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Legenda
Tak jest zapisana transliteracja komentarzy Leckuchnera/ zgodnie z układem oryginalnym
Tak zapisane są oryginalne Merkwerse – nie są tłumaczone ze względu na utratę rymów
To jest tłumaczenie na polski
[a tak są zaznaczane komentarze i uzupełnienia tłumacza]
Uwaga: tak oznaczony tekst odnosi się do całości techniki lub komentuje obrazek

Definicje i słowniczek
„ty” w opisach technik – adresat tekstu, który ma korzystać z zawartych w nim zaleceń i uczy się od mistrza.
„on” w opisach technik – przeciwnik.
technika – jedna z głównych klas ruchów
sekwencja – przykładowa sekwencja ruchów, wykorzystująca opisywaną technikę

1v
Das ist hern hansen Lecküchner von Nurenberg künst vnd zedl
ym messer dy er selbs gemacht Vnd geticht hatt den text
vnd dy auslegung dar vber Dem hochgeporen fursten vnd
heren hertzogen philippen phaltzgraffen .... reyn .....
vnd kurfürst vnd hertzog yn bayern zc.
To jest sztuka i nauka w messerze pana Hansa Leckuchnera z Norymbergi, którą sam czynił i spisał
wierszem, tekst i jego wyłożenie dla wysoko urodzonego Księcia i Pana Filipa na Palatynacie nad Renem
Dy vor rede
Ob dw wilt achten
Messer vechten betrachten
So lern ding das dich zirt
Zu schimpff ze ernst hofirt
Do mit du erschreckest
Vnd dy meyster kunstnlich erbeckest
Hye hebt sich an dy vor rede ym messer. Vnd sagt Wer woll
vechten ym messer Vas er schul leren rechte kunst vnd sich
geben auff dyse nachgeschribne artt vnd kunst So mag er woll
westan mit rechter kunst vor fursten vnd vor heren ym
sol auch pillich seyne kunst pasz gelönt werden den anderen
meysteren des dings nicht weysen vnd dy nicht dar eyn können
schicken Wenn es seyn vill meyster des Swertz dy nicht wissen
von der art des messers noch recht ausz synm mügn wer sich/
yn dyse ding vnd art schicken kann der syndt vill erenstlicher
stuck do mit er dy meyster woll mag auff beckn vnd kunstenlich
weschlissen vas sy sich an danck schlagen stossen furn werffen
halten musz lassen.
Przedmowa
Tu jest słowo wstępu o messerze. I mówi [ono]: Kto chce walczyć messerem, powinien uczyć się prawdziwej
sztuki i oddać się [przyłożyć się] tym opisanym dalej sposobom i sztuce. By mógł on dobrze rozumieć sztukę
odpowiednią dla Książąt i panów i on to powinien zostać odpowiednio nagrodzony a nie inni mistrzowie,
którzy nie znaja się na rzeczy i ich nie potrafią, gdyż jest wielu mistrzów miecza, którzy nic nie wiedzą
o sztuce messera, ani nie umieją go wykładać, kto zaś potrafi tę rzecz i sztukę uprawiać, bo to jest poważniejsza sztuka, zatem nakryje on tychże mistrzów i za pomocą sztuki ich „przymknie im usta”, a tych,
którzy szarpią się walcząc o honory zdystansuje [odrzuci daleko od siebie] i powstrzyma ich.
Wer newer(mir) versetzet
Mit allen kunsten wirt er geletzet
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So nu der meyster geendet hatt dy vor rede nuo gibt er dir ein
gutte ler dy verste alzo Wenn dw mit dem zwvechten ze dem
man kumbst so soltu nicht stil sten mit dem messer vnd seynen
hewen nach wartten wenn dy vechter dy newer(mir) wellen versetzen
dy werden ser geschlagen wann dy weil sy versetzen mügen sy

2r
kain rechte kunst treyben vnd so sy anders nicht thun wollen
dan versetzen vnd auff ander lewt schleg vnd erbeyt wollen
sehen So werden sy geschlagen vnd geswecht bey allen iren
kunsten.
Więc mistrz zakończył wstęp, teraz daje ci dobrą lekcję na początek. Kiedy w Zufechten podchodzisz do
niego, nie powinieneś stać nieruchomo z messerem i oczekiwać jego uderzeń. Ci, którzy tak się bronią
są często bici, gdyż podczas gdy oni parują [bez pracy nóg] nie mogą żadnej prawdziwej sztuki użyć,
a ponieważ nie chcą czynić inaczej, to parują ciosy innych oczekując na ich akcje. Więc są bici i osłabiani
we wszystkich swych sztukach.
Yndes / vor / vnd / nach / dy wortt
Seyn aller kunst eyn hortt
Swech / vnd / sterck prüff weyslich
So dw wildt vechten künstlich
Hye sagt der meyster vnd melt den grundt des messers vechtens
vnd spricht yndes vor vnd nach zc Das soltu alzo verstan
das dw vor allen dingen recht vernemen solt dy zway ding das
ist das vor vnd nach. Vnd dy swech vnd dy sterck vnd das wort
yndes wann dar ausz kumbt aller grundt aller der kunst des
vechtens vnd wenn dw dy ding recht vernymbst vnd verstest
vnd zuvudan des wortz yndes nicht vergist yn allen stucken
dy dw treyben pist So magstu woll eyn guter meyster des
messers sein vnd magst fürsten vnd heren leren das sy mit
rechter kunst wol bestann yn schimpff vnd yn ernst.
Tutaj mistrz mówi i oznajmia podstawy walki messerem i mówi o Indes, Vor [przed] i Nach [po] etc. To
powinieneś również zrozumieć, że przede wszystkim dwie rzeczy musisz przejąć, to jest Vor [przed] i Nach
[po]. I słabe i silne [messera – części klingi] oraz słowo Indes [w tym samym czasie], skąd pochodzą wszystkie podstawy całej sztuki fechtunku i gdy ty te rzeczy dobrze przejmiesz i zrozumiesz i jeszcze do tego słowa
Indes nie zapomnisz we wszystkich technikach, które będziesz stosował, to staniesz się dobrym mistrzem
messera i będziesz mógł uczyć książęta i panów prawdziwej sztuki tak ku zabawie, jak i na ostre.
Item das vor ist So dw ee kumbst mit dem haw dann er
das er dir versetzen musz So erbayt yndes behendiklich mit
dem messer fur dich oder anderen stücken vnd lasz yn da nach
zw keyner erbayt kummen alzo hatu ym an .... das vor
vnd wenn er ee kumbt mit der erbeyt oder mit dem haw
denn dw vnd ym das versetzen must So erbeyt yndes behendiklich mit dem messer oder sunst mit stucken So nymbstu
ym das vor mit dem nach vnd das heyst das vor vnd nach.
Item to jest Vor. Skoro idziesz z uderzeniem szybciej niż on, to on musi się bronić [Versetzen]. Więc pracuj
zwinnie Indes przed sobą lub za pomoca innych technik i nie pozwól mu nic zrobić, tak masz [zachowujesz] Vor. I kiedy on dojdzie prędzej z technika lub uderzeniem niż ty, a ty musisz się bronić – więc pracuj
zwinnie [sprawnie] Indes messerem lub innymi sekwencjami, i tak odbierzesz mu [inicjatywę] Vor za
pomocą Nach. To nazywa się Vor i Nach.
Item dw solt auch vor allen dingen wissen dy swech vnd dy sterck
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des messers nu merck von dem gehültz pisz an dy mitten des
messers das ist dy sterck vnd von der mitten pis an den ortt
das sit dy swech vnd wye dw dar ausz vechten scholt das vindest
dw her nach geschriben vnd was das wort yndes ist.
Item powinieneś przede wszystkim znać silny i słaby [fragment klingi] messera. Zważ: od rękojeści do
połowy messera jest mocna część, i od połowy do sztychu jest słaba, i jak za ich pomocą fechtować, znajdziesz tu opisane poniżej, i [także] czym jest słowo Indes.
Sechs hew lere
Auß eyner handt wyder dy were

2v
Dy linck handt leg auff den rucken
Auff dy prust wiltu were zucken
Hye lert der meyter wye man sich hlaten sol yn dem vechten
des messer vnd wye man sich dar ein sol schicken vnd zum
ersten So soltu mit eyner hendt vechten mit dem messer vnd dy
ander soltu auff dem ruck haben ob dw aber wildt mit lerer handt
vechten alz mit messer nehmen .[. vber greiffen [ arm beschlissen [
So soltu dy handt von dem ruck auff dy prust venden wasz
dw ym wildt ynbendig vber den arm treyben.
Tu uczy mistrz, jak się zachowywać w walce na messery i jak się powinno przygotowywać do poważnej
walki. Więc powinieneś jedną dłonią fechtować, a drugą trzymać na plecach. Lub, jeśli chcesz fechtować
gołą dłonią [używając także lewej dłoni], z Messernehmen [zabieraniem messera], łapaniem od góry, zamykaniem rąk [techniki zapaśnicze], powinieneś dłoń z pleców przekręcić na pierś, jeśli chcesz czynić coś
od wewnątrz [lub ogólnie:] na jego ręce
Item ze dem anderen so werden ynd dem text sechs verporgen hew
gemelt vnd berütt ausz dem kümmen vil gutter stuck wer sy recht
treyben kann vnd sych yn dy weysz kunstlich zw schicken
vnd wye dw dy treyben solt mit dereyer stucken das wirstu her
nach vnericht.
Item Następne będzie w tekście sześć tajnych uderzeń namalowanych i opisanych, z których pochodzi
wiele dobrych technik dla tego, kto potrafi je prawidłowo stosować i wie, jak się do nich przyłożyć, a jak
powinieneś te techniki stosować zostaniesz poniżej pouczony.
Zoren / haw / wecker
Entrust hat zwinger / gefer mit / wincker
Hye nendt der meyster dy sechs verporgen hew wye yetzlicher
mit namen heyst auff das das dw dy stück dester pasz vernemen
magst vnd spricht das der erst heyst der zorne haw der ander
der wecker der dritt der entrusthaw der vyerdt der zwinger
der funft der gefer haw vnd der sechs hayst der wincker
Das seyn sechs stuck vnd deynd der hawbt stuck alz dw her
nach hören wirst.
Tu nazywa mistrz sześć sekretnych uderzeń, które teraz nazywa po imieniu abyś mógł je przejąć, i mówi,
że pierwsze to Zornhaw [uderzenie gniewu], następne to Wecker [budzik albo: pobudka], trzecie to Entrusthaw [uderzenie oburzenia lub rozbrojenia], czwarte – Zwinger [ciemiężca], piąte – Geferhaw [gap], i szóste
nazywa się Wincker [sygnalista]. To jest sześć technik i są to główne techniki, jak później usłyszysz.
Dy pasteyn / versetz
Nachraysz / uberlauff / vnd absetz
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Den wechsel / durch zuck
Lauff durch / dy abschneydt / druck
Ablauff / benym
Durchge / pogen / dy wer nymb
Heng dy winden / gen plössen

3r – spis technik głównych
Schlag dy straych: ler verdrossen
Hye zelt der meyter dy anderen hawbtstuck Der seyn sibenzehen
Das erst seynd dy vyer leger dy werden berürt so der text
spricht dy pastey
Item dasander stuck heysst das versetzn das wird beruert so
der text spricht versetz
Item das dritt seyn dy nachreysn das wirt beruet so gesprochn wirtt oberlauff dy nachraysn
Item das viert sein dy uberlauffn das wirt berürt so gesprochn
wirt uber lauff dy
Item das funft seyn dy absetzn das wirtt berürtt so gesprochn
wertt absetz
Item das sechst sein dy durch wechseln das berürtt der meyster
so er spricht wechsel durch
Item das sybent heyst das zuckn das wertt berueret so
er spricht zuck
Item das acht seyn dy durchlauffn dy werdn berütt so gesprochn wertt lauff durch
Item das neundtseyn dy abschnidt oder dy vier schnidt das
wurtt beruret so gesprochn wertt dy abschnidt
Item das zehendt heyst dy dy hendt druckn das wert beruret
so er spricht druck
Item das eylft sein dy ablauffn das wirdt berütt so er spricht
ablauff
Item das zwelfft seyn dy pnemen das wirdt perürtt so er spricht
pnenym
Item das dreyzehent das sein dy durchgen und das wirtt
berurt so er spricht durchge
Item da vuczehent heyst der pogn das wert beruert so er
sricht pogn
Item das funftzehent heyst das messer nehmen das wert beruert so er
spricht pogn

3v
Item das sechzehndt sein dy hengn dy werden beruert so gesprochn wert heng
Item das sibzehendt sen dy winden yn dem messer das
berürt denn der meyster so er spricht windt gen de plössen also
hastu der hauptstuck sein dreyundzwanzig zc.
Oto wylicz mistrz pozostałe techniki głowne. Jest ich siedemnaście.
Pierwsza to cztery postawy, tego będzie dotyczyć, zatem tekst mówi Pastey [bastion]
Item kolejna technika nazywa się Versetzen [przeniesienie, przestawienie], tego będzie dotyczyć i tekst
mówi przenoś lub paruj
Item trzecia to Nachraisen [podążanie po lub: podążanie za], tego będzie dotyczyć, więc będzie się mówić
podążaj po
Item czwarta to Uberlauffen [obchodzenie], tego będzie dotyczyć, więc będzie się mówić: obchodź „go”
lub „jego akcję”
Item piąta to Absetzen [odsunięcie], tego będzie dotyczyć, więc będzie się mówić odsuwaj.
Item szósta to Durchwechseln [zmiana przez/przejście], to omawia mistrz, który mówi o zmieniaj przez
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Item siódma nazywa się Zucken [ciągnięcie, szarpanie], tego będzie dotyczyć, więc on mówi ciągnij.
Item ósma to Durchlauffen [przebieganie], tego będzie dotyczyć, więc przebiegaj.
Item dziewiąta to Abschneiden [odcięcie] lub cztery cięcia [Schnitt] tego będzie dotyczyć, więc będzie się
mówić odcinaj.
Item dziesiąta nazywa się Hende Drucken [naciskanie rąk], tego będzie dotyczyć, więc on mówi naciskaj.
Item jedenasta to Ablauffen [uciekanie/odbieganie], tego będzie dotyczyć, a więc odbiegaj.
Item dwunasta to Pneumen [Benehmen – zabranie], tego będzie dotyczyć, a więc zabieraj.
Item trzynasta to Durchgehen [przejście przez] i tego będzie dotyczyć, więc on mówi idź przez.
Item czternasta nazywa się Pogen [gięcie] i tego będzie dotyczyć, więc on mówi wyginaj.
Item piętnasta nazywa się Messernehmen [zabieranie messera] i tego będzie dotyczyć, więc on mówi
wyginaj [oczywisty błąd skryby, powinno być zabieraj messer ]
Item szesnasta to Hengen [zawieszenia], tego będzie dotyczyć, więc powiedziane będzie zawieszaj.
Item siedemnasta to Winden [zawinięcia] w messerze, tego będzie dotyczyć, więc on mówi zawijaj w a więc
masz główne techniki, których jest dwadzieścia trzy etc.
Was auf dich wirt gericht
Zorenhaw ortt das ya pricht
Wiltu yn beschemen
Am messer ler abnemen
So der meister das vechten des messers yn dy stuck geteylt hat vnd
eyn ydlichs mit namen genent nw hebt er an ze sagen von dem
ersten glid der teilung als von dem zorenhaw Vnd ist zw wissen das
der zorenhaw mit dem ortt bricht all oberhew vnd ist doch eyn
schlechter pawrn schlag.
Tak więc mistrz podzielił szermierkę messerami na techniki i ponazywał je, Teraz rozpoczyna on omawianie pierwszego człona z podziału, czyli Zornhaw. Do zapamiętania jest, że Zornhaw ze sztychem jest
kontrą na wszystkie Oberhaw, i zwany jest też ciosem złego chłopa.

4r – główna, Zornhaw
Item treyb den also Wenn er von der rechten seitten oben zu dem
kopff schlecht so haw von deiner rechten seiten So haw von
deiner rechten seiten auch von oben mit ym zorniklich gleich
an all versatzung oben ein Indes laß den ortt kurz ein schissen
ym zu dem gesicht oder prust vnd wendt Indes dein messer
gegen dem seinen das dy lang schneid oben stee vnd dy kurtz
vnden wirtt er des orts gewar So windt wider auff sein lincke
seiten den ortt zu dem gesicht das knöchling dy lang schneid
oben stee wirtt er des orts gewar So reisz am messer auff oben
an des messers klingen wider von seinem messer vnd haw Im
zu der anderen seytten zu dem kopff das heisset ab genommenn
am messer.
Item prowadź to tak: Gdy on z prawej strony górą uderza w głowę, uderz tak samo z twojej prawej. Więc
uderz gniewnie [Zornhaw] także z twojej prawej równocześnie z nim broniąc górą [Versetzen]. Indes [w
tym samym czasie] wystrzel sztych [dźgnij] w twarz lub pierś i zawiń Indes jednocześnie twój messer
przeciw jego [messerowi] tak, by długie ostrze było u góry i krótkie u dołu. Jeśli on obroni [Versetzen]
sztych, zawiń w drugą stronę na jego lewą stronę tak, by długie ostrze było u góry, sztychem w twarz
Gdyby obronił się przed pchnięciami, podąż messerem w górę po jego głowni na drugą stronę jego messera
i uderz go z drugiej strony w głowę. To nazywa się Abnehmen na messerze. [Uwaga: tu są dwa Winden
– pierwsze w prawo, drugie w lewo]

4v
Zorenhaw ortt auff dich gericht
Haw das xecept senck lanck ortt prust sticht
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Hie lertt der meyter dy pruch wider den zornortt vnd spricht
der text zorn haw ortt zc Das soltu alzo versten Macht er
den zorenhaw auff dich mit dem ortt so haw Im nach seiner
handt In das gelenck Inbendigs auff sein euliche (?) handt zc.
Tu uczy mistrz kontry na Zornhaw ze sztychem i mówi tekst „Zorn haw ortt”. To powinieneś tak rozumieć:
Jeśli on zrobi Zornhaw ze sztychem na ciebie, uderz go w dłoń w nadgarstek tej samej dłoni, od wewnątrz.
[w nadgarstek dłoni z messerem]

5r
Item macht er auff dich den zorenhaw mit dem ortt vnd will
dir zu dem gesicht stechen So senck dein messer nider mit gestracktem arm vnd senck Im den ortt auff sein prust vnd scheub
In woll ze ruck vnd setz das linck pain wol zu rück zc.
Item on robi Zornhaw ze sztychem na ciebie i chce pchnąć cię w twarz. Więc opuść twój messer w dół na
wyprostowanej ręce, sztychem ku jego piersi, odepchnij go do tyłu i postaw lewą nogę do tyłu.

5v
Den ortt soltu durch sencken
Das haubt lanck mit zwirch krencken
Hie lertt der meister ein stuck so dw den zorenhaw gemacht
hast mit dem ortt so lasz den ortt nider sencken vnd var
zwischen / dich vnd In fur dein leib vnd schlag In mit der zwirch vnd
mit der langen schneiden zu seinem rechten oren cz.
Tu uczy mistrz techniki: Zrobiłeś Zornhaw ze sztychem, więc opuść sztych w dół, między ciebie i niego
przed twoim ciałem i uderz go Zwerchem i długim ostrzem w jego prawe ucho.

6r
Will er zwirch schlagen zu den oren
Senck ortt zu prust wiltu In betoren
Hie lertt der meister ein bruch wider das Ee gemelt stuck vnd
sprich will er zwirch zc Das soltu alzo verstan So er dy zwirch
zu deinen oren ist schlagen vnd ist hoch mit den arme so
senck ym den hangenden ortt in sein prust vnd scheub In mit
dem messer also von dir.
Tu uczy mistrz kontry na poprzednio namalowaną sztukę i mówi „Jeśli on chce uderzać Zwerch.” To
powinieneś też rozumieć: jeśli on uderza Zwerchhaw w twoje ucho i ma rękę wysoko, zwieś sztych w jego
pierś i pchnij [odepchnij] go messerem od siebie.

6v
Ausz zorenhaw ler gesenckt auff recht treyben
Schlach kurtz oder ler durch das mawl schneiden
Hie lertt der meister aber ein stuck das dw ausz dem zorenhaw
treiben solt vnd sprich ausz zorenhaw lere zc Das soltu alzo
verstan so dw den zorenhaw auff In gemacht hast So soltu den
ortt aber secken vnd schalt mit gesencktem messer hoch mit
dem arme zwischen dich vnd In faren das das gehultz obersich
stee Indes verwendt dein handt vnd schlag Im dy kurtz schneid
In sein gesicht oder schneid In durch sein antlitz mit der kurtzen
schneiden zc.
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Tu uczy mistrz kolejnej sztuki, którą powinieneś stosować z Zornhaw i mówi o nauce Zornhaw. To powinieneś pojąć: zrobiłeś Zornhaw w niego, więc opuść sztych, idź wysoko z ręką z opuszczonym messerem
między tobą a nim tak, by rękojeść była u góry, Indes obróć dłoń i uderz go w twarz lub tnij go krótkim
ostrzem przez oblicze.

7r
Kurtz mit schneiden ist er pindn
Windt ortt recht so wurst In vinden
Hie lertt der meister ein bruch wider das eegemelt stuck vnd
spricht kurtz mit schneiden zc Das soltu alzo verstan
will er dich mit er kurtzen schneiden dich In dein antlitz schneiden
oder schlagen wie vor gesagt Ist So windt Im Indes den ortt
auff gegen seinem messer vnd stich Im zu dem gesicht seiner
rechten seiten zc.
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną poprzednio sztukę i mówi „Kurtz mit schneiden” itd. To powinieneś
rozumieć, że jeśli on chce cię krótkim ostrzem ciąć w twarz lub uderzyć jak powiedziano wcześniej, zawiń
mu Indes sztych przeciw jego messerowi i dźgnij go z jego prawej strony w twarz.

7v – poboczna, Abnehmen
Gerad ab nemen lere
Lanck mit der schneidn ze haubt schlag sere
Hie lertt der meister abnemen mit dem langen messer vnd spricht
alzo Gerad ab nehmen zc So dw den zorenhaw hawest so windt
dein messer gegen dem seinen das dy lang schneid übersich stee Indes
windt wider auff dein rechte seitten gegen seiner lincken das dy lang
schneid vnden stee vnd dy stumpff oben vnd stich Im gerad zu
dem gesicht Indes schlag behentlich ab am messer zu seiner rechten
seiten mit der langen schneiden zu dem kopff zc.
Tu uczy mistrz Abnehmen lange messerem i mówi także „Gerad ab nehmen” [wprost zabieraj] itd. Gdy
uderzasz Zornhaw, zawiń twój messer przeciw jego [messerowi] tak, by długie ostrze było u góry. Indes
zawiń ponownie na twą prawą stronę przeciw jego lewej tak, by długie ostrze było u dołu a krótkie u góry
i dźgnij go prosto w twarz, Indes odbij zręcznie na messerze [wychodząc ze związania] na jego prawą
stronę długim ostrzem w głowę.

8r
Am messer geradt ist er abnemen
westu tretten soltu dich remen
Beleib / schlag / schneid / ader / stich
Dein flech auff sein wendt / alzo dy abnemen prich
Hie lertt der meister dy pruch wider dy abnemen vnd sprich Am
messer gerad zc Das soltu alzo verstan So er abnybt auff dich
mit geradem messer wie vor gesagt ist Indes trit beseit auff dein
rechte seitten woll ausz seinem schlag vnd beleib alzo sten vnd
schlag In mit der langen schneiden deines messers auff sein kopff
oder wendt dein messer gegen dem seinen das dy lang schneid ob stee
vnd stich Im zu seinem gesicht oder schlag Im dy kuetz schneid In
das antlitz.
Tu uczy mistrz kontry przeciw Abnehmen i mówi: „Na messerze wprost” To powinieneś także rozumieć,
jeśli on robi Abnehmen prostym messerem jak już wcześniej powiedziano. Indes idź na twoją prawą stronę
[prawdopodobnie pomyłka skryby – z mojej prawej nadlatuje wykończenie Abnehmen, w lewo jest bez
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pieczniej] poza [rażenie, zasięg] jego ciosu i stań i uderz do długim ostrzem messera w głowę, lub zawiń
messer przeciw jego messerowi tak, by długie ostrze było u góry i dźgnij go w twarz, lub uderz krótkim
ostrzem w oblicze.
Item oder far Im mit der flech auff sein messer Im abnemen vnd schlag
In zu seinem haubt mit der langen schneiden vnd merck So du mit
der flech auff sein messer vellest das du sewberlich dar auff stossest
Indes far auff mit der langen schneiden vnd schlag In zu dem kopff
wie vnden gemalt stet zc.
Item lub poprowadź płaz na jego messer w czasie Abnehmen i uderz go w głowę długim ostrzem i zważ,
byś jak upadasz [uderzasz] płazem na jego messer od razu czysto go popchnął. Indes wyprowadź długie
ostrze do góry i uderz go w głowę, jak jest namalowane poniżej.
Uwaga – t u są cztery sekwencje: zejście i uderzenie w głowę; zejście, Winden i pchnięcie; zejście, Winden
i uderzenie krótkim ostrzem; zbicie płazem i uderzenie w głowę.

8v
Will flech abnemen prechen
Wind auff recht wiltu dich rechen
Hie lertt der meister ein pruch wider den eegemelten pruch
vnd stprich alzo will flech zc Das soltu alzo veratan So
du abnemen pist Im messer stet er alzo still mit dem messer vnd
lest dich ab nehmen indes felt er mit der flech seines messers
auff das dein vnd will dich zu dem kopff schlagen indes windt
auff gegen seinem messer auff sein rechte seitten So ruerstu In an
das haubt wie vnden gemalt stet zc Oder har pisz er auff
gett vnd zu dem kopff schlagen will so gee mit auff vnd
windt uber sein messer auff sein lincke seitten das dy kurtz schneid
ob stee vnd stich zu dem gesicht der selbigen seitten vnd das ist
ser ein gutter bruch sequs textus
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną wcześniej kontrę i mówi „Jeśli płaz” itp. To powinieneś także
rozumieć, gdy zrobiłeś Abnehmen, a on stoi nieruchomo i pozwala ci zrobić Abnehmen Jeśli Indes spada
[uderza] płazem na twój messer i chce cię uderzyć w głowę, Indes zawiń na jego messer na jego prawą
stronę, tak dosięgniesz jego głowy jak to namalowane niżej. Lub, jeśli [on się wydostanie] on rusza i chce
uderzać cię w głowę, to idź z nim i zawiń nad jego messerem na jego lewą stronę tak, by krótkie ostrze
było u góry, i dźgnij go z tej samej strony w twarz, i to jest bardzo dobra kontra sequs textus

9r
Mit abnemen will er dich letzen
Ortt auff recht zu gesicht ler setzen
Hie lertt der meister aber ein pruch wider dy abnemen vnd sprich
alzo mit abnemen will zc Das soltu alzo versten Ist er abnemen
Im messer mit der langen schneiden so wend dein flech an
dy sein vnd beleib alzo sten leg den dawmen auff dy flech deynes
messers vnd stich Im zu dem gesicht seiner rechten seitten zc.
Tu uczy mistrz kolejnej kontry na Abnehmen i mówi:„Jeśli z Abnehmen” etc. To powinieneś rozumieć tak,
że jeśli on zrobi Abnehmen długim ostrzem [Gerade Abnehmen], zawiń twój płaz na jego i stań [zostań
w związaniu], połóż twój kciuk na płazie twojego messera i dźgnij go w twarz z jego prawej strony.

9v
Setzt er zugesicht auff recht ortt
Ortt senck var gerad auff prust ist der hortt
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Hie lertt der meister ein pruch wider den ee gemelten pruch
vnd spricht Setzt er zu gesicht zc Soltu das alzo versten
so du wild abnemen Ist er dir das prechen mit dem ortt wie ee
gemelt ist so senck deinen ortt lanck ausz gestracktem arm vnd
setz den lincken fusz woll hinden hin ausz vnd stich In geradt
auff sein gurgel oder prust zc.
Tu uczy mistrz kontry przeciw namalowanej uprzednio kontrze i mówi „Setzt er zu gesicht” czyli: Gdy on
pcha w twarz itd. To powinieneś rozumieć tak. Skoro robisz Abnehmen, a on ci to skontrował sztychem jak
namalowano wcześniej, zwieś mu sztych daleko na wyprostowanej ręce i postaw lewą stopę w tył i dźgnij
go w gardło lub pierś.
Uwaga 1 – k
 ontra na sztych ze Steera w twarz (przez głęboki trawers i sztych z wyciągniętej ręki) została
już opisana na 5r
Uwaga 2 – z porównania układu nóg dźgającego na rysunku wynika, że sztuka z 9r powinna być robiona
z krokem

10r
Hew stich merck
Im pandt weich oder hertt
Vor vnd nach Indes hab acht
Dy leuff des krigs rech betracht
So nun der meister von dem ersten suck gesagt hat als von
dem zorenhaw nu sagtt er ein gutte ler das ist wenn einer
mit dir ein haut oder sticht so soltu gar eben mercken wenn ein
messer an das ander klitz ob er Im pandt waich oder hertt sey vnd
als pald dw des empfindest so arbeit Indes mit dem krig nach
der weich vnd nach der hertt zu der negsten plöß: Vnd wasz
das vor vnd nach ist das pistu vor unterrichtt.
Więc gdy mistrz powiedział o pierwszej technice, czyli o Zornhaw, teraz wypowiada bardzo dobrą lekcję.
Dotyczy ona [sytuacji], gdy ktoś cię uderza lub dźga, od razu powinieneś zauważyć, gdy tylko zderzą się
messery, czy on jest miękki czy twardy w związaniu i jak tylko to wyczujesz, pracuj Indes za pomocą Krieg
[wojna – seria sztychów w kolejne otwarcia] po miękkim i po twardym ku najbliższemu otwarciu. Czym
jest Vor [przed] i Nach [po], zostałeś pouczony.

