck von | Im so ist sein swert vor ker
kurtz Oder ~ | ligstu für ÿm Inn der hüt alber wil
er dir denn mit dem swert krump dar auff vallen
| So ist sein swer aber vorkurtz Oder | legt er
sich gegen dir Inn die hu°t des ochsens oder des
phluegs | So ist sein swert aber vorkurtz | Auch
wiss das alle winden mit dem swert für dem
mann kurtz sind |vnd verkurtzen das swert |
vnd welche vechter die winden also treiben den
wechsel freileich durch aus hauen vnd aus
stichen | vnd scheus in den langen ort do mit ein
zu° der nagsten plöss do mit twingstu si das si
müessen vorsetzen | So kumpstu zu° deiner
rechten arbait
Das ist der text vnd die glos
wie man mit dem schilär
pricht den langen ort
Schül zw dem ort vnd nÿm den hals ane vorcht
| Glosa
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| Merck wenn du mit dem zü fechten zw° ÿm
kumpst | Stet er denn gegen dir | vnd helt dir
den langen ort gegen dem gesicht oder der prust
| So halt dein swert an der rechten achsel | vnd
schil mit dem gesicht zu° dem ort | vnd thu°e als
dw ÿm dar zu° hauen wöllest | vnd haw starck
mit dem schilär mit der kurtzen schneid an sein
swert | vñ scheus ÿm den ort do mit lanck ein ze
dem hals mit einem zw° tritt des rechten füess ~
Das ist der text vnd die glos
aber eins stucks aus dem schil
haw
Schil zw dem oberñ haupt hend wildw bedöberñ
| Glosa | Merck das ist ein ander pruch | weñ er
gegen dir stet in dem langen ort | So schil ÿm
mit dem gesicht zw° dem haubt | vnd thu°e als
du in dar auff wöllest sla schlachen | vnd schlach
in auß dem schilhaw mit dem ort auff sein hend
~
Hie hebt sich an der text vnd die
glos von dem schaitelhaw
De°m schaitlär dem antlutz ist gevär Mit seiner
ker Der prust vast gever was von ÿm kumpt Die
kron das

128

[25r]
ab nÿmpt Schneidt durch die kron So prichstu
sy hart schon Die striche druck Mit schniten sy
ab zuck
| Glosa | Merck der schaitlär pricht die hu°t die
da haist alber | vnd ist dar zu° dem antlütz | vnd
der prust mit seiner ker gar gevardlich Den treib
also |Wenn dw mit dem zu° vechten zw° ÿm
kumpst legt er sich denn gegen dir in die hu°t
alber | So setz den lincken fuess vor vnd halt
dein swert an deiner rechten achsel Inn der hu°t
| vnd spring zw° Im |vnd haw mit der langen
schneid starck von oben nider Im zu° dem kopff
| Vor setzt er denn haw das sein ort | vnd das ain
gehultz paide übersich stenn das selb haist die
kron | So beleib hoch mit den armen | vnd heb
mit der lincken hant deinen swertz knopf vber
sich | vnd senck im den ort vber sein gehültz zw
der prust | Vert er denn auff mit dem swert | vnd
stost dir den ort mit dem gehültz vber sich | So
wind dein swert vnder seiner kron durch mit
dem schnit in sein arm~ | vnd druck | Also ist
die kron wider geprochen | vnd mit dem
drucken |So schneid vast In die arm~ | vnd
zeuch dich mit dem schnit ab
Das ist der text vnd die
glos von den vier legerñ
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Vier leger allain da von halt vnd fleuch die
gemain Ochs phlueg alber vom tag seÿ dir nicht
vnn mär
| Glosa | Merck die vier leger das sein die vier
hu°ten da du aus fechten solt | Die erst hu°tt ist
| vnd haist der ochs | do schick dich also mit |
Stee mit dem lincken fuess vor vñ halt dein
swert neben deiner rechten seittñ mit dem
gehültz vor dem haubt das dein dawmen vnder
dem swert sey | vnd heng ÿm den ort gegen dem
gesicht Merck | Zw° der lincken seitten schick
dich also in den ochsen |Stee mit dem rechten
fuess vor | vnd halt dein swert neben deiner
lincken seitten mit dem gehultz vor dem haubt
das dein dawmen vnden seÿ | vnd heng ÿm den
ort gegen dem gesicht | Das ist der ochs zw
paiden seitten ~
Das ist die ander hu°t
| Merck die ander hu°tt haist der phlueg | da
schick dich also mit | Stee mit dem lincken fuess
vor | vnd halt dein swert mit gekrautztñ henden
mit dem knopff vnder sich neben deiner rechten
seitten | zu° der hüff das die kurtz schneid oben
seÿ | vnd der ort im stee gegen dem gesicht ~
Merck | Zu° der lincken seitten schick dich also
In den phlueg stee mit dem rechten fuess vor |
vnd halt dein swert neben deiner lincken seitten
mit dem knopff vndersich zu° der hüff das die
lang schneid
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oben seÿ | vnd Im der ort ste gegen dem gesicht
|Das ist der phlueg von paiden seitten ~
Das ist die dritt hu°t
| Merck die hu°tt haist alber | do schick dich also
mit | Stee mit dem rechten füess vor | vnd halt
dein swert mit gerackten armen für dir mit dem
ort auff der erd das die kurtz schneid oben
gewäntt seÿ ~
Das ist die vierd hu°t
| Merck die hu°tt haist vom tag | Do schick dich
also mit | Stee mit dem lincken fueß vor | vnd
halt dein swert an deiner rechtñ achsel oder mit
auff gerackten armen hoch über dem haubt |
vnd stee also in der hu°t ~
Das ist der text vnd die glos
von den vier vor setzen
Vier sind vor
auch sere letzen

