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Bevezetés
Az alábbi dokumentum az MS I.33 jelzésű vívókönyv magyar nyelvű fordítását, annak transzkripcióját,
az abból vett képeket, a kapcsolódó megjegyzéseket és a könyvet bemutató leírást tartalmazza. A
magyar nyelvű változat Dieter Bachmann angol nyelvű fordítása alapján készült.


A fordítás alapjául szolgáló mű: MS I.33 (más néven: Liber de Arte Dimicatoria, a Tower
kézirat [The Tower Manuscript], Walpurgis vívókönyv [Walpurgis Fechtbuch], British Museum
No. 14 E iii, No. 20)



A könyv: 34 pergamen lapra lejegyzett, képes, a képekhez kapcsolódó középkori latin
nyelven, sziglák segítségével írt megjegyzésekkel ellátott vívókönyv, modern kötésben



A mű keletkezési ideje: feltehetőleg az 1320‐as évek



Képek: ©Board of Trustees of the Armouries



Kiegészítő képek (borító lapon és a fordítás előtt): Jörg Breu Vázlatfüzet (Cod.I.6.2°.4,
Universitätsbibliothek Augsburg)



Jelenlegi fellelhetősége: Royal Armouries, Leeds, Egyesült Királyság



Transzkripció: Dieter Bachmann



Az angol nyelvű fordítás: Dieter Bachmann (http://wiktenauer.com/wiki/I.33)



Megjegyzések: Dieter Bachmann, Michael Chidester és Berki András



A könyv bemutatása: Michael Chidester írása alapján (http://wiktenauer.com/wiki/I.33)



A magyar fordítást készítette: Berki András és Czifra Györgyi



Szerkesztette: Berki András és Czifra Györgyi



Az oldalszámok a könyv általánosan elfogadott számozását követik. Az oldalszámok melletti
betűjelek a lap oldalaira utalnak: r = recto, v = verso



A fordítás és a transzkripció minden egyes passzusa sorszámmal került megjelölésre (Dieter
Bachmann jelölésével megegyező módon), a fordítás és a transzkripció egyszerűbb
követhetősége érdekében



Az eredetei műben található kereszt jelek a megfelelő helyeken (+) jelöléssel vannak
feltüntetve
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A Walpurgis vívókönyv (MS I.33)
Az Ms I.33 egy német vívókönyv, melynek keletkezését 1320‐as évekre datálják.1 Jelenleg az angliai
Leedsben, a Royal Armuries‐ben őrzik. Az I. 33 a legkorábbi fellelhető írás a középkori
harcművészetekről és a legöregebb ismert értekezés a kard művészetéről. Valamint úgy tűnik, hogy
egy világi pap, akit a szövegben a “Lutegerus” (vagy Liutger)2 néven említenek dolgozta ki. A könyv
három írnok (ezek közül egy valószínűleg a würzburg‐i püspök titkos írnoka) és megközelítőleg
tizenhét rajzoló munkája.3
A könyv teljesen illusztrált és tartalmaz emlékezeterősítő verseket és hosszabb magyarázatokat is
középkori köznyelvi latinul. A versek és a glosszák formája azt valószínűsíti, hogy egy sokkal régebbi
tradíciót jegyeztek le. A bemutatott technikákon két páncél nélküli karddal és bucklerrel vívó személy
látható. Azzal az érdekes ténnyel együtt, hogy az ábrázolt vívók egy pap és a tanuló (az utolsó két
oldalon egy pap és egy nő, akit Szt. Walburgaként azonosítanak), talán azt mutatja, hogy a tárgyalt
anyag nem egy lovagi művészet, hanem egy a harcos kaszton kívüli önvédelmi rendszer. A szöveg
többször tesz említést a pap tanítványairól (scolaris/discipulul) valamint fiatalokról (iuvenis) és
ügyfelekről (clientulum). Ebből az látszik, hogy a szóban forgó világi pap vívásoktatást kínált
fiatalembereknek.
A kézirat a jelenlegi formájában öt negyedből áll, melyek közül az első kivételével a többi
befejezetlen, továbbá nyolc oldalról tudjuk, hogy elveszett (feltételezve hogy mindegyik négy teljes
duplaoldalból állt).4 A hiányzó oldalak pontos tartalma ismeretlen, de lehetséges, hogy forrásként
szolgált ahhoz a harminc kard és buckler menethez melyek a Libri Picture A.83, Codex I.6.2°4 és a
Cgm 3712 könyvekben vannak, esetleg egy másik hasonló rendszerű kéziratból származnak. Ezek a
menetek láthatólag Paulus Hector Mair kard és bucklerről szóló fejezeteinek elsődleges forrásai
lehettek, melyeket saját értelmezésével látott el.
Érdekes tény, hogy a 26r jelű oldalról készült képet a CGM 3712‐be átmásolta egy írnok, és a
következő megjegyzéssel látta el:
“Ez a kép mutatja, hogy papok és szerzetesek is tanultak harcművészeteket. Mert erről egy komplett
pergamenre írt könyv is létezik. A tanításokat végig latinul írták, de teljesen olvashatatlanul. És a
tonzúrás vagy tanítómester alak mellett mindig ott áll a Sacerdos, a másik személy mellett pedig a
Scholaris szó.”5
Érdekes megemlíteni, hogy alig egy évszázaddal az után, hogy Mair és Wilhalm bucklerről írt, és I.
Erzsébet királynő rendeletet hozott, melyben az engedetlen buckler vívókkal foglalkozott, ez a
művészet elveszett, vagy legalábbis ritkává vált. Ez onnan látható, hogy a Cod. Guelf. 125.16 Extrav.
könyv (melyet Hans‐Peter Hills a XVII. századra datál) egyik oldalán egy Talhofferből vett buckleres
kép alatt a következő olvasható:
“Ezeket a kis pajzsokat, vagy minek kéne neveznem őket, Talhoffer könyvében buckler néven
emlegetik. Ezeket papok védésre használták és messerrel vagy rövid karddal vívtak velük.”6
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Az MS I.33 ismert származása












1320‐as években keletkezett, valószínűleg egy Liutger nevű pap alkotta. Az 1500‐as évekig a
ferences szerzetesek tulajdonában volt.
Az 1400‐as években megjegyzés került az 1r jelzésű oldal tetejére, feltehetőleg Enea Sivio
Piccolomini által (II. Pius pápa, 1405‐1464) származik.
1552‐53 körül Johannes Herbart von Würzburg lopta el egy monostorból Albert‐Archibald,
Brandenburg‐Kulmbach hercegének franciaországi hadjárata során. Würzburg eredeti
foglalkozása szerint övkészítő, majd vívómester Szász‐Gotha hercegénél. Később beleírta
saját nevét a 7r jelzésű oldalra.
Valószínűsíthető hogy 1579. előtt lemásolta Heinrich von Gunterrodt a saját
könyve7 készítésekor. Ez a másolat elveszett.
A késő 1500‐as évektől 1945‐ig a Szász‐Gothai grófság tulajdonában volt. A XVIII. században
katalogizálták Cod.Nembr.I.no.115.‐ként.8 A második menetet a 26r jelzésű oldalról egy olyan
írnok másolta bele a Codex Guelf 125.16 Extravagante katalógusszámú könyvbe az 1600‐as
években, aki nem tudta értelmezni a latin szöveget.9 A kéziratot további hat lapnyi leírással
látta el (rövid kivonatokkal a szövegből) Heinrich Niewöhner 1910‐ben. A II. világháború alatt
elveszett.
1945 ‐ 1950 között a holléte ismeretlen. (1950. március 27‐én a Sotheby's aukciós ház adta el
Londonban)
1950‐1996 ‐ A Royal Armouries tulajdonában volt, és a londoni Tower‐ban őrizték. Különböző
neveken ismert, mint a “londoni Tower Ms. I. 33” vagy a British múzeum katalógusa alapján:
No. 14 E iii, No. 20, D. vi. I.
1996‐ban átköltöztették az újonnan megnyitott leeds‐i Royal Armouries Múzeumba.

 A Sotheby aukciós ház “XIV. századi ismeretlen szerző által írt kéziratként” tűntette fel, és
nem azonosították, hogy ez az elveszett Cod.Membr.I.no.115., egészen addig, amíg ezt
Krämer 1975‐ben meg nem tette.10

Német nyelvű kifejezések












albersleiben ‐ "bolond állás"
durchtreten ‐ "átlépés"
halbschilt ‐ "félpajzs"
kruckle ‐ "mankó"
langort ‐ "hosszúhegy"
nucken ‐ "lökés, elmozdítás"
schiltschlac ‐ "pajzsütés"
schutzen ‐ "védés"
stich ‐ "szúrás"
stichslach ‐ "szúróütés"
vidilpoge ‐ "hegedűvonó"
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MS I.33
Magyar nyelvű fordítás
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[1r] [1] Sztüx11 Plútó sem meri megtenni azt, amit az eszetlen szerzetes és a csalafinta öreg nő.12
[2] Megjegyzendő, hogy általában minden vívó, vagy kezébe kardot fogó ember, még ha a vívás
művészetében járatlan is, ezt a hét állást13 használja, amiről hét versünk van:
[3] Hét állás van, mindenekelőtt a kar alatti,
a jobb vállnál a második, a balnál a harmadik,
a fejnél adod a negyediket, a jobb oldalra add az ötödiket,
a mellkasnál add a hatodikat, és végül ott van a langort.14

[4] Megjegyzendő, hogy a vívás művészetét így lehet leírni: A vívás különféle ütések rendszerezett
sorozata, és hét részre lehet osztani, ahogy itt áll.
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[1v] [5] Jegyezd meg, hogy a magja a vívás minden művészetének ezen utóbbi állásban van, aminek a
neve langort. Ugyanígy, az állások vagy a kard minden akcióját ez határozza meg, tehát ebben érnek
véget, és nem másban. Ezért, először ezt a fent említett állást fontold meg jól.
[6] Három van, ami megelőz, a többi követ / Ezt a hét részt az átlagos (ember is) végrehajtja / (de)
Liuteger15 testvér tudja a védéseket és az eszközöket.
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[2r] [7] (+) Látható, hogy itt az első állásról van szó, azaz a kar alattiról, és a védő a halpschilt16‐ben
van. Azt a jó tanácsot adom, hogy aki a kar alatti állást veszi fel, az ne hajtson végre ütést, ami
dicséretes az albersleiben‐ből17, azon ok miatt, mert nem éri el a felső részeket, és lejjebb (bárhova
elérni) veszélyes lenne a fejre. De a védő, ha belép, hogy támadhasson, bármikor elérheti őt, ha
elfelejti figyelembe venni, ami lejjebb írva van.