10v – poboczna, Krieg
Den krig auff lösz
Oben / nyden / wartt der plösz
Hie lertt der meister was der krig sey vnd was man darausz treyben
sol zu den vier zinnen Das ist zu den vier plössen Nu ist zu
wissen Das der krieg sein dy winden Im messer vnd dy arbeit
dar ausz mit dem ortt zu den vier ziennen Das heist der krieg
Nu den krig treib alzo wenn du mit Im ein hawest den zorenhaw
vnd als pald er den versetz So var auff mit dem arm windt
Im den ortt an sein messer oben ein zu dem gesich seiner lincken seitten
setzt er denn den stich ab So var auff dy anderen seitten auff dy anderen
zinnen uner seinen rechten arm auff dy prust volgt er denn aber dem
stich nach So arbeit zu der negsten plösz dy du vinden magst zc.
Tu uczy mistrz, czym jest Krieg [Wojna] i co z niej powinno się stosować ku czterem ćwiartkom, czyli
czterem otwarciom. Należy wiedzieć, że Wojna to w messerze zawijanie i pracowanie stamtąd sztychem
ku czterem ćwiartkom. To nazywa się Krieg.
Zatem stosuj Krieg tak, gdy uderzasz go Zornhaw i jak tylko on to obroni [Versetzen], idź z ręką do góry
[i] zawiń sztych na jego messerze górą ku twarzy z jego lewej strony. Jeśli się obroni [Absetzen] przed
10
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sztychem, idź na drugą stronę na inną ćwiartkę pod jego prawe ramię, ku piersi. Jeśli i przed tym się
obroni, pracuj ku najbliższemu otwarciu, które znajdziesz.

11r – poboczna, ćwiartki
Vier sein der zinnen
Dy du solt gewinnen
Der wach nymb war
Wo sy sey mit gefar
Hie lertt der meister Das dw Im zuvechten So dw zu dem man
kumbst soltu nicht dem man nach dem messer hawen Sunder dw
solt dich fleyssig remen der vier zinnen die erst das ist dy recht
seitten oberhalb der gurtel Dy ander dy linck seyten auch oberhalb der gurtel dy anderen zwo sein underhalb der gurtel des
mans nymb dir der zinnen one fur vnd acht nicht was er
gegen dir vicht haw dar zu kunniklich versetzt er dir dan So haw
schnel zu der anderen zinnen der negsten plosz di dw gehaben
magst zc.
Tu uczy mistrz, że w Zufechten, gdy podchodzisz do niego [przeciwnika], nie powinieneś uderzać w jego
messer. Zamiast tego pilnie atakuj w cztery ćwiartki, z których pierwsza to prawa ponad pasem, druga
– lewa nad pasem, pozostałe dwie są poniżej pasa. Bierz [atakuj] ćwiartki bez lęku i nie zwracaj specjalnej
uwagi na to, czym on chce cię uderzyć.Uderzaj sprawnie [po królewsku]. Jeśli on się obroni [Versetzen],
uderz szybko ku innej ćwiartce, w najbliższe otwarcie którego możesz dosięgnąć.

11v – poboczna, Duplieren
Hastu das vernummen
Dy zinnen sein gwunen
Wiltu dich rechen
Dy vier zinnen kunstenlich prechen
Oben duplier
Do nyden gantz mutir
Hie sagt der meister ob dir einer Ernstlich ein hawett wiltu dich den
rechen an Im vnd dy zinnen kunstenlich prechen So treib dy dupliren
gegen der sterck des messers vnd das mutiren gegen der swech Ich sag
dir furbar das er sich hart vor schlegen schutzen mag vnd hart zu
schlegen kumen kann.
Item hawstu Im von deiner lincken seitten vnd pindest Im an sein messer
mit der langen schneiden so far pald auff mit dem arm vnd pleib
alzo steen an dem messer vnd schlag Im hintter seines messers klingen
mit der stumpffen schneyden zc.
Powiada mistrz, jeśli on uderza na poważnie, a ty chcesz wziąć na nim odwet i sprawnie łamać ćwiartki.
To stosuj więc Duplieren przeciw mocnej części [Starck] messera i Mutieren przeciw słabej [Schwach].
Zaprawdę powiadam ci, że on może twardo się chronić przed uderzeniami i silnie uderzać.
Item uderz go z twojej lewej strony i zwiąż jego messer długim ostrzem, szybko wyprowadź w górę rękę
zostając na messerze [w związaniu], i uderz [schlag] go za jego klingą tępym [krótkim] ostrzem

12r – poboczna, Mutieren
Item das dupliren treyb alzo wenn er dir oben zu hawet von
seiner rechten achsel So haw auch von deiner rechten mit Im gleich
starck oben zu dem kopff versetz er denn den haw mit sterck So
wendt das gehultz vnder dein rechten arm vnd far pald auff
mit dem arm vnd schlag In mit der langen schneyden hinter seines
messers klingen auff den kopff.

11

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

Item, rób więc Duplieren gdy on uderza z góry, z prawego ramienia [barku] Więc także uderz mocno
z twojej prawej, równocześnie z nim, górą ku głowie. Jeśli obroni [Versetzen] to mocną częścią messera
[Starck], obróć [przekręć] rękojeść pod twoją prawą rękę, wyprowadź rękę od razu do przodu i uderz
[Schlag] go długim ostrzem za jego klingą w głowę.
Item nu gesagt Ist von den dupliren Nu wirtt gesagt von den mutiren
dy soltu treyben als vnden gemalt stat vnd das mutiren treyb alzo
wenn dw Im von deiner rechten achsel oben starck ein hewest versetz
er vnd ist waich Im messer So windt Im auff dein lincke seytten auff
sein messer vnd far da mit woll auff mit dem arm vnd heng
In den ortt oben vber sein messer vnd far da mit dem arm auff
vber sein messer vnd stich Im zu der andren zinnen zc.
Item powiedziano już o Duplieren. Teraz będzie mowa o Mutieren, które powinieneś robić jak jest namalowane niżej. Mutieren stosuj więc, gdy go uderzasz silnie górą z prawego ramienia [Oberhaw, Zornhaw].
Jeśli się przed tym obroni i jest miękki na messerze, zawiń na twoją lewą stronę jego messer, i idź ręką,
i zwieś [Hengen] z góry sztych nad jego messerem, i poprowadź rękę nad jego messerem i dźgnij go w inną
ćwiartkę.

12v
Item hewestu Im von deiner lincken seyten mit der langen schneyden
an sein messer gepunden se far auff mit dem arm vnd pleyb mit
der selben schneiden an seinem messer vnd windt Im auff sein lincke
seitten vber sein messer vnd stich Im zu der andren zinnen seiner
lincken seitten alzo magstu dy zway stuck treyben ausz allen hewen nach
dem du empfindest ob er waich oder hertt Im messer ist zc.
Item jeśli uderzasz go z twojej lewej strony długim ostrzem na związanym messerze [i doszedłeś do związania], idź do przodu z ręką i pozostań tym samym ostrzem na jego messerze, i zawiń mu na jego lewą
stronę ponad jego messerem i dźgnij go w inną ćwiartkę z jego lewej strony. Możesz także [Duplieren
i Mutieren] stosować te dwie techniki [sztuki] ze wszystkich uderzeń, po których zorientujesz się, czy on
jest twardy czy miękki na messerze.

13r
Wil er mütiren
Zuck ortt das wirtt dich ziren
Hie lertt der meister Ein pruch wider dy mutiren vnd sprich will er zc
Das soltu alzo verstan will er dy mutiren machen Dy weill er vber dein
messer will varen mit dem seinen So windt mit deinem messer auff
dein lincke seitten In den hangenden ortt vnd stich Im schnel zu
seinem gesicht zc.
Tu uczy mistrz kontry przeciwko Mutieren i mówi: „Jeśli on” itd. To powinieneś także rozumieć, jeśli on
chce zrobić Mutieren, to w momencie gdy prowadzi swój messer nad twoim, zawiń na twoją lewą stronę
do wiszącego sztychu [Hengende Ortt] i dźgnij go szybko w twarz.

13v
Will er mütiren auff recht machen
Wind ym hangünden ortt solt wachen
Hye lertt der meyster aber wie man die mutiren prechen soll
vnd spricht will er zc Das soltu alzo verstan will er dy
mutiren machen auff dein rechte seytten so wind gegen ym schnell
den hangenden ortt Das dy recht schneyd ob stee zc.
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Tu uczy mistrz, jak inaczej powinno się kontrować Mutiren, i mówi: „Jeśli on” itd. To powinieneś rozumieć, jeśli on chce zrobić Mutiren na twoją prawą stronę, to zawiń przeciw niemu szybko wiszący sztych
tak, by prawe [długie] ostrze było u góry.

14r
Hangenden ortt auff dy linck seytten
Windt: wiltu dy mütiren ab leytten
Hye lertt der meyster wie man dy mutiren prechen soll
auff die lincken seytten vnd spricht hengenden ortt zc Das
sol dw alzo versteen Macht er dy mutiren auff deiner
lincken seytten So wind gegen Im den hangenden ortt vnd
stich Im nach der negsten plösz zc.
Tu uczy mistrz, jak powinno się kontrować Mutiren na lewą stronę i mówi: „Wiszący Sztych” itp. To
powinieneś rozumieć tak: jeśli on robi Mutiren na twoją lewą stronę, to zawiń przeciw niemu wiszący
sztych i dźgnij w najbliższe otwarcie.

14v
Dy mütiren ym hangenden ortt pisz ab leytten
Geradt zu gesicht magstu reytten
Hie lertt der meyster aber ein pruch wider dy mutiren vnd spricht
alzo Dy mutiren ym zc Das soltu alzo versten So du
nü gewunden hast wider dy mutiren vnd ligst In dem
hangenden ortt Indes far Im zu dem gesicht mit dem langen
ortt vnd stich Im In das gesicht zc.
Tu uczy mistrz kolejnej kontry na Mutiren i mówi też „Dy Mutiren” itp. To powinieneś rozumieć, jeśli
już zawinąłeś Mutiren i stoisz w Wiszącym Sztychu. Indes poprowadź długi sztych ku jego twarzy i dźgnij
go w twarz.

15r – główna, Wecker
Weck auff behendt
Ortt zu gesicht wendt
Wer mit schritten woll weckett
Vill hew er ser streckett
So nw der meyster das erst capitel ausz gelegt hatt vnd erzeltt
mit seiner eygenschafft Nu hebtt er an das ander capitel vnd
spricht wck auff behendt zc Nü merck Das der wecker
ist der vier versetzen eyns wider die vier leger wann da mitt
gewindt man den stiren vnd den eber vnd dy vnterhew zc.
Więc teraz mistrz wyłożył pierwszy rozdział i omówił go na swój sposób, oto rozpoczyna następny rozdział
i mówi „Weck auff” itp. Zauważ, że Wecker jest jednym z czterech Versetzen przeciwko czterem postawom,
gdyż nim dosięga się [trafia się przeciwnika] postawy Stiera [Byka] i Ebera [Knura] oraz Unterhaw
Item Den wecker mach alzo wenn dw mit dem zwvechten zu
dem man kumbst stet er denn gegen dir vnd helt sein messer
für den kopff In der hutt des stiren auff seiner lincken seitten
so setz den lincken fusz fur vnd hab dein messer auff deiner rechten
achsel oder In der schranck bey dem rechten pein vnd spring
mit dem rechten fusz woll auff dein rechte seitten vnd schlag
In mit der rechten schneyden wol auff sein messer Indes windt Im
den ort In das gesicht zc.
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Item czyń Weckera, gdy w [czasie] Zufechten podchodzisz do niego a on stoi naprzeciw ciebie i trzyma
messer przed głową w pozycji Stiera na swej lewej stronie. Więc postaw lewą stopę do przodu i trzymaj twój
messer na prawym barku lub w Schranck[hut] przy prawej nodze, i skocz prawą nogą mocno [daleko] na
twoją prawą stronę, i uderz go prawym[długim] ostrzem w jego messer, Indes zawiń mu sztych w twarz.

15v
Ortt zu gesicht wecker ist wenden
Vberwindt ortt ist das enden
Hie lertt der meyster ein pruch wider den zoren ortt vnd spricht
ortt zu gesicht zc Das soltu alzo versten macht er dir den wecker
vnd will dir zu dem antlitz stechen auff deiner lincken
seitten Indes windtt gegen seinem messer auff sein rechte seitten
vnd stich Im zu dem gesicht seiner rechten seitten zc.
Tu uczy mistrz kontry na Zornortt [sztych gniewu – prowadzony z okolic prawego Stiera] i mówi „Sztych
w twarz” itp. To powinieneś rozumieć,: jeśli on robi Wecker [na ciebie] i chce cię dźgnąć w twarz z twojej
lewej strony [na twojej lewej stronie], Indes zawiń przeciw jego messerowi na jego prawą stronę i dźgnij
go w twarz z jego prawej strony.

16r
Recht lere wecken
Kurtz scholt das ausz ecken
Hie lertt der meister aber ein stuck ausz dem wecker vnd
spricht Recht lere zc Das soltu alzo verstan Machstu den
wecker von deiner lincken seitten Im auff sein rechte seitten Indes
so du den wecker gemacht hast schlag In mit der kurtzen
schneyden auff sein kopff wie unden gemalt stett.
Tu uczy mistrz kolejnej sztuki[zaczynającej się] z Weckera i mówi „naucz się z prawej” Tak to powinieneś
rozumieć: jeśli zrobiłeś Weckera z twojej lewej na jego prawą, Indes, jak tylko zrobiłeś Weckera, uderz go
krótkim ostrzem w głowę jak namalowano poniżej.

16v
Recht mit ortt weck
Heng den oder gerad streck
Hie lertt der meyster wie dw den ortt ausz dem wecker prauchen
sollt vnd spricht Recht mit ortt zc Und das soltu alzo verstan
wenn du den wecker auff sein rechte seitten gemacht hast von
deiner lincken seitten Indes windt gegen seinem messer In den hangenden ortt Das dy lang schneid ob stee vnd stich Im zu dem
gesicht seiner rechten seitten zc.
Tu uczy mistrz, jak używać sztychu z Weckera, i mówi: „W prawo ze sztychem” itp. I to powinieneś rozumieć tak: Kiedy zrobiłeś Weckera na jego prawą stronę z twojej lewej, Indes zawiń przeciw jego messerowi
do Hengende Ort [wiszącego sztychu] tak, by długie ostrze było u góry, i dźgnij go w twarz [z] jego prawej
strony.

17r
Weck gesicht ortt lest varen
Wider windt linck ortt nit solt sparen
Hie sagt der meister ein pruch wider das eegemelt stuck vnd
spricht weck gesicht zc Das soltu alzo verstan vertt er
14
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mit dem hangenden ortt In dein gesicht Indes lasz dein messer
sincken vnter sein arm vnd far auff mit den langen ort
vnd stich Im zu seinem gesicht zc.
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw wcześniej namalowanej sztuce i mówi „Weck gesicht” itp. To powinieneś
rozumieć, że gdy on prowadzi Hengende Ort [wiszący sztych] w twoją twarz, Indes opuść twój messer pod
jego ręką i wyprowadź długi sztych, oraz dźgnij go w twarz.

17v – poboczna, Schranckhut
Item wisz das dy schranckhuet ist gutt vnd vill stuck mach
man dar ausz treyben Du scholt den wecker auch dar ausz
treyben von payden seitten vnd schick dich In dy schranckhutt
alzo Wenn dw mit dem zuvechten zu dem man kumbst
so setz deinen rechten fusz vor und hallt dein messer mit dem
ortt auff der erden auff deiner lincken seitten das dy stumpff
schneid gegen dem man stee vnd gib dich alzo plasz mit der
rechten seitten haut er dir dan oben zu der plosz ein So
spring ausz dem haw mit deinem lincken fusz woll auff sein
rechte seitten vnd wind das gehultz deines messers vunder
dein arm vnd schlag In mit der langen schneyden auff
sein messer vnd wendt Im dy kurtz scheyd auff sein haubt
vnd erbeit Indes als du woll weist zc.
Item wiedz, że Schranckhut jest dobre i wiele sztuk można z niego zrobić. Powinieneś z niego robić Weckera z obu stron, i ustawiaj się w Schranckhut także gdy w trakcie Zufechten podchodzisz do niego. Więc
postaw twoją prawą stopę z przodu i trzymaj messer sztychem w stronę ziemi z twojej lewej strony tak,
by tępe [krótkie] ostrze było skierowane ku przeciwnikowi, i odsłoń prawe otwarcie. Jeśli on uderzy w nie
z góry, odskocz lewą stopą spod uderzenia na jego prawą stronę, i przekręć rękojeść twojego messera pod
twoją rękę, i uderz go długim ostrzem na jego messer, i zawiń mu krótkie ostrze na głowę i czyń Indes,
co ci się podoba.

18r
Item alzo schick dich In dy schranckhuet deiner rechten seitten
wenn du mit dem zuvechten zu dem man kumbst So setz
deinen lincken fusz für vnd halt dein messer mit dem
ortt auff deiner rechten seitten das der ortt auff der erden stee
vnd dy kurtz schneid gegen dem man stee vnd gib dich mit
der lincken seitten plosz vnd schreyt mit deinem rechten fusz
woll ausz dem haw auff dein rechte seitten vnd schlag In
mit der kurtzen schneiden auff sein messer nahendt bey der
handt vnd wendt Im dy lang oder kurtz schneyd auff
sein haubt oder stich Im zu dem gesicht als vor Auch
magstu den wecker treyben auff den stir wie vnden
gemalt ist zc.
Item więc ustaw się w Schranckhut z twojej prawej strony, gdy w Zufechten podchodzisz do niego. Więc
postaw twoją lewą stopę z przodu i trzymaj messer sztychem po prawej stronie na ziemi[w kierunku ziemi], a krótkim ostrzem do przeciwnika, i odsłoń lewe otwarcie. I odejdź [wykrocz] spod uderzenia prawą
stopą na twoją prawą stronę i uderz go krótkim ostrzem na jego messer przy dłoni i zawiń mu długie lub
krótkie ostrze na głowę lub dźgnij go w twarz jak przedtem. Możesz także zastosować Weckera na Steera,
jak namalowano poniżej.

18v
Weck linck nicht kurtz haw
Den wechsel recht pau
Hie sagt der meyster ein stuck wider dy hutt ausz dem luginslandt
15

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

vnd wider den Stiren vnd treib das allzo wenn du mit dem
zuvechten zu dem man gest stet er denn In diser obgemelten
hutten oder legeren vnd du stest In der schranckhut so thu Im
gleich als du Im den wecker wollest hawen zu seiner lincken
seitten vnd verpring den haw nicht Sunder wechsel Indes
durch auff dy andren negsten zinnen vnd stich Im zu dem
gesicht auff sein rechte seitten oder In dem wechsel schlag
Im dy kurtz schneid vber sein messer auff seiner rechten seitten
vnd senck den ortt woll vber sein messer auff seiner lincken
seitten vnd haw Im dy recht schneid durch sein kopff ....
Tu mówi mistrz o sztuce przeciw postawie Luginslandt i przeciw [postawie] Steer, i czyń tak gdy w Zufechten podchodzisz do niego. Jeśli on stoi w tych wyżej namalowanych postawach, a ty stoisz w Schranckhut,
uczyń tak, jakbyś chciał go uderzyć Weckerem na jego lewą stronę i nie rozpraszaj [nie kończ ruchu
– kontynuuj] uderzenia lecz Indes zrób Durchwechseln na najbliższą ćwiartkę i dźgnij go w twarz z jego
prawej strony. Albo w czasie robienia Durchwechseln uderz go krótkim ostrzem nad jego messer, na jego
prawą stronę, i opuść sztych nad jego messerem na jego lewą stronę i uderz go prawym [długim] ostrzem
przez głowę.

19r
Durchwechsel linck ist er wecken
Pleib gerad ist er strecken
Hie lertt der meister ein pruch wider das durchwesseln
Im wecker vnd spricht durchwechsel linck zc Das soltu
alzo verstan wenn er durchwechslen will Im wecker von
seiner rechten seitten auff dein rechte vnd thut Sam er wöll
hawen zu deiner lincken seitten Indes wechselt er durch
vnd stich dir zu dem gesicht deiner rechten seitten So
pleib alzo steen mit dem messer vnd stich Im mit dem
langen geraden ortt gestrackt zu dem gesicht vnd den hindesten fusz setz weidt hin ausz auff das du dester weitter
raichen magst zc.
Tu uczy mistrz kontry przeciw Durchwechseln w Weckerze, i mówi: „Durchwechseln linck” itp. To powinieneś rozumieć tak, że gdy on zechce zrobić Durchwechseln w Weckerze [uderzonym] z jego prawej
strony na twoją prawą, i czyni, jakby chciał uderzyć w twoją lewą Indes robi Durchwechseln i dźga cię
w twarz z twojej prawej strony. Więc stań z messerem i dźgnij go długim, prostym, wyciągniętym sztychem
w twarz, i tylną stopę wykrocz daleko na zewnątrz, byś mógł lepiej sięgnąć.

19v
Den wecker linck haw
Durchwechsel da mit schaw
Hie sagt der meister aber ein gut stuck So einer stet in der hut
lunginslandt oder In dem Stiren oder so er auff dich schlecht aussz
dem luginslandt So lig in der schranckhut auff deiner lincken seitten
vnd haw Im die stumpff schneid auff sein messer Indes far hoch
auff mit dem arm vnd wechsel Im durch vnd stich Im zu derm
gesicht oder prust auff seiner lincken seitten.
Tu powiedział mistrz o kolejnej dobrej sztuce. Więc [on] stoi sobie w Luginlandt lub Stier, lub tak, że uderza na ciebie z Luginslandt. Więc stań w Schranckhut na twojej lewej stronie i uderz go tępym [krótkim]
ostrzem na jego messer. Indes idź wysoko z ręką i zrób Durchwechseln [tym razem obejście górą], i dźgnij
go w twarz lub pierś na jego lewej stronie.
Item wiltu In pasz versuchen so lasz Indes dein messer mit dem
ortt auff dein lincke seitten vnd haw Im wider ein auff sein
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rechte seitten mit der scharpffen oder kurtzen schneid zc.
Item jeśli chcesz go bardziej zmylić, puść Indes twój messer sztychem na twoją lewą stronę i uderz go
ponownie z jego prawej strony ostrym lub krótkim ostrzem.

20r
Weckt linck ortt will er helen
Senck ortt geradt stosz dy keln
Hie lertt der meister ein pruch wider das durchwechseln ausz
dem wecker So er den wecker machen wil von seiner lincken
seitten auff dein rechte seitten vnd spricht weckt linck zc
Das soltu alzo versten haut er von seiner lincken seitten den
wecker auff dein rechte seitten vnd will Indes durchwechslen
auff dein lincke seitten so peleib geradt mit deinem messer auff
seiner lincken seitten vnd stich Im mit geradem ortt oder
messer zu der keln oder antlitz wie vnden gemalt stett zc.
Tu uczy mistrz kontry przeciwko Durchwechseln z Weckera. Więc on chce zrobić Weckera z jego lewej
strony na twoją prawą, i mówi [mistrz] „Weck Linck czyli Wecker od lewej” itp. To powinieneś rozumieć
tak: jeśli on uderza ze swej lewej strony Weckerem na twoją prawą i chce Indes zrobić Durchwechseln na
twą lewą stronę, zostań prosto z messerem na jego lewej stronie i dźgnij go prostym sztychem lub [prostym]
messerem w gardło lub oblicze, jak namalowano poniżej.

20v – poboczna, das Trotz
Weck dy flechen
Den meistern wiltu sy swechen
So es pucht oben
So stand ab das will ich loben
Hie sagtt der meister aber ein gut stuck das soltu alzo verstan
wenn du mit dem zuvechten zu dem man kumbst So leg
dein messer In dy schranckhut oder halt das auff deiner rechten
achsel haut er dir denn oben zu der plösz So haw auch
starck gegen seinem haw mit der rechten schneiden vnd als pald
dy messer zusemen klitzen So windt Indes den ortt zu dem
gesicht vnd stich In zu der obren zinnen oder mach das stuck
das ist auch dy maynung das trotz als pald dy messer zusamen
klitzen So haw Indes mit der kurtzen schneiden zu dem kopff
seiner lincken seitten Indes haw wider behentlich von einer zinnen
zu der anderen als du weist zc.
Tu mówi mistrz o kolejnej dobrej sztuce, co powinieneś rozumieć tak: Gdy podchodzisz w Zufechten do
niego, połóż swój messer w Schranckhut lub trzymaj na twoim prawym ramieniu. Gdy on uderza cię górą
w otwarcie, też uderz mocno przeciw jego uderzeniu prawym [długim] ostrzem i jak tylko messery się
zderzą, zawiń Indes sztych ku jego twarzy i dźgnij go w górne ćwiartki. Lub zastosuj sztukę znaną także
jako „das Trotz” [opinia sporna, spór, „wbrew”], jak tylko mesery się zderzą, uderz Indes krótkim ostrzem
ku głowie z jego lewej strony, i Indes uderzaj zwinnie od jednej ćwiartki ku innej, jak potrafisz.

21r
Der wecket umb sist
Henget ortt er trifft dy prust
Hie sagtt der meister ein gemein pruch wider den wecker vnd
spricht Der wecket zc Das soltu alzo verstan Macht einer
auff dich den wecker so merck dar auff wenn ein messer an
das ander klitzen will Indes windt dein messer gegen deiner
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lincken seitten vnd heng Im den ortt auff sein prust vnd scheub
In woll von dir zc.
Tu mówi mistrz o plebejskiej [prostej, zwykłej, nieszlachetnej] kontrze przeciw Weckerowi i mówi „Der
wecket” itp.To powinieneś rozumieć, że gdy on uderza na ciebie Weckerem, więc uważaj na moment, gdy
messery się zderzą. Indes zawiń twój messer na twoją lewą stronę i zwieś sztych mu w pierś i pchnij go
od siebie.

21v
Mit wecker will er placken
Lanck kopff soltu hacken
Hie lertt der meister ein anderen pruch wider den wecker vnd
spricht mit wecker zc Das soltu alzo verstan Ist er den wecker
auff dich machen so merck dar auff So er gegen deinem messer ist
hawen Indes tzuck dein messer gegen dir vnd senck den ortt
gegen deiner lincken seitten vnd haw Im ober sein messer geradt
auff sein kopff wie vnden gemalt stet zc.
Tu uczy mistrz innej kontry na Weckera i mówi „Mit wecker” itp. To powinieneś rozumieć, że gdy on
robi Weckera na ciebie, zważ, jak uderza na twój messer. Indes zrób Zucken [szarpnij, cofnij] swój messer
ku sobie i zwieś sztych ku twojej lewej stronie i uderz go górą, ponad jego messerem prosto w głowę, jak
namalowano poniżej.

22r
Will er den wecker prauchen
Zuck durchge auff recht solt In gauchen
Hie lertt der meister aber ein pruch wider den wecker vnd spricht
will er den wecker zc Das soltu alzo verstan So er macht
den wecker auff dich wie vor Indes gee durch auff sein rechte
seitten veber sein messer vnd stich Im zu dem kopff oder gesicht
wie vnden gemalt stet zc.
Tu uczy mistrz kolejnej kontry na Weckera, i mówi „Will er den wecker” itp. To powinieneś także rozumieć, gdy on robi na ciebie Weckera jak wcześniej, Indes zrób Durchgehen na jego prawą stronę nad jego
messerem i dźgnij go w głowę lub twarz, jak namalowano poniżej.

22v
Den wecker ist er hawen
Entrüst tzuck ortes soltu dich kauen
Hie lertt der meister aber ein pruch wider den wecker vnd
spricht Den wecker ist zc Das soltu alzo verstan hawt
er von seiner rechten seitten den wecker auff dein lincke seitten
Indes windt dein messer auff dein lincke seitten vnd far mit
dem hangenden ortt auff vnd schlag In mit dem entrüsthaw
zu seinem kopff oder setz Im den ortt an als du woll
waist zc.
Tu uczy mistrz kolejnej kontry przeciw Weckerowi i mówi „Der wecker ist” itp. To powinieneś rozumieć, że
jeśli on uderza ze swej prawej Weckerem na twoją lewą, Indes zawiń twój messer na twoją lewą i poprowadź
z Hengende Ort [wiszącym sztychem], i uderz go Entrusthaw w głowę lub wbij mu sztych jak już wiesz.

23r – poboczna, Groben schlag
Weck dy flech grob mit doben
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Stand ab: oder bleib oben
Hie sagtt der meister ein guttes stuck wider dy die nicht
vechten kunnen oder wider dy pawern straich vnd mach
das alzo haut einer auff dich mit einem grossen pawernschlag
vnd will dich Ernstlich durch den kopff hawen So
hab dein messer in der schranckhutt oder pey der rechten
achsel oder neben dem knye das dy spitz deines messers gegen
Seinem antlitz stee vnd wie du denn In eynem standt stest
so magstu das stuck prauchen vnd thu Im alzo hautt
er auff dich so haw auch gleich mit Im eyn zwischen
messer vnd man mit der langen schneiden vnd als pald
dy messer zu samen klitzen So far Indes gegen deiner
lincken seitten vmb den kopff auff dein rechte seitten mitt
deynem messer vnd haw Im zu dem hals will du Im nit
zu dem hals oder kopff hawen so schlag In auff den lincken
arm oder In den pauch seiner lincken seitten grob vnd pewerlcih das er seyn woll empfindt zc.
Tu mówi mistrz o dobrej sztuce na tych, co nie umieją fechtować lub przeciw chłopskim ciosom, co czyń
następująco. Jeśli on uderza na ciebie bardzo mocnym wsiowym ciosem i chce cię szczerze[na serio] uderzyć przez głowę, trzymaj swój messer w Schranckhut, lub przy prawym barku, lub przy kolanie tak, by
sztych celował mu w twarz i gdy tak stoisz, możesz zastosować tę sztukę, i czyń tak. Więc gdy on uderza,
więc ty też uderz równocześnie z nim długim ostrzem między niego i [jego] messer i jak tylko messery się
zderzą, poprowadź messer Indes w twoją lewą stronę dookoła głowy na twoją prawą, i uderz go w gardło.
Jeśli nie chcesz uderzyć go w gardło czy głowę, uderz w lewą rękę lub brzuch z jego lewej strony chamsko
[grubo, prostacko] i mocno tak, by poczuł.

23v
Mitt pogen ler absetzen
Wasz grob ist letzen
Hie lertt der meister ein pruch wider das ee gemelt stuck
vnd spricht mit pogen zc Das soltz alzo versten So er vmb
sein haubt will hawen dich an deinen halsz schlgen will
so peug auff vnder seyn messer vnd versetz mit dem pogen
ob du wildt Indes windt ober sein messer auff seiner rechten
seitten vnd trit Indes hintter In vnd schlag In zu synerm kopff zc.
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną [uprzednio] sztukę i mówi „Mit Pogen” itp. To powinieneś rozumieć: Więc gdy on chce zaatakować wokół swej głowy [chodzi o drugie, ponowione uderzenie – Groben
Schlag], chcąc uderzyć cię w gardło, zatem zrób Pogen, schyl się pod jego messerem i obroń się przez
Pogen. Lub jeśli chcesz, Indes zawiń ponad jego messerem na jego prawą stronę i wykrocz Indes za niego
i uderz go w głowę.