setzen

Die

die

leger

| Glosa | Merck | du hast vor gehört was da sind
die vier hu°tten | So soltu nw auch wissen die
vier vorsetzen die die selbigen vier hütten
prechen |Och gehort kain vor setzen dar zw°
nicht | Wenn es sind vier häw die sÿ prechen
Merck ~ | der erst haw ist der krumphaw der
pricht die hu°t die do haist der ochs ~~~~
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Merck | Der ander haw das ist der twer haw der
pricht die hu°t vom tag Merck | Der dritt haw
das ist der schilär der pricht die hu°t die da haist
der phlueg ~ Merck | Der vierd haw das ist der
schaitlär der pricht die hu°t die da haist alber |
vnd wie dw die vier hu°ten mit den hauen
prechen solt das vindestu vorñ in den selbigen
häwen geschriben ~
Das ist der dext vnd die glos
das man nicht vor setzen sol
Vor versetzen huett dich Geschicht das auch
sere müetzs dich
| Glosa | Merck das ist das du nicht versetzen
solt als die gemainen vechter thuen | wenn die
versetzen | So halden sÿ iren ort in die hoch oder
auff ein seitten | vnd das ist ze versten das sy in
der versatzu~g mit dem ort die vier plöß nicht
wissen zw süchen | Dar vmb werden sie offt
geschlagen | oder wenn dw versetzen wild | So
ver setz mit deinem haw oder mit deinem stich
| vnd suech Indes mit dem ort die nächst plöß |
So mag dich kain maister an seinen schaden
geschlachen
Das ist der text vnd die glos
wenn man dir vor satzt hat
was dw da wider treiben solt
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Ob dir vor setzt ist vnd wie das dar chömen ist
Hör was ich dir rate Reiß ab haw schnell mit
drate
| Glosa | Merck das ist | wenn dir einer hat
vorsetzt| vnd wil sich vom swert nicht abtzÿhen
| vnd meint er well dich zw° chainen stucken
lassen kümmen |So reiß mit deinem swert an
seiner swertz klingen vber sich auff als dw | Im
oben vom swert wöllest abnemen | vnd pleib am
swert | vnd haw In slecht an der klingen mit der
langen schneid wider ein zu° dem kopff
Das ist der text vnd die glos
von vier an setzen
Setz an vier enden pleib dar auf
lere wildu enden
| Glosa | Merck es sein vier ann setzen die
gehörent zw° dem erñst | die soltu treibñ | wenn
dw einen pald slachen wild oder letzen | Die
treib also | wenn du mit dem swert zw° fechten
zw° Im kumpst | So leg dich mit dem swert Inn
die hu°t des ochsens | oder des phluegs | wil er
dir denn oben ein hawen oder vnden zw°
stechen | So merck die weil er sein swert auff
hebt | vnd wil slachen| oder vnden zw° Im
zeucht | vnd wil dich stechen | So küm du vor |
vnd scheus Im den langen ort
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ein zw° der nagsten plöss | ee wenn er den haw
oder den stich vorpringt | vnd wart ob dw ym
magst an gesetzen des geleichen thu°e auch
|wenn er dir mit vnderhauen zw° haut | So
scheus im den ort ein | ee wenn er mit dem haw
vnden auff kumpt vnd das treib zw° paiden
seitten | Wirt er denn des an setzen gewar | So
pleib mit deinem swert an dem seinen | vnd
arbait ÿm behendtleich zw° der nagsten plöss ~
Das ist der text vnd die glos
von dem nachraisen
Nachraisen lere zwifach oder schneid in die
were Zwaÿ eüsserw mÿnne Der arbait dar nach
begÿnne vnd prüf die gefert Ob sÿ sind waich
oder hert
| Glosa | Merck der nachraisen ist vil | vnd
manigerlaÿ | vnd gehört zw treiben auß häwen
|vnd aus stichen mit grosser fürsichtigkait
gegen den vechterñ die da aus freÿem | vnd
langen häwen fechten | vnd sünst von rechter
kunst des swertz nicht wollen halden ~
Das nachraisen treib also
| Wenn dw mit dem zw° fechten zw° im ku~pst
|So stee mit dem lincken fuess vor in der hu°t
vom tag | vnd sich gar eben was er
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gegen dir vicht | Hawt er dir oben lanck ein so
wart das er dich mit dem haw nicht erlang | Vnd
merck die weil sein swert mit dem haw
vndersich gee gegñ der erden | So spring zu° mit
dem rechtñ füeß | vnd haw Im oben ein zw° dem
kopff | ee wenn er mit dem swert wider auff
kumpt | So ist er geschlagen ~
Das hernach geschriben stuck
das haist die äussere mÿnn
| Merck | wenn er sich verhaut | vnd dw Im nach
raistest mit dem haw zw° der plöss | vert er denn
pald auff mit dem swert vñ kumpt dir vnden an
dein swert | So pleib starck dar auff | Hebt er
denn mit dem swert dein swert fast über sich |
So spri~g mit dem lincken fuess hinder seinen
rechten vnd slach | Im mit der twer oder f sünst
zw° dem kopff seiner rechtñ seitten | vnd arbait
pald wider vmb zw° seiner lincken seitten mit
dem duplirñ | oder sünst mit anderñ stucken |
Dar nach als dw emphindest | ob er waich oder
hert am swert ist ~~
Hie merck ein guet nachraisen
am swert aus vnder häwen
| Merck | wenn du gegen im vichtest aus vnder
hawen oder aus den streichen oder ligst gegen |
Im| In der hu°t die da
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haist alber | Velt er dir denn mit dem swert auff
das dein ee | wenn du do mit auff kumpst | So
pleib also mit dem swert vnden an dem seinem
|vnd heb übersich | Wint er dir denn am swert
den ort ein zw° dem gesicht oder der prust | So
lass in vom swert nicht ab vnd volg Im dar an
nach | vnd arbait Im mit dem ort zu° der
nagsten plöß | Oder slecht er vom swert vmb so
volg oder raiß | In mit dem ort aber nach als vor
Merck | Dw solt aus allen häwen | vñ aus allen
hu°ttñ im nach raisen als pald dw erkenst |
wenn er sich von dir verhaut oder emplöst mit
dem swert oder wart das du dich mit dem nach
raisen selber nicht emplöst noch verhaust | vnd
das merck zw paiden seitten ~
Hie merck eben den text vnd
die glos von dem fülñ vnd von
dem wort das da Inndes haisset
Das fülñ lere Inndes das wort
schneidet sere
| Glosa | Merck das fülñ | vnd das wort | Inndes
die gröst | vnd die pëst kunst im swert ist | vnd
wer ein maister des swertz ist oder sein wil | vnd
kan nicht das fülñ | vnd vernÿmpt nicht dar zw
das wort |Inndes | So ist er nicht ein maister |
wenn er
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ist ein püffel des swertz | Dar vmb soltu die
tzwai ding vor allen sachen gar wol lernen das
dw si recht verstest ~
Hie merck die ler von dem fülñ vnd
von dem wort das da haist Inndes
| Merck | wenn du mit dem zu° vechten zw° Im
kumpst | vnd einer dem anderñ an das swert
pindet | So soltu In dem als die swert zw°
sammen klitzñ zw° hant fül | ob er waich oder