[8] Vers:
Az első állásnak / két ellentámadása van / Az első a halbschilt / a második a langort / Ha a halpschild‐
et veszi fel, akkor ess / mindkét kard és pajzs alá / Ha átlagos vívó, akkor a fejre fog ütni / ekkor tedd
meg a stichschlach‐ot,18 / Ha leköt és belép / akkor támadj ellene schiltschlac‐kal.19 /
[9] Látható, hogy aki magasabban van, az a fejre célozza ütését, schiltslac nélkül, ha egy átlagos vívó.
De ha a pap tanácsainak megfelelően oktatnának, tegyél lekötést és lépj be.

[10] Jegyezd meg, hogy az első állás, ami a kar alatti, védhető önmagával, pontosabban, a védő
védheti azt, aki felveszi az első állást ugyan azzal az állással. Nem kevésbé, aki felveszi az első állást,
védheti azt, aki védheti a védőt egy olyan védéssel, ami egy módon hasonlít arra a védésre, amit
halpschilt‐nek hívnak, de különbözik is attól abban, hogy a kar alatti kard kinyúlik a pajzs fölött, így a
pajzsot tartó kezet lezárja20 a kardot tartó kéz.
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[2v] [11] Látható, hogy a tanuló itt leköt és belép, azért hogy elhelyezhessen egy schiltschlac‐ot,
ahogy lejjebb. De figyelnie kell arra, hogy mit tesz a pap, mert a kötés után a pap fog először
cselekedni.
[12] Látható, hogy a tanulónak nincs más lehetősége, mint hogy tegyen egy schiltslac‐ot vagy, hogy
megfogja a pap karját a bal kezével, név szerint kardot és pajzsot.
[13] Vers:
Itt a tanuló leköt és belép, ez neki egy schiltslac
Vagy a bal kezével megfogja a pap karját.
[14] A papnak viszont három lehetősége is van, név szerint a kard mutálása, hogy magasabban
legyen, vagy durchtreten21, vagy a bal jobb kezével megragadni a tanuló karját, azaz kardot és pajzsot.
[15] Ez a három a papnak: durchtritt, a kard mutálása,
vagy a jobb kezével megfoghatja a kardot és a pajzsot.

[16] Jegyezd meg, itt megtalálod azt, ami feljebb áll, a példában végrehajtva.
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[3r] [17] (+) Látható, hogy miként kell ismét felvenni az első állást, az első rész egyes akciói miatt,
tehát amiatt, hogy az első állást miként kezelték. De mindent, ami ide tartozik, megtalálsz az első
oldalon, a kard mutálásáig.

[18] Ha a halbschilt‐et felveszi, menj
le kard és pajzs alá.22
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[3v] [19] Itt van a tanuló kötése és minden más dolog, amiről feljebb már volt szó, a kard mutálásáig.

[20] Itt a tanuló egy jó tanácsot akar arról, hogy miként állhat ellen ennek. És tudnod kell, hogy ha itt
áll a játék, akkor egy stich‐et23 kell végrehajtani, ahogy általában ebben a könyvben megtalálható,
még akkor is, ha nincs kép.
[21] Látható, hogy a pap mutálja a kardot, mert korábban alul volt, így most ő lesz felül. Ezután
felfele mozdítja a szabad kardot, aminek a neve nucken,24 ahonnét a tanuló kardjának és pajzsának
szétválasztása következik.
[22] Innen a vers
Ilyen a szerzetes nucken‐je,
ahol a legtöbb átlagos schutzen‐t25 tenne.
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[4r] [23] Itt a papnak figyelnie kell arra, hogy ne késlekedjen egy pillanatot sem a karddal, mert abból
a pillanatból egy cselekedetnek nyílik hely, amit birkózásnak neveznek, de neki óvatosságból azonnal
vissza kell állítania a kötést.

[24] (+) Itt az első állás újra felvételre kerül, amely állásra a védés ritkafajta lesz, mert senki sem
használja ezt, kivéve a pap és a kliensei, akik a tanulói, és ennek a védésnek a neve kruckle.26 És jó
szívvel tanácsolom, hogy aki végrehajtja ezt az állást, azonnal kössön le a védés után, mert nem jó
késlekedni, vagy különben tennie kell valamit, ami megmentheti, vagy azonnal azt kell tennie, amit a
védője tesz.
[25] Tudnod kell, hogy a védőnek nem szabad hezitálnia, hanem azonnal végre kell hajtania egy stich‐
et a védő felé, hogy az ellenfele ne tudja megfontolni, hogy mit szándékozik tenni, és ezt gondosan
meg kell érteni.27
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[4v] [26] Itt a pap a tanuló védése fölött köt le, és azonnal, minden megelőző dolog, ami fent volt;
adott, de nem volt meg a másik két kép, amik ezután következnek, ahol megfogja a kardot és a
pajzsot.
[27] Jegyezd meg, hogy amikor a lekötő és a lekötött küzd, ahogy itt is, akkor a lekötött
visszavonulhat, ahova csak akar, ha szeretne, és ez minden kötésben elvárt. De erről figyelmeztetni
kell téged, hogy ahova csak (visszavonul) a lekötött, oda követned kell.
[28] Lekötő és lekötött28 ellenséges és haragos,
A lekötött visszavonul oldalra,29 én próbálom követni.

[29] Itt a pap azt tanítja a tanulójának, hogy a fenti dolgokból hogyan foghat meg kardot és pajzsot.
És tudnod kell, hogy a pap nem szabadíthatja ki magát egy ilyen fogásból kard és pajzs elvesztése
nélkül.
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[5r] [30] Itt a pap megvédi magát attól, amit a tanuló fent tett.

[31] (+) Itt az első állást újra felveszi, de mindent, ami szükséges ebben itt megtalálsz, kivéve a kötés
elhagyását, amit a tanuló kihagy.
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[5v] [32] Itt a tanuló elhanyagolta a kötést, és a pap azonnal belépett, és nem megérdemeletlenül,
mert amikor valaki felvesz egy állást és elhanyagol valamit, amit meg kéne tennie, a védőnek azonnal
be kell lépnie, ahogy itt.

[33] (+) Védés, ahogy korábban is, de a játék megváltozik.
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[6r] [34] Fent, a pap védte a tanulót. Itt most, a tanuló végrehajtja azt az akciót, amit a pap fent. De a
védőnek kell először belépnie, ha a tanuló elhanyagolja, ahogy lent. Valamint figyelnie kell arra is,
hogy a másik ne érje el a fejét, amit talán megtehet.

[35] És a fenti akciókból a pap belép, ahogy mondtam: emiatt figyelnie kell a fejére.
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[6v] [36] (+) Itt az első állást megint felveszik, ami a kar alatti, amit egy bizonyos törés véd ki, aminek
a neve langort, és ez egy általános védés, és a törései ennek a védésnek, annak a részére, aki felveszi
az állást, a kötés fent és lent, erről a vers:
Amikor a langort‐ot végrehajtják, köss le azonnal, fent vagy másként lent.
De a magasabb kötés mindig hasznosabb, mint az alacsonyabb.
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[7r] [37] Itt az előző állás játéka kap helyet, név szerint a lekötő és a lekötött, erről a vers:
Lekötő és lekötött ellenséges és haragos,
A lekötött visszavonul oldalra, én próbálom követni.

[38] Johannes Herwart of Würzburg
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[7v] [39] (+) Az első állás és az általános védés, ahogy fent, de a játék megváltozik a bekezdés végén.

[40] Felső.

Alsó. De a pap lekötött, annak ellenére, hogy alul
van.
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[8r] [41] Itt a kard mutálása alul történik meg.
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[8v] [42] (+) Az első állás újra felvételre került és az első védés védte, név szerint a halpschilt, és a
fentiekből mindet megkapod.

[43] Vers:
Ha a halbschild‐et felveszi, ess
le kard és pajzs alá.
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[9r] [44] (+) Látható, hogy itt hogyan kerül oktatásra az, hogy miként kell védeni a második állást. És
azért mondom a második állást, mert a harmadik állás, ami a bal vállon adott, nem különbözik
sokban a másodiktól. De itt a második állásról beszélünk, ami a jobb vállon adott. És az azonos
állásból, a védő végrehajtja a védést, aminek a neve schutzen, mert minden állásnak megvan a maga
védelme, ami a schutzen jelentése.