24r
Grob will er wecken vnd gaffen
Starck stosz kelen das gibt dem affen
Hie lertt der meister aber ein pruch wider das ee gemelt stuck
vnd spricht Grob will er zc Das soltu alzo verstan will
er den groben schlag In deyn pauch hawen oder an den kopff
So merck als pald er vmb seyn haubt faren will vnd will
dich schlagen Indes far behentlich Im zu seinem hals oder
angesicht vnd stoß In starck vund scheub In da mit von
dir wie vnden gemalt stet zc.
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Tu uczy mistrz kolejnej kontry na namalowaną uprzednio sztukę i mówi „Grob will er” itp. To powinieneś
rozumieć: Jeśli on chce cię uderzyć chamsko[Groben Schlag] w brzuch lub głowę, zważ, kiedy tylko on
zacznie prowadzić [messer] dookoła głowy chcąc cię uderzyć. Indes poprowadź szybko ku jego gardłu lub
twarzy, i pchnij go mocno, i odepchnij od siebie jak namalowano niżej.

24v
Weck höflich mit wincken
Auff recht von der lincken
Hie lertt der meister ein hübsch stuck ausz dem wecker vnd
spricht weck höflich zc Das soltu alzo verstan Mach
den wecker von deiner rechten seitten auff sein lincke seitten
Indes als pald ein messer auff das ander klitz So wendt
dein handt Ewchling gegen seinem messer das dy kurtz schneid
In ein wenig zux auff seiner lincken seitten Indes senck den
ortt gegen der erden vnd far zwischen dich vnd In auff gegen
deiner lincken seitten vnd schlag In auff seiner rechten seitten
dy kurtz oder lang schneiden auff sein kopff oder stich schneid
vnd thu was du wild zc.
Tu uczy mistrz zgrabnej sztuki z Weckera i mówi „Weck hoflich” itp. To powinieneś rozumieć tak: zrób
Weckera z twojej prawej strony na jego lewą. Indes, jak tylko messery się zderzą, zawiń twoją dłoń prześlizgując ją ku jego messerowi tak, by krótkie ostrze trochę wystawało na jego lewej stronie. Indes opuść
sztych ku ziemi i poprowadź do góry między tobą i nim ku twojej lewej stronie i uderz go na jego prawą
stronę krótkim lub długim ostrzem na głowę, lub dźgnij, tnij i czyń, co chcesz.

25r
Der swech nymb war
Den halsz vach vngevar
Hie sagt der meister ein stuck wider die swach In der versatzung
sein vnd treib das alzo So dw Im mit dem wecker starck
auff sein messer pindest ist er denn swach Im pandt So windt
Indes auff sein rechte seitten deyn messer vnd nymb In bey
dem hals hebt er den mit der sterck auff sein messer so
haw Im wider schnel vnder sein messer zu seinem haubt
auff seyner rechten seitten ist er aber als starck das du das
stuck nicht treyben kanst So erbeit schnel mit der swech
zu der negsten plösz eyner andren zynnen.
Tu mówi mistrz o sztuce przeciwko słabym w obronie Versetzen. Rób tak: związałeś go mocno Weckerem na
jego messerze. Jeśli on jest słaby w związaniu, Indes zawiń messer na jego prawą i weź go za gardło. Jeśli
on złapie silnie za swój messer [stawi silny opór], uderz go ponownie szybko pod jego messerem w głowę
na jego prawej stronie. Jeśli jednak on jest tak silny, że nie możesz zrobić tej sztuki – pracuj szybko słabą
częścią messera ku najbliższemu otwarciu innej ćwiartki.
Item Du solt wissen das du nit lang magst eynen haben mit
dem messer bey dem hals mit eyner handt dar vmb merck
als pald du Im nach dem hals arbeittest als pald stich Im
zu dem gesicht zc.
Item powinieneś wiedzieć, że nie możesz mu długo trzymać messera na gardle, jedną dłonią. Zważ zatem,
by jak tylko załatwisz jego gardło, od razu dźgnąć w twarz.

25v – główna, Entrusthaw
Der Entrüßt nymbt
was on obn dar kümpt
20
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Hier hebt der meister an zu sagn von der drittn stuck und capitel/im messer und erleuttert das mit seiner eygenschaft Nu merk / der entrüsthau pricht dy hut vom luginsland und alle / hau dy von oben mit
gehauen werden und treibt den also wenn
du mit dem zuvechten zu dem gehst tritt er dann gegen dir und / hält sein messer mit ausgestracktem
arm ober das haupt in der / hut luginsland und wart auf dich so merk wenn du nahet / zu ihm kommst
so setz den linken fuß vore und halt dein / meser auf der erdn dass die fläch gegen den leibe steh an
deiner / rechten seiten tritt er denn zu dir und droht dir zu schlagen so / sollst du vor kume und spring
mit dem fuß wohl auf dein rechtes seiten / und um sprung wendt dein messet mit dem gehüls fur / dem
haupt dass der daumn unden steh und schlag ihm zu mit / der stumpfen schneidn zu seiner linken
seyttn zu der oberen zinne / kummt er aber eh mit dem hau denn du so spring mit dem rechten fuß / und
mit der vor geschrieben versatzung aus dem hau / wohl auf dein rechtes syten und schlag im mit / dem
entrüsthau lang aus dem arm zu seinem
haupt zu
Tu zaczyna mistrz opowiadać o trzeciej technice i rozdziale w messerze i wykłada je na swój sposób. Zważ,
że Entrusthaw łamie pozycje Luginslandt i wszystkie uderzenia, które są uderzane z góry. Zatem czyń
tak, gdy w Zufechten podchodzisz do niego. Jeśli kroczy ku tobie i trzyma swój messer na wyprostowanej
ręce nad głową w Luginslandt i czeka na ciebie, zwróć uwagę na to, kiedy podchodzisz do niego blisko
i ustaw[wtedy] lewą stopę z przodu i trzymaj messer na ziemi [ku ziemi] tak, by płaz był skierowany ku
ciału po twojej prawej stronie [Nebenhut]. Jeśli wtedy pójdzie on ku tobie zagrażając ci ciosem, powinieneś wyjść mu naprzeciw i skoczyć stopą [prawą] na twoją prawą stronę, i w czasie skoku zawiń twój
messer rękojeścią przed głowę tak, by kciuk był pod spodem i uderz go tępym [krótkim] ostrzem na jego
lewą stronę w górną ćwiartkę. Jeśli on wcześniej uderzy [zamiast czekać], skocz z opisanym wcześniej
Versetzen [obroną] prawą stopą spod uderzenia na twoją prawą stronę i uderz go Entrusthaw z długiej
ręki [daleko do przodu]

26r
Rust zu der sterck
Dein erbeyt da mit merck
Es ist zu wissen wenn dw Im mit dem entrusthaw zu
hawest das soltu thun mit sterck deines messers versetzt er
denn so far auff mit der sterck deynes messers nach der
swech seines messers So du pegreuffest mit der sterck seyn
swech so soltu mutiren Im vber sein messer zu der andren
zinnen oben zu dem hals so du aber nicht da zu kumen
magst So erbeyt ausz dem dupliren hinter seynes messers klingen
vnd schlag Im zu dem kopff Ist er aber mit der versatzung zu
starck das du zu den stucken nicht kumen magst so erbeyt mit
dem kreutz oder mit dem wernagel vnd stosz Im sein messer
da mit hyn weck vnd schlag Im mit dem entrusthaw zu
der andren zynnen zc.
Należy wiedzieć, że gdy uderzasz go Entrusthaw, powinieneś czynić to mocną częścia twego messera. Jeśli
on zrobi
Versetzen [obroni się przed tym], poprowadź część silną twego messera na słabą jego messera. Gdy tak
uchwycisz silnym jego słabe, powinieneś zrobić Mutiren nad jego messerem ku innej ćwiartce, górą ku
gardłu. Jeśli jednak nie dojść do tej techniki, pracuj z Duplieren za klingą jego messera i uderz go w głowę.
Jeśli jednak on jest zbyt silny z Versetzen [w obronie], tak że nie możesz dojść do tej sztuki, pracuj z jelcem
lub z wernagelem [trzecim ramieniem jelca] i odepchnij nim jego messer od siebie [Pneumen] i uderz go
Entrusthaw w inną ćwiartkę.

26v poboczna, Haw den Haw
rüst zu den zinnen
kumbst dar ein dir wirtt gelingen
hier wird gelehrt daß du dich fleyssig sollst remen der vyer zinnen
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so magst du den mann desto gewisser haben und den kunlich zu
hauen und nicht hau zu dem messer als du den vor vntericht
pist wenn einer mit dem zufechten zu dir kommt steht er denn
gegen dir in der hut luginsland so spring mit dem rechten fuß
gegen ihn wohl auft dein rechte seytten und schlag ihm mit dem
entrüsthau zu der oberen zinnen versetzt er den so schlag aber pald
zu der unteren zinnen seiner rechten seiten also hau den hau
von einer zinnen zu der anderen und willst du das dir geling so
sollst du mit ytlichen entrüsthau zu der oberen zinne schlagen
versetzt er denn so schlag aber pald zu der oberen zinnen seiner
rechten seiten also hau den hau von einer seiten zu der anderen
und willst du das dir geling so sollst du mit ytlichen entrüsthau
weyt auss springen auf ein seytten und mit dem arm gib dich
woll hyn umb so hast du dem mann desto gewyster und magst du
Ihm zu seyn haupt wohl eyn gutte rur geben Indes soltu dich
pewaren das du dein schilt das ist dy versatzung wohl für dein
haupt haltest zc
Tu będzie nauczane, że powinieneś pilnie atakować cztery ćwiartki, byś mógł przez to pewniej dostać
przeciwnika i uderzyć go zgodnie ze sztuką [sprawnie], i nie uderzaj w messer jak to wcześniej czyniłeś,
gdy on podchodził do ciebie w Zufechten. Jeśli stoi naprzeciw ciebie w Luginslandt, skocz prawą stopą
ku niemu na twoją prawą stronę i uderz go Entrusthaw ku górnym ćwiartkom. Jeśli się obroni, od razu
uderzaj ku niskim ćwiartkom jego prawej strony albo uderzaj ciosem od jednej ćwiartki ku następnej i jeśli
chcesz odnieść sukces, powinieneś uderzać kilkoma Entrusthaw daleko robiąc wykrok [wyskok] na jedną
stronę biorąc dobre zamachy dookoła ręką, tak pewniej dosięgniesz przeciwnika i dasz mu dobrze w głowę.
Indes powinieneś uważać, byś tarczę to jest Versatzung trzymał dobrze przed twą głową.

27r – poboczna, Fehler – zwód
fehler verfuret
die zinne nach wunsch er rühret
hier lehrt der meister wie man mit dem entrüsthau fehlen
soll wenn mit den fehlern werden die meyster ser geplewet
dye dy man versetzn wollen und hawen nach dem messer des
mansz Nu den fehler treib also Thu als sam du ihn wollest
hauen mit dem entrüsthau zu der obern zinnen seiner linken
seiten und im hau so du nahent bei dem messer pist so
hau ihm zu der anderen zinnen seiner rechten seiten zu
dem haupt zu
Tu uczy mistrz jak powinno się zwodzić[przy użyciu] Entrusthaw, gdyż Fehlerem [zwodem] ci mistrzowie
będą bardzo zaskoczeni, którzy chcą ci zrobić Versetzen i uderzają po messerze [w messer, nie w człowieka].
Zatem, rób Fehler następująco. Czyń, jakbyś chciał go uderzyć Entrusthaw w górne ćwiartki z jego lewej
strony, i gdy w uderzeniu będziesz zbliżał się do messera, uderz go w drugą stronę w głowę z jego prawej
strony.

27v
Ob du felest zwivach
Dy schneyd schneydt mit mact
Item du solst das also verstan halt deyn messer auff deiner
rechten seyttn das der ort auff der erdn sey und der daum unden
an der flech des messers und so er denn hoch ligt im lunginsland
und hast gemerkt das er sich lachtnbluch (?) verfürn lest und
gern der versatzung nach gett so far auff fur deyn leyb mit dem
messer und laß den ort hangn gegen der erdn und var mit dem
messer ober deyn linke achseln vutz (?) ober dy mit sey deynes
haubts das der ortt ober ruck hyn aus gee und das gehultz
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gegn dem ma ste und thu sam du In wollest schlagn zu seyner
linken seytenn yndes schlag In zu dem rechtem arm mit dem entrüsthauw zc.
Item to powinieneś także rozumieć tak: trzymaj messer na swojej prawej stronie tak, by sztych był na ziemi
[w stronę ziemi], a kciuk pod spodem na płazie messera i jeśli on stoi wysoko w Luginslandt i spostrzegłeś,
że daje się łatwo wyprowadzić na manowce i chętnie stosuje Versetzen, więc poprowadź messer przed twe
ciało i zwieś sztych ku ziemi i poprowadź messer nad twe lewe ramię nad twoją głowę tak, by sztych był
skierowany górą do tyłu a rękojeść była skierowana do przeciwnika. Czyń tak, jakbyś chciał uderzyć na
jego lewą stronę. Indes uderz go w jego prawą rękę Entrusthaw.

28r – poboczna, Treffer
Item wiltu den feler recht machen so thu Im also stee
mit deynem linken fus fur als vor so du nu das
messer fur deynem haub fuerest so schreyt mit dem rechten
fuß zu deym linken und dro ym als du wollest zu
seyner linken seyttn schlagn und wendt mit dem
obern teyl deynes leybs gegn seyner linken seytten dy
weyll indes schreit mit deynem linken fuß auff seyn rechten
seyttn und schlag In mit dem entrüsthau zu seynem
rechten arm yndes far auff mit dem messer und thu abe
sam du In wollest schlagen auff seyn lincke sytten und wendt
eyn wenig mit dem leyb auff seyn linke seyttn Indes
schreyt aber mit deynem rechten fuß hinter seynem rechten und
schlag In wider zu der rechten seyttn eyn mit dem dupliern
und schlag Inm dy kurtz schneyd hinter seynes messers
klingn In das angesicht Indes schreit (?) nochpaß umb
In und far aber auff mit dem messer als vor und schreyt
mit dem linken fuß woll hinter seynem rechten und schlag
In In seyn genick Indes var aber auff und schreyt
aber hindter yn und schlag Im in den pauch das heyst
der treffer Indes umbschreyt In gar und haw Im
wider zu dem nacken zc.
Item jeśli chcesz zrobić Fehler wprawnie, stań twoją lewą stopą z przodu jak poprzednio, a gdy prowadzisz messer przed twoją głową, wykrocz prawą stroną ku twojej lewej i zagroź mu tak, jakbyś chciał go
uderzyć na jego lewą stronę i pochyl się [lub skieruj] górną częścią twojego tułowia na jego lewą stronę,
i w tym czasie krocz twoją lewą stopą na jego prawą stronę i uderz go Entrusthaw w jego prawą rękę.
Indes poprowadź w górę messer i czyń jakbyś chciał go uderzyć na jego lewą stronę i jeszcze trochę pochyl
[skieruj] tułów ku jego lewej stronie. Indes wykrocz prawą stopą za jego prawą i uderz go ponownie na
prawą stronę używając Duplieren, i uderz go krótkim ostrzem za jego klingą w twarz. Indes skocz jeszcze
raz dookoła niego i poprowadź messer w górę jeszcze raz tak, jak przedtem i wykrocz lewą stopą za jego
prawą i uderz go w kark. Indes poprowadź do góry wykraczając bardziej za niego i uderz go w brzuch – to
nazywa się Treffer [trafienie]. Indes obejdź go całkiem i uderz ponownie w kark.

28v
Item wiltu dissz stuck Eegemelt nicht treyben So schneyd In mit
dem dupliren durch das gesicht mit dem dupliren oder will er yndes
gen ausz dem pandt so schneyd In starck yn dy negsten plosz zc.
Item jeśli nie chcesz stosować właśnie opisanej sztuki, tnij go z Duplieren przez twarz, lub jeśli on będzie
chciał Indes wyjść ze związania, tnij go mocno w najbliższe otwarcie.
Will er zu den zynnen rüsten vnd messen
Sprechvenster soltu nicht vergessen
Hie lertt der meyster eyn pruch wider dy veler vnd entrusthew
vnd spricht will er zu zc Das soltu alzo verstan will
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er mit den rusthawen feler machen So soltu das prechen mit
dem sprechvenster das ist mit dem langen ortt vnd dy plösz
da mit meysterlich suchen als du den woll weyst zc.
Tu uczy mistrz kontry na zwód i Entrusthaw i mówi „Will er” itp. To powinieneś rozumieć, że jeśli on chce
z Etrusthaw‘ów zrobić Fehler [zwód – tak, jak opisano wcześniej], powinieneś to łamać Rozmównicą, to
jest [postawą] Langenort [długim sztychem] szukając stamtąd mistrzowsko otwarć, jak już potrafisz.

29r – główna, Zwinger
Der zwinger eyn pricht
Wasz püffel haut oder sticht
Wer wechsel ist trawen
Der zwinger will In berauben
Hie sagt der Meyster von dem virden stuck vnd capitel das
da heysset der zwinger den treyb alzo wenn du mit dem
zuvechten zu dem man kumbst So setz deynen lincken fusz für
vund halt deyn messer auff der erden mit dem ortt das der dawm
vnden sey auff dem messer haut er denn von oben zu dem
haubtt so verbendt deyn messer vnd haw gegen seynem haw
eyn mit der stumpffen schneyden lanck auszgestrackten arm oben
vber seyn messer Im zu dem gesicht Wer er aber als listig
vnd felet mit dem vnd wechslet vntten durch so pleyb mit
dem langen ortt lanck vor sem gesicht so mag er nichtz
schaffen vnd kan unden nicht durch kumen zc.
Tu mówi mistrz o czwartej technice i rozdziale, która nazywa się Zwinger. Rób ją tak, gdy w Zufechten
pochodzisz do przeciwnika. Więc postaw twoją lewą stopę z przodu i trzymaj messer na ziemi [w stronę
ziemi] sztychem tak, by kciuk był pod spodem na messerze. Jeśli on uderza na ciebie z góry w głowę, obróć
twój messer i uderz przeciw jego uderzeniu krótkim ostrzem z daleko wyprostowanej ręki górą w jego
twarz. Jeśli jednak jest podstępny w sztuce i robi zwód robiąc Durchwechseln dołem, zostań w Langenort
z przodu, [sztychem] przed jego twarzą tak, by nie mógł nic zdziałać ani przejść dołem.

29v – główna, Geferhaw
Der gefer mit seyner artt
Des antlitz vnd der prust wartt
Hie sagtt der meyster von dem gefer von dem fünften stuck vnd
capitel den soltu alzo machen ligt eyner In der hut pasteyn
vnd so du mit dem zuvechten zu Im kumbst so setz deynen
lincken fusz für vnd halt deyn messer mit aufgerecktem arm
hoch vbersich vber deyn haubtt In der hut luginslandt vnd
spring zu Im mit dem rechten fusz vnd haw mit der langen
schneyden oben eyn vnd pleyb mit dem arm hoch vnd senck
Im den orr vndersich zu seynem gesicht oder prust zc.
Tu mówi mistrz o Geferhaw z piątej techniki i rozdziału, który powinieneś robić tak, gdy ktoś stoi w postawie Pastey, a ty podchodzisz do niego w Zufechten. Więc ustaw twoją lewą stopę z przodu i trzymaj
messer na wyprostowanej ręce wysoko [sztychem w górę] ponad głową w postawie Luginslandt, i skocz
ku niemu prawą stopą i uderz go długim ostrzem górą, zostawiając rękę wysoko i zwieszając sztych w dół
w jego twarz lub pierś.

30r
Gefer haw
Durchwechsel yndes schaw
Item das stuck sotu aosl treybn ligtt er gegen dir im lug24
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inslandt so du zu Im kumbst so haw gegen seinem messer
ist er hoch und will den haw ab setzen Indes lasz deyn
ortt forn nyder sinckn und wechsel durch und stich ym
auff seyn recht sytten zu dem gesicht mit gestracktem arm
Indes mach wasz dir ebn ist zc.
Item tę sztukę powinieneś stosować, jeśli on stoi przeciw tobie w Luginslandt. Podchodząc do niego, uderz
przeciw jego messerowi. Jeśli on jest wysoko [z ręką] i chce się bronić przed twoim uderzeniem przez Absetzen, Indes opuść sztych w przód i w dół, zrób Durchwechseln [obejdź dołem] i dźgnij go z jego prawej
strony w twarz na wyprostowanej ręce. Indes czyń, co uważasz za słuszne.

30v – główna, Wincker
Den wincker solstu erstreckn
und dy meyster do mit erbeckn
zwivach ler winckn
zu der rechtn vo der linckn
Hir sagt der meyster von dem sechsten stuck daß do heisset der
wincker und ist der hauptstück eyns ym messer und gezet woll auff
dy freyfecht dy frey versetzn und ist eyn menor haw und stuck ym
messer und ist seltzam und gutt wilstu das stuck machen So thu
Im also stee mit deym linckn fuß fure und halt deyn messer auff
deym rechte achsl stat er dan im luginsland so haw von deyner
rechte achsel mit stracktem arm zu im lanck eyn mit der langn
schneydn und im haw so windt gegn sym messer und schlag
In auff das haupt mit der kurzen schneydn yndes laß deyn messer
sinken fur dein laib und ge durch Indes auff deyn linke seyttn mit
gesenckten ort und schlag in auff den kopff auff seym rechte seyttn
mit der kurzn schneydn.
Tu mówi mistrz o szóstej technice, która nazywa się Wincker i jest jedną z głównych sztuk w messerze
i skierowana jest do Freifechterów [swobodnych szermierzy – niezależnych mistrzów?] robiących swobodne
Versetzen, i jest jednym z pomniejszych uderzeń i sztuk w messerze. Jest dziwna lecz dobra, jeśli zechcesz
ją robić, czyń więc. Stań lewą stopą z przodu i trzymaj messer na prawym barku. Jeśli on stoi w Luginslandt, uderz z twojego prawego ramienia na prostej ręce daleko ku niemu długim ostrzem i w trakcie
uderzenia zawiń przeciw jego messerowi i uderz go w głowę krótkim ostrzem. Indes opuść twój messer
przed twoje ciało i obejdź dołem na drugą stronę, Indes na twoją lewą stronę z opuszczonym sztychem
i uderz go w głowę na jego prawej stronie krótkim ostrzem.

31r
Item leg deyn messer auff deyn linckn syttn das der ortt auff der
edn ster und der daumn obn auff dem messer lig aber stee in
der schranckhutt das der rechtn fuß vor ster ligtt er den in der
hutt luginslandt so haw Euchling eyn zu seym rechtn
seyttn dy kurtz schneid indes gee durch mit dem messer und
senk den ortt und far mit dem messer auff seyn lincke syttn
alzo hastu das stuck zwivach vo paydn syttn zc
Item połóż twój messer na twojej lewej stronie tak, by sztych był ku ziemi i kciuk leżał u góry na messerze,
stań w Schranckhut z prawą stopą z przodu. Jeśli on stoi w Luginslandt, uderz krótkim ostrzem na jego
prawą stronę. Indes zrób Durchgehen i opuść sztych, i poprowadź messer na jego lewą stronę. Tak wiec
masz tę sztukę na dwa sposoby, z obu stron.
Item wiltu aber nicht durchgen das der dich zu letz dunck
durch zugen vo syner rechtn syttn So pleyb alzo lign mit
dem messer und windt gegn dyner linckn syttn das dy
kurtz schneyd untn ster und stich im zu dem gesicht zc
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Item jeśli nie chcesz zrobić Durchgehen, by on cię nie zmylił przez wyczekanie, więc zostań z messerem
i zawiń ku twojej lewej stronie tak, by krótkie ostrze było pod spodem i dźgnij go w twarz.

31v
Windt lick ym treffn
Haw recht: lanck wiltu yn effn
Da soltu alzo verstan stet er gegn dir im luginslandt So haw
von deyner rechtn achsel gerad obn eyn zu Im eynen obrhaw mit
langem oder gestracktem arm zu syner linckn seyttn Nu merck ym
haw dy weill der haw nach dem kopff gett yndes windt gegn
sym messer das dy kurtz schneyd undn ster und vewendt den schlag
nicht sonder yn dem schlag laß den ortt sinckn und ge unttn
durch mit dem messer auf dyn lincke syttn und schlag In mit
der kurtzn schneydn auff den kopff yndes wendt deyn messer
gegn dir und schlag In auff der selbign syttn auff den kopff
mit der langn schneydn indes mach waß dir ebn ist Das stuck
gett auch zu zur peydn syttn syttn zc
To powinieneś także rozumieć: Jeśli on stoi przeciw tobie w Luginslandt‘cie, uderz z twojego prawego
barku prosto górą ku niemu którymś Oberhaw długą lub [czyli] wyprostowaną ręką ku jego lewej stronie.
Wtedy zważ w trakcie uderzenia, kiedy uderzenie zbliża się do głowy. Indes zawiń ku jego messerowi tak,
by krótkie ostrze było u dołu i nie obracaj uderzenia [nie zmieniaj trajektorii], ale w uderzeniu opuść sztych
i zrób Durchgehen dołem na twoją lewą stronę i uderz go krótkim ostrzem na głowę. [Uwaga – dotąd to
jest to samo, co Wincker z poprzednich stron]. Indes zawiń twój messer ku sobie i uderz go długim ostrzem
w głowę, z tej samej strony. Indes czyń, co uważasz za słuszne. Ta sztuka także działa na obie strony.

32r
Itm so du hawest mit der langn schnaydn auff syne rechtn
seyttn nach seynem haubt indes windt gegn dir dein messer
und var auff mit dem arm und stich Im zu dem gesicht syner rechtn syttn indes windt wider gegn Im
auff sem rechte seyttn und stich auff syner rechtn seyttn
wider zu dem gesicht zc
Item jak uderzasz długim ostrzem na jego prawą stronę w głowę, Indes zawiń ku sobie twój messer i poprowadź rękę do góry i dźgnij go w twarz z jego prawej strony. Indes zawiń ponownie ku niemu na jego
prawej stronie i dźgnij na jego prawej stronie ponownie w twarz.

32v
Wiltu dy meistr plewn
Des winckerd sultu dich frewn
was kumpt krumpt oder schlecht
Das ist dem wincker als gerecht
hir sagt der meyster vo dem stuck das da heyst der wincker
und spricht wiltu dy meystr zc Das soltu alzo verstan
das daß stuck recht zu get auff eynr ytzlichn er versetz
krump odr schlecht So hatt das stuck syne furgait thu
Im alzo versetzt er krump so haw vo deyner rechtn achsl
obn auff sin messer eynen freyen obrhaw und im haw so
verwendt dein messer Ee den das eyns an das andre klitzet
und var mit dem arm hoch auff und schlag Im dy
kurtz schneyd auff sin kopff zc
Tu mówi mistrz o sztuce, która nazywa się Wincker i mówi „Wiltu dy meyster” itp. To powinieneś rozumieć, że sztuka jest dobra do robienia na każdego, który robi Versetzen [broni się] krzywo lub źle. Więc
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jeśli [poprzednia] sztuka go zaskoczyła czyń tak: gdy on robi Versetzen krzywo, uderz z twojego prawego
barku górą na jego messer swobodnym Oberhaw i w czasie uderzenia przekręć twój messer zanim jeden
[messer] z drugim się zderzy i poprowadź z rękę wysoko i uderz go krótkim ostrzem w głowę.

33r
Item hastu in nicht getroffen als yetzund gesagt ist mit
dem haw so far mit dem ortt gegn deiner linckn
seyttn und stich im zu der keln oder prust oder nymb
ab auff dem messer odr du woll weist zc
Item jeśli go nie trafiłeś, jak to powiedziano tym uderzeniem więc idź ze sztychem ku twojej lewej stronie
i dźgnij go w krtań lub pierś, lub zrób Abnehmen na messerze, lub cokolwiek znasz.

33v – główna, cztery postawy
Vier leger soltu nynne
Im messer vechtn wild gewynn
Pastey und luginslandt
Stir und eber sy dir bekandt
Saend So nö der meystr gesagt hat und außgracht dy
Sechs hew oder capitl nö sagt er hir vo dem sibende capitl
und haubtstuck und zu dem erstn von den vier legern im
messer da vo man haltn mag und soh mit recht kunst da
auß wern
Mistrz właśnie opowiedział i wyłożył sześć uderzeń i rodziałów, teraz będzie mówił o siódmym rozdziale
i technice głównej, na początek o czterech postawach z messerem, które można przyjmować i walczyć
z nich prawdziwą sztuką.
Item Das erst leger oder hut heysset dy pastey Schick dich in dy
alzo Setz deinen rechtn fuß vor und halt dein messer mit
gestracktem arm vo dir mit dem ortt auff der erdn das dy
kurtz schneyd obn ster zc
Item pierwsza postawa nazywa się Pastey [bastion]. Stawaj w niej następująco: postaw prawą stopę
z przodu i trzymaj messer wyprostowaną ręką przed sobą, sztychem na [ku] ziemi tak, by krótkie ostrze
było u góry.