hert an gepünden hat | vnd als pald dw das
emphunden hast | So gedenck an das wort |
Inndes | Das ist das dw In dem selbigen
emphinden behendlich solt arbaitten am swert
so ist er geslagen | ee wenn er sein gewar wirt
Hie soltu mercken
| Das das fülñ | vnd das wort | Inndes ein dinck
ist| vnd ains an das ander nicht gesein mag | vnd
das vernÿm also weñ du Im an sein swert
pindest | So müstu ze hant mit dem wort |
Inndes fülñ | Aber am swert waich oder har hert
ist | vnd wenn dw hast gefült | So müstu aber
Inndes arbaitten nach der waich | vnd nach der
hert am swert | Also sein sÿ paidew nicht wenn
ein dinck | vnd das wort |Inndes das ist zw° vor
aus In allen stucken | vnd das vernÿm also |
Inndes dupliert | Inndes mutirt ~~
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| Inndes wechselt durch | Inndes laufft durch
|Inndes nÿmpt den schnit | Indes ringet mit |
Inndes nÿmpt das swert | Inndes thuet | was
dein hertz begert | Inndes das ist ein scharffes
wort | Do mit alle maister des swertz
vorschnÿten werden | die das wort nicht wissen
noch vernömen | Das ist der schlüssel der kunst
~
Hier merck den text vnd die glos
Aber von Nachraysen
Nachraisen zwifach trift man den
alten schnit mit mach
| Glosa | Merck das ist das dw die nachraisen
solt treiben zw° paiden seitten | vnd des schnitz
dar Innen nich ver gessen das vernÿm also |
Wenn er sich vor dir verhawt es sey von der
rechten oder von der lincken seitten | So haw Im
künlich nach zw° der plöss fert er dann auff |
vnd pindt dir vnden an das swert | So merck als
pald ein swert an das ander klitzt | So schneid
Im | Inndes nach dem hals oder val im mit der
langen schneid auff sein arm~ | vnd schneid
vast
Hie merck den text vnd die
glos von den vberlauffen
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Wer vnden rempt Vber lauf den der wirt
beschempt wenn es klitzt oben So sterck das ger
ich loben Dein arbait mache oder herte druck
zwifache
| Glosa | merck das ist | wenn dw mit dem zu°
vechten zw° Im kumpst haut er dir deñ vnden
zw° den vnderñ plössen | das vor setz im nicht
sunder haw Im oben starck ein zw° dem kopff |
Oder haut er dir zw° mit vnder hawen | So
merck ee wenn er mit dem vnderhaw auff kumpt
| So scheüß Im den ort oben lanck ein zw° dem
gesicht | oder der prust| vnd setz ÿm oben an so
mag er dich vnden nicht erlangen | wenn alle
oberñ an setzen prechñ | vnd ledigen die vnder
| vert er denn auff | vnd pindt dir vnden an dein
swert so pleib mit der langen schneid starck auff
dem swert | vnd arbait behentlich zw der
nagsten plöss oder lass in arbaitten | vnd kum
dw | Inndes so trifestu In
Hier merck das ist der text vnd
die glos wie man stich vnd haw
absetzen sol
lere absetzen häw stich kunstlich letzen wer auf
dich sticht dein ort trifft vnd seinen pricht Von
paiden seitten Triff allemal wildu schreitten
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| Glosa | Merck die absetzen die treib also |
wenn dw mit dem zw fechten zw° Im kumpst |
stelt er sich denn gegen dir als er dich wöll
stechen | So setz den lincken fues vor | vnd stee
gegen Im in der hu°t des phluegs von deiner
rechten seitten |vnd gib dich plos mit der
lincken seitten | Sticht er dir denn zw° der
selbigen plöss | So wind mit dem swert auff dein
lincke seittñ gegen seine~ stich die kurtz
schneid an sein swert | vnd setz da mit ab |vnd
schreit do mit zu° mit dem rechten füess | vnd
stich Im | Inndes zw dem gesicht oder zw° der
prust ~
Ein anders stuck
| Merck | wenn dw stest von dein° rechten
seitten in dem phlueg | hawt er dir denn ein zu°
deiner lincken seitten oben zw° dem kopff | So
var - auff mit dem swert | vnd wind da mit auff
dein lincke seittñ gegen seinem haw das gehultz
für dein haubt | vnd schreit do mit zw° mit dem
rechten füess | vnd stich ÿm zw° dem gesicht
oder der prust die stuck treib aus dem phlueg
zw° paiden seitten ~
Das ist der text mit der glos
wie man sol durchwechselñ
Durchwechsel lere von paiden seitten
stich mit sere wer auf dich pindet
Durchwechsel In schir vindet
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| Glosa | Merck der durchwechsel ist vil | vnd
manigerlaÿ | Die soltu treiben gegen den
vechterñ| die do gerñ vorsetzen | vnd die do
hawen | zw dem swert | vnd nicht zw° den
plössen des leibs |Die soltu gar wol lernen
treiben mit fürsichtigkait |das mann dir icht an
setz | oder sünst ein kum dieweil du
durchwechselst
Die durchwechsel treib Also
| Wenn dw mit dem zw° uechten zw Im kumpst
|So haw im oben starck ein | hawt er denn wider
gegen dir zw° dem swert vnd nicht zu° dem leib
|So lass den ort mit dem haw vnden durch sein
swert wischen | ee | wenn er dir an das swert
pindt| vnd stich Im zw° anderñ seittñ zw der
prust | wirt er denn des stichs gewar | vnd vert
mit dem swert dem stich pald nach mit vor
satzu~g | So wechsel aber durch | vnd das thue
albeg wenn er dir mit vor setzen nach dem swert
vert Oder • | Wenn dw mit dem zü fechten zw
Im kumpst | So setz den lincken fues vor | vnd
halt Im den langen ort gegen dem gesicht | hawt
er dir deñ von oben nider oder von unden auff
zw dem swert | vnd wil dir das wegck slahen
oder starck dar an pinden | So lass den ort
vndersich sencken | vnd stich Im zw° der anderñ
seitten das treib gegen
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allen häwen | do mit man dir zu° dem swert
hawt
Das merck eben
| Wie dw solt durch wechselñ das man dir die
weil icht an setz die weil dw durch wechselst |
vnd das vernÿm also wenn er dir vor setzt | vnd
lest den ort neben dir beseit aus gen | So wechsel
kündlich durch | vnd stich ym zw° der anderñ
seitten | Oder pleibt er dir mit dem ort vor dem
gesicht oder sunst gegen anderñ plössen | So
wechsel nicht durch beleib am swert | vnd arbait
do mit zu° der nagsten plöss So mag er dir nicht
nach geraisen noch ansetzen
Hie merck den text vnd die glos
von den zucken am swert
Trit nahent in pünden das zucken gibt gu°te
fünde Zuck trift er zuck mer Arbait erfinde Das
thuet ÿm we Zuck allen treffen den maisterñ
wiltu sy effen
| Glosa | merck das zucken gehört zu° treibñ
gegen den maisterñ die do starck an das swert
pinden | vnd am pant des swertz beleiben still
sten| vnd wöllen warten ob man sich für In ab
wolt hawen oder vom swert ab tzÿehen | Das sÿ
denn möchten nachgeraisen zu° der plöss |
Wiltu die