[45] Itt a pap azonos módon helyezkedik, mint a tanuló és azt tanítja, hogy mi fog következni ezekből
a dolgokból. És tudnod kell, hogy a pap igaz tanításának megfelelően az, aki elsőnek védett, három
dolgot tehet: először is lenyomhatja a kardot és megteheti durchtreten‐t; másodszorra, végrehajthat
egy ütést30 a jobb oldalról; harmadjára végrehajthat egy ütést a bal oldaláról. Megjegyzendő, hogy az
ellenfél ugyanezt megteheti, annak ellenére, hogy a védő előbb áll készen.
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[9v] [46] Itt a tanuló, akit a pap oktat, végrehajt egy akciót, aminek a neve durchtritt.31 Talán van
lehetősége egy baloldali ütésre, ahogy az átlagos vívók csinálják, vagy a jobb oldalira, ahogy a pap és
a fiataljai csinálják. Hogy a pap ellene tehessen ezeknek a lehetőségeknek, a pap a karja alatt a
kardjával talán elérheti a csupasz kezét annak, aki fenti ütést hajtja végre, habár ez a törés nincs
lerajzolva a példa ábrán.

[47] Jegyezd meg, hogy a pap elhárítja a fent említett akciót, ami közben a tanuló mozdulata még
folyamatban van. A pap ezt úgy demonstrálja, hogy lenyomja a tanuló lekötött kardját, ahogy itt is
látszik a képen. Később, megtanulhatod, hogy a pap miként csinálja ezt, ha gondosan idefigyelsz, stb.
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[10r] [48] Itt, a pap épp a felülről történő lekötés közben van, megtanítja a tanulónak, hogy mit lehet
ez ellen tenni, név szerint a stichslac‐ot, amit általában ajánl. Ahogy itt a példán is látható.

[49] (+) A második a jobb vállon, ami a második állás. És jegyezd meg, hogy mindkét fél, aki felveszi az
állást, és aki védi azt, az is ugyanabban a helyzetben van, mint az előző példában.
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[10v] [50] Itt, a pap elfelejt lekötni, vagy lekötötté válni, és ez egy példa a tanulójának, hogy ezekből
megtanulja, hogy mit kell tenni. A tanuló támad és végrehajt egy akciót, ami itt áll a példában.

[51] (+) Ugyanaz az állás, de egy másik fajta védés, és ennek a neve halbschilt, amit először az első
állás védésénél tárgyaltam, ami a kar alatti.
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[11r] [52] Jegyezd meg, hogy hány közönséges vívót csábít majd el az a védés, ami itt látható. Azt
hiszik, hogy elérhetik a kard és a pajzs elválasztását az itt mutatott ütés végrehajtásával. De nem ez
történik, mert a védő késlekedik, ami veszélyeztetheti őt, de a kivitelezett (elválasztás) itt látható
azok számára, akik hasznot akarnak hajtani a pap tanácsából.

[53] Itt a pap végre készül hajtani a fenti ütést. Megtanítja a tanulót, hogy fordítson kardot és pajzsot
és hogy támadjon a karddal, ahogy itt, hogy az ellenfél ne tudja effektíven végrehajtani az ütést.
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[11v] [54] (+) Itt a pap újra felveszi az első állást, ami a kar alatti; mivel néhány dolog kihagyásra
került, amiket nem tettél előbbre, ahogy az alábbi példában is látható.

[55] Kérdezhetnéd, hogy a tanulónak hogyan kell megtámadnia a papot. És tudni kell, hogy a pap a
hezitálásával kihagyja az összes védési lehetőséget, hogy megtaníthassa a tanulót, aki úgy, ahogy ő
áll, pajzs és kard megmozdítása nélkül, közelebb megy, tehát hamarosan lehetősége lesz az ütésre,
ahogy a képeken látható.
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[12r] [56] (+) Itt, a pap felveszi a harmadik állást, amit a tanuló véd úgy, ahogy látható. A törés erre a
védésre egy kötés lesz, és azt mondom, hogy kötés, de csak fent, nem máshogy, mint a példában
lent.

[57] Itt a pap leköt, ami jobb és hasznosabb, mert ha valahogy máshogy cselekedett volna, kevésbé
lefoglalva az ellenfele kardját, akkor az a kárára lenne.32
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[12v] [58] A fenti kötésből a pap megtanítja kis ügyfelét, hogy fogjon el kardot és pajzsot az ellenfele
karjainak átkarolásával, ahogy itt látható.

[59] Itt a harmadik állást veszi fel, ahogy előbb, és ugyanaz a védés, de a játék megváltozik.
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[13r] [60] Itt a pap megtanítja kis kliensét, aki végrehajtja a védést, és megtanítja, hogy lépjen be, ha
a kötés kihagyásra kerül.

[61] (+) Ugyanaz a harmadik állás, a bal vállon, és ugyanaz a védés, aminek a neve halbschilt, ahogy
fent.
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[13v] [62] Jegyezd meg, hogy az első állás minden akciója, ami a kar alatti, itt van, egészen a
következő kereszt jelig.
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[14r] [63] (+) Itt a harmadik állás újra felvételre került, ami a langort‐tal kerül védésre, amit minden
átlagos vívó végrehajt, és a törése ennek a védésnek két kötés, egyik a jobb oldalon a kard fölött, a
másik a balon.
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[14v] [64] Vers:
Lekötő és lekötött ellenséges és haragos,
A lekötött visszavonul oldalra, én próbálom követni.

[65] (+) Most, hogy a harmadik állást már megtárgyaltuk, itt tárgyaljuk a negyediket, aminek a védése
a halbschilt lesz, és mindent, ami korábban már volt, itt megtalálsz, egészen a következő kereszt jelig.

Egy oldal (négy menet) hiányzik a 14v és a 15r között.
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[15r] [66] (+) Itt a pap újra felveszi a negyedik állást, a negyedik állás védése az első állás lesz, és ez
egy példa a tanítványainak, amit itt látható a példában.

[67] Az után, hogy fent a tanuló védett a pap ellen, itt megint védi őt, és azt a kar alatt, és figyeld
meg, hogy ezt mind hogyan kezeli az első állással, ami a kar alatti, egészen a következő kereszt jelig.
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[15v] [Nincs szöveg]
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[16r] [68] (+) Itt újra felvételre kerül az első állás, ami a kar alatti, és a védése a langort lesz, és ez
általános és korlátozott értékű, és jegyezd meg, hogy az, aki felveszi az állást három lehetőséggel
rendelkezik. Először is köthet a jobbon, a kard fölött; másodszorra a balon, a kard alatt, harmadszorra
megfoghatja a kardot a kezével, ahogy az alább látható példa mutatja.
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[16v] [69] Itt a pap megfogja, tehát megtanítja megfogni a védő kardját. És jegyezd meg, hogy a
kardja a nevezett védőnek máshogy nem szabadítható ki, csak schiltslac‐kal, ahol a pap keze
megütésre kerül a pajzzsal, ahogy az alábbi példában.

[70] Itt a tanuló kardja kiszabadult egy schiltslac segítségével, és a papnak figyelnie kell arra, hogy a
tanuló ne hajtson végre ütést a fejére, vagy egy általános szúrást, amit a pap meg akar tanítani a
tanulójának. Továbbá, azt is tudnod kell, hogy ha a tanuló a fejre üt, hajts végre egy védést együtt
karddal és pajzzsal a bal kézben, így a pajzsot ki fogod ütni az ellenfeled kezéből, ahogy az alábbi
példában is látható.

Négy lap (tizenhat menet) hiányzik a 16v és a 17r között
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[17r] [71] (+) Itt a pap felveszi a hatodik állást, ami a mellkasnál van. És jegyezd meg kizárólag ezt a
szúrást hajtsd végre, és ezt az ötödik állásból tedd, egészen a következő kereszt jelig.

[72] Itt a pap az említett hatodik állásból szúrást tesz, és egy szúrás az ötödik állásból is végrehajtásra
került.
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[17v] [73] Itt a tanuló egy lekötéssel ellenáll és eltéríti a pap szúrását a következőben fent, a
következő példában ezen a módon.

[74] (+) Miután az összes fenti állás megtárgyalásra került, itt tárgyaljuk a hetedik állás, aminek a
neve langort, és jegyezd meg, hogy négy kötés van, ami válaszol erre az állásra, név szerint kettő
jobbról, és a másik kettő balról. De itt csak az első kötésről beszélünk a kard fölött, amiről már
minden megvolt az első állásnál, a negyedik példáig, amikor kard és pajzs elvételre került.
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[18r] [75] Látható, hogy a tanuló volt az, aki először lekötött a pap kardja fölött az előző példában. Itt
a pap közeledik és felemeli kardját és pajzsát a feje védelmének érdekében.

[76] Itt a tanuló végrehajthatja a shiltslac‐ot, és törésből megtehet egy ütést a papra.
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[18v] [77] Itt a lekötött, ami az alsó, megmarkolja a fenti kardját és pajzsát.

[78] Itt a tanítvány önként dobja el a kardját és pajzsát, hogy birkózásba kezdjen a pappal, mint
lejjebb van.

41

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
[19r] [79] Fent a szerzetest megragadta a tanítvány és birkózásra kényszerítette, amit a pap
elkerülhet, ahogy a példa is mutatja.

[80] (+) Itt ugyanazt az utolsó állást veszi fel a tanítvány. A pap megtöri ezt és ez az egyik kötés a négy
közül, név szerint lent és balra, ahogy a képen látható.
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[19v] [81] A fenti példa után, a következőkben a papot alulról kötik le, de a tanítvány talán eléri a pap
fejét, mert az ő kardja magasabban volt, jegyezd meg jól, hogy minden alulról történő kötésben
védened kell a fejed, nehogy megüssenek, ahogy itt, erről a vers:
Ha alulról védesz, vigyázz nehogy becsapjanak
Ha alulról kötöttek le veled, akkor a lekötő feje elérhető lesz.

[82] Fent a tanuló tesz egy ütést és eltalálja a pap fejét, amit a pap megakadályoz egy
ellentámadással, ahogy a példában látható.