34r
Item dy ander hut odr leger ist der luginslandt schick dich
dir ein alzo setz deynen rechtn fuß für und halt dein messer
mit aufgerecktem arm hoch fur dein haubt und dy
lang schneid odr scharpff schneid gegn dem ma stet
als ebn gemalt stett da du ein handt gemalt sehst
Item następna postawa to Luginslandt. Stawaj w niej tak: postaw prawą stopę z przodu i trzymaj messer
na wyprostowanej ręce wysoko przed głową długim czyli ostrym ostrzem ku przeciwnikowi, jak tu namalowano, gdzie widzisz namalowaną dłoń.
Item in den Eber Schick dich alzo setz deinen linckn fuß
für und halt dein messer bey dem rechtn payn auff der
rechtn seyttn mit dem gehultz nebn der hüff das dy
stumpff schneid obn ster und der ortt fursich auff stee
dem man zu dem gesicht
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Item w Eber [dziku] ustawiaj się tak: postaw twoją lewą stopę z przodu i trzymaj messer przy prawej nodze
na prawej stronie, rękojeścią przy biodrze tak, by tępe ostrze było u góry i sztych był do przodu ku górze
[ustawiony] w twarz przeciwnikowi.
Item du solst den Eber traybn auch vo der linckn seyttn
mit dem messer und stich dich in dy hut alzo halt
dein messer neben deiner linckn syttn neben bey der hüff
das dy lang schneyd obn gewendt sey und das gehultz
sy eyn bemgß gesenckt gegn di erdn und der ort
obersich ster dem ma zu dem gesicht wie unden gemalt
stet zc
Item możesz używać Ebera także z lewej strony, ustawiaj się wiec tak: trzymaj messer na twojej lewej
stronie, przy biodrze tak, by długie ostrze było skierowane ku górze i rękojeść trochę opuszczona ku ziemi,
i sztych do góry w twarz przeciwnikowi, jak namalowano poniżej.

34v
Die vierdt hut heysst der Stir Schick dich in den alzo
stee mit deynem linckn fuß fur und halt deyn messer zu
der lincken seyttn mit dem gehultz fur das haubt das dy
kurtz schnyd gegn dir ster und der ortt zu dem gesicht zc
Item in den Stirn auff dr andren seyttn Schickt dich wie
undn gemalt stet zc
Czwarta postawa nazywa się Stier [byk]. Ustawiaj się w niej tak: lewą stopę postaw z przodu i trzymaj
messer ku lewej stronie z rekojeścią przed głową tak, by krótkie ostrze było skierowane ku tobie i sztych
ku twarzy [przeciwnika]. Item w Stierze ustawiaj się na drugą stronę jak namalowano niżej.

35r – główna, cztery Versetzen
Vier versetzn soltu ab hynne
Wiltu dy leger zwingn
Vor versetzn dich huet
Versetzn dick den man muet
Hir sagt der meyster von dem achtn capitl oder stuck
Das sein dy vier versetzn dy selbn prechn dy vur hutt
Nu soltu wissen bas dy vier versezn sindt und wiß das
keyn versetzn wider dy vier hutt gehortt den dy vier haw
dy prechn dy vier hutt
Tu mówi mistrz o ósmym rozdziale albo głównej technice. To są cztery Versetzen, które same łamią cztery
postawy. Powinieneś wiedzieć, że są cztery Versetzen i wiedz, że żadne Versetzen nie należy do [nie działa
przeciw] czterech postaw, poza czterema uderzeniami, które łamią cztery postawy.
Itm der erst haw ist der wecker Der pricht dy hut auß dem
Stirn
Der andr ist der entrußthaw der pricht dy hut vom luginslandt
Itm der dritt heysst der zwinger der pricht dy hut auß dem
eber
Itm der vierd ist der geferhaw der pricht dy hut dy da heyst
dy pastey wie du dyr stuck traybn solt das pistu zu gutt
maß well untericht da vorn da dy haw erzelt werdn
und wye man dy vier hutt prechn soll
Itm es spricht auch der tut von versetzen hutt dich Das ist
als vill geredt das du nicht vill versetzn sellt willtu
anders nicht geschendt und geschlagn werdn als du den
vor untricht pist zc
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Item pierwszy jest Wecker, który łamie postawę Steer.
Następny jest Entrusthaw, który łamie postawę Luginslandt.
Trzeci nazywa się Zwinger, który łamie postawę Eber.
Czwarty jest Geferhaw, który łamie postawę Pastey.
Jak powinieneś próbować tych sztuk, dobrze już wiesz, bo zostały omówione tam, gdzie uderzenia i jak
powinno się łamać cztery postawy.
Item mówi też ten, który stosujeVersetzen, strzeż się.Już wiele powiedziano, że nie powinieneś stosować
często Versetzen, jeśli nie chcesz zostać pohańbiony i pobity, jak już pouczono cię powyżej.

35v
Vermeynt sich Eber ster zu wern
Langn geradn ortt soltu im kern
Hir lertt der meystr pruch wider den eber und den stirn
und spricht vermeynt sich zc Das soltu alzo verstan stet
er im eber auff seiner lincken seittn und will dir stechen
auff dein rechtn sytten So far mit langen gestracktem ortt
Im Indes zu seym gesicht und vall mit dem hindrestn
fuß woll hinauß So trifstu In in das antlitz und du solt
wissen das dir pruch mit dem langn ortt pesser seyn denn
dy vor gemelten auß den hewn worumb dy haw küne
sich selbst vor dem langn ortt nich bebarn sy werdn da
mit geprochn zc
Tu uczy mistrz kontry przeciw Eber i Steer, i mówi „Vermeynt sich”. To powinieneś rozumieć: jeśli on stoi
w Eber na swej lewej stronie i chce cię dźgnąć na twoją prawą stronę, wyprowadź długi, wyprostowany
sztych Indes ku jego twarzy i wyskocz zakroczną stopą na zewnątrz. Tak trafisz go w twarz, i powinieneś
wiedzieć, że kontra z długim sztychem jest lepsza niż [kontry] namalowane uprzednio z uderzeń, gdyż
uderzenie nie może się samo z siebie obronić przed długim sztychem, bo jest przezeń łamane.

36r
Item stet er in dem Eber auff seyner rechtn syttn und
will dir stechn auß der hut zu deyner linckn syttn So
leg dich mit deynem messer auff dy erden das der daumn oben
stee auff der flech und dy kurtz schneyd gegn dem man und
far im mit geradr langn ortt zu dem gesicht wie undn
gemalt stet zc
Item jeśli on stoi w [postawie] Eber na swej prawej stronie i chce cię dźgnąć z postawy na twoją lewą stronę,
ustaw się z messerem ku ziemi tak, by kciuk był u góry na płazie, a krótkie ostrze skierowane ku przeciwnikowi. poprowadź w górę do przodu prosty, dług sztych ku jego twarzy, jak namalowano poniżej.

36v
Item stet er in dem Stirn auff seyner rechten syttn und
will dir zu stechn auß der selbigen hut Indes far aber
gerad auff und stich Im zu dem gesicht mit dem langn ort
wie undn gemalt stet zc
Item jeśli on stoi w [postawie] Stier na swej prawej stronie i chce dźgnąć cię z tejże postawy, Indes poprowadź [sztych] całkiem prosto i dźgnij go w twarz długim sztychem, jak namalowano poniżej.

37r
Item Stet Er In dem Stirn auff syner linckn sytten und
will dir alzo zu stechn wie vor So far auff mit gestra
cktm ortt und stich Im zu synem gesicht oder keln oder
prust wie unden gemalt stet und mit disen pruch
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prichstu dy vier hut am aller pastn zc
Item, jeśli on stoi w [postawie] Stier na swej lewej stronie i tak samo chce cię dźgnąć jak poprzednio, poprowadź wyprostowany sztych i dźgnij go w twarz lub krtań, lub pierś jak namalowano poniżej i tą kontrą
łamiesz cztery postawy [główne] ze wszystkich najlepiej.

37v – główna, Ansetzen
Du solt an setzn
und an vyer endn In letzn
Er kumb oben oder unden
Ortt gerad ist yn verbundn
Hir sagtt der meyster von den an setzen und das ansetzen ist ein
gut ernstlichs stuck und gett nohent zu den vier zynnen
und gehortt zu treyben als pald du endt wilt geben mit dem
messer und treyb dy ansetzn alzo leg dich in dy hut pastey
will er den oben ein hauen oder stechen von syner rechten syttn
Sokum vor und scheuß Im den langn ortt zu der negsten
ploß syner lincken oder rechten syttn zc
Tu mówi mistrz o Ansetzen[nasadzenie], i Ansetzen to jest dobra sztuka na ostre do atakowania czterech
ćwiartek, i powinno się ją stosować gdy chcesz zakończyć sprawę. Rób Ansetzen tak: stań w [postawie]
Pastey. Jeśli on chce cię uderzyć z góry lub dźgnąć ze swej prawej strony, pójdź w przód i wystrzel mu
Langenort [długi sztych] ku najbliższemu otwarciu z jego lewej lub prawej strony.

38r
Item haut er von obn eyn syner lincken seyttn So kum vor
mit der versatzung und scheuß im den ortt lanck eyn zu
synr rechtn syttn zu der negstn ploß zc
Item jeśli on uderza z góry ze swej lewej strony, idź do przodu [szybko, w jego atak] z Versetzen i wystrzel
mu Langenort [długi sztych] ku jego prawej stronie w najbliższe otwarcie

38v
Item haut er dir deim von undn auff syn rechtr syttn so scheuß
Im den ortt linck [lanck] eyn zu der negstn ploß syner linckn syttn zc
Item jeśli on uderza cię od dołu na swej prawej stronie, wystrzel mu sztych daleko ku najbliższemu otwarciu
z jego lewej strony.[Uwaga – porównać transliterację z orginałem]

39r
Item aber hawt er dir Zu von unden auff von syner linckn
syttn So scheuß Im den ortt lanck ein zu der undren ploß
syner rechtn seyttn wirtt er deß schuß gewar und
versetzt so pleyb mit dem messer auff synem und erbeyt
behentlich zu der negtsten ploß zc
Item jeśli jednak on uderza od dołu ze swej lewej strony, wystrzel mu sztych daleko w dolne otwarcie z jego
prawej strony. Jeśli się przed tym obroni i zrobi Versetzen, zostań z messerem na jego [meserze] i pracuj
zwinnie ku najbliższemu otwarciu.
Item Du solt auch wissn als pald Ir zu sammen kumbt
Im zuvechten und als pald er syn messer newer hebt
und umbschlagn will alzo pald soltu in den ortt falln
und stechen nach der negsten ploß will er aber mit dem
messer nicht gan so soltu selbst mit deynem messer gen
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und als offt du eyn schlag endest als offt vall Indeß In den
ortt kanstu dy ansetzn recht treybn so kann er an schadn
nynett von dir kumpst sequus textus
Item powinieneś także wiedzieć, że jak tylko spotkacie się w Zufechten i jak tylko on swój messer wyżej
podniesie i chce uderzyć dookoła, powinieneś spaść na niego ze sztychem i dźgnąć go w najbliższe otwarcie.
Jeśli jednak on nie pójdzie z messerem, sam powinieneś to zrobić twoim messerem, i jak tylko skończysz
uderzenie, powinieneś spaść na niego sztychem Indes. Skoro ty możesz zastosować Ansetzen, tak samo
może on poczynić na twoją szkodę sequus textus.

39v – główna, Nachreisen
Ler nachraysn
Zu wer dy schnydt thu weysn
Zwinach ler dy machn
mit kinstn dich solt besachn
Hir sagtt der meyster von dem nendn capitl und stuck das ist
das nachrayßen der ist vill und manigerlay dy gehorn zu treybn
mit gross fürsichtikeyt gegen den freyvechtern dy auß langn
freyn hewn vechten und sist von recht kunst des messers
nicht haltn und dir sich verhawn und schlagn nach den
pruchn und nach den seyttn und dy sy vor dm man abzyhen
und mach das nachraysen alzo wenn du mit dem zuvechten
zu dem man kumbst so setz deyn linckn fuß für und stee in der
hutt luginslandt und sich ebn was er gegn dir vicht hawt
er dir den von oben lanck eyn von syner rechtn achsel so wartt
das er dich mit dem haw nicht erlang und merck dy weil er
seym messer untersich mit dem haw lest gen gegen der erdn so
spring mit dem rechtn fuß zu und haw Im oben zu der ploß
seyner rechtn syttn Ee wenn Er mit dem messer wider
auffkumpt zc
Tu mówi mistrz o dziewiątym rozdziale i technice, to jest o Nachreisen, których jest wiele i różnorodnych,
i które należy stosować z wielką przezornością na szermierzy [Freifechteren], którzy fechtują uderzając
swobodnymi, długimi uderzeniami i nie używają prawidłowego kunsztu messera, i chybiają uderzając,
i biją po kontrach [w ustawioną obronę] i po stronach [poza sylwetką], oddalając się od przeciwnika. I czyń
Nachreisen tak, gdy w Zufechten podchodzisz do niego: postaw swoją lewą stopę z przodu i ustaw się
w [postawie] Luginslandt, i oczekuj, co on zamierza przeciw tobie. Jeśli on uderzy z góry długo, ze swego
prawego ramienia, poczekaj by cię nie dosięgnął ciosem i zważ, kiedy on z uderzeniem opuszcza messer
ku ziemi. Wtedy skocz prawą stopą ku niemu i uderz go górą w otwarcie z jego prawej strony, zanim on
ponownie messerem zaatakuje.

40r
Item ein anderz stick wenn er sich verhawet und du im
nach hawst fertt er denn pald auff mit dem messer und
versezt So pleyb mit der rechtn schnydn auff seynem
messer starck hebtt er denn mit dem messer obersich zu
spring mit dynem linkn fuß woll hin synem rechtn
und schlag im zu dem kopf siner rechtn seytn Indes
mach waß du wild und merck albey ob er waich
oder hart im pandtt sey Dar umb soltu wissn dy usprung
deß messerz zc
Item następna sztuka: Kiedy on uderzy błędnie a ty zadajesz mu cios po [nim, wykonując Nachreisen],
a on natychmiast pójdzie z messerem do góry i robi Versetzen. Więc zostań silnie prawym [długim]ostrzem
na jego messerze. Gdy on podnosi swój messer ku górze, skocz twoją lewą stopą za jego prawą i uderz go
w głowę z jego prawej strony. Indes czyń, co chcesz, zważ jednak, czy on jest miękki czy twardy w związaniu.
Ponadto powinieneś wiedzieć o początku [nauki] o messerze
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40v
Item aber ein stuck wann er sich vor dir verhawet und du
nach Im hawest pindt denn auf seyn messer gegen seyner
linken seyttn Schlaegt er denn auß der Versatzung mit dem
entrusthaw pald umd dich Zu deiner rechtn syttn So haw
nyder mit dem entrusthaw vorne under seyn messer gegen
seyn linkn seyttn an seyn halz odr treyb dy schnyt oder
var auf mit dem gehilz und senk den ort in sin antlitz
odr prust und scheub in alzo zu zukt indez arbeyt nach den
zynne zc
Item kolejna sztuka, gdy on błędnie uderzył i ty zadajesz mu cios po nim [Nachreisen]. Zwiąż go na
jego messerze ku jego lewej stronie. Jeśli on od razu uderza z Versetzen Entrusthaw dookoła ku twojej
prawej stronie, uderz niżej Entrusthaw przed i pod jego messerem ku jego lewej stronie na gardło lub
tnij, lub poprowadź rękojeścią i zwieś mu sztych w twarz lub pierś i odepchnij go w tył, Indes pracuj ku
ćwiartkom.

41r
Item abr ein stuck leg dich in dy hut pastey far mit deynem
linken fuß for will er dir den in seyn rechtn seytn hawn
auf das messer Indes mach aus dem haw mit dem messer
auf seyn rechtn seyttn und stich Im mit gestracktm arm
ober seyn messer und schrayt mit dem rechtn payn hyn
nach ist er alz behend und versetzt den stich Indes far
auff behendlich mit gestracktm arm windt auff seyn
messer Im den ort starck zu dem gesicht zc
Item kolejna sztuka: ustaw się w Pastey, idąc lewą stopą do przodu. Jeśli on chce cię uderzyć ze swej
prawej strony na messer, Indes czyń [idź]z uderzenia messerem na jego prawą stronę i dźgnij go na wyprostowanej ręce ponad jego messerem, i wykrocz prawą nogą do przodu. Jeśli jednak uważał i obronił
się przed sztychem, Indes poprowadź zwinnie wyprostowaną rękę, zawijając na jego messerze sztychem
mocno w jego twarz

41v
Item du magst die nachraysn zu paydn saytn machn und
dy schnyt mich dreyn pogn und zu im also wenn er
sich vor du verhawt es sy vor dir rechtn odr linkn seytn
So haw im fröhlich nach der ploß fertt er dann auf und
pindtt dir undn an das messer So merck also pald eyn messer
an das andere blitzt so far Im Indeß mit der langn schneydn
in seyn arm und druck mit dem schnyt vonsich odr schneyd
im in das angesicht zc
Item możesz czynić Nachreisen na obie strony i ciąć z trzema Pogen także wtedy, gdy on uderzy za mocno
i przeleci na twoją lewą lub prawą stronę. Więc uderzaj go szybko [tu dosłownie: radośnie] w otwarcie.
Jeśli się obroni i zwiąże cię od dołu na messerze, zważ, by jak tylko jeden messer zderzy się z drugim,
by poprowadzić Indes długie ostrze w jego rękę i nacisnąć od siebie robiąc Schnitt [cięcie], lub tnąc go
w twarz.

42r
Umb das haubt will er gagn
zu halz hurt soltu abslagn
hir lertt der meyster aber ayn nachraysn und sprich umb das
lynke zc , Das soltu alzo vorstan ligt er in der zwirch
auf syner linkn sytn gegn dyner rechtn und will umb
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syne kopff schlagn zu dyner linckn sytn Indes pleyb
mit dym messer alzo lign und var gerad nyder und
haw In durch seyn halz wie undn gemalt stet zc
Tu uczy mistrz kolejnego Nachreisen i mówi „Dookoła lewego” itp. To powinieneś rozumieć, że jeśli on
stoi w Zwerchu [Stier? Inna postawa poboczna, bliżej nie określona?] na swej lewej stronie przeciw twojej
prawej i chce uderzać dookoła swej głowy ku twojej lewej stronie, Indes zostań z messerem i poprowadź
prosto w dół i uderz go przez gardło, jak namalowano niżej.

42v
Verhawn sy sich dy Iüflappn (?)
Nachrayß gib in der altn rappn
Dasoltu alzo verstan will dich ayner in deym pauch
schlagn und will da mit hin weck springn so merk alz
pald er mit dem haw nyder gett so schlag Im nach seynem
haubt wie unden gemalt stet zc
To powinieneś pojąć, że jeśli ktoś chce cię uderzyć w brzuch i i z tym odskoczyć [wyjść z dystansu używając
uderzenia w brzuch jako asekuracji lub dywersji], zważ, jak tylko znajdzie się z uderzeniem niżej [poza
tobą], uderz go w głowę, jak namalowano poniżej.

43r
Pogn mit Schilt recht dich solt bedaren
Nachraysn will er den nach farn
Hier lert der mayster wie man dy nachraysen versetzn
sol und spricht pogn mit zc. Daß soltu alzo versten hastu
auch verhawet auff dein rechtn seyttn so soltu mit dem pogn
farn under seyn nuss daß der daum untn far an deynem
messer und das gehilz gegn deyner linkn seyttn will er
also nachraysn so vach den schlag auff dy zwerch
deines messer das dy kurz schneyd gegen Im stet zc
Tu uczy mistrz, jak się bronić przed Nachreisen i mówi „Gięcie z” itp. To powinieneś rozumieć tak: Jeśli
uderzyłeś za daleko [lub: nietrafnie] uderzając z twojej prawej strony, powinieneś z Pogen iść pod jego
messer tak, by kciuk był od spodu na twoim messerze, i rękojeść była skierowana ku twojej lewej stronie.
Jeśli on chce robić Nachreisen, złap uderzenie na płaz twojego messera tak, by krótkie ostrze było skierowane ku niemu.

43v
Pogn oberwindtt wang ler stechn
und mit ort den pogn prechn
Das solt also versten will er auff farn mit dem pogn und
versetzn dy nachraysn Indes windt ober sin messer auff sin
rechtn seytn und stich Im mit dem ort nach dem rechtn
wang synen rechtn seytn zc
To powinieneś też pojąć, że jeśli on pójdzie z Pogen i obroni się przed Nachreisen, Indes zawiń nad jego
messerem na jego prawą stronę i dźgnij go sztychem w prawy policzek z jego prawej strony.

44r
Oberbmittn mit dem ort will er possen
oberfar mit cloß schlag zu gesicht thu stossn
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hir lerttt der meyster eyn pruch wirder den widerpruch und
solt daß alzo versten windt er dir zu deyner rechten
ein und will dich zu dem wang stechn wie vor Indes
far mit dem gehultz ober seyn swech deß messers und
schlag oder stech im zu seym angesicht zc
Tu uczy mistrz kontry na przeciwkontrę i powinieneś to także rozumieć tak, jeśli on zawija na twoją prawą
stronę i chce cię dźgnąć w policzek jak przedtem [opisano], Indes poprowadź rękojeść nad jego słabą część
messera i uderz albo dźgnij go ku jego twarzy.

44v
auff linck solstu auff pygn
will nachraysn dich betrign
das soltu alzo verstan hastu dich verhawn auff dein lincke
seyttn und er will dir nachraysn so far auff mit dem
pogn unter seyn messer das dy lang schnyd gegn Im stee
wie undn gemalt stett zc
To powinieneś także rozumieć, że jeśli uderzyłeś za daleko [zaczynając] z twojej lewej strony i on chce ci
zrobić Nachreisen, poprowadź Pogen pod jego messerem tak, by długie ostrze było skierowane przeciw
niemu, jak namalowano poniżej.

45r
Windt ortt link auff pogn
mach den krig er wirt betrogn
Das soltu alzo versten gett er gegn dir mit dem pogn vo seyner
linckn seyttn so erbeyt Im mit dem krig zu seyner orn deß
linckn wangs und windt auff seyn linckn seyttn das
der daum inner stee gegn dir und dy lang schneyd undn
und stich Im zu seynem antlitz od wo du hyn wild zc
To powinieneś także rozumieć: jeśli prowadzi on Pogen ze swej lewej strony, to pracuj z Krieg [wojną] ku
jego uchu lewego policzka i zawiń na jego lewą stronę tak, by kciuk był skierowany od wewnątrz ku tobie,
a długie ostrze u dołu, i dźgnij go w twarz lub gdzie tylko chcesz.

45v
Windt er und lest ort schawn
far obersich ortt stich oder magst hawn
hir lertt der mayster eyn pruch wyder den egemalten
pruch windt er dir zu dym angesicht wyr for so haw
Indes obersich mit gesenktem ort mit der langn schneydn
in seyn gesicht oder stich in zu der keln zc
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną przedtem kontrę. Jeśli on zawija ku twojej twarzy jak przedtem,
uderz Indes do góry z opuszczonym sztychem długim ostrzem w jego twarz lub dźgnij go w krtań.

46r
will er alz vor hawn
ortt grad macht Im grawn
das soltu alzo versten hawt er dir zu dem gesich alz eegemalt
ist oder will dich dar ein stechn so pleyb alzo sten und stich In
mit dem langn ortt mit gestracktm arm in das angesicht
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so kann er dich mit seym haw nicht erlangn zc
To powinieneś także rozumieć: Jeśli on uderzył cię w twarz jak namalowane jest uprzednio, lub chce cię
w nią dźgnąć, zostań [z messerem] i dźgnij go długim sztychem na wyprostowanej ręce w twarz, a on nie
będzie mógł cię sięgnąć swoim uderzeniem.

46v – główna, Uberlauffen
Oberlauff dy untre ram
sterck und In bescham
ist dy versatzung dar pracht
kurtz ortt wind piß bedacht
Hir sagt der mayster von dem zehndn capitl alz von
dem oberlauffn und spricht oberlauff zc Das verstee
alzo wenn du mit dem zuvechtn zu den man kumbst
hawt er dir dann unttn zu daß versetz nit sunder merck
wenn seyn unterhaw oder halphaw gegn dir gen so haw
Im von deyner rechtn achsl von obn lanck eyn und scheuß
Im den ort stark zu dem gesicht und setz im an so kann
er dich undn nicht erraichn fertt er denn vo unttn
auf und versetzt so pleyb mit der langn schneydn stark
auf seym messer und Indes far auff mit dem arm wind
und heng im den ort zu dem gesich anr
Tu mówi mistrz o dziewiątym rozdziale, czyli o Uberlauffen, i mówi „uberlauff” itp. To masz tak rozumieć:
kiedy podchodzisz do niego w Zufechten, a on uderza cię dołem [nisko], nie broń się przed tym przez
Versetzen, tylko zważ, kiedy jego Unterhaw lub Halphaw [półuderzenie?] idzie ku tobie. Wtedy uderz go
z twojego prawego ramienia, z góry daleko, i wystrzel mu sztych mocno w twarz i zrób mu Ansetzen [nasadzenie], a on nie będzie mógł cię sięgnąć dołem. Jeśli on wtedy pójdzie z dołu i zrobi Versetzen, zostań
z długim ostrzem mocno na jego messerze i Indes poprowadź rękę, zawijając i zwieś mu sztych w twarz.

47r
Entrüst in oberlauff
wind und erhoch den knauff
Hir sagtt der mayster wye man im messer oberlauffn sol
und spricht entrust In zc Daß verste alzo ligtt er in
der hut luginslandt so hab dem messer auff der rechtn
seyttn far mit dem lincken fuß for und gee mit dem entrusthaw zu seyner lincken seyttn vast an In Indes far
undn ober syn messer mit dem gehulz auf seyn rechte
seyttn und zeuch auff seym messer deyn messer zu ruck
und far auff mit dem gehultz und vall mit der lincken
hand in dy mit deynes messers und stich Im in das
antlitz mit gewappneder hand ober zc
Tu mówi mistrz, jak powinno się robić Uberlauffen w messerze, i mówi „Entrust” itp. To masz rozumieć
tak: jeśli on stoi w postawie Luginslandt, trzymaj messer na prawej stronie, idź z lewą stopą do przodu i idź
z Entrusthaw ku jego lewej stronie, mocno na niego. Indes idź z dołu nad jego messer z rękojeścią na jego
prawą stronę, i szarpnij na jego messerze twój messer z powrotem [Zucken], i poprowadź rękojeść i spadnij
lewą dłonią na środek messera [połowę klingi] i dźgnij go w twarz uzbrojoną dłonią [z półmiecza]

47v
Oberlauff mit schlagndem ortt
Zu kopf zu pauch: halß schlag du mortt
Das soltu alzo versten so du ober farn pißt seyn messer
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alz vor geschribn steet so du deyn messer alzo an dich zogn
hast so vall in dy mit deynes messers mit deyner lincken
handt und windt dy recht an deynem messer umb das der
daumn obersich stee und schlag in mit dem gehultz auff
seim kopff und schrayt Indes mit dem rechten fuß nach
hinter seynem rechten und schrayt mit dayner lincken fuß
auch woll hynter In und schlag In an alle versatzung
mit dem gehiltz in saynem pauch Indes hinter trit in noch
paß schlag In den mit dem gehultz in seynem nackn zc
To powinieneś rozumieć także: gdy poszedłeś ponad jego messer jak opisano przedtem i ściągnąłeś twój
messer ku sobie, więc spadnij lewą dłonią na środek twojego messera [na połowę klingi, do półmiecza]
i obróć prawą dookoła na twoim messerze tak, by kciuk był u góry, i uderz go rękojeścią po głowie. Indes
wykrocz prawą stopą za jego prawą, i wykrocz twoją lewą także dobrze za niego, i uderz go na wszystkie
Versetzen rękojeścią w brzuch. Indes pobiegnij za niego, i uderz go rękojeścią w kark. [Uwaga: Schlagende
Ort pojawia się m.in u Ringecka w Harnischfechten, jako określenie ciosów głowicą/rękojeścią, zadawanych z półmiecza]

48r
Wilstu dich oberlauffens messen
Nach hals ober peyn ler stossen
Hir sagt der meyster wie du solst oberlauffen den man und
pey den hals vahn und werffn und solst das also verstenn
Ge zu dem ma als vor von deyner rechte seyttn zu seyner
linckn Indes windt stark oben mit dem gehultz ober
seyn messet und kum der rechten handt zu hilff und
far mit der linckn hand in dy schwech deyneß messers
klingn und vare Im an den hals seyner linckn seyttn
und druck In mit der handt oder arm starck unter seyn
hals und schreyt mit deynem linkn peyn hindter seyn
rechten peyn und stoß in also dar ober sc.
Tu mówi mistrz jak powinieneś robić Uberlauffen z łapaniem za gardło i rzutem, i to powinieneś rozumieć
tak: Idź ku niemu jak poprzednio [uderzając] z twojej prawej strony ku jego lewej. Indes zawiń mocno
górą rękojeścią ponad jego messerem i przyjdź prawej dłoni na pomoc i poprowadź lewą dłoń na słabą
część twojego messera i poprowadź mu na gardło z jego lewej strony, i naciśnij go dłonią lub ręką mocno
pod jego gardło i krocz lewą nogą za jego prawą, i popchnij go nad nią [przewróć go nad twoją lewą nogą
na jego plecy]

48v
Deyn schneyd wendt
Schneyd: mit ortt piß behendt
will er ringn und druckn
Stoß ring wer ler zuckn
Hier sagt der meyster ein pruch wieder dy eegemelten verß
und yee stuck und zum ersten wieder die ersten zween
verß so er sprich Entrust In zc.
Tu mówi mistrz o kontrze na namalowani uprzednio wers [Uberlauffen] i każdą sztukę, a na początek
przeciw pierwszym dwu Merkwersom, więc mówi „Entrust In” itp.
Item den ersten pruch mach also fertt er dir mit dem
gehultz ober dein messer auff zu ruck wie vor gemelt
ist und will dich mit gewappneder hand mit dem kurzen
ort in das gesicht stossen Indes dy weill er mit dem gehultz
auff fertt auff deyn messer Indes wendt dein schneydt
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obersich gegenIm und schneyd Im mit der langen schneydn
ober seyn hand und druck vaßt undersich auff seyn lincke
seytten zc.
Item Pierwszą kontrę rób tak, jeśli on prowadzi rękojeść ponad twoim messerem z powrotem, jak namalowano przedtem, i chce cię pchnąć uzbrojoną dłonią krótkim sztychem w twarz [z półmiecza, w twarz].
Indes, w momencie kiedy on prowadzi rękojeść na twój messer, Indes zawiń twoje ostrze do góry przeciw
niemu i tnij go długim ostrzem z góry po dłoni, i naciśnij mocno w dół na jego lewą stronę.