142

[32r]
selbigen maister ëffen oder tewschen | So treib
die zucken gegen Im also | haw ÿm von der
rechten seitten oben starck ein zw dem kopff |
vert er denn mit dem swert starck für mit dem
haw | vnd wil vor setzen oder haut dir zw° dem
swert | So zuck dein swert an dich | ee | wenn er
dir an pint | vnd stich Im zw° der anderñ seittñ
| vnd das dw gegen allen treffen | vnd an pinden
des swertz ~
Merck ein ander zucken
| Wenn er dir an dein swert gepunden hat | Stet
er denn gegen dir am pannt | vnd wart ob dw
dich vom swert wöllest ab ziehen | So thue als
wollest zuchken | vnd pleib am swert | vnd zuck
dein swert pis zw halber klingen an dich | vnd
stich Im pald am swert wider ein zw dem gesicht
| oder der prust triffstu In denn nicht recht mit
dem stich | So arbait mit dem duplirñ | oder
sunst mit anderñ stucken |was dir | das pëst ist
~
Hie merck den text vnd die glos
von den durchlauffen vnd von
den ringen Im swert
Durchlauf lass hangen Mit dem knopf greif wiltu
rangen wer gegen dir sterck durchlaüf do mit
merck
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| Glosa | merck die durchlauffen | vnd die ringñ
sind zwaierlaÿ Im swert | wenn die durchlauffen
das sind die leibt ringen | So sind denn dar nach
die arm~ ringen | vnd die gehörent zw° treiben
gegen den vechterñ | die do gerñ ein lauffent ~
Die durchlauffen die treib des ersten also
| Merck | wenn er dir ein laufft | vnd vert hoch
auff mit den armen | vnd wil dich oben mit
sterck vber dringen | So var auch auff mit den
armen | vnd halt dein swert mit der lincken hant
peÿ dem knopff über deinem haubt | vnd lass die
klingen vber deinen ruck hinden nider hangen |
vnd lauff mit dem haubt durch die arm~ gegen
sein° rechtñ seitten | vnd spring mit dem rechtñ
fuess hinder sein rechtñ | vnd mit dem sprung
so var Im mit dem rechtñ arm~ gegen seiner
lincken seitten vorñ wol vmb den leip | vnd vass
In also auff dein rechte hüff | vnd würff In für
dich hinden auff sein kopff ~
Aber ein leib ringen
| Merck | wenn er dir ein lauff mit auff gerackten
armen | vnd thue im wider | So lauff Im durch
mit dem haubt zw° seiner rechten seitten | vnd
lass dein swert hinden vber den ruck hangen als
vor geschribñ stet | vnd schreit mit dem rechten
fuess vorñ für seinen rechten | vnd var Im mit
dem rechtñ arm~ vnder seinem rechtñ arm~
durch hinden vmb den leip | vnd vaß In auff
dein rechte hüff | vnd würff In
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hinder dich die zwaÿ ringen treib zw° paiden
seitten~
Aber ein leib ringen
| Merck | wenn er dir ein lauff zu° deiner rechten
seitten | vnd ist hoch mit den armen | und thü
auch| So halt dein swert In der rechten hant mit
dem knopff gegen perg | vnd stos mit dem
gehültz sein arm~ | vnd sein swert von dir | vnd
spring mit dem dencken fuess vorñ fur sein
paide füess | vnd var Im mit dem lincken arm~
wol hinden vmb den leip| vnd vaß In auff dein
lincke hüff | vnd würff In fur dich ~
Aber ein leib ringen
| Merck | wenn er dir ein laufft vnd ist hoch mit
den armen | vnd thü ÿm auch | So halt dein
swert inder rechten hant vnd stos | Im do mit
sein arm~ von dir vnd spring mit dem lincken
fuess hinder seinen rechtñ | vnd var ym mit dem
lincken arm~ vnden durch für seiner prust yn
sein lincke seitten | vnd vaß in auff dein lincke
hüff | vñ wurff In hinder dich| Die zwaÿ ringen
treib auch zw° paiden seitten ~
Hier merck nw die arm~
ringen Im swert
| Merck wenn er dir ein laufft Im swert | vnd helt
sein hentt nider | So verker dein lincke hant |
vnd begreiff do mit sein rechte Innwendig
zwischen seine~ paiden
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henden vnd ruck in do mit auff dein lincke
seitten |vnd mit der rechten slach in mit dem
swert vber den kopff | Oder | wiltu In nicht
slachen | So spring mit dem rechten fuess
hinder seinen dencken | vnd var Im mit dem
rechtñ arm~ vorñ vor oder hinden vmb den hals
| vnd wurff In also vber dein rechts knÿe ~
Aber ein arm~ ringen
| Merck | wenn er dir ein laufft Im swert || vñ ist
nÿder mit den henden | So lass dein lincke hant
varñ vom swert | vnd mit der rechtñ var Im mit
dem knopff aussen vber sein rechte hant | vnd
druck do mit nÿder | vnd begreiff ÿm mit der
lincken hant peÿ seine~ rechten elpogen | vnd
spring mit dem denckñ fuess fur sein rechten |
vnd stos in also dar vber ~
Aber ein arm~ ringen
| Merck | wenn er dir ein laufft im swert | So lass
dein swert vallen | vnd ver ker dein rechte hant
|vnd begreiff do mit sein rechte auswendige |
vnd mit der lincken vaß In peÿ dem rechtñ
elpogen |vnd spring mit dem lincken fuess fur
sein rechten |vnd stos mit der rechten hant
seinen rechtñ arm~ über deinen lincken | vnd
heb In do mit vbersich |Also magstu Im den
arm~ prechen | oder für dich vber das linck pain
werffen ob dw wild
Hie merck ein swert nemen
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| Merck wenn man dir ein lauf Im swert | So
verker dein lincke hant | vnd var do mit vber
sein rechten arm~ | vnd begreiff do mit sein
swert zwischen seinen paiden hendñ peÿ der
hanthab | vnd ruck do mit auff dein lincke
seitten | So nÿmpstu Im sein swert
Aber ein swert nemen
| Merck | wenn er dir vorsetzt | oder sünst an
dein swert pint | So begreiff mit der lincken hant
paide swert mitten in den klingen | vnd halt sÿ
paide vest zw° sãmen | vnd var mit der rechten
hant vnden durch mit dem knopf vorñ vber sein
pede hendt |vnd ruck do mit vbersich auff dein
rechte seitten so peleiben dir paide swert ~
Hie merck den text vnd die glos
von abschneÿden
Schneid ab die herten von vnden
In paiden gefertten
| Glosa merck | das ist was dw solt treibñ | wenn
man dir starck oben auff dein swert pintt oder
dar auff velt | vnd das vernÿm also v Wenn du
zu° vichtest aus den vnder häwen | oder aus den
streichen oder ligst gegen Im In der hu°t alber
|Velt er dir denn mit dem swert
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auff das dein ee wenn du do mit auff ku~pst | So
pleib vnden an dem swert | vnd heb mit der
kurtzen schneid vast vber sich | Druckt er denn
dein swert vast nyder | So streich vnden mit
deinem swert mit an seiner swertz klingen
hinder sich ab von seinem swert | vnd haw In
zw° der anderñ seitten an seinem swert pald
wider oben ein zw° dem maul ~
Aber ein anders
| Wenn du zw° vichtest mit vnder häwen oder
ligst in der hu°t alber | Velt er denn mit dem
swert auff das dein nahent pey dem gehültz ee |
wenn du do mit auff chumpst das sein ort zw°
rechten seitten auß (*) get | So var
* deiner
rechten
seyten
aus
behendlich
auff mit dem knopff vber sein swert
vnd schlag in mit derlangen schneid zw° dem
kopf | Oder pint er dir auff das swert das sein ort
zu° deiner lincken seitten |So var mit dem knopf
vber sein swert | vnd slach In mit der kurtzen
schneid zw° dem haupt das haist das schnappen
~
Hie merck den text vnd die
glos von den vier schnÿten
Vier sind der schnit Zwen vnden
zwen oben mit
| Glosa | Merck die vier schnit wiß des erstñ die
zwen öberñ die gehorent zw° treiben