43

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
[20r] [83] (+) Itt újra felveszi az utolsó állást, melynek neve langort, és itt a pap veszi fel. De a tanuló
végrehajtja a négy lekötésből az egyiket, ami a kard feletti, ahogy itt is látható a példában.

[84] Miután fent volt egy kötés a pap kardja fölött, itt látható, hogy a pap hogyan védi magát egy
stich‐nek nevezett akcióval, ahogy itt látható.
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[20v] [85] (+) Itt az utolsó állás kerül felvételre, ami a langort. Fent ez az állás, a pap leköt a négy
kötés egyikével, ami a kard fölött és a jobb oldalon van. És jegyezd meg, hogy akármikor is létrejön
egy kötés, a lekötött visszavonulhat a lekötőtől ahova csak akar, balra vagy jobbra. Onnan gondosan
megláthatod, hogy ha visszavonul, akkor követni fogod, mint a versben: A lekötött visszavonul
oldalra, én próbálom követni.

[86] A fent tárgyalt kötésből, amit a pap hajtott végre, a tanuló visszavonul, ahogy fent áll, és ahogy
itt látható. Mivel a kar alá vonul vissza, ezért a pap azonnal követi, megütve a fejét, mint itt.
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[21r] [87] (+) Figyeld meg, hogy ez egy másik állás, ami a felső langort, amit itt a pap vesz fel, a
tanulóinak példaként, és megtanítja a tanulót, hogy ezt az akciót hajtsa végre, ami az, hogy
helyezkedjen úgy, mint ahogy az itt bemutatott példában.

[88] Itt a pap leköt, hogy megtörje a tanulót, és ez egy lesz a négy kötés közül, ami a kard fölött és
jobb oldalon van, amik közül mindet megtárgyaltuk már egy másik részben feljebb.
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[21v] [89] Miután fent a pap lekötött, itt a tanítvány meg akarja ütni a papot egy másik módon, és
jegyezd meg, hogy a pap azt gondolja, hogy be tud lépni egy kötésbe, a tanuló megüti ugyanennek a
papnak a karjait. Jegyezd meg, hogy nem csak megüti a karjait, de az ütés ereje a szúrásban van, amit
itt szintén ki lehetne vitelezni.

[90] Itt a pap észreveszi, hogy a karjai veszélyben vannak, és visszahúzza magát, azzal a szándékkal,
hogy üssön, de a tanuló követi, stb.
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[22r] [91] (+) Itt egy általános állás kerül felvételre, aminek a neve vidilpoge,33 a pap által végrehajtva.
A tanuló megtöri ezt azzal, hogy úgy helyezkedik, ahogy a képen is látható.

[92] Ezután a tanuló kardját a pap karjára tette, ami szintén lekötésnek számít, ahogy fent látható. Itt
a pap elfordítja a pajzsot tartó kezet és megragadja a tanuló kardját, ahogy ebben a példában.
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[22v] [93] (+) Itt ugyanazon állás kerül újra felvételre, ami a vidilpoge, a pap által végrehajtva, a
tanuló úgy cselekszik, ahogy fent.

[94] Itt a pap leköt, mint fent.

49

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
[23r] [95] Ebből a kötésből a pap tesz egy schiltslac‐ot ahogy fent már gyakran tárgyaltuk, a fent
említett kötésből.

[96] (+) Itt a végső állás kerül ismét felvételre, ami a langort, azzal kapcsolatban az jegyzendő meg,
hogy egy szúrás kerül végrehajtásra, ami által azt, aki állásban van, hasba szúrják, tehát őt
keresztülszúrja a kard, és megjegyzendő, hogy ehhez a paragrafushoz nem több, csak ez a két kép
van, ami a festő hibája volt.34
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[23v] [97] (+) Itt a pap felveszi különleges állását, ami a langort, amit a tanuló kivéd, akinek a védése
a halpschilt lesz, ahogy itt a példa mutatja.

[98] Itt a pap a tanuló kardja alá helyezi magát, ahogy gyakran tárgyaltuk, erről van a vers:
Ha a halbschild‐et felveszi, ess
le kard és pajzs alá.
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[24r] [99] Miután a pap fent a tanulóhoz helyezte magát, a tanuló itt leköt és lép, azt szándékozva
megtenni, ami következik, mivel fent sok forma volt már, ezért nem fontos, hogy több példát adjunk.
Erről szól a vers, lekötő és lekötött etc.

[100] Megjegyzendő, hogy a tanuló részéről ebből a kötéséből egy hasznos ütés kerül végrehajtásra,
ami a pap kardjának és pajzsának elválasztása és belépés, de erről nincs több szöveg a könyvben,
ahogy ezen a példán is látható.
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[24v] [101] (+) Itt a pap különleges állása újra felvételre került, aminek a neve langort, ahogy fent is
látható, és ezt a tanuló ismét védi halpschilt‐tel, ahogy fent, de másik példák következnek, ahogy lent
látható.

[102] Itt a pap úgy helyezkedik a tanuló ellen, ahogy korábban gyakran szerepelt már.
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[25r] [103] Megjegyzendő az, hogy a tanuló itt egy általános ütést tesz, amit minden általános vívó
meg akar tenni az imént tárgyalt állásból, név szerint, amikor lekötő és lekötött küzdenek és a lekötő,
aki felül van, a fejre megy és kihagy egy schiltslac‐ot, amiből egy ütés következik, és a pap belép,
ahogy itt.

[104] (+) Jegyezd meg, hogy itt ismét a pap különleges állása kerül felvételre, aminek a neve Langort,
de az egy nagyon különös védés, ami itt ábrázolásra került, és nagyon ritka, és tudnod kell, hogy ezt
le lehet egyszerűsíteni az első állásra és a védésre, aminek a neve halpschilt stb.
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[25v] [105] Itt a pap végrehajtja a fent említett szúrást, mivel a tanuló, aki a korábbi példában védett,
minden cselekedetet kihagy, mert ha lekötött volna, akkor alul‐kötött le volna, ahogy a következő
példában.

[106] Megjegyzendő, hogy ezekből az akciókból, a pap e fent említett szúrásából a tanuló itt le fog
kötni, ami szükséges, ha a fent ábrázolt szúrást hárítani akarja.

Egy lap (négy menet hiányzik a 25v és a 26r között.
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[26r] [107] Lekötő és lekötött ellenséges és haragos,
A lekötött visszavonul oldalra, én próbálom követni.

[108] (+) Itt a harmadik állást védi a pap különleges állása, aminek a neve langort, és jó tanácsot
kapok tőle, hogy az, aki végrehajtja a harmadik állást, egyáltalán ne késlekedjen az akcióival, mert
máskülönben az, aki végrehajtja a pap védését, belép egy szúrással, ami a pap egy általános
gyakorlata.
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[26v] [109] Miután a pap fent védett, a tanítvány itt shutzen‐t tesz, míg a pap kötést hajt végre,
ahogy itt látható.

[110] (+) Itt a negyedik állás jelenik meg megint, és ezt a pap különleges állása védi. Most a papon a
sor hogy védjen, és a tanítvány belép, mint fent, és minden korábban mutatott akció követi.
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[27r] [111] (+) Itt ismét az ötödik állás kerül felvételre, és ezt a pap különleges állása védi, aminek a
neve langort, ahogy a példa mutatja.

[112] Lekötő és lekötött ellenséges és haragos,
A lekötött visszavonul oldalra, én próbálom követni.
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[27v] [113] (+) Itt az ötödik állás kerül védésre, aminek a védése a halbschilt. És jegyezd meg, hogy
aki végrehajtja az állást, az csak két dolgot csinálhat. Először is végrehajthat egy védést, másodszorra
pedig végrehajthat egy ütést, hogy elválasszon pajzsot és kardot.

[114] Fent a tanulót védték, itt viszont ő tehet egy szúrást, ahogy a példa mutatja.
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[28r] [115] Miután a fenti szúrást végrehajtotta a tanuló, itt a védekező pap tesz egy schutzen‐t, és
lehetőséget kap egy ütésre, ami a pap művészetében egy általános szabály.

[116] (+) Itt az ötödik állás ismét [117] Jegyezd meg, hogy amikor a halpschilt kerül
felvételre kerül, amit a halpschilt tör felvételre az ötödik állás ellen, vagy a második állás ellen,
meg, ahogy a példa mutatja.
akkor mindig egy ütés várható az állást felvevőtől, ami
elválaszthat pajzsot és kardot. Ezért a tanács az, hogy
amikor végrehajtotta ezt a védést, ami halpschilt, akkor
kegyelem nélkül kell belépned egy szúrással.
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[28v] [118] Itt a tanuló végrehajt egy stich‐et, mert a pap kihagyta a védését, ahogy a példa mutatja.

[119] Itt a pap védi a fent végrehajtott akciót, ahogy itt a pap mutatja.
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[29r] [120] Először, ahogy fent a harmadik példa képén, a tanuló ugyanazt a szúrást hajtja végre, és
ezt a szúrást védi a pap, egy schiltslac segítségével, ahogy a példa is mutatja itt.

[121] (+) Itt az ötödik állás kerül ismét felvételre, amiről fent már sok szó esett, és megjegyzendő az,
hogy a pap egy olyan védéssel védi a tanulót, ami ritka és nagyon jó, mint egy példaként a
tanulójának. És tudnod kell, hogy ha a tanuló végrehajt egy szúrást, ami megszokásból is
megtörténhet, ekkor a papnak is egy szúrást kell végrehajtania a tanuló szúrása ellen, mert az övé
hatásosabb lesz, a bal lábbal belépve. De ha nem akar belépni, akkor mindazonáltal vissza kell vinnie
a jobb lábát és nem szabad kihagynia ezt a szúrást. De ha a tanuló véd ellen a halpschilt
használatával, akkor a papnak le kell esni kard és pajzs alá, és ezt azokkal a dolgokkal követnie,
amiket már korábban láttál. Erről a vers: Ha a halbschild‐et felveszi / ess le kard és pajzs alá.
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[29v] [122] Itt a tanuló befejezi a szúrását, a pap kihagy minden akciót.