49r
Item ein anderer pruch fertt er durch mit dem gehulz als vor
und will dich mit gewappnetem ortt in das gesicht
stechen so winwt deyn messer gegn deyner linckn seyttn
das dy lang schneyd ob stee Indes senck deyn ortt auff
seyn prust und scheub In Indes mit dem stich stark
zu ruck. zc
Item następna kontra: jeśli on prowadzi rękojeść jak przedtem i chce cię uzbrojonym sztychem dźgnąć
w twarz, zawiń twój messer ku twojej lewej stronie tak, by długie ostrze było u góry. Indes opuść sztych
na jego pierś i odepchnij go Indes mocno sztychem do tyłu.
[Uwaga: moim zdaniem jest tu błąd kopisty – powinno być ku jego lewej stronie, tak jak na rycinie, a na
rycinie jest ostatnia faza techniki – podczas pchnięcia powyżej pewnego zasięgu trzeba obrócić rękę, żeby
sięgnąć dalej.]

49v
[bez tekstu]

50r
[bez tekstu]

50v
Item aber ein pruch fertt er mit dem gehultz als vor und wil
dich stechen In das gesicht als vor. So setz den stich ab mit
lerer handt und laß deyn messer valn. Indes greuff in seines
messers klingn nahendt bey seynem gehultz mit deyner rechten
handt und mit deyner linken verkertten handt gleych als du
da mit versetz hast greuff Im in dy swech seynes messers
und druck oben von dir und reyß mit deyner rechten handt
mitten zwischen seyn payd armen und reyß starck auff dein
rechte seytten zu.
Item kolejna kontra, jeśli on prowadzi rękojeść jak poprzednio i chce cię dźgnąć w twarz, jak poprzednio.
Więc obroń się przed sztychem [odsuń sztych – Absetzen] gołą dłonią [lewą, nieuzbrojoną] i upuść twój
messer. Indes złap jego klingę blisko przy rękojeści prawą dłonią a lewą odwróconą, od razu jak tylko nią
odsunąłeś [sztych] chwyć słabą część jego messera i odepchnij górą od siebie, i szarpnij prawą dłonią pośrodku pomiędzy jego obydwiema rękami, i szarpnij mocno na twoją prawą stronę.

51r
Hye sagtt der meyster pruch wieder dy andere zwen versß
und stuck als will er ringn zc
Item den erstn pruch mach also ferrt er ober deyn messer
mit dem gehultz und kumbt mit gewappneter handt an deyn
hals und will dich druckn ober deyn rechtn oder linckes
peyn so prich dies also Begreuff mit deyner rechten handt
hinten an seyn elnpogn und scheub In woll auff deyn rechte
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syttn und greuff mit deyner linken handt zwischen seyn
payd arm woll hyn an seyn hals syner rechten syttn
und schreytt mit deynem lincken fuß woll hinter seynem
linken und wirf in ober deyn linke huff zc.
Tu mówi mistrz o kontrze przeciwko następnym dwu Merkwersom i sztukom, jeśli on chce użyć zapasów.
Item pierwszą kontrę rób tak, jeśli on prowadzi rękojeść ponad twoim messerem i prowadzi uzbrojoną
dłoń na twoje gardło i chce cię nacisnąć ponad twoją prawą lub lewą nogą, więc skontruj to tak: Złap
prawą dłonią z tyłu za jego łokieć i pchnij go mocno na twą prawą stronę i złap lewą dłonią pomiędzy jego
rękami mocno za gardło z jego prawej strony. I skocz lewą stopą za jego lewą i rzuć go ponad [przez] twym
lewym biodrem

51v
Item aber ein pruch fertt er ober deyn messer mit dem ge
hultz als eh geschriebn stett So greuff mit deyner linckn
hand an seyn lincke und mit deyner rechten scheub In pey
dem elnpogn vo dir und spring mit deynem rechten fuß für
seyn linckn und nymb Im das gewicht zc.
Item kolejna kontra. Jeśli on poprowadził rękojeść ponad twoim messerem, jak opisano wcześniej. Więc
złap lewą dłonią za jego lewą i twoją prawą odepchnij go za łokieć od siebie i skocz prawą stopą przed jego
lewą i wyprowadź go z równowagi [załóż mu dźwignię].

52r
Item aber eyn pruch fertt er mit dem gehultz als vor
so greuff mit deyner linken hand in seyn rechten arm nohend
bey der handt und ruck den untersich an dich Indes
schlag deynen rechten arm starck ober seynem lincken und druck
sy beyde arm woll an deyn leyb und tritt deynen rechten
fuß für seyn peyde und spring dich auff deyn lincke sytten. zc
Item kolejna kontra. Jeśli on prowadzi rękojeść jak wcześniej, złap lewą dłonią za jego prawą rękę przy
dłoni i pociągnij w dół ku sobie. Indes upadnij [zarzuć] twoją prawą ręką mocno ponad jego lewą i przyciśnij
je obie [swoją i jego] mocno do swego ciała, i wykrocz [przestaw] twoją prawą stopą przed jego obie i skocz
na twoją lewą stronę.

52v
Item aber eyn pruch begreuff mit deyner lincken handt ober
seyn messer nohend bey der handthab oder pindt und reyß
untersich und far mit deyner rechten handt auff zwischen seyn
payd arm in dy schwech seynes messers und druck gegen Im
vast nyder und reyß starck auff deyn lincke sytten so nymbstu
Im aber seyn messer. zc
Item kolejna kontra: złap lewą dłonią ponad jego messerem przy dłoni za trzon rękojeści [i handthab,
i pind oznaczają to samo] i pociągnij w dół i poprowadź twoją prawą dłoń pomiędzy jego ręce na słabą część
jego messera i naciśnij mocno przeciw niemu w dół i szarpnij silnie na twoją lewą stronę. Tak zabierzesz
mu messer.

53r
Item aber eyn pruch begreuff oben uber seyn rechtn arm
in seynes messers klingn mit deyner rechten handt nohendt
bey dem gehültz und reyß gegen deyner rechten sytten Indes
begreuff mit deyner linken verkertten handt in die schwech
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seynes messers und reyß stark auff deyn rechte sytten so
schlechstu Im seyn messer an seyn kopff zc.
Item kolejna kontra: złap górą ponad jego prawą ręką za klingę jego messera twoją prawą dłonią przy
rękojeści i pociągnij ku twojej prawej stronie. Indes złap lewą odwróconą dłonią za słabą część jego messera
i szarpnij na twoją prawą stronę. Tak uderzysz go jego messerem w głowę.

53v
Item aber eyn pruch fertt er ober deyn messer als vor und
halt dich bey dem hals als vor so far auff mit deyner
lincken handt hynter seyn rechte zwischen syn hendt und
gehultz und druck da mit starck auff deyn rechte seyttn
und wendt dich geschwindt auff dy ehgemelt sytten zc.
Item kolejna kontra, jeśli on zmierza ponad twoim messerem jak wcześniej i trzyma cię za gardło jak
wcześniej, poprowadź twoją lewą dłoń za jego prawą, pomiędzy jego dłoń a rękojeść, i naciśnij tam mocno
na twoją prawą stronę, i obróć się szybko na stronę, którą namalowano wcześniej [na twoje prawo].

54r
Item hatt er dich bey dem hals als vor. So greuff mit
deyner lincken handt vorn an seyn lincke und stoß Im
deyn Messer unter seyn rechtn Arm auff seyn prust und
umbker deyn rechte Handt und druck In fast an seyn
linken Arm mit dem Messer und reyb seyn lincke
handt mit deyner lincken wool umb und schreyt mit deynem
rechtn Fuß für seyn payd und swing dich auff deyn
lincke seyttn und wurff Ihn auff das Antlitz. So ist er beschlossen und tritt mit deym linckn Fuß auf das gehultz
des Messers in Maß und Gestalt wie das unden gemalt
stet. zc
Item, jeśli on złapał cię za gardło jak poprzednio. Więc złap twoją lewą dłonią z przodu za jego lewą,
i wepchnij mu twój messer pod jego prawą rękę na pierś i przekręć twoją prawą dłoń i naciśnij mocno na
jego lewą rękę messerem i pociągnij jego lewą dłoń twoją lewą dookoła i wykrocz prawą stopą przed jego
obie, i pochyl się na twoją lewą stronę, i rzuć go na oblicze. Tak będzie zamknięty [w sensie: unieruchomiony jak w trzymaniu], i nastąp lewą stopą na rękojeść messera całą postacią i ciężarem, jak namalowano
poniżej.

54v
Item aber eyn pruch wyder den wyderpruch. Will er den
pruch machen wyder das halten mit dem fuß und ist sich
umb worffen auff seym ruck, so greuff in das messer
und (schlies?) ihn im dem umbwenden seynem rechten arm
dar eyn so kann er nicht woll auffstan. Wiltu so
tritt mit payden fussen auff das messer mit itzlichem fuß
auff eyn ortt. Das stuck das dynet dem kampff. So eyn
geharnischter man geworffen wirtt und alzo beschlossen
wirtt mag er nicht mer auffsten. Das stuck solte
haben verporgen und nyemant weysen wann dy rosn
sol man nicht für dy Seuw streuwen. zc
Item kolejna kontra na przeciwkontrę. Jeśli on zamierza wykonać kontrę przeciw trzymaniu stopą
i przekręcił się na plecy, złap messer i zamknij go okręcając dookoła jego prawą rękę tak nie będzie mógł
wstać. Jeśli chcesz, nastąp obiema stopami na messer, jedną na sztych. Ta sztuka kończy walkę. Tak oto
człowiek w zbroi zostanie rzucony i skończony [zamknięty w trzymaniu] i nie będzie mógł więcej wstać.
Ta sztuka powinna być trzymana w tajemnicy i nikomu nie pokazywana, gdyż pereł nie rzuca się między
świnie
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55r
Item hatt er dich bey dem hals gefast als vor und will
dich ober das peyn drucken als vor so far Im mit dem
kurtzen ortt zwischen seyn ped arm und setz ihm den ortt
an seyn keln wye undn gemalt stet. zc
Item jeśli on złapał cię za gardło jak przedtem i chce cię nacisnąć ponad nogą [rzucić] jak wcześniej,
poprowadź krótki sztych [skróconym do półmiecza] pomiędzy jego ręce i wbij mu sztych w krtań, jak
namalowano poniżej.

55v
Item aber eyn anderer pruch hatt er dich bey dem hals
gefast als vor so far mit deynes messers
auff deyn lincke sytten und stoß In mit dem gehultz
zwischen syn ped arm zu dem angesicht oder der keln
wye unden gemalt stett. zc.
Item kolejna kontra. Jeśli złapał cię za gardło jak poprzednio, poprowadź twój messer na twoją lewą stronę
i pchnij go rękojeścią pomiędzy jego rękoma w twarz lub krtań, jak namalowano poniżej.

56r
Item aber eyn pruch fertt er die ober deyn messer mitt seynem
gehultz und will dich bey dem hals nehmen wye vor
so werf Im mit deynem gehultz das syn hyn weck
und tritt mit deynem rechten fuß woll auff seyn rechte
syttn und schlag Im mit dem gehultz auff seyn kopff
wye unden gemalt stett. zc.
Item kolejna kontra, jeśli on poprowadził rękojeść ponad twoim messerem i chce cię złapać za gardło jak
wcześniej. Więc odbij[odrzuć] mu twoją rękojeścią jego [rękojeść] precz [na bok] i krocz twoją prawą stopą
na jego prawą stronę i uderz go rękojeścią w głowę jak namalowano poniżej.

56v
Item aber eyn anderer pruch fertt er dir ober deyn messer mit
dem gehultz als vor Indes var Im schnel ober seyn
handt nahendt zu seynem gehultz in das gelenck
syner handt aufbendig und var mit der lincken handt
in dy sterck seyneß messere und reyß mit paydn
henden starck auff deyn lincke seyttn so nymbst Im das messer zc.
Item kolejna kontra. Jeśli on prowadzi rękojeść ponad twoim messerem jak wcześniej, Indes idź szybko ponad jego dłonią blisko rękojeści na nadgarstek jego dłoni od zewnątrz i poprowadź twoją lewą dłoń na silną
część jego mesera i pociągnij obiema dłońmi silnie na twoją lewą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

57r
Item aber ein pruch hatt er dich bey dem hals gefasst wie
vor so laß deyn messer valln begreuff ym mit deyner
rechten handt hinter seynem lincken elnpogen und scheub
In da mit Vorwallner dir auff seyn rechte sytten Indes greuff
In mit deyner linken handt in seyn lincke knypug und
wirff yn auff seyn rechte sytten zc.
Item kolejna kontra, jeśli on złapał cię za gardło jak wcześniej. Więc upuść messer, złap go prawą dłonią za
jego lewym łokciem i pchnij do przodu na jego prawą stronę. Indes złap go lewą dłonią za jego lewe kolano
[zgięcie kolana] i rzuć go na jego prawą stronę.
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[Uwaga: w opisie nie ma nic o kroku prawą nogą za przeciwnika, bez którego łapanie za lewe kolano będzie
co najmniej utrudnione – jego lewa noga jest bowiem za twoją, lub zaraz się tam znajdzie.Na marginesie
wersu z łapaniem za kolano jest napisane hinten lub lincken]

57v
Item aber ein anderer pruch hatt er dich bey dem hals gevast
als vor so laß deyn messer valln und var mit deyner rechten
handt hindter seynen lincken elnpogn und greuff mit deyner
rechten handt in dy mit synes leybs auff seyner rechten sytten
und mit deyner lincken hand in dy mitt seyner lincken sytten
und heb In starck auff und dree In auff deyner prust umb
und wirv In mit dem kopf auff dy erdn wie undn gemalt
stett zc.
Item kolejna kontra. Jesli on złapał cię za gardło jak przedtem, upuść messer i poprowadź prawą dłoń za
jego lewy łokieć i złap prawą dłonią za środek jego ciała [korpusu] na jego prawej stronie, a lewą dłonią
[złap] za jego lewą stronę i wnieś go mocno i obróć na twojej piersi i rzuć go głową na ziemię, jak namalowano poniżej.

58r
Item aber eyn pruch will er dir mit dem gehultz ober
deyn messer farn wie vor So zeuch deyn messer Im unter
seyn handt mit der langen schneyden das daß gehultz gegen
deyner rechten seytten stee Indes far mit deym gehultz und
mit gewappneter handt ober seyn rechte handt außbendig und reyß starck auff deyn rechte seytten So nymbstu
Im das messer
Item kolejna kontra, jeśli on chce poprowadzić rękojeść ponad twoim messerem jak wcześniej, zrób Zucken
[szarnij ku sobie] twoim messerem pod jego dłoń długim ostrzem tak, aby rękojeść była skierowana ku
twojej prawej stronie. Indes poprowadź twoją rękojeść i uzbrojoną dłoń [w półmieczu] ponad jego prawą
dłoń od zewnątrz i szarpnij mocno na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

58v
Item eyn anderer pruch will er mit dem gehultz ober deyn
messer farn als vor So far mit der langen schneyden zu
seyn handt zwischen deß gehultz und handt das deyn
messer ober dy zwerch für dich kum Indes fall zu gewappnder handt und stich Im inbendigs durch seynen rechten
arm da mitt und kim Im außbendigs in seynen elnpogen
und druck mit der swech mit deynem messer und deynem
elnpogen starck nyder und druck mit deyner rechten handt
und messer auch seyn rechte handt starck und leg dich mit
sterck auff seynen arm alzo hastu In beschlossen kunistlich
und meysterlich und magst In haltn drucken oder werfen zc.
Item kolejna kontra, jeśli on chce poprowadzić rękojeść ponad twoim messerem jak wcześniej. Poprowadź
długie ostrze ku jego dłoni pomiędzy rękojeść i dłoń tak, by twój messer górą przyszedł Zwerchem [płazem]
przed ciebie. Indes upadnij ku uzbrojonej dłoni i dźgnij go od wewnątrz przez jego prawą rękę i złap mu na
zewnątrz jego łokieć i naciśnij słabą częścią messera i twoim łokciem mocno w dół, a twoją prawą dłonią
i messerem nacisnij silnie na jego prawą dłoń i połóż się na jego ręce [albo: połóż się silnie sobą na jego
prawej ręce]. Tak go kunsztownie i po mistrzowsku zamknąłeś, i możesz go trzymać, nacisnąć [sprowadzić
do parteru] lub rzucić.

59r
Item aber eyn pruch will er dir mit dem gehultz ober farn
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vorne far Indes far mit deyner lincken handt inbendigs
ober seyn messer und fall zu gewappender handt in dy
mit deynes messers und far Im mit der swech außbendigs in seyn gelenck der handt und druck vast in das
gelenck auff deyn rechte seytten so nymbstu Im das messer zc.
Item kolejna kontra, jeśli on chce poprowadzićrękojeść ponad twoim messerem: Indes poprowadź lewą
dłoń od wewnątrz ponad jego messerem, do uzbrojonej dłoni [złap swój messer] i poprowadź słabą część
messera od zewnątrz w jego nadgarstek i naciśnij mocno na nadgarstek na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

59v – poboczna, Oberfahren
Oberfarn schnel piß remen
und mit ortt dy kelen solt nemen
hie lertt der meyster aber eyn gutz stuck auß dem oberfarn
in dem messer und sprich: oberfarn zc. Das soltu also verstan
gee nohendt an In und oberlauff seyn messer mit deym
gehultz also das seyn messer unter deyne rechte achsen
oder arm kum Indes vall mit deyner lincken handt
in dy mit deyneß messers und far unden auff ausbendigs
seyner rechten handt und stich Im also zu dem gesicht
oder kelen will er zurück treten so tritt Im frölich
nach und druck seynen arm mit sterck nyder zc.
Tu uczy mistrz kolejnej dobrej sztuki z obejścia górą w messerze i mówi: „Oberfaren” itp. To powinieneś
tak rozumieć: podejdź blisko ku niemu i zrób Oberlauffen [obejdź górą] jego messer rękojeścią tak, by jego
messer trafił pod twoje prawe ramię lub rękę. Indes spadnij twoją lewą dłonią na twój messer i poprowadź
dołem na zewnątrz ego prawej dłoni i dźgnij go w twarz lub krtań. Jeśli będzie chciał cofnąć się do tyłu,
idź bez obawy za nim i naciśnij jego rękę mocno w dół.

60r
Oberfar starck schneyd das glenck
Seyn messer zu erden swenck
Hie lertt der meister der kunst Ein anders stuck auß dem
uberlauffen mit dem gehultz und sprich uberfar starck
etc das soltu alzo versten ferstu Im uber seim messer mit
deym gehultz So far Im unden durch das seyn messer
under deyn rechte uchsen kum und far Im außbendigs
In das gelenck seyner handt und druck gegen der erden
geswindt nyder So nymbstu Im das messer etc
Tu uczy mistrz kunsztu następnej sztuki z Uberlauffen [obejściem górą] rękojeścią i mówi „Uberfar starck” itp. To powinieneś tak rozumieć: Jeśli prowadzisz rękojeść ponad jego messerem, prowadź go w dół
na drugą stronę tak, by jego messer wszedł pod twoje prawe ramię, i prowadź na zewnątrz na nadgarstek
jego dłoni i naciśnij szybko ku ziemi. Tak zabierzesz mu messer.

60v
Messer nemen wilt begynnen
Oberfar mit cloß ler reyssen Innen
Hir lertt der Merer der kunst aber Ein stuck auß der Ee
gemelten artt und sprich alzo Messer nemen etc Das soltu
alzo verstan far Im mit dem gehultz außbendigs uber
seyn messer und laß den dy swech sincken Inwendigs nyder
und far Im mit dem gehultz außwendigs In das gelenck
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seyner handt und swing dich Indes auff deyn rechten seytten
und Reyß starck mit dem gehultz dar auff wie untten gemalt
stett etc so nymbstu Im das messer;
Tu uczy mistrz kolejnej sztuki namalowanego uprzednio sposobu i mówi „Messer nehmen” itp. To
powinieneś tak rozumieć: obejdź go rękojeścią na zewnątrz ponad jego messerem i opuść słabą część messera w dół i do wewnątrz, i poprowadź rękojeść na zewnątrz na nadgrastek jego dłoni, i pochyl się Indes
na twoją prawą stronę, i szarpnij mocno rękojeścią w górę, jak namalowano poniżej. Tak zabierzesz mu
messer.

61r – poboczna, Messernehmen jedną ręką
Messer nemen mit eyner hendt
Mit lerer handt uberfar piß behendt
Hir lertt der merer der kunst wye man aynen eyn messer
nemen solt mit eyner hendt und ob eyner habt nicht
mer hett wenn Eyn handt ober lamb wer In der lincken
handt das Er dennich Eynen seyn messer nemen mocht
schnell mit gewallt Das verstee alzo Gee auff mit
der zwirch mit deynen messer auff seyn lincke seytten
nahendt an seyn gehultz Das dy lang schneyd gegen
dem man stee Indes laß deyn messer fallen uber das
haubt und var mit deynen rechten handt Im außbendig
uber seyn handt uberbindt dye Das sy wyder außbendig
kum Indes Reyß da mit starck mit der eyn hendt auff deyn
rechte seytten so nymbstu Im gar lyderlich an alle nott
seyn messer etc
Tu uczy mistrz kunsztu jak komuś zabierać messer jedną dłonią, lub ktoś [ty] nie ma jednej ręki, lub gdy
czyjaś [twoja] ręka byłaby na górze raniona [niesprawna] w lewą dłonią, tak że nie mógł [ty nie mógłbyś]
wziąść [ująć twojego] messera szybko i gwałtownie [jak w poprzednich sztukach] To masz rozumieć tak:
poprowadź Zwerchhaw twoim messerem na jego lewą stronę blisko jego rękojeści tak, by długie ostrze
było skierowane ku niemu. Indes upuść messer ponad głową i poprowadź prawą dłoń od zewnątrz ponad
jego dłoń tak, by jego związana poszła na zewnątrz. Indes szarpnij mocno tą jedną ręką na twoją prawą
stronę, w ten sposób zabierzesz mu messer w każdej potrzebie.

61v
Mit lerer handt ler an dich zucken
Mit peyden armen starck drucken
Hyr lertt der meyster und der merer der kunst aber eyn gutz
stuck das gett zu auch mit lerer handt So dw zu Im
kumbst wye vor So laß deyn messer fallen und far aber
uber seynen arm wye vor und windt den arm umb das
dir seyn rechte handt kum unter deyn rechte uchsen und
deyn rechte handt auff seynen alpogen und der linck arm
wer geschlagen uber genß rechten arm und druck seynen
rechten arm starck an deynen leyb oder prust und halt In
wye unden gemalt stet wiltu In aber werffen so schreyt
mit deynen lincken peyn fur d seyn pede peyn und wirff
In dar uber oder vall auff den arß so fellt er auff seyn
antlitz und kann nicht auff stan den du last In gern
auff sten etc
Tu uczy mistrz kunsztu kolejnej dobrej sztuki, którą robi się także pustą dłonią [bez broni]. Więc
�������������
podchodzisz do niego jak wcześniej. Upuść messer i poprowadź ponad jego ręką jak wcześniej i zawiń rękę dookoła
tak, by jego prawa ręka trafiła pod twoje prawe ramię, a twoja prawa dłoń – na jego łokieć, a lewa ręka
uderzyła ponad jego prawą rękę. I przyciśnij mocno jego prawą rękę do twego ciała lub piersi i trzymaj go,
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jak namalowano poniżej. Jeśli jednak chcesz go rzucić, wykrocz twoją lewą nogą przed jego obie i rzuć go
ponad nią lub padnij na dupę, tak on poleci na twarz i nie będzie mógł wstać, póki mu nie pozwolisz.

62r
Fertt er auch uberfar
Linck uberschlag recht reyssen mit spar
Hyr lertt der meyster Eyn pruch wyder dy uberfaren mit
dem gehultz und spricht fertt er etc Das soltu alzo verstan
fertt Er mit dem gehultz uber deyn messer wye vor So
far auch mit deym gehultz Indes uber seyn rechte handt
außbendigs und Reyß starck dye handt auff deyn rechte
seytten und wendt dich mit dem leyb an seynen lincken
arm und reyß Im seyn handt mit dem messer woll zu
deyner prust und schlag deynen lincken arm uber seynen
rechten alpogen und nymb Im alzo das messer oder schreyt
mit dem lincken fuß fur seyn payde und wirff In dar
uber etc
Tu uczy mistrz kontry rekojeścią na Oberfahren i mówi:„Fert er” itp.To powinieneś rozumieć: Jeśli on
prowadzi rękojeść ponad twój messer jak poprzednio, poprowadź także rękojeść Indes ponad jego prawą
dłoń od zewnątrz i szarpnij mocno tę dłoń na twoją prawą stronę i skieruj się z ciałem na jego lewe ramię
i pociągnij mu dłoń trzymającą messer ku twojej piersi i uderz twoją lewą ręką nad jego prawym łokciem
i zabierz mu messer lub wykrocz lewą stopą przed jego obie i rzuć go ponad nią.

62v – główna, Absetzen
Dy absetzen lere
Hew Stich kunstenlich were
Von vyer Enden
Hew Stich ler abwenden
Hie sagtt der meyster wye man soll Im messer absetzten
Es seyn hew oder stich Wenn du mit dem zuvechten
zu Im kumbst stelt Er sich den gegen dir als woll Er
stechen und setz deynen lincken fuß fur leg dich gegen Im
In dy hut des Ebers zu deyner rechten seytten und gib dich
ploß mit der lincken seytten sticht Er dir denn zu der ploß
So windt mit deynen messer auff deyn lincke seytten gegen
seynen stich das dy kurtz schneyd an seyn messer kumb und
setz da mit ab das der ortt gegen seynen gesicht stee oder gegen
dem leyb und stich Im zu dem gesicht oder prust etc
Tu uczy mistrz jak powinno się w messerze bronić [Absetzen-odstawiać] czy to jego uderzenia czy sztychy.
Kiedy w Zufechten podchodzisz do niego, jeśli on ustawia się przeciw tobie jakby chciał dźgnąć a więc ustaw
twoją lewą stopę z przodu, ustaw się przeciw niemu w postawie Eber na twojej prawej stronie i odsłoń mu
swe lewe otwarcie. Jeśli on dźgnie ku otwarciu, zawiń messerem na twoją lewą stronę ku jego sztychowi
tak, by krótkie ostrze doszło na jego messer i zrób Absetzen [przestaw to] tak, by sztych był skierowany
przeciw jego twarzy lub ciału, i dźgnij go w twarz lub pierś.

63r
Item Ein anders stück wenn du stest zu deyner rechten seytten
In dem Eber hawtt er dir denn zu der lincken seytten
oder zu der plöß so far auff mit dem messer und windt
da mit auff deyn lincke seytten gegen seynen haw Das daß
gehultz fur das haubt kum In der Stiren und schreyt
mit deym fuß fur zu und stich Im zu dem gesicht
oder prust Dy stuck magstu treyben von payden seytten
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auß den vyer legren etc
Item następna sztuka, kiedy stoisz w postawie Eber na prawej stronie. Jeśli on uderza ku twojej lewej
stronie lub ku otwarciu, poprowadź messer w górę i zawiń nim na twoją lewą stronę przeciw jego uderzeniu tak, by rękojeść znalazła się przed głową w [postawie] Stier i wykrocz stopą ku [niemu] i dźgnij go
w twarz lub pierś. Tę sztukę możesz stosować z obu stron z czterech postaw.

63v – główna, Durchwechseln
Druchwechsel das stuck
Dy meyster treybt zu rück
Merck deß artt und lere
von payden seytten stich mit sere
Hye sagtt der meyster von dem durchwechsel und spricht
Durchwechsel das etc Nu ist zu wissen das der durch
wechsel vill sind(?) und mancherlay du magst dy machen
aus allen hewen Gegen den vechteren Dy du hawen zu
den messeren und nicht zu der zynnen des mannes Nu
den durchwechsel soltu treyben mit grosser fursichtckeyt das
man dir nicht ansetz Dy weyll dw durchwechselt etc
Tu mówi mistrz o Durchwechseln i mówi:„Durchwechsel das” itp. Należy wiedzieć, że Durchwechseln
są liczne i różnorakie, które możesz robić ze wszystkich uderzeń przeciw szermierzom, którzy uderzają
w messery, a nie w ćwiartki męża. Durchwechseln jednak rób z wielką ostrożnością, by ci w tym samym
czasie nie zrobiono Ansetzen [by cię nie dźgnięto].

64r
Item den durchwechsel treyb alzo wenn du mit dem
zuvechten zu dem man kumbst So haw Im von oben
lanck Eyn zu dem kopff hawtt er dann gegen dir zu
dem messer und nicht zu dem leyb So laß den ortt
mit dem haw untten durchwechseln Er er dir an das
messer pindet und stich Im zu der andren zynnen wirtt
er denn das stichs gewar und fertt mit dem messer
dem stich nach mit der versatzung So wechsel aber
durch zu der andren seytten das treyb albegen wenn Er dir
nach dem messer vertt mit der versatzung Das soltu
treyben zu payden seytten etc
Item Durchwechseln rób wtedy, gdy w Zufechten podchodzisz do niego. Więc uderz go z góry długo [daleko]
ku głowie. Jeśli on uderzy przeciw tobie w messer, a nie w ciało, opuść sztych w trakcie uderzenia w dół
i zród Durchwechseln [obejdź dołem na drugą stronę] zanim on cię zwiąże na messerze i dźgnij go ku innej
ćwiartce. Jeśli on obroni się przed tym sztychem i poprowadzi messer robiąc Versetzen, zrób jeszcze raz
Durchwechseln na drugą stronę, uczyń to, kiedy on będzie robił Versetzen na twój messer. To powinieneś
stosować na obie strony.

64v
Item aber Ein durchwechselen wenn du mit dem zuvechten
zu Im kumbst so setz deynen lincken fuß fur und halt
In den langen ortt gegen dem gesicht haw er dir denn von
oben oder von unten zu dem messer und will dir das weck
schlagen oder dar an pinden Indes laß den ortt untersich durch
sincken und stich Im zu der anderen seytten Eyn das magstu thun
gegen allen hewen etc
Item Ein gutte ler
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Item kolejne Durchwechseln, kiedy w Zufechten podchodzisz do niego, postaw twoją lewą stopę z przodu
i trzymaj mu Langenortt [długi sztych] skierowany przeciw jego twarzy. Jeśli on uderza z góry lub z dołu
w messer i chce ci go zbić [wybić] lub związać, Indes opuść sztych w dół i dźgnij go z drugiej strony. To
możesz zrobić przeciw wszystkim uderzeniom. Item, to dobra nauka.