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gegen den vechterñ die auss der versatzu~g |
oder aus dem pant des swertz gerñ vmb slachen
mit der twer | oder sünst zw° der anderñ seitten
| Das prich also | wenn er dir an dein swert pint
zw deiner lincken seitten | vnd slecht do mit
pald wider vmb mit dem lincken fuess auf sein
rechte seitten |So val im mit der langen schneid
oben vber paide arm~ | vnd druck mit dem
schnit von dir | Das soltu treiben zu° paiden
seitten albeg | wenn er aus der vorsatzung
vmbschlecht | oder haut vom swert Merck | Das
die zwen vnderñ schnit gehörent zw° treiben
gegen den vechterñ die do geren ein lauffen mit
aus geräckten armen die treib also |wenn er dir
an dein swert pint | vnd vert hoch auff mit den
armen | vnd laufft dir ein zw° deiner lincken
seitten | So verwent dein swert | das dein daum
vnden küm | vnd val im mit der langen schneid
vnder dem knopf in sein arm~ | vnd druck mit
dem schnit vbersich Oder | laufft er dir ein mit
aus gerackten armen | zw° deiner rechten
seitten |So verwendt dein swert das dein dawm
vnden küm| vnd val ÿm mit der kurtzen schneid
vnder seine~ knopf in die arm~ | vnd druck mit
dem schnit vbersich | Das sind die vier schnÿt ~
Hie merck den text vnd die glos
von der verwandlu~g der schnit
Dein schnidt wende zwflechen
druck dÿe hende
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[35v]
| Glosa | Merck das ist wie du aus den vnderñ
tzwaÿen schnÿten solt treyben die zwen oberñ
|Das vernym also | Wenn er dir ein laufft zu°
deiner lincken seitten mit auff gerackten armen
| So verwendt dein swert | vnd val ym mit der
langen schneid vnder seinen knopf in die arm~
| vnd druck vast vbersich | vnd schreit da mit
auff sein rechte seiten | vnd windt den knopf
vnden durch |vnd kum mit dem swert nicht von
seinen armen |vnd went das swert aus dem
vnderñ schnit In den oberñ mit der langen
schneid vber sein arm~ vnd druck mit dem
schnÿt vber sich Oder | laufft er dir ein mit auff
gerackten armen zw° dein° rechten seitten So
verwendt dein swert das dein dawm vnden kum
v | So wend im dein swert mit der kurtzen
schneid vnder dem knopf in sein arm~ |vnd
druck vast vbersich | vnd schreit do mit auff sein
lincke seitten | vnd lass den knopf mit vnden
durch gen | vnd wendt dein swert mit der langen
schneid oben vber sein arm~ | vnd druck mit
dem schnÿt von dir ~
Hie merck den text vnd die
glos von den zwaien vnder
hengen
Zwaÿ hengen werden Aus einer hant von der
erden In allem gefert Haw stich leger waich oder
hert
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[36r]
| Glosa | Merck die tzweÿ hengen | von der erden
das ist der phlueg zw paiden seitten | vnd wenn
dw dar aus vechten wild oder vichtest | So soltu
dar Inn auch haben das fülñ In hawen | vnd Inn
stichen| vnd in allen an pinden des swertz ob er
dar Inn waich oder hert ist | Auch soltu dar aus
treibñ vier winden | vnd aus einem yedem
winden besunder ein haw ein stich | vnd ein
schnit | vnd sünst auch alle gefert treiben als aus
den zwaÿen öberñ hengen ~
Hie merck den text vnd die
glos von dem sprechfenster
Sprechfenster mache Stant freÿleich besich
seine sache Schlach in das er schnabe Wer sich
fur dir zeuchet abe Ich sag dir fur war Sich
schützet kain man ane var Hastu ver nomen zw
schlag mag er klein chumen
| Glosa | merck dw hast vor gehört | wie dw dich
vor dem mann mit dem swert solt schicken In
die vier hu°tten dar aus dw vechten solt | So
soltu auch nw wissen das sprechfenster das ist
auch ein hu°t dar Inn dw wol sicher sten magst
| vnd die hu°t das ist der lang ort der ist die
edelst | vnd die pëst | wer am swert wer do recht
dar aus vechten kan der twingt do
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mit den mann | das er sich an seinen danck
schlahen müess lassen | vnd mag vor dem ort
wider vor zw° slegen noch zw° stichen kömen
Inn Das sprechfenster schick dich also
| Wenn du mit dem zu° vechten zw ÿm gest mit
welichem haw du denn an ÿn kumpst es seÿ
vnder oder ein ober haw | So lass ÿm den ort
albeg lanck mit dem haw ein schiessen zw dem
gesicht oder der prust | Do mit twingstu In das
er dir vor setzen mues oder an das swert pinden
| vnd wenn er also an gepunden hat so pleib im
starck mit der langen schneid auff dem swert |
vnd stee freyleich vnd besich sein sach was er für
pas gegen dir vechten well zeucht er sich zw ruck
ab vom swert | So volg ÿm nach mit dem ort zw
der plöss | Oder slecht er vom swert vmb dir zw
der anderñ seittñ | So pint seinem haw nach Im
starck oben ein zu° dem kopf oder wil er sich
vom swert nicht abzÿehen noch vmb slahen | So
arbait mit dem duplirñ | oder sünst mit anderñ
stucken | Darnach als dw emphindest swech |
vnd sterck ÿm swert
Inn das sprechfenster schick dich also ~
Das Ist ein ander Stant | vnd haist auch das
sprechfenster Merck wenn dw mit dem zw
fechten schir zw ÿm kömen pist | So setz den
lincken fues vor vnd halt Im den ort lanck aus
den armen gegen dem gesicht oder der prust ee
wenn dw Im an das
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[37r]
swert pindest | vnd ste freÿlich | vnd besich was
er gegen dir vechten wil | haut er dir denn oben
lanck ein zw dem kopf | So var auf | vnd windt
mit dem swert gegen seinem haw In den ochsen
| vnd stich ÿm zu° dem gesicht | Oder haut er dir
zw dem swert vnd nicht zw dem leib so wechsel
durch | vnd stich Im zu° der anderñ seittñ lauft
er ein | vnd ist hoch mit den armen so treib den
vnderñ schnit oder lauff ÿm durch mit ringen |
Ist er nÿder mit den armen so wart der arm~
ringen | Also magstu allew stuck aus dem langen
ort treibñ
Hye merck den text vnd die glos der aus
richtu~g der vier hengen vnd der acht
winden Im swert da von die zedel helt
Wer wol furet vnd recht pricht vnd endlich gar
bericht Vnd prich besunder Iglichs i~ dreÿ
wunder wer recht wol henget vnd windñ do mit
pringet vnd winden acht Mit rechtñ wegen
betracht Vnd zw ir eine Der winden selb dritt ich
meine So sind ir zwaintzigk vnd vier zell si
entzigk von paiden seittñ Acht winden lere mit
schreitten vnd pruf die gefert Nicht mer nür
waich oder hert
| Glosa | Merck das ist ein ler vnd ein
dermanung der hengen vnd der winden Im
swert dor In soltu gar wol geübet | vnd bericht
sein | das dw behendlich kündest füren
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| vnd die prüch gegen eines anderñ vechters
stucken recht dar dar aus gegen ÿm kündest
treiben | Wenn der hengen sein vier der ochs
oben von paiden seitten | Das sind die oberñ
zwaÿ hengen | vnd der phlueg vnden von paiden
seittñ |Das sind die vnderñ zwaÿ hengen | Aus
den vier hengen soltu pringen acht winden | aus
dem ochsen vier | vnd aus dem phlueg vier | vnd
die selbigen acht winden soltu fürpas also
betrachten |vnd recht wegen das thue aus
ÿedem winden besunder solt treiben die dreÿ
bunder das ist ein haw ein stich | vnd ein schnÿt
H ie m erck eben w ie du aus den ober• zw aien
hengen das ist aus dem ochsen von der rechten
seitten vnd von der linken seitten solt treiben vier
w inden | Dÿe ersten tzwaÿ winden aus dem