[123] Itt jegyezd meg, hogy a pap védi a tanuló szúrását.
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[30r] [124] (+) Látható, hogy itt a negyedik állás ismét felvételre kerül, és ennek a negyedik állásnak a
védése a pap különleges langort‐ja. De a védőnek látnia kell, hogy az, aki felveszi az állást, nem hajt
végre egy ütést, mert veszélyes lenne késlekednie, ezért végre kell hajtania egy schuzin‐t és végül
nem kihagynia egy szúrást.

[125] Másfelől viszont itt, a pap védi ki a tanulót, ami jobbnak tekinthető, és amit bárkitől meg lehet
tanulni, mert ha nem tette volna, akkor a tanuló belépett volna egy szúrással, ami ekkor már
lehetséges lenne számára. És ebből az akcióból az első állás játékai következnek, amik a lekötő és a
lekötött, amit lejjebb az első példában látni lehet.
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[30v] [126] Itt az a lekötés lesz, amit fent már gyakran tárgyaltunk, erről van a vers “lekötő és lekötött
ellenséges és haragos” stb.

[127] Ezekből a fenti kötésekből a tanuló végrehajt egy ütést, a kardját a fejhez emelve, egy schiltslac
segítségével.
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[31r] [128] Látható, hogy a pap így védi a tanuló által megtett fenti ütést. Ahogy a tanuló kardja alul
volt, és ahogy épp meg akarta tenni az ütést a kardja mozdításával, a papnak lehetősége nyílik arra,
hogy üssön, mielőtt a tanuló használhatná a kardját, ahogy az itt látható példában áll.

[129] (+) Itt a negyedik állás kerül ismét felvételre, aminek a védése a pap különleges langort‐ja. És
megjegyzendő, hogy akármikor így áll a játék, akkor azt tanácsolom annak, aki az állást felveszi és
annak, aki védi őt, hogy egyikük se késlekedjen azzal, amit meg kell tennie. Ami az állást felvevő
részéről egy védés, másrészt a védő oldaláról egy szúrás.

66

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
[31v] [130] Fent mindkét fél, aki az állást felveszi, és aki védi azt megszólításra került, és mivel a
tanuló, aki a védő volt, gyorsabb lesz, ezért végrehajtja, amit kell, név szerint egy schuzin‐t, ahogy itt,
és a következő példában lent egy szúrás, mert a pap kihagy minden akciót. Ezért aki először belép, az
fog először sérülést okozni ellenfelének.35

[131] Miután a tanuló akcióját és a pap akcióinak kihagyását megtárgyaltuk fent, a pap itt kihagyja,
amit meg kéne tennie, és a tanuló véghezviszi az egyértelmű támadást, ahogy itt látható.

Egy lap (négy menet) hiányzik a 31v és a 32r között.
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[32r] [132] (+) Látható, hogy az első állás kerül ismét felvételre, ami a kar alatt, aminek törése a
második különleges állása lesz a papnak, a jobb vállon. És jegyezd meg, hogy aki felveszi az állást,
annak késlekedés nélkül tennie kell egy schuzin‐t, különben az ellenfele végre fog hajtani egy
halbschilt‐et, ami katasztrofális lenne az állást felvevő részére. És innen az összes az első álláshoz
tartozó dolog jön, ami az első negyedben került megtárgyalásra.

[133] A pap, az állást felvéve, itt végrehajt egy schutzin‐t, amit azért tesz meg, mert ő állt először
készen. És az egy jó tanács, hogy a védő azonnal lekössön azt állást felvevő kardja fölött, amit itt
kihagy, ahogy a példában látható.
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[32v] [134] Itt kötések lesznek, fent és lent, ahogy gyakran megesnek, erről szól a vers, lekötő és
lekötött stb.