65r
Item Ein gutte ler und das dritt Stuck merck gar eben
wenn Er dir versetzt hatt oder sunst an deyn messer hatt
gepunden helt er den am messer seyn ortt nicht gegen deynen
gesicht oder plöß deynes leybs und lest den ortt neben
dir y beseitz auß gan auff Eyn seytten So wechsel Im
frolich durch pleybt er aber mit dem ortt gegen dem antlitz
oder gegen den plössen So wechsel Im nicht durch Sunder
pleyb am messer und erbeyt Im da mit zu der negsten ploß
So mag er dir nicht nachraysen noch ansetzten etc
Item dobra lekcja i trzecia sztuka. Zważ, jak tylko on zrobił Versetzen, albo związał twój messer. Jeśli nie
trzyma swego sztychu skierowanego przeciw twej twarzy ani przeciw otwarciu na ciele, i puszcza sztych
obok ciebie na którąś ze stron [dźga poza sylwetką, obok], zrób mu bez obawy Durchwechseln. Jeśli jednak
on trzyma sztych skierowany przeciw twojej twarzy lub w otwarcie, nie rób Durchwechseln, tylko zostań
na messerze i pracuj stamtąd ku najbliższemu otwarciu, tak nie będzie mógł ci zrobić ani Nachreisen,
ani Ansetzen.

65v
Wiltu link lanck unter hawen
Durchwechsel w soltu dich frewen
Hyr lertt der meyster wye man durchwechslen soll Im
messer auß langen geraden unterhewen von payden seytten
zu vor auß von der lincken seytten das der recht fuß vor gee
und der linck dem rechten nachvolg alzo das dy fuß Im
schreytten zusammen kumen und haw dy hew außgestr
acktem arm lanck Eyn so dw denn In dem zuvechten
Zu Im kumbst so thu gleych als du Im den ortt wollest
Eyn schyssen zu seyner rechten seytten zu dem gesicht Indes
wechsel untten durch bey dem gehultz und stich Im In
seyn angesichtt seyner lincken seytten
Tu uczy mistrz, jak powinno się robić Durchwechseln z długich prostych Unterhaw z obu stron. Najpierw
z lewej strony, gdy prawa stopa idzie do przodu, a lewa następuje za prawą, także gdy stopy w wykroku
spotkały się, a uderz na wyprostowanej ręce daleko. Zatem podchodząc do niego w Zufechten, równocześnie
czyń jakbyś chciał wystrzelić mu sztych ku jego prawej stronie w twarz, Indes zrób Durchwechseln dołem
przy rękojeści i dźgnij go w twarz z jego lewej strony.

66r
Linck lanck laß recht eyn schyessen
Windt stich wirtt In verdyessen
Hir lertt der meyster aber Eyn gutt stuck auß den Eegemelten
unterhewen und spricht linck lanck etc Das soltu alzo
verstan Gee auff den man In unterhewen von deyner lincken
seytten zu deyner rechten seytten mit gestracktem arm und mit
Eynen zwinachen tritt als vor das der dawm oben stee
auff der flech deß messers und die stumpff schneyd vor
gee So du denn d zu dem man kumpst So scheuß Im
den langen ortt geradt Eyn zu dem gesicht Das aber der
dawm(en) oben stee hastu In denn mit dem ortt nicht getroffen
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So pleyb alzo sten mit dem messer und windt deyn messer
auff deyn lincke seytten auff seyn messer das dy kurtz schneyd
untten stee und dy recht schneyd oben stee und Tritt wohl
auff seyn rechte seytten mit deynen lincken fuß schreytt woll
umb In und stich Im zu dem gesicht d wiltu denn so
mach das dupliren zu seyner rechten seytten hinter seyner
messers klingen auch magstu den treffer dar Eyn machen;
Tu uczy mistrz kolejnej dobrej sztuki z namalowanych poprzednio Unterhaw i mówi „Linck lanck” itp.
To powinieneś rozumieć tak: Poprowadź na człowieka z Unterhaw z twojej lewej strony na twoją prawą
z wyprostowaną ręką i podwójnym krokiem [Zwivachen] jak poprzednio tak, aby kciuk był u góry na płazie,
a tępe ostrze szło z przodu. Zatem gdy podchodzisz do niego. Wystrzel mu długi sztych prosto w twarz,
tak by kciuk był u góry. Jeśli nie trafiłeś go sztychem, zostań z messerem i zawiń go na twoją lewą stronę
na jego messerze tak, by krótkie ostrze było u dołu, a długie u góry, i krocz na jego prawą stronę lewą
stopą. Obejdź go dookoła i dźgnij w twarz. Jeśli chcesz, zrób potem Duplieren na jego prawą stronę za jego
klingą. Możesz także zrobić Treffer.

66v – poboczna, Rad
Wer das radt kann machen
Den wechsel mag Er zwivachen
Hir sagtt der meyster von dem stuck Das do heysset das radt
Und spricht wer das Radt etc Das soltu alzo verstan wiltu
das radt machen So haw zu Im von deyner rechten achsel
Eyn geraden treyb haw mit gestrackten arm und stee mit
dem lincken fuß fur und far mit dem ortt obersich das dy
stumpff schneyd oben stee und laß oben von deyner rechten achsel
woll hintersich abgen und von untten wider auff alzo das albeg
der ortt gegen dem man gee und thu als dw Im den ortt zu dem
gesicht wolltest schyssen zu seyner lincken seytten Indes far auff
mit dem ortt und wechsel durch zu seyner rechten seytten zu
dem gesicht etc
Tu mówi mistrz o sztuce, która nazywa się Rad [koło] i mówi „Wer das Rad” itp. To powinieneś rozumieć
tak: Jeśli chcesz zrobić Rad, uderz go z twojego prawego ramienia prostym uderzeniem Uderzaj z wyprostowanej ręki stojąc lewą stopą z przodu, i poprowadź sztych do góry tak, by tępe ostrze zostało
u góry, i opuszczaj [głownię] górą za sobą od twojego prawego ramienia. I wyprowadź z dołu ponownie ku
górze, tylko że sztych zawsze był skierowany ku przeciwnikowi i czyń, jakbyś chciał mu wystrzelić sztych
w twarz w jego lewą stronę. Indes poprowadź sztych do góry i zrób Durchwechseln na jego prawą stronę
w twarz.

67r
Item stee mit deinem lincken fuß fur und mach das radt von
deyner lincken seytten und schreyt mit deynem rechten fuß
fur und mit dem lincken albegen dem rechten nach untz dw
zu dem kumpst So du denn In Eeraychen magst mit dem
ortt so thu als dw Im den ortt wollest Eynschyssen von
deyner lincken seytten zu seyner rechten Indes laß den ortt
bey seynem gehultz untten durchwischen und stich Im zu
dem gesicht seyner rechten seytten alzo magstu auch mit
den andren hewen durchwechselen als ausß den streychewen
treybhewen halphewen und zwinachen unterhewen
Item stań lewą stopą z przodu i zrób Koło z twojej lewej strony, i wykrocz prawą stopą do przodu a lewą
podążaj za prawą dostawiając do niej. Tak będziesz mógł go dosięgnąć sztychem, więc czyń, jakbyś chciał
mu wystrzelić sztych z twojej lewej strony na jego prawą. Indes przepuść sztych przy jego rękojeści, obejdź
dołem i dźgnij go w twarz z jego prawej strony. Możesz także robić Durchwechseln z innymi uderzeniami,
jak z Streychhaw, Treybhaw, Halbhaw i obu rodzajów Unterhaw.
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67v – główna, Zucken
Zuck dy treffen
Den meystren wiltu sy effen
Will er auff dich pinden
Zuck schnel so wirstu In finden
Hir sagtt der meyster wye man Im messer zucken soll und
wiß das daß zucken ist auch der haubtstuck Eynes und
ist vill und manchlay und gehoren zu treyben gegen den
meysteren dy starck an das messer pinden und starck in der
versatzung sindt wiltu dy selbigen meyster effen und teuschen
So mach dy zucken gegen In also pindt mit dem Entrust=
haw an seyn messer auff seyner lincken seytten Indes haw
mit dem selben haw zu seyner rechten seytten und wenn
dy messer zusammen klitzen Indes zuck mit dem arm
Eyn benigs zu ruck und mach auß dem schlag Eyn
stich und stich Im zucken auff seyn lincke seytten zu
dem gesicht etc
Tu mówi mistrz, jak powinno sie messerem robić Zucken, wiedz, że Zucken też jest także jedną z głównych
technik, i jest ich wiele i rozmaitych, i należy je stosować na mistrzów, który mocno wiążą na messerze
i są silni podczas Versetzen. Jeśli chcesz takich mistrzów zaskoczyć i zmylić, rób przeciw nim Zucken tak:
zwiąż za pomocą Entrusthaw jego messer na jego lewej stronie, Indes uderz tym samym ciosem na jego
prawą stronę, i kiedy messery się zderzą, Indes szarpnij ręką trochę do tyłu i zrób z uderzenia sztych,
i dźgnij w Zucken na jego lewą stronę w twarz.

68r
Item wiltu so laß das messer durchgen und schlag Im wider
Ein mit der stumpfen oder scharpffen schneyden zu seyner
rechten seytten auff dy obren zynnen und waß das durchgen
ist das wirstu hin nach untericht und sich eben das du
dy durchgen machest nach meyner maynung wann Ich dy
In dem messer anders bedewtten pin dann Im swertt etc
Item jeśli chcesz, zrób Durchgehen i uderz przeciw niemu tępym [krótkim] lub ostrym [długim] ostrzem
na jego prawą stronę w górne ćwiartki. Czym jest Durchgehen, zostaniesz pouczony później i wiedz, że
będziesz robić Durchgehen według mej opinii, gdyż.w messerze znaczą one coś innego niż w mieczu.

68v
Item haw Im von der rechten seytten oben starck zu dem kopff
fertt er dar und will verstetzen So zuck dein messer an dich
Ee wenn Er dar an pindet und stich Im zu der andren zynnen
der andren seytten das thu In allen treffen das messers etc fequir
aliud notabile
Item uderz go górą z prawej strony mocno w głowę, a jeśli będzie chciał zrobić Versetzen, szarpnij
[Zucken] twój messer ku sobie zanim cię tam zwiąże, i dźgnij go w inną ćwiartkę z innej strony. To czyń
we wszystkich złożeniach messera, sequir aliud notabile

69r
Item hatt er an deyn messer gepunden und stet er dann gegen dir
und wartt ab du dich wollest ab zyhen und als du wollest
zucken und pleyb am messer und zuck deyn messer untz
an dy mit der klingen an dich und stich am messer wider Eyn
pald zu dem gesicht oder prust und So du wilt zucken
So mustu deyn messer albeg winden gegen dem seynen das
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dy lang schneyd oben stee als du vor gehörtt hast etc
Item jeśli on cię związał na messerze i stoi przeciw tobie i czeka na ciebie, czy chcesz odejść [ze związania]
i skoro chcesz zrobić Zucken to zostań na messerze i szarpnij twój messer w dół klingą ku sobie i dźgnij
na messerze od razu w twarz lub pierś. Skoro chcesz robić Zucken, musisz twój messer zawsze zawijać
przeciw jego [messerowi] tak, by długie ostrze było u góry, jak usłyszałeś wcześniej
Item Trifstu In nicht recht mit dem stich so erbeyt mit dem
dupliren oder mit andren gutten stucken etc
Item jeśli nie trafisz go dobrze sztychem, pracuj za pomocą Duplieren lub innych dobrych sztuk.

69v
Item Ein anders zucken steestu In der pastey und hawt
er denn von oben auff dich auff deyn lincken seytten so
schreyt zmach auff deyn rechte seytten auß dem haw
und zuck den leyb auß dem haw und haw Im nach
der obren ploß und laß dir nicht an das messer pinden ;
Item inne Zucken. Jesli stoisz w Pastey, a on uderza od góry na twoją lewą stronę, wyjdź więc na twoją
prawą stronę spod uderzenia i oddal twoje ciało spod uderzenia i uderz go w górne otwarcia i nie pozwól
się związać na messerze.

70r
Item haut er dir von dem Luginslandt zu so du auch darin
stest so zuck in seym haw das messer an dich und laß in
nicht dar an kome sunder hawt er Vorwallner seyner rechtn
syttn zu deyner linkn so zuck deyn messer an dich und
schreyt auff seyn rechte syttn ein zwinachn zu und
schlag im zu den obre zynne das mag stu treybn
von paydn syttn. zc.
Item jeśli on uderza z Luginslandt’ta , a ty też tak stoisz, szarpnij w jego uderzeniu [w czasie, kiedy on
uderza] messer ku sobie i nie pozwól mu dojść [do związania], ale [niezrozumiałe] jeśli on uderzył ze swej
prawej strony ku twojej lewej, ściągnij twój messer ku sobie i wykrocz podwójnie na jego prawą stronę
i uderz go w górne ćwiartki. To możesz stosować z obu stron.

70v
Item hatt er dir an das messer gepundn auff deym linkn
syttn und will er umb schlagn zu der anre zynne
so versetz im nicht sunder schlag zu der andre zynne
und drtitt zwinach auß auff seyn rechte syttn und
schlag Im zu dem maul oder auff das haubt. zc.
Item jeśli związał cię z twojej lewej strony i chce uderzyć dookoła w inną ćwiartkę, nie rób Versetzen ale
uderz na inną ćwiartkę i wykrocz podwójnie [zrób dwa kroki spod uderzenia] na jego prawą stronę i uderz
go w gębę lub po głowie.

71r
Item aber gar ein gts zuckn wiltu das machen so thu
Im also ste stu in der hut luginslandt und hatt er dir an
deyn messer gepundn auff deyner linken syttn und eer
will umb schlagn zu deym rechtn syttn so zuck
deyn messer an dich und erhöch das gehultz fur das
haubtt das dy kurtz schneyd gegn dir stee und laß den
ortt nyder sinkn an deym linkn syttn ab und setz
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Im den ortt in seyn kelen oder prust und scheub in da
mit zu ruck. zc.
Item kolejna całkiem dobra Zucken. Jeśli chcesz ją zrobić, czyń tak: stań spokojnie w Luginslandt, a gdy on
związał cię na messerze na twojej lewej stronie i chce uderzyć dookoła na twoją prawą stronę. Więc szarpnij
twój messer ku sobie i podnieś rękojeść przed głowę tak, by krótkie ostrze było skierowane do ciebie i opuść
sztych na twoją lewą stronę i pchnij mu sztych w krtań lub pierś i odepchnij go tak od siebie.

71v
Stet offen dy pfort
Im feler gee da eyn mit ortt
Hie lert der meyster wye man mit dem ortt erbeyttn und
zuckn soll in dy feler und spricht stet offen zc. Das sol
du also verstan. Gee mit der zwerch nahendt an den ma
zu sym linkn syttn und thu samb du wolst schlagn
zu sym rechtn sytten und far ober deyn haubtt so du
kumbst ober dymit deynes habts das der ortt hindn hinaußn gett und das gehultz gegen dem man stee so schlag
nyder zu seym linkn sytten so du shene (?) zu seyner
linkn seyttn zu dem messer kumbt so hau nicht zu
seym messer das du das treffest sunder thu samb
du es treffen wollest Indes zuck nohendt bey seym
kreutz deyn messer an dich und stich im zu seynem
antlitz auff synem rechtn sytten das
dy kurtz schneyd unttn steh und
der daum auff der flech lig. zc
Tu uczy mistrz jak powinno się pracować sztychem i robić Zucken w zwodzie i mówi „Stoi otwarcie” itd.
To powinieneś rozumieć tak. Poprowadź Zwerchhaw w niego ku jego lewej stronie i czyń, jakbyś chciał
go uderzyć w jego prawą stronę i poprowadź ponad twoją głową tak, byś wyszedł sponad niej a sztych
wychodził ku tyłowi, a rękojeść była skierowana do przeciwnika. Więc uderz w dół w jego lewą stronę [to
jest Fehler] tak, byś doszedł wnet w jego lewą stronę ku messerowi. Więc nie uderzaj w messer, na który
natrafiasz, ale zrób tak, jakbyś chciał w niego [uderzyć]. Indes szarpnij blisko twój messer przy jego jelcu ku
sobie i dźgnij go w twarz z jego prawej strony tak, by krótkie ostrze było u dołu a kciuk leżał na płazie.

72r
haw deyn flech zum luginsland
durchzuck den ort zu handt
hatt er den stich versetzt
Indes fell zwinach er wertt geletzt
Kenstu dy maynung des texts soltu also verstan stett er
in der hutt luginsland so haw vo deyner rechten achsel
mit der flech gegn syem messer das dy lang scheyd
gegn dir stee und im haw so schreyt mit deynem
rechten fuß woll auff seyn rechte syttn zu seynem rechtn
fuß und haw gleych zu seynem messer und so dy messer
schix zu sammen wolln klitzn Indes zuck deyn messer
an dich mit dem gehultz gegen deyner linckn seytten und stach
Im den ortt starck an alle versatzung grob zu dem gesicht syner
rechtn seytten und merck das du im stich ym nachschreytest
deynem linken fuß mit deynem rechten das der schritt
zwivach wer zc.
Jeśli znasz przeslanie tekstu, powinieneś też rozumieć, że. Jeśli on stoi w postawie Luginslandt, to uderz
płazem z twojego prawego ramienia przeciw jego messerowi tak, by długie ostrze było skierowane ku tobie,
i w czasie uderzenia wykrocz prawą stopą na jego prawą stronę ku jego prawej stopie i jednocześnie uderz
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na jego messer, i jak tylko messery się zderzą, szarpnij Indes twój messer ku sobie rękojeścią ku twojej
lewej stronie i dźgnij go mocno, na wszystkie Versetzen grubiańsko [patrz Groben Schlag] w twarz z jego
prawej strony i bacz, byś w czasie sztychu podążył lewą stopą za prawą, by krok był podwójny.

72v
Item hast du in mit dem stich getroffen oder nicht so windt
nach dem stich Indes auff dein lincke seytten das der daum
an dem messe runden sey und dy lang schneyd gegen dem
man gekertt sey und far mit deynem messer ober dy mittn
deynes haubts zu deyner rechten seytten und thue
samb du Im zu seyner lincken sytten schlagen wolst
Indes far Im woll zu seyner rechten seytten Indes
far woll auff mit dem messer das der daum aber unden
sey und schreytt aber mit deynem rehten fuß woll auff
seyn rechten und schlag Im wider ein zu der selbign
seytten hinder seynes messers klingn dy kurtz schneyd
Im in das angesicht und schreyt aber nun mitz deynem
linckn fuß woll hinter seynem rechten und schlag Im in
den nack Indes wilstu magstu Im den treffer machen
wie unden gemalt stet. zc.
Item czy go trafiłeś sztychem, czy nie – zawiń Indes po sztychu na twojej lewej stronie tak, by kciuk był na
messerze od spodu, a długie ostrze przekręcone ku przeciwnikowi i poprowadź messer nad czubek [środek]
twojej głowy ku twojej prawej stronie i czyń, jakbyś chciał go uderzyć na jego lewą stronę. Indes poprowadź
w jego prawą stronę tak, by kciuk dalej był od dołu i jeszcze raz skocz prawą stopą ku jego prawej i uderz
go ponownie w tę samą stronę za jego klingą krótkim ostrzem w twarz i wykrocz więc twoją lewą stopą za
jego prawą i uderz go w kark. Indes, jeśli chcesz, możesz mu zrobić Treffer, jak namalowano niżej.

73r – główna, Durchlauffen
Ob er starck ist
Durchlauff zu aller frist
Der handt und arm soltu nahen
und weyslich wartt des vahn
der glider soltu war neme
der knypug soltu dich reme
hir sagt der meister der kunst aber vo eynem haubtstuck als Vorwallner dem durchlauffen und wye ma dem
man durchlauffen soll Nu merck dy durchlauffen und
dy ringn dy gehörn den meytrern zu treyben dy gern
ein lauffen und hoch auff mit dne armen und
verstzung lign und dy dich mit sterck wolln ober
dringen zc.
Tu mówi mistrz sztuki o kolejnej głównej sztuce czyli o Durchlauffen, i jak powinno się je robić. Zważ,
że Durchlauffen i Ringen należy używać przeciw mistrzom, którzy chętnie robią Einlauffen [wbiegają,
skracają dystans] i stają wysoko z rękami i robią wysoko Versetzen i którzy chcą cię mocno naprzeć na
ciebie górą.

73v
Item dy durchlauffen mach also hautt er gegen dir eynen
oberhau so hau auch gleych mit Im eyn den entrüsthau nahendt zu Im das dy hendt schix an eynander seuy Indes greyff mit deyner linken handt
hinter seynem elnpogn außbendig und scheub In von dir
auff seyn lincke seytten Indes laß deyn messer vallen und
greyff mit deyner rechten handt oder arm außbendigss
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in seym rechte knypug und heb In auff und wirff In
fürdich zc.
Item Durchlauffen rób tak: jeśli on uderzy przeciw tobie jakimś Oberhaw, uderz także jednocześnie
z nim Entrusthaw zbliżając się ku niemu, tak by dłonie skrzyżowały się ukośnie Indes złap lewą dłonią
na zewnątrz za jego łokciem i pchnij go od siebie na jego lewą stronę. Indes upuść messer i złap go prawą
dłonią lub ręką [złap dłonią, lub wsadź przedramię] od zewnętrz za jego prawe zgięcie kolana i podnieś
go rzucając przed ciebie.

74r
Item habt Ir payde an gepunden So pegreyff seyn rechte
handt mit deyner lincken und heb da mit hoch auff
und kum deyner lincken handt zu hilff mit deyner
rechten und wendt dich mit deynem ruck gegen In
und prich Im den arm ober deyn rechte achsen mit
peyden hendt zc.
Item jeśli obaj się związaliście, złap jego prawą dłoń twoją lewą i podnieś ją wysoko, i przyjdź jej z twoją
prawą do pomocy [złap oburącz], i obróć się plecami do niego i złam jego rękę oboma dłońmi na twoim
prawym ramieniu.

74v
Item habt ir an gepunden wy vor so greyff mit deyner
rechten handt In seyn rechte und kum deyner rechten mit
deyner lincken zu hilff vorn bey dem gelenck und wendt
deyn lincke achsel gegen seym rechten arm und heb den
hoch dar ober und prich Im den arm ober deyn lincken achsel
und maß dich das der elnpogen alwey auff dy achsel kum
und mach das wye unttn gemalt stett zc.
Item jeśli związaliście jak przedtem, złap prawą dłonią jego prawą, i pomóż twojej prawej dłoni lewą przed
nadgarstkiem i skieruj lewy bark ku jego prawemu podnosząc jego rękę wysoko do góry i złam mu rękę na
twoim lewym barku i uważaj, żeby łokieć zawsze trafiał na bark, i rób to tak, jak namalowano niżej.

75r
Item hatt er dir eyn geloffen und du Im wider so pegreeuff
sein rechte hand mit deyner linckn Inbendigs und reyb dye
von dir und heb Im den armm woll auff Indes lauff mit
dem haubt durch seinarm auff seyne rechte seytten und
ruck Im seyn rechten arm mit deyner lincken handt auff
den nacken und uber deyn lincke achseln und erheb
dich woll auff mit dem nack und mit den schultern
und prich Im den Arm starck dar uber
Item jeśli on zrobił Einlauffen, a ty mu też, złap jego prawą rękę twoją lewą od wewnątrz i ściągnij je
od siebie i podnieś mu rękę. Indes poprowadź głowę przez jego rękę [pod jego ramieniem] na jego prawą
stronę i pociągnij mu prawą rękę lewą dłonią na twój kark i nad twoje lewe ramię i podnieś się karkiem
i barkami do góry i złam mu tak rękę mocno na [karku].

75v
Item ein anders stuck hatt er dir ein geloffen und du
Im auch so pegreuyff seyn rechte handt mit deyner lincken
und heb Im seyn arm woll ubersich und gee mit dem
haubt durch den arm und greyff mit deyner rechten
handt in seyn rechte knypug und heb In mit den
schultern auff und greyff mit deyner rechten
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handt in seyn rechte knypug und heb In pey dem pein auff
und wirff In uber den ruck. zc
Item kolejna sztuka. Jeśli on zrobił Einlaufen i ty też, złap jego prawą dłoń twoją lewą i podnieś mu
rękę do góry i poprowadź głowę przez jego rękę [pod ramieniem] i złap prawą dłonią jego prawe zgięcie
w kolanie i podnieś go na barkach, i złap go prawą ręką w prawe zgięcie kolana i unosząc za nogę rzuć go
nad plecami [przez plecy].

76r
Item aber ein stuck Greyff mit der lincken handt in seyn
rechte und reyb dy von dir in deyn lincke seytten und
schreytt mit deynem rechten fuß
hindter seynen rechten und
greyff mit deyner rechten handt vorn umb seyn leyb
und wirff In furdich uber dy huff deynes rechten peyns
Item kolejna sztuka. Złap lewą dłonią za jego prawą i odepchnij ją od siebie na twoją lewą stronę, i wykrocz
prawą stopą za jego prawą i złap twoją prawą dłonią z przodu dookoła jego ciała [korpusu] i rzuć go przed
siebie przez biodro twojej prawej nogi.

76v
Item eyn anderes stuck wenn er dir in laufft mit auffgeracktem arm und du Im wieder so lauff Im durch mit dem
haubt durch seyn rechte achsen under seynem rechten arm
seyner rechten seytten und schreytt mit deynem rechten fuß forn
fur seyner rechten und far Im mit deynem rechten arm under
seynem rechten durch und hinten umb seynem leyb und
senk dich ein benig nyder und faß In auff deyn rechte
huff und wirff In hinter dich zc
Item następna sztuka, kiedy on robi ku tobie Einlauffen [wbiega, nabiega, skraca dystans], a ty też. Więc
przejdź głową przez jego prawe ramię pod jego prawą ręką z jego prawej strony i wykrocz prawą stopą przed
jego prawą, poprowadź prawą rękę pod jego prawą na drugą stronę od tyłu dookoła jego ciała i przykucnij
trochę wkładając go sobie na twoje prawe biodro i rzuć go za siebie.

77r
Item laufft dir eyner ein zu deyner rechten sytten und ist
hoch mit dem arm und du auch so halt deyn messer
zu dem seynem und far mit dem gehultz uber seyn
rechte handt und wendt dich an In mit deyner lincken
seytten an seyn rechte und spring mit deynem lincken fuß
fur seynen rechten und far mit dem arm hinten woll umb
seyn leyb und senck dich ein wenig nyder und faß In
auff deyn lincke hüff und wirff In fürdich auff seyn
antlitz oder laß In ein deyn messer vallen als du
woll weyst zc.
Item jeśli ktoś wchodzi [Einlauffen] na twoją prawą stronę i trzyma rękę wysoko, a ty tak samo, więc
trzymaj twój messer ku jego i poprowadź rękojeść ponad jego prawą dłoń i skręć się ku niemu twoją lewą
stroną do jego prawej, i skocz lewą stopą przed jego prawą i poprowadź rękę [lewą] od tyłu dookoła jego
ciała, i trochę przykucnij biorąc go na lewe biodro i rzuć przed siebie na twarz, lub opuść go na twój messer, jak już umiesz.
Item ob er dir zü starck wollt seyn das du In nicht
leychticklich mochst uber deyn huff werffn so far Im
mit dem gehultz deynes messers starck in seyn genick
und reyß da mit auff deyn rechte seyttn so wirffstu In
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genicklich treten
Item jeśli on jest za silny i nie możesz go łatwo rzucić przez biodro, poprowadź rękojeść twojego messera
silnie na jego szyję i pociągnij ją w ten sposób na twoją prawą stronę. Tak
�������������������������
go rzucisz sprawniej.

77v
Item wenn dir eyner ein laufft und hellt seyn messer
nyder und dy handt so greyff mit deyner lincken verkertn
handt in seyn rechte Inbendigs und spring mit deynem
rechten füß hinter seynen rechten und far mit deynen rechten
arm vorn umb seyn hals und wirff In also uber dy
rechte huff.
Item kiedy ktoś ci wbiegnie i trzyma swój messer nisko jak i dłoń, to złap lewą odwróconą dłonią za jego
prawą od wewnątrz i skocz prawą stopą za jego prawą i poprowadź prawą rękę od przodu dookoła jego
gardła i rzuć go przez prawe biodro.

78r
Item hastu In außbendigs gefast bey seynem rechten arm mit
deyner rechten handt so zeuch sere seyn rechte mit deyner
rechten und far mit der lincken handt aussen umb seyn
hals und wirff In uber deyn linckes peyn oder huff;
Item jeśli go złapałeś od zewnątrz za prawą rękę twoją prawą dłonią, pociągnij mocno jego prawą rękę
twoją prawą i poprowadź twoją lewą dłoń od zewnątrz wokół jego szyi i rzuć go przez lewą nogę lub biodro.
[ta akcja jest narysowana]
Item wenn dir eyner ein lauffett im messer und ist nyder
mit der handt so far mit deynem gehultz aussen Im aber
uber sein arm uber dy rechten handt und druck do mit
nyder und zeuch dy da mit woll auff deyn prust und
faß In mit der lincken handt bey seynem rechten olnpogen
und spring mit dem lincjen fuß fur seyn rechten und druck
In also dar uber;
Item kiedy on wchodzi z messerem i jest nisko z dłonią, poprowadź rękojeść od zewnątrz ponad jego ręką
ponad jego prawą dłoń i naciśnij w dół i przyciągnij ku twojej piersi i złap go lewą dłonią za jego prawy
łokieć i skocz lewą stopą przed jego prawą i naciśnij go przez nią.

78v
Item Gee an In wye vor und scheub In mit deyner lincken
handt auff seyn linke seytten auff seynen rechten arm und
far mit deyner rechten handt Indes hinter seynen rechten olnpogen und scheub In woll auff seyn lincke seytten und far
mit deyner lincken handt Inbendigs In sein rechte knypug
und schreytt mit deynem lincken fuß fur seyn lincken und
wirff In für dich zc.
Item idź na niego jak przedtem i pchnij go lewą dłonią na jego lewą stronę za jego prawą rękę i poprowadź
Indes prawą dłoń za jego prawy łokieć i pchnij go na jego lewą stronę i poprowadź lewą dłoń od wewnątrz
w jego prawe zgięcie kolana i wykrocz lewą stopą przed jego lewą i rzuć go przed siebie.