ochsen allai~ von der rechten seitten die treib
also | Weñ dw mit dem zw° vechten zu° Im
kumpst | So stee mit dem lincken fuess vor | vnd
halt dein swert zw deiner rechten seittñ fur dem
haubt In dem ochsen | Hawt er dir denn oben
ein von seiner rechten seitten | So wind auff
dein lincke seittñ gegen seine~m haw die kurtz
schneÿd an sein swert aber in den ochsen |vnd
stich Im oben ein zw dem gesicht das ist ein
winden M erck | Vor setzt er den stich mit sterck
|vnd dringt dir das swert auff die seitten so pleib
am swert | vnd
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[38r]
wind wider auf dein rechte seitten ober Inn den
ochsen | vnd stich Im oben ein zw dem gesicht
das sein die zwaÿ winden am swert aus dem
ainen oberñ hengen von der rechten seitten ~
H ye m erck das sind die ander• zw a× w inden aus
dem ochsen von der lincken seitten die treib A lso|

wenn dw mit dem zu° vechten zu° ÿm kumpst
|So stee von dein° lincken seitten In dem ochsen
haut er dir denn oben ein von seiner lincken
seitten| So wind gegen seinem haw auff dein
rechte seittñ die lang schneid an das swert | vñ
stich Im oben ein zw dem gesicht das ist ein
winden M erck | Vor setzt er den stich | vnd
druckt dein swert auff die seittñ | So pleib am
swert | vnd wind auff dein lincke seitten aber in
den ochsen die lang schneid an sein swert | vnd
stich ÿm oben ein zw dem gesicht | Das sind die
vier winden aus den oberñ zwaÿen hengen von
der lincken vnd von der rechtñ seittñ
N w soltu w issen | Das der phlueg von paiden

seitten das sind die vnderñ zwaÿ hengen | wenn
dw dich dar ein legst | oder dar aus vechten wild
| So soltu dar aus auch treiben von der lincken |
vnd von der rechten seitten | vier winden mit
allen iren gefertñ als aus den oberñ hengen so
werden der winden acht | vñ merck als offtu
windest so gedenck in
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einem iglichem winden besunder an den häw |
vnd an den stich | vnd an den schnÿt | Also
kumen aus den acht winden vier | vnd
tzwaintzigk stuck | Vnd wie dw die vier | vñ
tzwaintzigk stuck | aus den acht winden treiben
solt das vindestu alles da vorñ In der glosen
geschriben ~ ~ ~ ~ ~
H ie m erck gar eben | Das tu° die acht winden

nicht magst recht getreiben es seÿ denn mit
schreitten von paiden seitten | vnd das dw vor
gar eben prüfest nicht mer denn die zwaÿ gefert
das sind die | Wenn er an dein swert
pindet ab|er in seinem gefert waich oder hert ist
| Erst | wenn dw das emphunden hast| So wind
| vnd arbait zu° den vier plössen als vor
geschriben stet | Auch wist das alle vecht° die do
winden am swert | vnd künnen sÿ nicht das fülñ
am swert die werden peÿ den winden
geschlagen | Dar vmb so vleis dich das dw das
fülñ | vnd das wort Inndes wol merckest | wenn
aus den zwaien dingen get alle kunst des
vechtens ~
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Források
Szótárak
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm
und Wilhelm Grimm, Leipzig, 1854
Schweizerisches Idiotikon, Band I-VII, 1881
Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von
Matthias Lexer, Leipzig, 1872
Nachträge
zum
Mittelhochdeutschen
Handwörterbuch von Matthias Lexer,
Leipzig, 1878
Findebuch
zum
mittelhochdeutschen
Wortschatz, Stuttgart, 1992
Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der
Hochdeutschen Mundart, Leipzig, 1793-1801

Eredeti szöveg
A fordítás során felhasznált források jegyzéke,
könyvtári jelzetükkel, szerzőikkel, jelenlegi
tartózkodási helyükkel, és feltételezett keletkezési
dátumukkal.
MS
Chart.A.558
(Talhoffer
Fechtbuch);
Johannes Hartlieb, Johannes Liechtenauer és Hans
Talhoffer; Universitäts- und Forschungsbibliothek
Erfurt/Gotha, Gotha, Németország; 1448
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Cod.44.A.8 (MS Cors. 1449, Starhemberg
Fechtbuch); Peter von Danzig zum Ingolstadt,
Martin
Huntfeltz,
Johannes
Liechtenauer;
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, Róma, Olaszország; 1452
MS Thott.290.2º (Talhoffer Fechtbuch); Jud
Ebreesch, Konrad Kyeser, Hans Talhoffer és
Johannes Liechtenauer; Michel Rotwyler (írnok),
Clauss Pflieger (illusztrátor); Det Kongelige
Bibliotek, Koppenhága, Dánia; 1459
Cod.Guelf.78.2
Aug.2º
(Wolfenbüttel
jegyzetkönyv); Johannes Liechtenauer és Konrad
Kyeser; Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel,
Németország; c.1465-1480
Cgm 1507 (Paulus Kal Fechtbuch); Paulus Kal és
Johannes
Liechtenauer;
Bayerische
Staatsbibliothek, München, Németország; c.1470
MS KK5126 (Paulus Kal Fechtbuch); Martin
Huntfeltz, Paulus Kal és Johannes Liechtenauer;
Kunsthistorisches Museum, Bécs, Ausztria; c.1480
MS Dresd.C.487 (Johan Liechtnawers Fechtbuch
geschriebenn); Johannes Liechtenauer, Andre
Liegniczer, Ott Jud és Sigmund ain Ringeck;
Sächsische
Landesbibliothek,
Drezda,
Németország; c.1504-1519

MS Germ.Quart.2020 (Goliath Fechtbuch);
Peter Falkner, Martin Huntfeltz és Johannes
Liechtenauer; Biblioteka Jagiellońska, Krakkó,
Lengyelország; c.1510-1520
Cgm 3711 (Jörg Wilhalm Hutters kunst zu
Augspurg); Jörg Wilhalm Hutter, Johannes
Liechtenauer
és
Nicolaüs
Augsburger;
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Bayerische
Staatsbibliothek,
Németország; c.1523