[135] A fenti kötésekből, (a pap) Walburga36 végrehajt egy schiltslac‐ot, mert magasabban volt, és
gyorsabban készen állt.
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Transzkripció
A transzkripciót készítette: Dieter Bachmann
[1r] [1] Non audet stygius pluto tentare, quod aude[t]
Effrenis monachus plenaque dolis anus
[2] Notandum est quod generaliter omnes dimicatores, sive omnes homines habentes gladium in
manibus, etiam ignorantes artem dimicatoriam vtuntur hijs septem custodijs de quo habemus
septem versus
[3] ¶ Septem [cust]odie sunt sub brach incipiende
Humero dextrali datur alter terna sinistro
Capiti da quartam da dextro latere quintam
Pectori da sextam, postrema sit tibi l[angort]
[4] Notandum quod ars dimicatoria sic describitur Dimicatio est diversarum plagarum ordinatio &
diuiditur in septem partes vt hic
[1v] [5] Nota quod tot nucleus artis dimicatorie consistit in illa vltima custodia que nuncupatur
langort pretera omnes actus custodiarum siue gladij determinantur in ea i. finem habent & non in
alijs Vnde magis considera eam supradi[c]ta prima
[6] Tres sunt que preeunt relique tunc fugiunt
Hec septem partes ducuntur per generales
Oppositum clerus mediumque tenet lutegerus
[2r] [7] (+) Notandum hic continetur prima custodia, videlicet sub [brachio] obsesseo vero halbschilt
¶ Et consulo sano consilio quod il[...] sub brachio non ducat aliquam plagam quod probat de
al[b]ersleiben, per raciones quia partem superiorem attingere non potest si inferiorem capiti erit
perniciosum sed obsessor intrando potest eum invadere quandocumque si obmittit quod tenetur vt
infra scriptum est
[8] Versus:
Custodia prima / retinet contraria bina /
Contrarium primum halpschil / langort que secundum
Dum ducitur halpschilt cade / sub gladium quoque scutum
Si generalis erit recipit caput / sit tibi stichschlach
Si religat calcat / contraria si(n)t tibi schiltschlac
[9] Notandum quod qui iacet superius dirigit plagam post [c]apud sine schiltslach si est generalis Si
autem uis edoceri consilio sacerdotis tunc religa et calca
[10] Nota quod prima custodia videlicet sub brachium potest obsederi se ipsa ita videlicet quod
obsidens cum eadem custodia potest regentem primam custodiam obsidere nichilominus tamen
regens custodiam primam econtrario possessorem obsidere potest obsessione quadam que
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quodammodo concordat cum possessione que vocatur halpshilt differt tamen in eo quod gladius sub
brachio extenditur supra scutum taliter quod manus regens scutum includitur in manu regente
gladium
[2v] [11] Notandum quod scolaris [religat hic & calcat] ad hoc ut recipiat schiltslac vt infra Sed caueat
de hiis que sunt facienda ex parte sacerdo[tis quia ...] post religationem sacerdos erit prior ad
agendum
[12] Notandum est etiam quod scolaris nichil habet aliud facere quam schiltslac vel circumdare
sinistra manu brachia sacerdotis videlicet gladium & scutum
[13] Versus:
Hic religat calcat scolaris sit sibi schilslach
Siue sinistra manu circumdat brachia cleri
[14] Sacerdos autem tria habet facere videlicet mutuare gladiumq vt fiat superior Siue durchtreten
vel sinistradextra manu comprehendere brachia scolaris i. gladium & scutum
[15] Hec tria sunt cleri durchtrit mutacio gladii
dextra siue manu poterit deprehendere gladium schutum
[16] Nota quod supradictum est invenies hic exempli gestum
[3r] [17] (+) Notandum quod prima custodia resumitur hic propter quosdam actus illius primi frusti i.
prime custodie de quibus prius actum est sed omnia que ponuntur hic invenies in primo folio vsque
ad mutacionem gladii
[18] Dum ducitur halpschilt cade
sub gladium quoque scutum
[3v] [19] Hic fit religatio ex parte scolaris & omnia alia de quibus superi[u]s dictum est vsque infra ad
mutationem gladij
[20] Hic eget scolaris bono consilio quomodo possit resiste[re] huic Et est sciendum quod quando
ludus ita se habet vt hic tu[nc] debet duci stich sicut generaliter in libro continetur quamuis non sint
ymagines de hoc.
[21] Notandum quod sacerdos mutat gladium hic quia fuit inferior nunc vero erit superior demum
seorsum ducit gladium post capud adversarij sui quod nuncupatur nucken de quo generatur
separatio gladij et scuti scolaris
[22] Vnde versus
Clerici sic nucken
generales non nulli schutzen
[4r] [23] Caveat hic sacerdos ne faciat aliquam moram cum gladio ne generatur ex illa mora actus
quidam qui vocatur luctacio sed statim debet reformare ligaturam propter cautionem
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(+) [24] Hic resumitur prima custodia cuius custodie obsessio erit valde rara quia nu[llu]s consweuit
eam ducere nisi sacerdos vel sui clientuli i. discipuli & nuncupatur illa obse[ssio] krucke & consulo
bona fide quod ille qui regit custodiam statim post obsessionem ligat quia non est bonum latitare vel
aliquid talium faciat per quod possit salvari vel saltim ducat id quod ipse possessor ducit
[25] Sciendum quod obsessor non debet h[esitare sed] ducat statim stich post obsess[ionem ...] tunc
non potest adversarius delibe[rare quod] intendat & hoc diligenter intell[igatur]
[4v] [26] Hic ligat sacerdos super obsessioenem discipili & inmediate veniunt omnia precedentia que
prius habueras licet alias duas ymagines non habueris que subsecuntur vbi recipit gladium & scutum
[25] Nota quod quandocumque ligans & ligatus sunt in lite vt hic tunc ligatus potest fugere
quocumque vult si placet & requiritur in omnibus ligaturis sed de hoc debes esse munitus vt
vbicumque ligatus sis sequens eum
[28] Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi
[29] Hic docet sacerdos discipulum su[um quo] modo debet ex hiis superioribus recipere gladium &
scutum & sciendum quod sacerdos non potest absolui a tali deprehensione sine amissione gladij &
scuti
[5r] [30] Hic defendit sacerdos quod superius fecit scolaris
(+) [31] Hic resumitur prima custodia sed omnia que requiruntur hic habes in eadem excepta sola
obmissione ligacionis quam scolaris obmittit
[5v] [32] Hic obmisit scolaris quod non ligauit prossus sacerdos intrauit & non inmerito quia
vbicumque regens custodiam obmittit quod suum est facere obsessor statim debet intrare vt hic
[33] (+) ¶ Obsessio vt prius sed ludus variatur
[6r] [34] Svperius sacerdos obsedit scolarem hic vero scolaris ducit eundem lu actum quem duxit
sacerdos sed obsidentis prius est intrare si sacerdos scolaris obmittit vt infra preterea caueat hic ne
alter recipiat capud quod potest
[35] Et hiis superio[ri]bus sacerdos intrat dixi caveat ergo capud
[6v] [36] (+) Hic iterum resumitur prima custodia videlicet sub brachio que obsedetur cum quodam
contrario quod dicitur langort & est generalis obsessio cuius obssessionis contraria sunt ex parte
regentis custodiam ligationes sub et supra vnde versus
Dum ducitur langort statim liga sub quoque supra
Sed superior ligacio semper vtilior erit quam inferior
[7r] [37] Hic erit ludus prioris custodie scilicet ligantis & ligati vnde versus
Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi
[38] Johannes Herbart von Wirtzburck
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[7v] [39] (+) Custodia prima [&] obsessio generalis vt supra sed variatur ludus in fine frusci
[40] ¶ Superior
¶ Inferior Sed sacerdos ligauit licet sit inferior
[8r] [41] ¶ Hic fit mutatio gladij inferioris
[8v] [42] (+) Custodia prima resumitur hic et obsedetur cum prima possessione videlicet halpschilt et
habebis omnia priora
[43] Versus:
Dum ducitur halpschilt cade
sub gladium quoque scutum
[9r] [44] (+) Notandum quod hic docetur qumodo debeat secunda custodia obside & dico secunda
custodia quia tertia custodia non multum differt a secunda que habetur in humero d sinistro sed hic
loquimur de secunda custodia que datur humero dextro Et de eadem custodia obsessessor ducit
obsessionem que vocatur schutzen quare quelibet custodia tenet vnam proteccionem i. schutzen
[45] Hic ponit se simili modo sacerdos ad scolarem et docet quid ex hijs fiat & sciendum quod salua
doctrina sacerdotis qui prius fuit obsessorus potest tria facere Primo potest exprimere gladium
deorsum & tunc durchtreten Secundo potest recipere plagam latere dextro Tertio potest recipere
plagam latere sinistro Nota quod hoc idem potest facere aduersarius licet obsessessor ad hoc prius
sit paratus
[9v] [46] ¶ Hic scolaris instructus mediante consilio sacerdotis ducit actum quemdam qui nuncupatur
durchtritt posset tamen recipisse plagam tam sinistram que ducitur ex parte dimicatorum generalium
quam dexteram que consueuit duci ex parte sacerdotis & suorum iuuenium Contrarium illarum
duarum viarum erit sacerdotis euntis cum gladio sub brachio qui tunc attingit manus nudas ducentis
plagas supradictas Licet contrarium istud non sit depictum in exemplum ymaginum
[47] ¶ Nota quod sacerdos defndit hic actum superius dictumquia cum scolaris vero esset in actu
itineris sacerdos religando atque subpremendo gladium scolaris ligatum demonstrat vt hic patet per
exemplum Preterea quid sacerdotem ex hijs facere contingat si diligenter inspexeris poteris edoceri
& cetera
[10r] [48] ¶ Hic vero cum esset sacerdos in actu superius ligandi informat scolarem quid sit
faciendum aduersus hec videlicet stichslac quod generaliter ducere consueuit Patet hic per
exemplum
(+) [49] Hvmero dextrali datur altera i. custodia & nota quod tam rector custodie quam obsessor
eiusdem sunt in eodem actu vt supra exemplo proximo
[10v] [50] ¶ Hic sacerdos obmisit omnes actus tam ligandi quam religandi & hoc in exemplum
suorum scolarium vt possint dischere quid sit faciendum scolaris vero inuadendo eum & ducit illum
actum qui ponitur hic in exemplum
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[51] (+)¶ Eadem custodia & alia vero obsessio & est illa que appellatur halpschilt prius tacta contra
primam custodiam videlicet sub brachio
[11r] [52] Nota quod multi generales dimicatores seducuntur ista obsessione hic posita qui credunt
?fiere posse separacionem scuti & gladij mediante plaga illa que ducitur hic quod secus est quare
obsessor non facit moram aliquam per quam possit periclitari sed illa hic ducta depicta est in
exemplum omnibus volentibus vti consilio sacerdotis
[53] Hic vero cum sacerdos esset in actu ducendi plagam superiorem docet scolarem vertere scutum
& gladium intrando cum gladio vt hic quod is qui existens adversarius plagam ducere nequiuit ad
effectum
[11v] [54] (+) Ha ic resumit sacerdos custodiam primam videlicet sub brachio obmissis quibusdam
prius non positis vt patet infra per exemplum
[55] ¶ Posset quis dubitare quomodo scolaris inuaderet sacerdotem & sciendum quod sacerdos
latitando obmittit omnes suas defensiones informando scolarem qui sicut stst non variando scutum
nec gladium magis appropinquat i. paulo plus recipiendo plagam vt hic patet per ymagines
[12r] [56] (+) Hic ducetur tertia custodia que per scolarem obsessa est vt hic cuius obsessionis
contrarium erit ligacio & dico ligacio quare sola superior & non alia vt infra proximo exemplo
[57] ¶ Hic ligat sacerdos quod est melius & vtilius quare si quid aliud faceret quominus gladius
aduersarii occuparetur in dampnum suum redundaret
[12v] [58] ¶ Ex illa ligacione superius proxime tacta docet sacerdos clientulum suum circumdatis
brachijs adversarij recipere gladium & scutum vt hic patet
[59] ¶ Custodia tertia ducetur hic vt prius & eadem obsessio licet varietur ludus
[13r] [60] ¶ Hic docet sacerdos clientulum suum qui ducit obsessionem & docet eum intrare si
obmittuntur ligaciones
[61] (+) ¶ Eadem custodia tertia videlicet in humero sinistro & est eadem obsessio que vocatur
halpschilt vt supra
[13v] [62] ¶ Nota quod omnes actus custodie prime videlicet sub brachio habuntur his vsque ad
proximum signum crucis
[14r] [63] (+) ¶ Hic resumitur eadem tertia custodia cuius obsessio erit langort quam omnes ducunt
generales dimicatores et cuius obsessionis contraria sunt due ligaciones quarum vna est in dexteris
super gladium reliqua vero in sinistra
[14v] [64] ¶ Versus:
Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi
[65] (+) ¶ Postquam determinatum est de tertia custodia hic determinat de quarta cuius obsessio erit
halpschilt que omnia prius habuisti invenies hic vsque ad proximum signum crucis
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Egy oldal (négy menet) hiányzik a 14v és a 15r között.
[15r] [66] (+) Hic sacerdos resumit quartam custodiam cuius custodie quarta erit obsessio custodia
prima & hoc in exemplum suorum scolarium vt hic patet per exemplum
[67] Postquam scolaris superius obsedit sacerdotem hic iterum ipse obsedit eum & hoc sub brachium
& notandum quod omnia ista tanguntur in prima custodia videlicet sub brachium vsque ad proximam
signum crucis
[15v] [Nincs szöveg]
[16r] [68] (+) Hic resumitur custodia prima videlicet sub brachio cuius obsessio erit langort & est