79r
Item der text spricht der glider soltu zc Wenn du zu Im
kumbst Im zufechten so fall Im mit der lincken hend
Inwendigs oben uber seyn messer und greyff Indes mit
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deyner lincken hand untten an deyn messer in die mit und
far starck mit deynem messer an das seyn außbendig und
spring mit gantzem leyb Indes auff seyn lincke seytten
so nymbstu Im das messer
Item tekst mówi „Kończyny powinieneś” itd. Kiedu podchodzisz do niego w Zufechten, spadnij lewą ręką
od wewnątrz nad jego messer i złap Indes lewą dłonią pod spodem za twój messer po środku [jego głowni] i poprowadź silnie twój messer na jego [messer] od zewnątrz i skocz Indes całym ciałem na jego lewą
stronę. Tak
�������������������������
zabierzesz mu messer.

79v
Item Gee an In als vor und far mit deynem lincken arm
uber seyn messer Indes far mit deyner lincken handt in dy
mitt deynes messers und laß den ort auff deyner lincken
seytten hyn auff gan und far Im Inwendigs mit dem gehultz
an seyn handt und spring auff deyn lincke seytten so ny
mbstu Im seyn messer;
Item idź na niego jak wcześniej i poprowadź lewą rękę ponad jego messerem. Indes poprowadź lewą dłoń
na środek twego messera i wznieś sztych na twoją lewą stronę i poprowadź rękojeść do wewnątrz na jego
dłoń i skocz na twoją lewą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

80r
Item hawtt er auff dich So spring mit dem pogen unter
sein messer und ergreyff mit deyner lincken handt aber
uber seyn messer und faß Indes dein messer mit deyner
linken handt In der mit und heb den ortt auff syn
rechte sytten und druck In Inn das gelenck seyner
rechten handt mit der scharpffen schneyden so muß er das
messer fallen lassen;
Item jeśli on uderza na ciebie, skocz z Pogen pod jego messer i złap lewą dłonią ponad jego messerem i złap
Indes twój messer lewą dłonią po środku i podnieś [twój] sztych na twoją prawą stronę i naciśnij mu na
nadgarstek prawej dłoni ostrym [długim] ostrzem, tak będzie musiał upuścić swój messer.

80v
Item thu Im als vor fall Im uber syn rechten arm und
kim der rechten zu hilff In messer als vor und far mit
dem fordren teyll deß messers zwischen sin handt und
messer Inbendigs und druck fast So nymbstu Im aber
das messer also soltu Erbeytten In dy glider des arms und
der handt mit dem ortt deß messers zc
Item czyń jak przedtem, spadnij ponad jego prawą ręką i pomóż prawej na messerze jak przedtem,
i poprowadź przednią część messera do wewnątrz między jego dłoń i messer i naciśnij mocno. Tak zabierzesz mu messer, tak powinieneś pracować sztychem messera na stawach jego ręki i dłoniach.
Item Du magst In auch mit dem ortt deß messers Inbendigs
In seyn derme schneyden;
Item możesz też od wewnątrz ciąć go sztychem messera w kiszki.

81r
Item aber Eyn messer Neme thu Im als vor So du
deynem messer zu hilff piß kummen mit deyner linken handt
so far untersich mit dem gehulz untten durch auff syn
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rechte sytten außbendigs far oben uber sayn rechte handt
und reyß starck auff deyn rechte sytten So nymbstu Im
aber syn messer zc
Item kolejne zabranie messera. Czyń jak przedtem. Więc gdy przyszedłeś na pomoc twojemu messerowi
lewą dłonią. Poprowadź w dół rękojeść, od dołu na jego prawą stronę na zewnątrz, poprowadź więc górą
ponad jego prawą dłonią i szarpnij mocno na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

81v
Item stee an man wye vor und far uber syn messer
mit dyner lincken handt und fall In dy mitten dynes
messers wye vor und far mit dem gehultz inbendigs
uber syn handt und Reyß auff dyn rechte sytten zc
Item stój przy nim jak wcześniej i poprowadź ponad jego messerem lewą rękę i spadnij na środek twojego
messera jak wcześniej, i poprowadź rękojeść do wewnątrz nad jego dłoń i szarpnij na twą prawą stronę
[Uwaga: Wnioskując z ryciny, jest tu błąd skryby – szarpnąć należy raczej na jego prawą stronę]

82r
Item haw Im den Entrusthaw zu syner rechten sytten Indes
fall zu gewappender hant zu der selbigen sytten und far
mit deynen gehulz oben uber syn arm und far Im aussen uber
syn arm und windt mit deym gehultz seyn handt starck
auff seyn rechte sytten ubersich so nymbstu Im das messer zc
Item uderz go Entrusthaw na jego prawą stronę. Indes upadnij na uzbrojoną dłoń [przejdź do półmiecza]
z tej samej strony i poprowadź rękojeść ku górze nad jego rękę i poprowadź na zewnątrz ponad jego rękę
[z twojego prawa na lewo] i zawiń mocno rękojeścią jego dłoń na jego prawą stronę do góry. Tak
���������������
zabierzesz
mu messer.

82v
Item aber Ein stuck fall mit deyner lincken handt uber
syn rechte Inbendigs und zuck dy In deyn lincke sytten
und laß dein messer vallen Indes greyff mit der rechten
handt In seyn rechte knypug und wirf In fur dich zc
Item kolejna sztuka. Spadnij lewą dłonią na jego prawą od wewnątrz i szarpnij ją na twoją lewą stronę
i upuść messer. Indes złap prawą dłonią za jego prawe zgięcie kolana i rzuć go przed siebie.
Item als du dy glenck der handt mit der swech des
messers und des ortz ersicht hast also magstu dy auch
ersichten mit dem gehultz des messers außbendigs und
Inbendigs und das messer Im alzo nemen als du oben
unterricht pist;
Item gdy dosięgłeś nadgarstek słabą częścią messera i sztychem, możesz je też dosięgnąć rękojeścią [w
kierunku] od zewnątrz i od wewnątrz i zabrać mu messer, jak byłeś uczony powyżej. [Das geht zu beide
seiten – to działa na obie strony]

83r
Bewappent durchwind swech zu handt
Messer nymb deyn schneyd sey ausser bebandt
Hir lertt der meyster aber Eyn gutz stuck und Eyn messer
nehmen und spricht Bewappent durchwindt zc Das
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soll du also versten haw mit dem Entrusthaw nahent
Zu Im Eyn zu syner lincken sytten und schlag umb zu
syner rechten sytten Indes fall zu gewappender hant und
wind dy swech oben hyn Eyn Inbendigs in das gelenck
seyner handt und windt durch uber syn handt und druck
dy fest auff deyn rechte sytten so nymbstu Im syn messer zc
Tu uczy mistrz dobrej sztuki i zabrania messera i mówi „Uzbrojony zawijaj na drugą stronę” itd. To
powinieneś rozumieć tak. Uderz Entrusthaw zbliżając się ku niemu na jego lewą stronę i uderz dookoła
na jego prawą stronę. Indes upadnij na uzbrojoną dłoń [przejdź do półmiecza] i zawiń górą słabą część
messera od wewnątrz na jego nadgarstek i zawiń na drugą stronę ponad jego dłonią i naciśnij mocno na
twoją prawą stronę. Tak
�������������������������
zabierzesz mu messer.

83v
Dy swech gewappendt uber handt ist winden
Windt gesenckt mit kurz linck solt pinden
Das soltu also versten fertt er dir In deyn hant und will
windten wye vor mit der swech seynes messers gewappend
Indes senck di spitzen dynes messers gegen der erden und
stee mit dem messer auff seyn linke sytten und schlag Im
dy kurz schnyd auff seyn kopff zc.
To powinieneś także rozumieć, że jeśli on idzie ci na dłoń i chce zawinąć uzbrojony jak wcześniej [napisano]
w słabą część swego messera [w półmieczu], Indes opuść szpic [sztych] twojego messera ku ziemi i stań
z messerem na jego lewej stronie i uderz go krótkim ostrzem w głowę.

84r
Kurtz schlecht er und gett mit lust
Piß schnell gewappend stößt dy prust
Siech (?) Das der mezer der kunst setz Ein widerpruch
wider den Eegemelten pruch und spricht kurz
schlecht er zc das soltu als verstan Tritt er mit
hangentten messer auf deyn lincke sytten und will dich
mit der kurtzen schneyden auff deyn kopff schlagen So
fall Indes schnel In dy gewappendt handt und stich
Im zu dem gesicht oder prust und stee vast nahend zu
Im zc
Patrz jak mistrz wykłada kontrę na namalowaną uprzednio kontrę i mówi „Krótkim uderza” itd. To powinieneś rozumieć tak. Jesli on kroczy z wiszącym [zwieszonym] messerem na twoją lewą stronę i chce cię
uderzyć krótkim ostrzem w głowę, Indes szybko upadnij na uzbrojoną dłoń i dźgnij go w twarz lub pierś
i stój zdecydowanie blisko przy nim.

84v
Durchlauff entrust
Den olpogen reyb handt zu prußt
Recht wiltu umb spring
Auff recht arm pruch gering
Hier lertt der meyster Eyn Einlauffen mit dem Entrusthaw
und thu Im also Gee mit dem Entrusthaw zu den
man starck das der daumen unten stee am messer auf der
Flech und haw Im zu der rechten sytten zu dem kopff mit
der stumpffen schneyden und zuck fast zu In mit dem
gehultz das dy hendt zu Eyn ander ruren Indes laß deyn
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messer fallen und pegreyff seyn handt bey dem
gelenk DarIn Er das messer hatt und Reyb dy umb und
nymb das gewicht bey dem olpogen und spring In dy
wag und wirff In uber deyn linkes peyn oder huff.
Tu uczy mistrz wbiegnięcia z Entrusthaw, i czyń je tak: Poprowadź Entrusthaw mocno na przeciwnika
tak, by kciuk był położony od spodu na płazie messera i uderz go w prawą stronę krótkim ostrzem w głowę
i szarpnij mocno ku niemu rękojeść tak, by dłonie zetknęły się. Indes upuść messer i złap jego dłoń za
nadgarstek dłoni trzymającej messer i wykręć ją wytrącając go z równowagi na łokciu i rzuć przez lewą
nogę lub biodro.

85r
Item wiltu daß ander stuck machen So laß deyn linken
arm hangen So du In gefast hast synen rechten arm auff
deyn prust So stoß mit deyner linken achsel und druck mit
deyner rechten handt seyn rechten arm fast uber deyn prust
und spring starck auff deyn rechter sytten zc
Item jeśli chcesz zrobić tę inną sztukę, zwieś lewą rękę. Więc złapałeś jego prawą rękę na twej piersi. To
pchnij jego prawą rękę mocno lewym ramieniem i naciśnij twoją prawą dłonią nad pierś i skocz mocno na
twoją prawą stronę.

85v
Item aber Ein stuck laufft dir einer Eyn und ist hoch
mit dem arm So lauff auch starck auff In das dy hendt
zusammen ruren und dring hoch ubersich mit dem arm
Und pregreyff do mit syn peide peyn In dy glenck der
knypug und heb In auff dy achseln deyner rechten oder
lincken sytten und wirff In uber ruck auff den kopff
Item kolejna sztuka. Jeśli ktoś podbiega do ciebie i trzyma wysoko rękę, więc ty także idź mocno na niego
tak, by dłonie się dotknęły i naprzyj na niego ręką wysoko do góry. I złap go za obie nogi za stawy w zgięcia
kolan i podnieś go na barku z twojej prawej lub lewej strony i rzuć go przez plecy na głowę.

86r
Item Greiff mit deyner lincken Handt dein rechte und laß
deyn messer vallen und windt mitt deyner lincken syn
rechte woll umb In deyn lincke sytten und schreytt
mit deynen rechten fuß fur seynen rechten und schlag deynen
rechten arm starck uber seynen rechten und druck starck
Indes In dein rechte sytten und swing dich auff dein
linke sytten und wirfst yn uber das recht pyn zc.
Item złap lewą dłonią twoją prawą i upuść messer i zawiń lewą [ręką] jego prawą w twą lewą stronę
i wykrocz prawą stopą przed jego prawą i zawiń twoją prawą rękę mocno na jego prawą i przyciśnij mocno
Indes do twojej prawej strony [boku] i pochyl się na twoją lewą stronę i rzucisz go przez prawą nogę.

86v
Item aber eyn stuck laufft er dir eyn zu deyner rechten sytten
so pregreuff syn rechte handt mit deyner lincken verkerten
handt Indes schreytt mit deynem rechten fuß woll auf seyn
rechten und far mit deyner rechten handt unter syn rechten
olpogen außbendigs uber syn arm und zeuch mit peyden
henden syn rechten arm auff deyn prußt und swing dich
starck auff deyn lincke sytten und schreytt mit deynem
rechten fuß fur synen rechten und wirff In uber deyn rechtes
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peyn zc
Item kolejna sztuka. Jeśli wbiegł na twoją prawą stronę, to złap jego prawą dłoń twoją lewą odwróconą
dłonią. Indes wykrocz prawą stopą na jego prawą i poprowadź twoją prawą rękę pod jego prawy łokieć od
zewnątrz ponad jego ręką i pociągnij oboma dłońmi jego prawą rękę ku twej piersi i pochyl się mocno na
twoją lewą stronę i wykrocz prawą stopą przed jego prawą i rzuć go nad prawą nogą.

87r
Item Greyff mit deyner rechten handt In syn rechte auß
bendigs und tritt mit deynen lincken fuß fur seyn lincken
Indes schlag deyn lincken arm In syn rechten heb mit
deyner rechten handt auff seyn rechte uber deyn lincken arm
und druck deyn lincken arm fast zu deyner prust und
druck mit der rechten untersich und wirff In fur dich
uber deyn linckes peyn zc.
Item złap prawą dłonią jego prawą od zewnątrz i wykrocz [lub kopnij, treten oznacza także kopać,
następować na] twoją lewą stopą przed jego lewą [lub jeśli kopnij, to w jego lewą a jeśli nastąp to na jego
lewą]. Indes uderz twoją lewą ręką w jego prawą, podnieś prawą dłonią jego prawą [rękę] ponad twoją
lewą ręką i przyciśnij mocno twoją lewą rękę do piersi i naciśnij prawą w dół i rzuć go przez twoją lewą
nogę. [K�������������������������������������������������������������������������������������������
opanie w lewą nogę przeciwnika spowoduje, że w momencie rzutu będzie on już padał na plecy
– w drugą stronę, niż próbujemy go rzucić.]

87v
Nymbt er das gewicht
wyder nym macht zu nicht
Indes erbeyt mit schnellikaytt
So wirtt seyn kunst nyder geleytt.
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder dy verß als
gesprochen ist Druchlauff Entrußt zc. Und spricht
nymb das gewicht zc Den pruch soltu also machen
Vellt er dir In deyn rechte handt mit seyner rechten
verkertten handt und will dir das gewicht mit der
linken pei dem olpogen nemen Indes weyl du empfindest
Das er deyn rechte handt Greyfft mit seyner rechten
Indes greyff behentlich mit deyner rechten auch In seyn
rechte und Greyff mit deyner lincken handt auch
an seynen rechten olpogen und spring mit deynen lincken
fuß fur seyn rechten und mach das stuck das er dir hatt
wollen machen und piß hehendt zc.
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw wersowi, w którym powiedziane jest „Durchlauff Entrust” itd. I mówi
„wytrąć z równowagi” itd. Tę kontrę powinieneś robić, j eśli on spada na twoją prawą dłoń swoją prawą
odwróconą dłonią i chce cię wytrącić z równowagi lewą [ręką] na łokciu, Indes kiedy tylko zauważysz [poczujesz], że cię chwyta za prawą rękę swą prawą, to Indes złap zwinnie twoją prawą także za jego prawą,
i złap lewą dłonią także za jego prawy łokieć i skocz lewą stopą przed jego prawą i zrób mu tę sztukę, którą
on chciał zrobić tobie. I��������������
bądź zwinny [szybki].

88r
Item aber eyn pruch will er dich fassen als so far mit deynen
gehultz uber seyn handt und fall mit der lincken handt
In dy mit deynes messers und leg dich mit dem lincken arm
und messer gewappend starck auff seyn arm und druck und
reyß starck auff deyn rechte sytten und schreytt mit deynen
linken fuß fur seyn rechten zc
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Item kolejna kontra, jeśli cię złapie jak [przedtem], poprowadź rękojeść ponad jego dłonią i złap za lewą
dłonią za tę trzymającą messer i połóż mocno lewą rękę i messer na jego rękę i naciśnij oraz szarpnij mocno
na twoją prawą stronę i wykrocz lewą stopą przed jego prawą.

88v
Item hatt er dir deyn rechte handt gefast mit seyner
rechten verkertten und will dir pey dem olpogen dassgewiss (?)
nemen Indes laß deyn gehultz uber seyn hand sincken
gegen der erden und Grayff mit deyner lincken handt unter
seyn handt In deyn gehultz des messers deyner rechten zu
hilff und reyß mit payden henden starck undersich und
haw Im durch syn kopff zc.
Item jeśli on złapał twoją prawą dłoń swą odwróconą prawą i chce ci wytrącić cię z równowagi na łokciu,
Indes opuść twoją rękojeść ponad jego dłonią ku ziemi i złap lewą dłonią pod jego dłonią za rękojeść messera
pomagając twojej prawej i szarpnij oboma dłońmi mocno w dół i uderz go przez głowę.
Item aber Eyn pruch hatt er dich gefatt als vor Indes
Will er dir das gebicht nemen bey dem olpogen zc Das stuck
vindest das daß F stett
Item kolejna kontra, jeśli cię złapał jak wcześniej i Indes chce wytrącić cię z równowagi na łokciu, [odpowiednią] sztukę znajdziesz tam, gdzie stoi F [nie udało się na razie odszyfrować, czym jest F, ani gdzie
stoi]

89r
Greuff linck wydersyns nymb gewicht
Bey olpogen trifstu es arm pricht
Hyr lertt des meyster Eyn hubsch stuck Do mit man eynen
den arm prechen mag wenn es anders recht gemacht
wyrtt und thu Im also Greyff mit deyner lincken handt
In syn rechte und zuck da mit In dy hoch auff deyn lincke
seytten Indes Greyff mit deyner rechten handt untten an synen
olpogen und druck mit deyner linken nyder syn handt gegen
deyner lincken seytten und streck Im den arm nicht gantz
durch laß Im den arm nicht zu krump (?) und heb Indes
mit deyner rechten handt seynen olpogen woll ubersich und
schreytt mit deynem rechten fuß hinter synen rechten zc
Tu uczy mistrz pięknej sztuki, którą można złamać komuś rękę, kiedy się ją dobrze zrobi, i czyń ją tak.
Złap lewą dłonią za jego prawą i szarpnij ją ku górze na twoją lewą stronę. Indes złap twoją prawą dłonią
od dołu za jego łokieć i naciśnij twą lewą jego dłoń w dół do lewego boku i nie wyprostowuj mu całkiem
ręki, nie pozwól mu też jej zgiąć. I podnieś Indes prawą dłonią jego łokieć do góry i wykrocz prawą stopą
za jego prawą.

89v
Item Eyn pruch wyder das gewicht nemen als gesprochen ist
durchlauff Entrust zc Hatt er dich gefast als vor und
will dir Indes das gewicht nemen bey dem olpogen so
far geschling (?) nyder mit dem olpogen starck In deyn rechte
sytten woll nyder an deynen leyp und schnell Im dy kurtz
schneyd deynes messers auff seyn kopff zc
Item kontra przeciw wytrąceniu z równowagi, jak powiedziano „Durchlauff Entrust” itd. Jeśli on cię złapał
jak poprzednio i chce cię Indes wytrącić z równowagi na łokciu, to poprowadź łokciem szybko w dół mocno
do twego prawego boku ku ciału i szybko [uderz] krótkim ostrzem twojego messera na jego głowę.
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90r
Item hatt er dich gefaßt bey deyner rechten handt mit seyner
rechten und will dir mit seyner linken das gewicht pey
dem elpogen nemen. Indes greyff Im und mit deyner rechten
stark seyn rechte handt und ruck dye fur dich und
schlag deyn linken arm über seyn ped arm und schreytt
mit deynem rechten fuß fur seynen rechten und pring (?) dich
auff deyn rechte seytn und werff In fure dich zc
Item jeśli on cię złapał za twoją prawą dłoń swą prawą [dłonią] i chce cię swą lewą wytrącić z równowagi
na łokciu. Indes złap silnie prawą dłonią jego prawą i pociągnij ją przed siebie i uderz [owiń, zarzuć] lewą
ręką ponad jego oboma rękami i wykrocz prawą stopą [na rysunku jest krok lewą] przed jego prawą i skręć
się na twoją prawą stronę i rzuć go przed siebie.

90v
Scheuß recht mit zucken
ober messer soltu armdrucken
Hier lertt der meyster aber eyn besmider stuck und spricht
scheuß recht zc Das soltu also verstan pegreyff seyn
rechte handt mit deyner linken verkerttn handt und ruck
In da mit eyn wenig gegen dir und scheuß deyn messer
Im untter seynen arm und far Im aussen an den elpogn
Und ober den arm und kum Im mit der kurtzen schneydn?
Im untter seyn hals an dy keln thu deyn gehultz
Indes aussen an deyn nackn und laß dy rechte handt von
deynem messer farn und kumm deyner lincken zu hilff
vorn mit deyner rechten vorn an seyn rechte handt und
schreytt mit deynem fuß hinter seynen rechten und reyß stark
untersich seyn arm zc
Tu uczy mistrz wyjątkowej sztuki i mówi „Strzel w prawo” itd. To powinieneś rozumieć tak: złap jego prawą dłoń twoją odwróconą lewą i pociągnij trochę ku sobie i wepchnij mu messer pod jego rękę i poprowadź
go od zewnątrz na jego łokieć i ponad rękę i dojdź krótkim ostrzem pod jego szyję na krtań. Połóż Indes
twoją rękojeść na twoim karku i wypuść z prawej dłoni messer i pomóż twojej lewej dłoni prawą na jego
prawej dłoni [złap go także prawą dłonią] i wykrocz [prawą] stopą za jego prawą i pociągnij mocno jego
rękę w dół.

91r
Der arm uberschossen
Ja kunstenlich denn beschlossen
Da mit In magst furn
Nottu zu lauffn oder nicht zu raxn
Hier sagtt der meyster von eym sostlichn stuck da mit
man syne ? beschlossen und halten mag wenn
er will so nott er den man mit dysem stuck das er still
muß sten fer oder lauff nulich lauffen muß und du In
notist das es In tynen stuck ? muß will es
anderes gehalten ? da bind ? das stuck von den ? meystern genandt ? umgewandt
Auff das da? stuck nicht gemeyn soll werdn. Man soll auch das nicht gemeyn machen und niemand
wissen lassen, denn es wird Im noch pezald
Tu mówi mistrz o takiej sztuce, przy pomocy której można przeciwnika zamknąć [w trzymaniu] i trzymać,
kiedy trzeba zmusić człowieka do stania nieruchomo, chodzenia lub biegania ze sobą. Tej sztuki nie wolno
rozpowszechniać [w skrócie – braki w transliteracji. Tekst nie zawiera opisu techniki, tylko jej zastosowanie jako chwyt transportowy.]
61

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

91v
Item du sollt das Ee gemalt stuck nicht offenbarn leych
bevort oder meysteren dye durch foms willen das stuck
gemayn mochtn machen auf daß daß so von anderer ?
soltn berdy Wenig man soll dy edlig ?
reyg nicht fur dy poeyn ? das ? durch dy ?
nich ungeeztt werden und getretten in das ? Nu will
du das stuck machen So thu Im also wenn er dyr eyn
lauffett In dem messer so laß deyn messer valln oder behalz
in deyner rechtn handt und greyff mit deym rechten verkerten
handt In seyn rechte ausbendig und hyb dy handt
untersich umb und mit deyner linke handt faß In bey
seynen rechten alpogn und spring mit deynem linken fuß fur
seynen rechten und halt seyn rechte handt auff mit deyner rechtn
handt hastu aber deyn messer noch in deyner hand so heb dy
selbig seyn rechte handt auf mit dem Kreutz deynes messers
und stoß dye uber deyn linken arm und geb In da mit
ubersich auff und druck stark under mit deyner linken handt
Ob aber er su starck wer So greyffmit deyner rechten handt
obn auf syn rechte achsel und ? Im dy wag an so
magstu In furn werffn schlagn haltn nottn wye du willt
Alzo hastu das stuck wye oben aber vor gemalt stett zc
Item nie powinieneś namalowanej sztuki otwarcie i lekkomyślnie używać przy mistrzach, którzy chcieliby ją rozpowszechnić [itd]. Teraz wykonasz sztukę. Czyń tak: kiedy on zrobi ci Einlauffen [wbiegnie
na ciebie, skróci dystans], upuść messer lub przytrzymaj w prawej dłoni i złap prawą odwróconą dłonią
za jego prawą od zewnątrz i popchnij rękę w dół i dookoła i lewą dłonią złap za jego prawy łokieć i skocz
lewą stopą przed jego prawą i przytrzymaj jego prawą dłoń twoją prawą. Jeśli jednak masz jeszcze messer
w dłoni, pchaj nim jego prawą dłoń jelcem i wepchnij ją [rękę] ponad twoją lewą rękę i pchnij tym do góry,
naciskając mocno lewą dłonią w dół. Lub jeśli jest zbyt silny, złap prawą dłonią górą za jego prawe ramię
i wyprowadź go z równowagi. Tak możesz go prowadzić, rzucić, uderzyć, trzymać jak chcesz. Tę sztukę
masz namalowaną wcześniej.

92r
Item So du zu dem man kumbst so faß In wye Ee
geschribn stett und so du In also gefaßt hast so fall
indes neben In auff deyn ars und Im fall wendt deynen
ruck an seyn rechte seyttn und hallt In vest durch
magstu Im ? ? und ? das er nicht
auff mag sten denn du laßt In gern auff Sunst must
er unter du ? sz
Item kiedy podchodzisz do niego, złap go jak jest opisane wcześniej i gdy go już złapałeś, Indes padnij na
dupę przy nim i w trakcie upadania zawiń się plecami na jego prawą stronę, przytrzymując go mocno.
[brak fragmentu tekstu] i nie będzie mógł wstać, chyba że mu pozwolisz – lecz będzie musiał [leżeć?] pod
tobą.

92v
Item wiltu In Im arm ? gehaben mit dem Eegemalten
stuck So pesall heimlich etlich dy Eynen sack verpringen
pey In haben auff der schull dy hint dem ? stenn und
faß In als Ee gemalt ist und So du In Inn dy wag gepackt
hast So fur In mit gewallt da dye mit dem sack sten
und hayß In da Eyn ? will er das nicht willentlich
thun so denn dy den sack auff haltn so grayff mit deyner
rechtn handt In seyn rechteß peyn ? bey dem ?
ausbendig und heb In da mit auff auff deyn rechte seytn
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und schreytt mit deynem linken fuß fur seyn linken und
wirff In In namen gottes in den sack und thu Im
schmach wye du willt sz
Item złapawszy go za rękę namalowaną uprzednio sztuką, to opłać potajemnie takich, którzy przyniosą
w jego pobliże worek i będą trzymali za plecami stojąc za nim i złap go jak namalowano [chodzi o technikę
z 92r]. I jak już go złapałeś w postawie wagi, to prowadź go siłą ku trzymającym worek i wrzuć go tam.
Jeśli nie będzie chciał po dobroci, złap prawą ręką od zewnątrz [za kostkę, według ryciny] jego prawej
nogi i podnieś na twoją prawą stronę i krocz lewą stopą przed jego lewą i rzuć go w imię Boże do worka
i zawstydź go, jak chcesz.

93r
Item Eyn auch beschlossen So Ir Im zuvechten zu sammen
kumpt So grayff Im bey seyn rechten arm mit deyner
linken handt so dan far mit deynem messer unter seyn
rechten arm und fall mit der linken handt In dy
mit deynes messers klingen und far da mit Im In
seynen rechten alpogn hyntn und drück mit der sterck
unter und ? genau Im In und heb mit deyner
rechten handt ser ubersich mit dem messer also ist er
aber beschlossen sz
Item inne zamknięcie. Jek podchodzicie do siebie w Zufechten, złap go za prawą rękę twą lewą dłonią, potem poprowadź messer pod jego prawą rękę i złap twoją lewą dłonią za twój messer za klingę i poprowadź
tak od tyłu w jego prawy łokieć i naciśnij mocno w dół i pociągnij silnie prawą dłonią jego [dłoń] do góry
messerem. Tak zostanie zamknięty [w trzymaniu].

93v
Item Eyn auch beschlossen fall Im uber seyn rechten arm
mit deynem linken und grayff indes aber mitten In dy
mittn deynes messers und var mit dem gehültz untten durch
seyn arm In das gelenck des rechten alpogns ausbendigs
und wendt deyn linke seyttn an seyn rechte und druck
mit dem gehultz zu gewappend handt faßt ober nyder
und statt behendt an In daß er aus dem pandt nicht
kumme mit Alzo ist er ? und beschlossen sz
Item jeszcze jedno zamknięcie. Upadnij mu ponad jego prawą rękę twoją lewą i złap Indes środek twojego
messera i poprowadź rękojeść pod spodem przez jego ręką na prawy łokieć od zewnątrz i zawiń [zwróć]
twoją lewą stronę na jego prawą i naciśnij rękojeścią ku uzbrojonej dłoni mocno z góry na dół i bądź zwinny,
żeby nie mógł wyjść ze związania. Tak oto on zostanie zamknięty.

94r – poboczne – Ungenant (nienazwane)
Der handt zu prust reybn
willtu den Ungenanttn den starkn treybn
Spring und gach
Den linken arm Uberschlag
Hier hatt der meyster Eyn kunstlich haltn und stuck und
so du solst In dem stuck auff deym arm So magstu den
man haltn dass er nicht auff mag sten und das stuck
haysst de ungenant und ist der pestn stuck rynb und
gehoert zu treybn gegen die starkn wye hernach geschribn
statt sz
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Tu ma mistrz kunsztowne trzymanie i sztukę, i ty powinieneś [stosować] tę sztukę na ramionachTak
możesz trzymać kogoś, i on nie będzie w stanie wstać, a sztuka nazywa się Nienazwaną i jest najlepszą
sztuką. I należy jej używać przeciwko silnym [przeciwnikom] jak będzie poniżej opisane.