München,

Cod.I.6.2º.2 (Hutter/Sollinger Fechtbuch);
Jörg Wilhalm Hutter, Johannes Liechtenauer és
Andre
Liegniczer;
Universitätsbibliothek
Augsburg, Augsburg, Németország; 1523-1564
MS
E.1939.65.354
(Gregor
Erhart
Fechtbuch); Gregor Erhart, Jörg Wilhalm
Hutter és Johannes Lecküchner; Gregor Erhart
(írnok és illusztrátor); Glasgow Museums,
Glasgow, Egyesült Királyság; 1533
Reichsstadt "Schätze" Nr. 82 (Rast
Fechtbuch); Antonius Rast és Paulus Hector
Mair;
Heinrich
Vogtherr(illusztrátor);
Stadtarchiv Augsburg, Augsburg, Németország;
c.1553
Cgm
3712
(Maister
Liechtenawers
Kunstbuech); Martin Huntfeltz, Jörg Wilhalm
Hutter és Johannes Lecküchner; Lienhart
Sollinger (írnok); Bayerische Staatsbibliothek,
München, Németország; 1556
Cod.Guelf.38.21 Aug.2º (Künnst zu fechten
vonn dem Lienhartt Sollinger); Jörg Wilhalm
Hutter, Johannes Liechtenauer és Nicolaüs
Augsburger; Lienhart Sollinger (írnok); Herzog
August Bibliothek, Wolfenbüttel, Németország;
c.1588
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Jegyzetek
1

frivol - léha, felelőtlen, könnyelmű

ab schnalle = abschnallen - kinyit, kicsatol,
kikapcsolt

2

3

schaiden = Scheide - kardhüvely

Sittigklich - Chritian Tobler azonos helyen:
nyugodt; Jeffrey Hull azonos helyen: kecsesen;
egyik fordításra sem találtam forrást, viszont a
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm alapján sittiglich = zu sittig ülve
4

tü süch - egyéb forrásokban azonos helyen du
such (Ms Chart.A.558), ennek megfelelően
fordítva

5

flaugen - Ms Chart.A.558-ban ugyanitt fleuch
= fliehen - menekül (Deutsches Wörterbuch von
Jacob Grimm und Wilhelm Grimm)
6

geperden - geberden = gebärden - viselkedik
(Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und
Wilhelm Grimm)

7

taste = tasten - kitapogat (Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm
Grimm), valószínűleg felfele védést jelent

8

9

Hozzávetőleges fordítás

160

jag - az ellenség üldözése (Schweizerisches
Idiotikon - Band III)
10

strayffen = streifen - csíkos vagy büntetés
(Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von
Matthias Lexer). A kézirat Reichsstadt
"Schätze" Nr. 82 változatában szereplő alakból
(s)treffen
=
strâfe
büntetés,
szövegkörnyezetbe nehezen illeszthető

11

ryem
=
rieme
öv,
szalag
(Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von
Matthias Lexer), szövegkörnyezetbe nehezen
illeszthető, különös tekintettel a mondatrész
többi szavára
12

13

treffenn - esetleg találatot jelent

MS Chart.A.558-ban ugyanitt stich (szúrás)
szerepel, minden egyéb forrásban a strich (ütés)
szó valamilyen formája szerepel
14

taschen = tasten - kitapogat, tapogat
(Findebuch
zum
mittelhochdeutschen
Wortschatz)
15

Anderwayd - egyéb forrásokban (pl. MS
Germ.Quart.2020) An
der
weit,
ennek
megfelelően fordítva
16

hurtten = hurten, hurtenier a páncél egy
darabja
(Mittelhochdeutsches
Handwörterbuch von Matthias Lexer), a
szövegkörnyezetbe
nehezen
illeszthető.
17
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Christian Tobler siet-nek fordította, szövegbe
illik, de forrás hiányában nem használtam fel
sunnen tzaigen - a szövegkörnyezetből
(lovaglás) kiindulva esetleg a zaumzeug –
kantár, hibásan írt formája. A Reichsstadt
"Schätze" Nr. 82 azonos helyén a zum szó
szerepel, a többi forrásból ez a passzus hiányzik.
18

19

ermel = ärmel - (ruha)ujj

naygen = neige(n), neigge(n) = Knixe
machen;
Knixe
hajlítás,
pukedli
(Schweizerisches Idiotikon - Band IV)

20

behalden gedenck = behalden (behalten) tart,
megtart; gedenck = gedenk - emlékeztető
21

22

vorcht - Furcht, félelem

an- gesigt = gesiegen = Einen besiegen,
legyőz vkit. (Schweizerisches Idiotikon - Band
VII)
23

weißleich = der weißen Farbe ähnlich - fehér
színhez hasonló (Grammatisch-Kritisches
Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart).
bizonytalan
fordítás,
szövegkörnyezetbe
nehezen illeszthető, ezért a ‘weise’ (bölcs)
szótőből kiindulva fordítottam
24

‘Rigel’ = riegel - csavar (Mittelhochdeutsches
Handwörterbuch von Matthias Lexer)
25

26

‘gerest’ = gerecht - egyszerűen
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schütten - önt, tölt; szövegkörnyezetbe
nehezen illeszthető, helyette schützen (véd)
szóként fordítottam. Más forrásokban azonos
helyen schrete (lépés), schadenn (sérülés),
schwerter (kard). A fordítás bizonytalan.
27

Hozzávetőleges
fordítás.
A
szöveg
valószínűleg azt magyarázza, hogy ne lépj
magad előtt keresztbe a lábaiddal.
28

schilt – pajzs, de utalhat a feder típusú
hosszúkard
kiszélesedő,
keresztvas
fölötti
szakaszára is.
29

30

zeck, zeckrur - címke

wild - esetleg vad vagy veszélyes. Bizonytalan
fordítás.
31

Írói hiba, ez a szó az eredeti szövegben is a
szöveg fölött helyezkedik el
32

vor und nach - lehet akár “előtt és után” is, a
fordításban szereplő változatot értelmezési
szempontból jobbnak vélem

33

Úgy tűnik a szerző elkülöníti a harcot a és a
komolyat (ernst), ez utóbbi valószínűleg a
komoly, vérre menő harcra utal, míg az első
(kampff) a gyakorló vívásra.