generalis & modicum valens & nota quod regens custodiam tria habet facere Primo potest ligare in
dextris super gladium Secundo potest ligare in sinistris sub gladio Tertio potest comprehendere
gladium manu vt infra patet exemplo proximog
[16v] [69] Hic sacerdos deprehendit siue docet deprehendere gladium obsedentis & nota quod
gladius ipsius obsedentis non potest absolui nisi mediante schiltslac vbi sacerdotis manus percutiet
cum scuto vt infra exemplo proximo
[70] Hic relevatur gladius scolaris mediante schiltslac et caueat sacerdos ne scolaris ducet plagam
capiti siue fixuram generalem quam sacerdos consueuit docere discipulos suos Preterea scias quod si
scolaris dat plagam capiti protectionem duc gladio connexque scuto quod habetur in sinistra manu &
sic frangis scutum de manibus tui aduersarij vt patet infra proximo exemplo
Négy lap (tizenhat menet) hiányzik a 16v és a 17r között
[17r] [71] (+) Hic sacerdos ducit sextam custodiam que datur pectori & nota quod solum illa fixura est
ducenda que ducetur de quita custodia vsque ad proximum signum crucis
[72] Hic sacerdos de ista custodia sexta iam dicta ducit fixuram que fixura etiam de quinta custodia
est ducenda
[17v] [73] Hic scolaris per religacionem resistit & defendit sacerdoti illam fixuram in proximo superius
in proximo exemplo per ipsum facto
[74] (+) Postquam determinatum est de omnibus custodijs supradictis hic determinat de septima
custodia que nuncupatur langort & notandum quod quatuor sunt ligaciones que respiciunt illam
custodiam videlicet due liguntur de dextra parte relique vero due de sinistra parte sed loquimur hic
primo de ligatura s super gladium quod habes totum in custodia prima vsque ad quartum exemplum
vbi recipitur gladius & scutum
[18r] [75] Notandum quod scolaris prius in exemplo immediate precedenti fecit ligaturam super
gladium sacerdotis hic sacerdos appropinquat erigendo gladium & scutum propter proteccionem
capitis
[76] Hic scolaris recipit shiltslac & ex contrario plagam infert sacerdoti
[18v] [77] Hic recipit ligatus i. inferior gladium et scutum superioris.
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[78] Hic dereliquit voluntarie scolaris gladium & scutum volens luctare cum sacerdote vt infra.
[19r] [79] Svperius sacerdos deprehensus fuit per scolarem in modum luctationis quod sacerdos hic
defendit vt patet per exemplum
[80](+) Hic resumitur iterum illa custodia vltima que ducetur per scolarem Contrarium vero ducet
sacerdos & est vna ligatura de illis quatuor ligaturis videlicet subligacio in sinistra parte vt hic patet
per ymagines
[19v] [81] Postquam superius exemplo proximo subligatum est per sacerdotem scolaris vero recipit
capud sacerdotis quia fuit superior gladius suus & nota quod quandocunque subligatur capud debet
teneri in custodia ne percutiatur vt hic vnde versus
Dum subligaueris caueas ne decipieris
Dum subligatur capud ligantis recipiatur
[82] Svperius scolaris duxit plagam percutiens capud sacerdotis quod sacerdos hic defendit quia ducit
contrarium vt patet per exemplum
[20r] [83] (+) Hic iterum ducitur vltima custodia que nuncupatur langort quam in hoc loco regit
sacerdos scolaris vero de hijs quatuor ligacionibus ducit vnam videlicet super gladium vt patet hic per
exemplum
[84] Postquam superius ligatum est super gladium sacerdotis vt supra visum est hice vero sacerdos
defendit per illum actum qui vocatur sthich vt patet hic
[20v] [85] (+) Hic vltima custodia videlicet Langort ducitur hic per scolarem super quam custodiam
ligat sacerdos de illis quatuor ligacionibus vnam videlicat super gladium in dextris & nota quod
quandocumque ligatum est ex parte ligantis ligatus potest fugere quocumque vult aut in sinistris aut
in dextris vnde diligenter videas si fugere incipiat dum sequaris vnde versus ligatus fugit ad partes
laterum peto sequi
[86] Ex illa ligatura superius tacta que ducta est per sacerdotem scolaris fugit vt supra dictum est vt
patet hic quia fugit sub brachio quod immediate sequitur sacerdos percutiendo capud vt hic
[21r] [87] (+) Nota quod hic est alia custodia videlicet superior Langort que ducitur hic per
sacerdotem suis scolaribus in exemplum iubendo scolarem suum ducere illum actum videlicet
ponendo se ad eum vt patet hic per exemplum
[88] Hic sacerdos religat defendendo atque contradicendo scolari & erit vna ligacio de illis quatuor
ligacionibus videlicet super gladium in dextris quod habes superius totum in alijs supradictis
[21v] [89] Postquam superius religatum est per sacerdotem hic scolaris querit alias vias percutiendi
sacerdotem & notandum quod cum credit se sacerdos posse ligare scolaris interim percutit brachia
ipsius sacerdotis supradicti Nota hic etiam quod non solum percutuntur brachia sed vis istius actus
siue plage consistit in fixura que potest hic duci
[90] Hic sacerdos sentiens brachia sua esse lesa volens ducere plagam trahendo se seorsum demum
scolaris sequitur vt hic & cetera
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[22r] [91] (+) Hic ducetur quedam custodia generalis que nuncupatur vidilpoge quam regit sacerdos
scolaris vero contrariando sic ponendo se ad ipsum vt patet hic per ymagines
[92] Postquam scolaris posuit gladium suum super brachium sacerdotis quod habetur etiam pro
ligatura vt patet superius hic sacerdos vertit manum que regit scutum recipitque gladium ipsius
scolaris vt in hoc exemplo
[22v] [93] (+) Hic iterum resumitur illa custodia videlicet vidilpoge & ducitur per sacerdotem scolaris
ducit hic idem vt supra
[94] Hic religat sacerdos vt supra
[23r] [95] Ex illa ligatura sacerdos recipit schiltslac vt supra sepius tactum est ex ligaturis supradictis
[96] (+) Nota quod iterum hic resumitur vltima custodia videlicat Langort circa quod notandum est
quod illa fixura ducetur hic mediante qua regens custodiam fingitum super ventrem siue penetratur
gladio & nota quod non est plus depictum de illo frusco quam ille due ymagines quod fuit vicium
pictoris
[23v] [97] (+) Hic ducit sacerdos suam custodiam specificatam videlicet Langort que opsedetur per
scolarem cuius opsessio erit halpschilt vt patet hic per exemplum
[98] Hic ponit se sacerdos sub gladium scolaris quod sepius prius tactum est unde Versus
Dum ducitur halpschilt cade
sub gladium quoque scutum
[24r] [99] Postquam sacerdos superius posuit se ad scolarem hic scolaris religat & calcat volens
facere quod subsequitur & quia multas formas superius habetis vnde non est necesse plura ponere
exempla vnde versus Ligans ligati & cetera
[100] Nota quod ex illa religacione ex parte scolaris ducetur vtilis plaga videlicet faciendo
separacionem gladij & scuti sacerdotis necnon intrando vt p quod nusquam plus in libro scriptum est
vt patet hic per exemplum
[24v] [101] (+) Hic iterum resumitur specificata custodia sacerdotis que nuncupatur Langort vt
superius visum est deinde scolaris obsedit eum vt supra quod est halpschilt sed alia exempla
subsecuntur vt patet infra
[102] Hic sacerdos ponit se ad scolarem vt sepius prius visum est
[25r] [103] Notandum quod scolaris ducit hic plagam generalem quam consueuerunt ducere omnes
generales dimicatores ex supradictis proxime tactis videlicet quando ligans & ligatus sunt in lite tunc
ligans qui est superior vadit post caput & obmittit schiltslac mediante quo subsequitur plaga sacerdos
vero intrat ut hic
[104] (+) Nota quod resumitur hic specificata custodia sacerdotis apellata Langort sed est valde
aliena obsessio hic depicta & valde rara & sciendum quod omnia ista reducuntur ad custodiam
primam et ad obsessionem que dicitur halpschilt & cetera
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[25v] [105] Hic sacerdos ducit quandam fixuram prius tactam quia scolaris qui fuerat obsessor supra
exemplo proximo obmittit omnes suos actos quia si religasset fuisset subportatus vt patet infra
exemplo proximo
[106] Notandum quod ex hiis ista fixura superius tacta per sacerdotem erit hic quedam religacio facta
per scolarem quod oportet de necessitate si volumus quod defendatur fixura superius depicta
Egy lap (négy menet hiányzik a 25v és a 26r között.
[26r] [107] Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi
[108] (+) Hic tertia custodia obsessa est cum specificata custodia sacerdotis que nuncupatur langort
et consulo bona fide quod is qui regit tertiam custodiam non protrahat suos actus alioquin is qui regit
obsessionem sacerdotis intrat cum fixura quod est in communi vsu sacerdotis
[26v] [109] Postquam sacerdos superius obsessus fuit hic scolaris schutzet sacerdos vero ducit
quandam religacionem vt hic patet
[110] (+) Hic resumitur quarta custodia que est obsessa cum specificata custodia sacerdotis
Sacerdotis est econtra obsidere aliquin scolaris intrat vt prius & veniunt omnes actus quos prius
habuisti
[27r] [111] (+) Hic iterum sumitur quinta custodia que etiam obsessa est cum specificata custodia
sacerdotis que dicitur langort vt patet hic per exemplum
[112] Ligans ligati contrarij sunt & irati
ligatus fugit ad partes laterum peto sequi
[27v] [113] (+) Hic obsedetur quinta custodia cuius obsessio erit halbschilt & nota regens custodiam
solum habet due facere primo potest ducere fixuram secundo potest ducere plagam diuidendo
scutum & gladium
[114] Superius scolaris obsessessus est hic vero recipit fixuram vt patet per exemplum
[28r] [115] Post fixuram superius ductam per scolarem hic sacerdos defendendo schutzet & recipit
plagam hoc est generalis regula in arte sacerdotis
[116] (+) Hic iterum resumitur quinta custodia cuius contraria erit halpschilt vt patet per exemplum
[117] Nota quod quandocumque ducetur halpschilt contra illam quintam custodiam dividendo
scutum & gladium cum plaga vnde consulo quod quandocumque ducis illam obsessionem videlicet
halpschilt intras cum fixura sine misericordia
[28v] [118] Hic scolaris ducit stich, quare sacerdos obmittit suam defensionem vt patet hic per
exemplum
[119] Hic sacerdos defendit illum actum superius ductum vt patet hic per sacerdotem
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[29r] [120] ¶ Prius quam superius in tertio exemplo ymaginarum fixura quedam ducta est per
scolarem eandem vero fixuram sacerdos hic defendit recipiendo schilslac schiltslac ut patet hic per
exemplum
[121] (+) ¶ Hic iterum se resumitur quinta custodia de qua superius dictum est sepius & est
notandum quod sacerdos obsedit scolarem obsessione quandam rara & valde bona in exemplum
suorum discipulorum & sciatur quod si scolaris ducet fixuram que duci consueuit de consuetudine
sacerdos debet etiam ducere fixuram contra fixuram scolaris quia sua magis valet intrando cum
sinistro pede si autem intrare nequiuerit cedat cum dextro pede nichillominus non obmittatur quin
etiam ipsa fixura perficiatur si autem scolaris obsedit eum econtrario mediante halpscilt sacerdos
cadet sub gladio & scutum & tunc superueniunt ea que prius visa sunt in custodia prima Vnde versus
Dum ducitur halpscilt cade
sub gladium quoque scutum
[29v] [122] ¶ Hic scolaris perfecit suam fixuram sacerdos vero obmittit omnes suos actus
[123] ¶ Hic nota quod sacerdos defendit hic fixuram scolaris
[30r] [124] (+) ¶ Notandum quod hic resumitur quarta custodia cuius quarte custodie obsessio est
specificatum langcort sacerdotis videat autem obsessor ne regens custodiam ducet aliquam plagam
quia periculosum erit sic diu latiare vnde ducat primo schuzin demum fixuram non obmittat
[125] ¶ Hic sacerdos econtrario obsedit scolarem quod puto melius esse quod potest ab aliquo
edoceri quia si hoc non fiet scolaris ipsum invaderit cum fixura quod nunc suus erit sed ex hiis oritur
ludus prime custodie videlicet ligantis & ligati quod patet infra in exemplo proximo
[30v] [126] ¶ Hic erunt ligaciones que superius tacte sunt sepius vnde versus ligans ligati contraria
sunt & irati & cetera
[127] ¶ Ex illis ligacionibus superius ductis scolaris ducit illam plagam per caput ducendo gladium
[median]te schiltslac
[31r] [128] Notandum quod plagam superius ductam per scolare sacerdos defendit hic in hunc
modum quia scolaris gladius fuit inferior & cum esset in actu ducendi plagam ducendo gladium
seorsum sacerdos vero antequam scolaris ducat gladium suum ad usum debitum recipit plagam vt
patet hic per exemplum
[129] (+) Hic iterum resumitur quarta custodia cuius custodie obsessio erit specificatum langort
sacerdotis & notandum quod quandocunque sic se habet ludus ut hic tunc consulo tam regenti
custodiam quam obsedenti eam ne quisquam eorum protrahendo obmittat quod suum est videlicet
ex parte regentis custodiam obsessio & ex parte obsidentis fixura
[31v] [130] Superius dictum est tam de eo qui regit custodiam quam de eo qui eam pobssedit & quia
prior erit scolaris qui superius fuerat obsessessor ducit quod suum est videlicet primo schuzin ut hic
& infra exemplo proximo fixuram quia sacerdos omnes suos actus obmittit vnde qui prior vadit prior
erit ad faciendum dampnum suo aduersario