34

Az “amint ő ” rész tévedésből kerülhetett a
szövegbe, a többi változatban (kivéve MS
Germ.Quart.2020) nem szerepel.
35
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Hozzávetőleges fordítás. A fordítás itt inkább
értelem szerinti, mint szöveghű.
36

Hozzávetőleges fordítás. A pontos fordítás a
“mint egy másik vívót ” lenne, de így a szöveg
hiányosnak
tűnik,
ezért
a
fordításba
betoldottam
a
“jobban”
szót,
ezzel
megkönnyítve az értelmezést.
37

Eredeti szövegben “vach streich” szerepel, ez
a Speyer változatban “vagstreich”-ként van
feltüntetve. A fordítás a vag -> weg (út)
megfeleltetésből adódik. Esetleg megfelelő lehet
a vag -> jag követ, vadászik, üldöz. Ezeken felül
még szóba jöhető megfejtés lehet Mair bécsi
könyvének írásmódja alapján, a “fach streich”
változatból az “elfogó ütés” fordítás. Mike
Rasmusson fordítása “ismét ütés” lenne,
szerintem ez nem megfelelő. Hasonlóan Cory
Winslow fordításával sem értek egyet, ő a “vach”
és a “streich” szavakat külön kezeli, de a szöveg
többi forrása ennek helyességét nem igazolja,
hiszen több helyen egybeírva olvashatóak ezek a
szavak.
38

Item - ugyanúgy, ismét, hasonlóképpen,
továbbá
(latin).
A
fordításban
a
“hasonlóképpen” fordítást fogom használni.
39

Ebben a forrásban ezen a helyen nit prüfen
(nem ellenőrizve) szerepel, de a szöveg többi
ismert forrásában mit prüfen (ellenőrizve,
bizonyossággal) áll. Feltételezhető, hogy ez egy
40
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elírás az írnok részéről, a fordítás ennek
megfelelően készült.
effen = äffen - majmolni (Deutsches
Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm
Grimm), vagy ärgern - bosszant, kötekedik
(Schweizerisches Idiotikon - Band I)

41

teuschen - Hozzávetőleges fordítás. A többi
forrás sem segíti elő a kifejezés megértését.
42

reme - nehezen értelmezhető. Az MS
Germ.Quart.2020 jó útmutatást adhat, azonos
helyen a raume szó szerepel, így “helyet csinál”
lehet a jelentése
43

44

Eltérő kézírással

irret - feldühít, félrevezet, megállít vagy
megzavar
45

verwirret (más forrásokban: verirret) feldühít, összezavar vagy elveszít
46

47

A vers ezen részletének fordítás bizonytalan

48

gescheid = gescheit - okos, ügyes

49

Vers, hat áthúzott, olvashatatlan sor

A »va« és a »cãt« közötti szöveg áthúzásra
került, és a megfelelő helyén, a következő
oldalon folytatódik
50
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A szó végéről az ‘er’ rag lemaradt, a szöveg
többi ismert forrásában már a (f/v)echter szó
szerepel
51

A nyelv fejlődése során a zöngétlen
mássalhangzó zöngésedése miatt a geplendt
valószínűleg a geblendet régies alakja. Mair
bécsi könyvében ‘b szerepel a ‘p helyén
52

ÿe - bizonytalan fordítás. A 1491-es salzburgi
verzióban a következő szerepel: ‘ye mit dem
lincke~ fus vor ’, ennek valószínű fordítása
‘menj a bal lábaddal elöl’. Tehát itt, és a fenti
szövegben is a ye = geh – „megy” ige módosult
alakja lehet
53

eñhaft - ebben a formájában nehezen
értelmezhető, de az augsburgi változatban
szereplő formája alapján (ernsthafft) a komoly
fordítás megfelelőnek tűnik
54

verfelt - bizonytalan fordítás, a többi forrás
sem ad támpontot a helyes fordításhoz. A
legvalószínűbb jelentés a szöveg tartalma
alapján az ‘eltéveszt’ és így a szó valószínű helyes
írásmódja ‘verfehlt’. Lehetséges jelentés még a
‘sikertelen’
55

A fenti szövegben ezen a helyen az ‘aber ’ (de)
szó szerepel, viszont a többi ismert forrás
azonos helyén ‘ob er ’ (vajon ő) áll, és ez jobban
illik a szövegkörnyezetbe
56
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fleuch die gemain - a fenti szó szerinti
fordítást adtam, a szöveg értelme valószínűleg
az, hogy hagyd el a többi általános állást
57

vom tag - szó szerinti fordítása a tetőből
lenne, de könnyebben értelmezhető az egyszerű
tető fordítás. Ezt a korábbi részeknél (v.ö.
keresztütés) is így fordítottam, és a
továbbiakban is így fogom
58

hut - őr, őrző, őriz. A magyar szóhasználatban
általában a hut szó is állásként kerül fordításra,
de itt úgy éreztem, fontos a megkülönböztetés
59

Bizonytalan fordítás. A versrészlet második
felében szereplő müetzs szó nehezen
értelmezhető, legvalószínűbb fordítása a
Krakkói változat helyesírása alapján (můt)
bátorít
60

ernst - komoly. A források arra utalnak, hogy
a vívás tényleges harcban és iskolában
használatos technikáit megkülönböztették
legalább részben, ez a rész is valószínűleg erre
hivatkozik
61

mÿnne - valószínűleg a nimme helytelenül
leírt alakja

62

gefert - bizonytalan fordítás, valószínűleg a
gefähr régies írásmódja, a szövegkörnyezetből
nem egyértelmű

63

volg oder raiß’ - a raiß valószínűleg a
nachraisen rövidített alakja, amit a fordítás
64
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során a darab értelmezése alapján követésnek
fordítottam, emiatt a (volg = folgen) szó
fordítása nem az egyértelmű követés lett, hanem
az érthetőség kedvéért eltér attól. A két szó
valószínűleg nem ugyanazt a mozdulatot jelöli
65

Bizonytalan fordítás a jelzésig

ledigen - szó szerinit fordítása a modern
nyelvben: nőtlen
66

67

áthúzott és felülírt betű

valószínűleg hiányzik a treiben (tesz) szó, ezt
a fordításba se tettem bele.

68

perg - bizonytalan fordítás. A mű több
változatában ez a rész nem szerepel. Az egyetlen
szó, amire a fentiből következtetni tudok az a
‘berg’ (hegység), amivel talán arra utalhat a
szerző, hogy magasan van a markolatgomb.

69

denckñ - valószínűleg elírás az eredeti
szövegben.
70

Az aláhúzott részen az eredeti szövegban itt
egy tintafolt teszi olvashatatlanná a szöveget,
hiányzó
részek
a
“Goliath”
(MS
Germ.Quart.2020) kéziratból lettek beillesztve.
71

schnabe - bizonytalan fordítás, a fordítás a
szövegkörnyezetből lett visszavezetve.
72

73

Az eredeti szövegben fekete tintával áthúzva
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schir = schiere - tiszta, hamisítatlan
(Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von
Matthias Lexer)
74

A szöveg fordítsa csak hozzávetőleges, értelem
szerinti. Az eredeti nyelvtan hiányos, sok
ismétléssel és látszólag oda nem illő szavakkal.
75

dermanung - Bizonytalan fordítás, ezen a
helyen átvettem Cory Winslow megoldását.
76

Kündest = kunde – vásárló [NLexer] vagy
kund, bekannt [Lexer] - ismert. A
szövegkörnyezetbe csak részlegesen illeszthető

77

78

Valószínűleg a három csodára utal

vleis - bizonytalan fordítás. Talán a Feliß
(szorgalom)
szó
korabeli
alakja,
szövegkörnyezetbe illeszthető.
79
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