79

Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
[131] Post quam determinatum est superius de actibus scolaris & de obmissione actuum sacerdotis
hic iterum sacerdos obmittit quod suum est donec scolaris suam perducit adessentem intracionem ut
patet hic
Egy lap (négy menet) hiányzik a 31v és a 32r között.
[32r] [132] (+) Notandum est quod hic resumitur custodia prima videlicet sub brachio cuius obsessio
est specificata custodia secunda sacerdotis locata in humero dextro & nota quod regentis custodiam
statim erit schuzin nulla mora interposita alioquin ex parte adversarij ducetur halbschilt quod erit
regenti custodiam valde perniciosum & ex hiis generantur omnia que habuntur de prima custodia de
quibus habetur in primo quaterno
[133] Hic sacerdos qui regebat custodiam ducit schutzin quod erit proptereo quia prior erit paratus &
est bene[?] consulendum quod obsidens statim ligat super gladium ipsius regentis custodiam quod
hic obmittitur ut patet per exemplum
[32v] [134] Hic e[runt] ligationes superius & inferiores que [?sepius] ducte sun[t] [...] Vnde versus
Ligans ligati & ce[tera]
[135] Ex hiis super[ioribus] allegacionibus sacerdoswalpurgisrecipit schiltslac quia erat superior & prius
parata
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Jegyzetek
1

A kéziratot 1290 és 1350 közé datálják. Anglo (1988) “a XIII. század leges legvégére” teszi. Cinato és
Surprenant (2009) kerüli a pontos évtized meghatározását, a “XIV. század fordulójára” teszi a
keletkezését.

2

Lásd f 1v.

3

Cinato, Franck, & Suprenant, André. Liber de Arte Dimicatoria: The Book of the Art of Fighting.
Lugdunenses, 2006.

4

Privát beszélgetés Jeffrey Forgeng‐el.

5

“Diese figur Zeiget an daß auch die Clerici und münche in der kampff kunst unterrichtet worden.
Denn es ist ein gantz Msc. auff pergmen, darinen die Lectiones alle in latein aber gar unleserlich
beschrieben, Vor handen und stehet bey dem in der blatten oder dem lehrmeister alle Zeit das wordt
Sacerdos, und bey der anderen person das Wortt Scholaris.“ ‐ CGM 3712, Dierk Hagedorn
transzkripciója.
6

“Solche kleine schilden oder wie ich es nennen soll, werden bey den Dalhöffer Buckeller genannt, und
haben solche die herren Clerici und die mit dem messer oder kurtzen schwerden gefochten Zum
pariren gebrauchet.” ‐ Dierk Hagedorn transzkripciója.
7

von Gunterrodt, Heinrich. De Veris Principiis Artis Dimicatorie. Wittenberg, 1579. p C3rv

8

Cinato, Franck, & Suprenant, André. Liber de Arte Dimicatoria: The Book of the Art of Fighting.
Lugdunenses, 2006.

9

Lásd Codex Guelf 125.16 Extrav 45 r.

10

S. Krämer. "Verbleib unbekannt Angeblich verschollene und wiederaufgetauchte Handschriften."
Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, 104. kötet, 1975

11

A stygius szó valószínűleg a Sztüx (a görög mitológiában az alvilág folyója) szinonimája.

12

A bevezető verset később adták hozzá az oldal felső margójára. Forgeng szerint ezt Aenas
Sylviusnak (a későbbi II. Piusz pápának, 1405‐64) tulajdoníthatjuk. Ez egyértelműen másféle, nem
szerzeteshez illő viselkedésekre utal, de úgy tűnik, hogy kiemeli a vívó szerzetesek és nők
szokatlanságát.
13

Járatos fordítás az állás, de a custodie szó inkább őrt vagy tartást jelent. A járatos fordítást
tartottam meg a szöveg többi részében.
14

langort = "hosszúhegy"

15

lutegerus: feltehetőleg a szerző neve / sacerdos: Liutger.

16

halpschilt = "félpajzs". További alapja a szövegben: halbschilt.

17

albersleiben = "bolond állás". A fordítás bizonytalan.

18

stichslach = "szúróütés"

19

schiltschlac = "pajzsütés"
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20

Bizonytalan fordítás.

21

durchtreten = "átlépés". További alakja a szövegben: druchtritt.

22

Ez a vers vitatható. Legvalószínűbb, hogy a quoque összevonja a kardot és a pajzsot egy egységgé.
A sub úgy tűnik, hogy egy alsó kötésre utal, mivel a halpschilt egy felülről érkező ütést fenyeget.
Ugyanez a helyzet látható a 8v és a 23v oldalakon. Hogy a kötés a kard és a pajzs között nem
szándékos, az a 11r oldalon válik egyértelművé, ahol ugyanez a mozdulat ellenjavallt.
23

stich = "szúrás"

24

nucken = "lökés, elmozdítás"

25

schutzen = "védeni". További alakjai a szövegben: schutzin, schuzin.

26

kruckle = "mankó"

27

diligenter intell...: számomra nem tűnik egyértelműnek. Vagy a nem szabad hezitálni részt kell
alaposan megérteni, vagy az alaposságot emeli ki, amivel az ellenfél megítéli az akcióinkat.
28

ligans ligati: A *ligans ligatusque vel. sim. (többesszámú alany) lenne elvárható. A szó szerinti
fordítás a “A lekötött lekötöttje lenne ‐ ők...” vagy “A lekötő, és lekötött felek...”. De úgy hiszem,
hogy a fordításom megfelelően adja vissza a szándékolt jelentést.
29

fugit ad partes laterum: az oldal lépésre utal, tehát a harmadik dimenziót is figyelembe veszi, ami a
képeken nem került ábrázolásra.
30

recipere plagam: végrehajtani (nem kapni) egy ütést. Valószínűleg a következőt akarta jelenteni:
‘ütésre való lehetőséget kapni’.

31

durchtritt: valószínű egy oldalra lépést jelenthet, mivel a lerajzolt (preferált) akcióhoz a “balra”
irányt várnánk el, így a dextram az ellenfél nézőpontját veheti figyelembe.
32

dampnum for damnum

33

vidilpoge = “hegedűvonó”

34

fingitur for figitur; fuit vicium pictoris Ez a bizonyíték arra, hogy a szerző nem azonos a rajzolóval.

35

dampnum for damnum

36

A női vívó nevével kapcsolatban: A walprgis név közvetlenül a sac'dos szó fölé lett írva (öt, egy
vonalat formáló pont alatt). Nem egyértelműen tiszta, hogy a Walpurgis a sacerdos helyettesítése
vagy annak kiegészítése (ekkor birtokos esetben Walpurga lenne). De mivel a képen a nő hajtja végre
a schiltslac‐ot, és mivel a szöveg szerint a nő van előbb készen (parata), ezért (alanyesetben)
Walpurgis‐nak kell nevezni. A Walpurgis név Szent Walburga latin nyelvű változata.
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