94v
Item wiltu das Ee gemalt stuck machen So thu Im also
hau zu seyner linken seyttn mit dem Entrusthan
Indes ruck nohent zu In an seyn gehultz mit deynem
messer Indes lass deyn messer fallen und grayff mit
deyner rechten verkertten handt In seyne rechte Und
wendt dich umb mit der linken seyttn an seyne
rechte und tritt mit deynem linken fuß fur seynen
rechten und ruck seyn arm auff deyn prußt und schlag
deynen linken arm oben seynen rechten arm und leg dich
mit gantzer sterck da auff und spring auf deyn
rechte seyttn So prichstu Im den arm zu wye ?
vor gemalt stett?
Item jeśli chcesz zrobić namalowaną wcześniej sztukę, czyń tak. Uderz na jego lewą stronę Entrusthaw.
Indes podciągnij blisko ku niemu na jego rękojeść twój messer. Indes upuść messer i złap prawą odwróconą dłonią za jego prawą. I skręć się [skieruj się, obróć się] dookoła lewą stroną [bokiem] ku jego prawej
i krocz lewą stopą przed jego prawą i pociągnij jego rękę na twoją pierś i uderz lewą ręką u góry w jego
prawą rękę i połóż się z całej siły tam [na jego prawą rękę] i skocz na twoją prawą stronę. Tak złamiesz
mu rękę jak namalowano wcześniej.
Item wiltu In den werffn und so haltgen daß er nicht auff
kann stan Indes so du dich pist wenden auff deyn rechte
seyttn Indes vall auff deyn ars auff dy erden So muß
er mit dir fallen und fellt auff seyn antlitz neben dich
Also kan er nicht auff sten den du hast In last auff und
thu Im wye untten gemalt statt sz
Item jeśli chcesz go rzucić i tak trzymać, by nie mógł wstać, Indes kiedy się będziesz skręcał na twoją
prawą stronę, Indes padnij na dupę na ziemię, tak będzie on musiał paść z tobą na twarz przy tobie. Tak
oto nie może on wstać, chyba że mu pozwolisz, i czyń, jak namalowano niżej.

95r
Nach link seyne rechtn
Dy achseln stoß hinter spang Im bechten
Item das stuck treyb also wenn du mit der Zufechten
zu dem ma kumpst so vach Im seyn rechte handt
mit deyner linken verkerten handt und scheyb dye umb
In deyn linke seyttn und zeuch dy vall fur dich
hyn und thu als du In wollest mit dem Gehultz In
das angesicht stossen und schreytt indes mit deynem
rechten fuß hinter seynen rechten und stoß In mit dem
gehültz oder mit deym rechten arm starck ? in seyn
achsel und reyb dich Eyn benig mit dem leyp auff
deyne linke seyttn und wirff In uber deyn rechtes
peyn sz
Item rób tę sztukę, gdy podchodzisz do niego w Zufechten. Złap jego prawą dłoń twoją lewą odwróconą
dłonią i szarpnij dookoła na twoją lewą stronę i pociągnij dobrze za siebie w tył i czyń tak jakbyś chciał
pchnąć go rękojeścią w twarz. I wykrocz Indes prawą stopą za jego prawą i pchnij go rękojeścią lub prawą
ręką mocno w ramię [bark] i skręć się trochę ciałem na twoją lewą stronę i rzuć go przez prawą nogę.
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95v
Dy achseln will er stossen
den alpogn solt vedzossen
Hier sagtt der meyster Eyn pruch wyder das abgemalt stuck
und spacht also dye achseln zc Das soltu also verstan
hatt er deynen rechtn arm gefangen mit seynem linken und
und ist mit dem rechten fuß geschritten ? deynen rechten und
will deyne achsel stossen Indes so er stossen will So nymb
deyne linke handt und far Im da mitt hynttn an seynen
alpogn und scheub In von die auff seyne linke seyttn oder
schlag Im deyn linken arm stark oben uber seynen rechten
und wendt dich stark auff deyn rechte seyttn sz
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw odmalowanej sztuce i mówi „Ramiona” itd. To powinieneś rozumieć
tak: jeśli on złapał twoją prawą rękę swą lewą i wykroczył z prawą stopą [za] twoją prawą [stopę] i chce
pchnąć twoje ramię [bark], Indes jak tylko będzie chciał pchnąć, weź twoją lewą dłoń i poprowadź ją za
jego łokieć i pchnij go od siebie na jego lewą stronę, lub uderz go mocno twoją lewą ręką górą nad jego
prawą i skręć się mocno na swoją prawą stronę.

96r
Item aber ein anderer pruch hatt er dich gefasst wye vor
so schlag deynen lincken arm starck uber seynen rechten
und schreytt mit deynem lincken fuß fur seynen rechten
und druck oben mit deynem lincken arm fast unter seyn
payd? arm und wendt dich starck auff deyn rechte seyttn
wye unden gemalt statt etc.
Item kolejna kontra, jeśli cię złapał jak wcześniej, zarzuć twoją lewą rękę mocno ponad jego prawą i wykrocz lewą stopą przed jego prawą i naciśnij z góry w dół mocno lewą ręką pod jego obie ręce i skręć się
mocno na twoją prawą stronę jak namalowano poniżej.

96v
Haut er auff dich rechtens
entrust und wartt vechtend
Mitt link seyne rechten vahn
fecht uberschlag so mag dir kein schad nahn
Hyr sagtt der meyster uber eyn guttes stuck und spricht
hautt er auff dich zc Das soltu also verstan Ge
gestrakt auff In mit eynem entrusthaw und vach seynen
rechten arm mit deynem lincken arm oder handt und
ker dy umb und laß deyn messer vallen und far Im untten
durch den arm und schlag Im deynen rechten arm außwendig
In das gelenk des olpogens und ruck seyn olpogn In deyn
prust und leg dich starck mit deym leypp dar auff wiltu
In werffn so schreytt mit deynem rechten fuß hinter seynen
rechten etc.
Tu mówi mistrz o dobrej sztuce i mówi „Jeśli on uderza na ciebie” itd. To powinieneś rozumieć tak:
poprowadź na niego wyprostowaną [ręką] Entrusthaw i złap jego prawą rękę twoją lewą ręką lub dłonią
i obróć ją dookoła [w sensie wykręć wokół osi] i upuść messer i idź pod jego [prawą] ręką na drugą stronę
i uderz mu twoją prawą ręką od zewnątrz w staw łokciowy i pociągnij jego łokieć ku twojej piersi i połóż
się mocno ciałem [szarpnij całym ciałem za trzymaną prawą rękę przeciwnika z góry w dół? Wydaje się to
wynikać z ryciny]. Jeśli chcesz go rzucić, wykrocz prawą stopą za jego prawą.
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97r
Will er um vechtn
uberschlagn den rechtn
den soltu durchfaren
Er ist gefangen als in eynem garn
Hyr sagtt der meyster eyn pruch wyder das Ee gemalt
und spricht will er ? Das soltu verstan
fellt er dir mit seyner lincken handt in deyne rechte
und will mit seyner rechten untten durch farn durch
deyn rechten arm und will dir den außwendigs
schlagn in das gelenk deynes alpogens Indes laß
deyn messer fallen und reyb deyn rechte handt auf
seyner rechten unter sich und far unter seynem rechten arm
untten durch und far hintten uber seynen rechten arm
untter deyn rechte achseln und druck seyn handt an
deyn leyb und wendt deyn lincke seyttn an seyn
rechte und fall mit deynem lincken arm ? oder
handt oben uber seyn lincke achsel und pring dich
auff deyn rechte seyttn und fall auff deyn ars und halt
In und sitz neben Im wye untten gemalt stett
Tu omówi mistrz kontrę przeciwko namalowanej wcześniej sztuce i mówi: „Jeśli on chce dookoła” itd. To
powinieneś rozumieć, że jeśli on upada ci swą lewą dłonią na twoją prawą i chce prawą poprowadzić pod
twym prawym ramieniem na drugą stronę, i chce cię uderzyć od zewnątrz w staw łokciowy, Indes upuść
messer i popchnij jego prawą dłoń twoją prawą dłonią w dół i poprowadź pod jego prawą ręką na drugą
stronę i poprowadź od tyłu nad jego prawą ręką pod twoje prawe ramię i przyciśnij jego rękę do twojego
ciała i skręć się lewą stroną ku jego prawej i upadnij lewą ręką lub dłonią od góry na jego lewe ramię
i skocz [ lub przemieść się, od bringen] na twoją prawą stronę i padnij na dupę i trzymaj go siedząc przy
nim, jak namalowano poniżej.

97v
Item das untten gemalt stett Ist nichts ? etc.
Item to, co namalowano niżej, nie jest [?]

98r
Item greyfft er dir mit seyner lincken verkertn handt
In deyn rechte und will seyne rechte schlagen uber
deyne rechte In das gelenck des alpogenß als vor Indes
piß behendt und lass deyn messer fallen und reyß
deyn rechte handt Inwendigs auß seyner linken und
far untten durch seyn lincken arm mit dem schlag
hintten mit deynem rechten arm uber seyne linke stark
von oben wyder und wendt deyn rechte seyttn an
seyn lincke und wirff In starck uber deyn rechte
huff etc.
Item jeśli łapie cię lewą odwróconą dłonią za twoją prawą i chce swoją prawą uderzyć nad twoją prawą
w staw łokciowy jak wcześniej, Indes bądź zręczny i upuść messer i wyrwij twą prawą dłoń do wewnątrz
z jego lewej i poprowadź dołem przez jego lewą rękę uderzając od tyłu prawą ręką ponad jego lewą mocno
od góry, skręć się prawą stroną ku jego lewej i rzuć go mocno przez prawe biodro.

98v
Item thu Im wye Ee gemalt ist So du In auff
dy huff gepracht hast so greyff mit deyner lincken handt
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hinter dich In seyn linke knypug und heb In woll
auff deyn schultern und wurff In fur dich auff deyn
lincke seyttn etc.
Item uczyń mu jak namalowano poprzednio. Skoro tylko wziąłeś go na biodro, złap lewą dłonią za sobą za
jego lewe zgięcie w kolanie i podnieś go na barkach i rzuć go przed siebie na twoją lewą stronę.

99r
[tekst nieczytelny]

99v
Item hatt er dich gefaßt mit seyner linken handt als
vor Indes senck deyn gehultz woll uber seyn lincke
handt und kum mit deyner lincken handt deyner
rechten zu hilff untten an dem gehultz und reyß
mit deynen peyden hendn starck untersich und hau Im
zu dem kopff und schreytt Indes mit deynem lincken
fuß zu ruck Du solt auch wissen daß du mit dysen
Ee gemaltn bruchn schnell seyn sollt das er dich
nit In dy wag pring? etc.
Item jeśli cię złapał jak wcześniej swą lewą dłonią, Indes opuść twoją rękojeść na jego lewą dłoń i przyjdź
lewą dłonią twojej prawej u dołu na rękojeści do pomocy i pociągnij obiema dłońmi mocno w dół i uderz go
w głowę i wykrocz Indes lewą stopą do tyłu. Powinieneś także wiedzieć, że przy tej wcześniej namalowanej
kontrze [98v] musisz być szybkim, żeby nie doprowadził cię do wagi [że przeciwnik będzie stał w postawie
wagi, czyli stabilnej?].

100r
Recht mit linck ler arm beschlyssen
hallt In vast zu verdyssen
Mitt messer ler arm tauchn
Wiltu der beschlyssen pruchn
Hyr sagtt der meystr aber von eynem beschlyssn und spricht
Recht mitt linck zc Das soltu also verstan haut er auff
dich Eyne allhaw / OBERHAW? So haw gegen Im den Entrusthaw und
kum nohent Zu In das dy hend Zusame zurn Indes
halt den rechtn arm starck an synen rechtn das deyn handt
Ewchling an synem stee und schlag Indes deyn linckn arm
In das gelenck synes olpogens synes rechtn arms außbendigs
und far mit der linckn handt Inwendigs auff deynr
rechtn arm und leg dich mit der prust auff den selbgen
arm als das seyn olpogn an deyn prust kum und druck
vast mit deyne peydn hendn als ist er abr
beschlossen zc
Tu mówi mistrz o jeszcze jednym zamknięciu i mówi „Prawą z lewą” itd. To powinieneś także rozumieć:
jeśli on uderza na ciebie od góry [Oberhaw wydaje się najbardziej prawdopodobnym tekstem w orginale,
sądząc z opisu sekwencji], uderz przeciw niemu Entrusthaw i podejdź bliżej do niego tak, by dłonie się
spotkały. Indes trzymaj prawą rękę mocno przy jego prawej tak, by twoja dłoń była na jego i uderz Indes
twoją lewą ręką na jego prawy staw łokciowy od zewnątrz i poprowadź lewą dłoń od wewnątrz na twoją
prawą rękę i połóż się piersią na tą samą rękę jak [tylko] jego łokieć trafi na twoją pierś i naciśnij mocno
obiema dłońmi. Tak będzie zamknięty.

100v
Item aber eyn beschlyssen greyff mit deyner lincken handt
67

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

uber synen rechtn arm woll zu dem olpogen und mit
der selben lincken handt far hyn ab außbendigs hinter
syn arm und nym mit deyner linckn deyn messer in
der mittn und laß den ortt beseyt neben deyner lincken
seytten hyn auß gan und schraytt mit deynem rechtn fuŻ
hynter synen rechtn und stoß In als mit deynem messer
oder arm auff syn rechtn achseln und druck mit deyner
lincken handt synen rechtn arm fast in deyn lincke seyttn
und wurff In uber deyn rechtes payn oder leg Im das
gehultz an den hals In syn genick auff syner rechtn
seyttn zc
Item jeszcze jedno zamknięcie: złap lewą dłonią ponad jego prawą rękę za łokieć i tą samą lewą dłonią
poprowadź na zewnątrz w dół za jego rękę i złap lewą twój messer w środku i opuść sztych messera na
bok przy twojej lewej stronie i wykrocz prawą stopą za jego prawą i pchnij go messerem lub ręką w jego
prawe bark i naciśnij lewą dłonią jego prawą rękę mocno na twą lewą stronę i rzuć go przez prawą nogę,
albo połóż mu rękojeść na szyję na kark z jego prawej strony

101r
Item gee Im aber durch mit dem messer als vor das dir seyn
messer kum unter deyn linckr uchsen und far Im mit dem
gehultz unter seynen hals auff seyner lincken seytten und schrayt
mit deynem rechtn fuß hinter synen rechtn und wendt dich
Eyn wening gegn deyner lincken seyttn und druck In uber
deyn rechtes peyn zc
Item zrób mu Durchgehen messerem jak przedtem tak, by jego messer trafił pod twoje lewe ramię [bark]
i poprowadź rękojeść pod jego gardło z jego lewej strony i wykrocz prawą stopą za jego prawą i skręć się
trochę ku twojej lewej stronie i naciśnij go ponad twoją prawą nogą.

101v
Beschlossen so er dich hatt
mitt druckn er dir macht natt
Deyn messer solt senckn
Auff linck starck ler swenckn
Hir lertt der meyster Ein pruch wyd dy Eegemeltn beschlissen
und spricht beschlossn er dich zc Das soltu alzo verstan
hatt er dir griffen mit dem linckn arm In das Glenck
deynes rechten olpogens außbendigs und mit seyner rechten unter
deynem rechten und hatt deyn arm auff deyn prust gefast und
will dich da mit uber ruck druckn Indes stee streyteß
gegen Im und laß deyn messer sinckn nyder In deyn linckr
uchsen und greyff mit deyner lincken handt In seyn arm
nahendt bey der achsel und schraytt mit deynem rechtn fuß
hinter seynen rechtn und reyb dich umb auff deyn linckn seyttn
und wirff In uber deyn rechtn fuß zc
Tu uczy mistrz kontry przeciw namalowanemu uprzednio zamknięciu i mówi „Gdy cię zamknął” itd. To
powinieneś rozumieć tak. Jeśli on złapał cię lewą ręką za prawy staw łokciowy od zewnątrz a swą prawą
pod twoją prawą, i przycisnął ci rękę do twej piersi i chce cię nacisnąć przez plecy, Indes stój [wojowniczo?]
przeciw niemu i opuść messer pod twą lewą pachę i złap lewą dłonią jego rękę przy barku i krocz prawą
stopą za jego prawą i pochyl się dookoła na twoją lewą stronę i rzuć go przez twoją prawą stopę.

102r
Item abr eyn pruch hatt er dich gefast mit synr rechtn
untter deynr rechtn und mit syner linckn geschlagn
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yn deynr rechtn olpagn als vor So fall In dy mit deynes
messers mit deym linckn handt und far auff mit der
klingn In dy hoch und far mit deym gehultz obr syn
peydr arm und schreyt mit dem linckn fuŻ fur seynen
linckn und druck mit dem gehultz starck von obn
nydr und mit deynr linckn arm scheub starck syn
achsln nyder und wirff yn ober deyn linckes payn
Item kolejna kontra, jeśli on złapał cię prawą ręką pod twoją prawą i lewą uderzył w twój prawy łokieć
jak poprzednio. Więc upadnij na swój messer lewą dłonią i poprowadź klingę wysoko i poprowadź rękojeść
ponad jego obie ręce i wykrocz lewą stopą przed jego lewą i naciśnij mocno rękojeścią z góry na dół a lewą
ręką pchnij mocno jego ramię [bark] w dół i rzuć go przez twoją lewą nogę.

102v
Item hatt er dich gefast als so stoŻ mit deym linckn handt
synr rechtn olpagn woll auff syn rechtn syttn und schlag
In mit deynr messer auff syn kopff zc
Item jeśli cię złapał, pchnij go lewą dłonią w jego prawy łokieć na jego prawą stronę i uderz go messerem
na głowę.

103r – główna, Abschneiden
Nut vergy der schnytt
Zwen unttn zwen obn mitt
Hir sagtt der meyster von den schnyttn und von Iren
eygnschaftn und spricht des Ir vyer syn dy zwen
erstn als dy zwen obn gehorn zu treybn gegn den
vechtern dy auŻ dem pandt gen und dy mit dem messern
gern umb schlagn zu den andre zynne das pruchtt
der schnytt also wenn Er dir mit dem versetzn odr sinst
an deyn messer pyndett zu deym linckn syttn und
schlagt er denn paldt umb mit dem entrusthaw oder
sinst zu deym rechtn syttn so spring auŻ dem haw
mit dem linckn fuŻ auff syn rechtr syttn und fall
Im mit der scharphen schnaydn obr syn arm und
druck In mit dem schnyt von dir das soltu albogn
treybn wenn er auŻ der versatzung schlecht zc
Tu mówi mistrz o cięciach i ich cechach charakterystycznych i mówi, że jest ich cztery. Dwa pierwsze,
czyli dwa górne, należy używać przeciw szermierzom, którzy wychodzą ze związania i chętnie uderzają
dookoła w inną ćwiartkę, to łamie Schnitt [się cięciem]. Kiedy on wiąże z Versetzen lub inaczej na twój
messer z twojej lewej strony i potem od razu uderza dookoła Entrusthaw lub inaczej na twoją prawą stronę,
wyskocz spod uderzenia lewą stopą na jego prawą stronę i spadnij ostrym ostrzem na jego rękę i odepchnij
go cięciem od siebie. To powinieneś stosować zawsze, kiedy on uderza zrobiwszy Versetzen.

103v
Item ligtt er auff deym rechtn syttn bey dem orn und du
ligest an synr messer unttn odr obn so er denn will umb
schlagn zu der andre zynne deynes linckn orms so schneyd
In mit der kurtzn schneydn In syn rechtn arm Inbendigs
das ist der and schnydt zc
Item jeśli on leży na twojej prawej stronie przy uchu, a ty leżysz na jego messerze od dołu lub od góry,
i on chce uderzać dookoła ku innej ćwiartce lewego ucha, to tnij go krótkim ostrzem w jego prawą rękę od
wewnątrz, to jest następne [drugie] cięcie.
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104r
Item dy andre zwen schnytt gehorn zu treybn gegn den
vechter dy do Eyn lauffen mit auff gestracktm arm und
dy schnytt treyb also wenn Er dir an das messer pindt
Es sy mit Versatzung od sinst fertt der denn hoch auff
mit dem arm und laufft dir Eyn zu deynr linckn syttn
so verbent deyn messer das der daumn unttn kum und mit
der scharpffn untt syn gehultz In syn arm und druck mit
dem schnytt obersich zc
Item następne dwa cięcia należy stosować na szermierzy, którzy robią Einlauffen [wbiegają, skracają
dystans] na wyprostowanej ręce. Zatem stosuj cięcia, kiedy on związuje cię na messerze przez Versetzen
lub inaczej. Jeśli on pójdzie wysoko z ręką i zrobi ci Einlauffen [skróci dystans] ku twojej lewej stronie,
przekręć twój messer tak, by kciuk był u dołu a ostre [ostrze trafiło] pod jego rękojeścią na jego rękę
i naciśnij tnąc w górę.

104v
Item laufft er dir Ey auff deyn rechtn syttn so verbendt deyn
messer das der daumn unttn kim mit der kurtzn schneydn unter
syn gehultz In syn arm und druck mit dem schnytt obersich
also hastu dy vyr schnytt und wenn du dich recht das ayn
schickn kanst so magstu dyn treybn In alln an pyndn zc
Item jeśli on robi Einlauffen [wbiega, skraca dystans] na twoją prawą stronę, przekręć messer tak, by
kciuk był od spodu i krótkim ostrzem pod jego rękojeść i naciśnij z cięciem w górę. Tak więc masz cztery
cięcia i gdy będziesz potrafił je zastosować, możesz ich używać we wszystkich związaniach.

105r
Will er auŻ dem pandt ruckn
Dy handt soltu Im druckn
Hyr sagtt der meystr wyr man Eyn schnyt In den andrn
wechsln solt und spricht will er auŻ zc Das soltu also
verstan wenn dir eynr an an gepundn hast auff syner
rechtn syttn und Ir hgett ped Im hangndn ortt auff der
selbign syttn Indes so er umb schlich schneyd In an syn
arm obrsich mit der kurtzn schneydn Indes wendt deyn messer
und auff syne arm und schneyd Im den obrn schnyd obr
den selbgen arm zc
Tu mówi mistrz, jak powinno się zmieniać z jednego ciącia na drugie i mówi „Jeśli on chce [wyjść ze
związania – tekst z Merkwersa]” itd. To powinieneś tak rozumieć, kiedy ktoś cię związał z jego prawej
strony, i zdążacie obaj do wiszącego sztychu z tej samej [jego strony], Indes jak tylko on cię okrąży dookoła,
tnij na jego rękę na górze krótkim ostrzem, Indes zwróć messer ku jego ramieniu i tnij go górnym cięciem
po tej samej ręce.

105v
Item laufft dir eynr zu deynr rechtn syttn Eyn mit auffgerackm
arm So windt Im deyn messer mit der kurtzn schneydn unt
syn gehultz In syn armund druck vast obersich und schreyt
auff syn linckr syttn und laŻ das gehultz unttn durch gen
und wendt das messer mit der langn scheydn obr syn arm
In den obrn schnytt Druck von dir auch magstu schneydn
den man auff syn hals an syn prust und dy schnytt treybn
danach als dir der man stett zc
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Item jeśli on wchodzi na twoją prawą stronę na wyprostowanej ręce, zawiń twój messer krótkim ostrzem
pod jego rękojeść na jego rękę i naciśnij mocno w górę i krocz na jego lewą stronę i przejdź rękojeścią dołem
na drugą stronę i zwróć messer długim ostrzem na jego rękę w górnym cięciu [i] naciśnij od siebie. Możesz
także ciąć go po gardle, przez pierś i stosować cięcia tak, jak ci się [przeciwnik] ustawi.

106r
Dy handt will er schneydn
Messer neme solt nicht meydn
Hyr sagtt dr Mere der kunst wyr man dy schnytt prechn
soltt und spricht dy handt zc Das soltu also verstan
Schneydt er dir In deyn rechtn arm auŻbendigs Indes laŻ
deyn gehultz und handt auff seyn swertt und greyff mit
deynr linckn handt obn In seyn gehultz hym sym handt
und reyŻ starck auff deyn rechtn syttn zc
Tu mówi mistrz sztuki, jak powinno się kontrować cięcia [Schnitt] i mówi „Dy handt” itd. To powinieneś
tak rozumieć. Jeśli on tnie w twoją prawą rękę od zewnątrz, Indes opuść twoją rękojeść i dłoń na jego miecz
[!!!!] i złap lewą dłonią na górze za jego rękojeść za jego dłonią i szarpnij mocno na twoją prawą.

106v
Schneydt er dir dy handt
Olpogn stoŻ sy dir Gekandt
Hyr sagtt der meystr Eyn ander pruch wider dy schnytt und
das soltu also versten wiltu umb schlagn Zu synr rechtn
syttn Indes schneytt er dich aussen In deyn arm od handt
So stoŻ Indes mit deynr rechtn ohlpagn auff seyn messer auff
der selbign syttn do er dich schneydt und schlag Im Euchling
dy kurtz schneyd auff seyn kopff zc
Tu mówi mistrz kolejną kontrę przeciw Schnitt [cięciu ] i to także powinieneś rozumieć. Jeśli chcesz
uderzać dookoła w jego prawą stronę, a on cię Indes tnie w rękę lub dłoń od zewnątrz, odepchnij Indes
twoim prawym łokciem jego messer na tej samej stronie na której on ciebie tnie i uderz go równocześnie
krótkim ostrzem w głowę.

107r
Schneydt er dy handt ploss
Uberlauff gewappend stoss
Hyr hat der meystr abr Eyn pruch wyder dy schnytt
und mach den also schneytt er dich auŻbendig obr deyn
arm wyr vor so far mit dem gehultz auff syn messer
und fall mit deyn linckn handt In dy mitt deynes
messers und stich In zu den gesicht gewappendt zc
Tu ma mistrz kolejną kontrę przeciw Schnitt [cięciu], i rób ją tak: jeśli on tnie cię od zewnątrz na rękę jak
wcześniej, poprowadź rękojeść twojego messera na jego messer i złap lewą dłonią twój messer pośrodku
i dźgnij go w twarz uzbrojoną [dłonią, z półmiecza]

107v
Schneydr Inwendig, prich durchgr
Uberbindt haw stich Im geschicht wr
Das soltu also verstan schneydt Er dich Inwendigs
In deynr rechtn arm so windt deyn messer gegn dem synr
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das dy lang schneyd obn ster und dy kurtz gegn dir und
senck den ortt gegn der erdn und ger mit der swech unttn
durch auff syn rechtr syttn mit der kurtzn schneydn
auff syn messer und haw In Indes zu synr kopff der
selbgn syttn mit der langn schneydn zc
To powinieneś także rozumieć tak: jeśli on robi ci Schnitt [tnie cię] od wewnątrz w prawą rękę, zawiń twój
messer przeciw jego tak, by długie ostrze było u góry a krótkie [skierowane] ku tobie i zwieś sztych ku
ziemi i poprowadź słabą część messera przez, pod i na jego prawą stronę krótkim ostrzem na jego meserze
i uderz go Indes w głowę z tej samej strony długim ostrzem.
[na rycinie najprawdopodobniej jest pierwsza faza sekwencji – przed „i uderz go Indes”]

108r
[brak tekstu, tylko rycina]

108v
Dy handt ist er schneydn ynnr
StoŻ handt haw mag gewynnr
Hyr hat der meystr abr Eyn pruch wyder den Indre schnyt
und mach den also Schneydt er dich Inwendigs obr deyn
handt oder arm Indes stos synr rechtn arm nyd mit deyn
linckn handt und haw Im zu dem kopff mit der langn sch
neydn wyr unttn gemalt stett zc
Tu ma mistrz kolejną kontrę przeciw Schnitt [cięciu] od wewnątrz, i rób ją tak: Jeśli on tnie cię od
wewnątrz dłoni lub ręki, Indes zepchnij jego prawą rękę w dół lewą dłonią i uderz go w głowę długim
ostrzem jak namalowano poniżej.

109r
Inwendig handt mit schneydn wirtt
Durchge auff recht ortt lanck stoŻt hartt
Hyr hatt der meystr abr Eyn pruch wyder den Inbendign
schnytt und mach den also So er dich schnayt In deynen
arm Inbendigs Indes laŻ deyn messer Sinckn und wechsl
Im den langn ortt durch auff syn rechtr syttn und stich
Im zu dem gesicht der selbign syttn trifstu In nicht
mit dem langn ortt so tritt nahendt In Iner und windt Im
den hangnden ort zu sym gesicht der selbign syttn zc
Tu ma mistrz kolejną kontrę przeciw Schnitt [cięciu] od wewnątrz i rób ją tak: jak tylko on cię tnie od
wewnątrz w rękę, Indes opuść messer i przejdź długim sztychem na jego prawą stronę i dźgnij go w twarz
z tej samej strony. Jeśli nie trafisz go długim sztychem, podejdź bliżej i zawiń do wiszącego sztychu, sztychem w jego twarz z tej samej strony.

109v
Deyn schneyd ler wendn
Ortt do mit senden
Hyr sagtt der meystr Eyn stuck auŻ den schnyttn und spricht
deyn schneydn zo das soltu also verstan So du den schnytt auff
syner rechtn syttn gemacht hast Indes windt deyn messer
gegn dem synr und stich In mit dem hangndn ortt zu dem
gesicht obn zu der selbign syttn obr synr arm zc
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Tu mówi mistrz o sztuce [robionej] z cięcia [Schnitt] i mówi „Twoje cięcie” itd, co powinieneś rozumieć
tak. Więc ciąłeś go na jego prawą stronę. Indes zawiń twój messer przeciw jego [messerowi] i dźgnij go
z wiszącego sztychu w twarz górą z tej samej strony ponad jego ręką.

110r
In dy undren schnytt
Ortt erbeyt albey mit
Hyr lertt der meyster wye man /--------------/den ortt In dy andere schnytt prauchen solt
und spricht In dy andere zc Das soltu also verstan
Schneydestu In In syn rechten armm Inbendigs Indes
wendt deyn messer gegen synne armm und stich Im den
hangenden ortt zu dem gesicht wye untten gemalt stett
also hastu den stich auß dem andere schnytt zc
Tu uczy mistrz, jak używać sztychu [zaczynając] w innych cięciach i mówi „In dy anderen” itd. To
powinieneś rozumieć tak: Jeśli tniesz go w prawą rękę od wewnątrz, Indes zwróć twój messer ku jego
ręce i dźgnij go z wiszącego sztychu w twarz, jak namalowano poniżej. Zatem masz ten sztych z innego
cięcia.

110v
Item auß dem dritten schnytt mach den stich also Du dw
mit der langen schneyden von unden auff schneydest dy
sytten oder den armm auff syner rechten sytten Indeß
so du auff das hochst kumest mit dem gehultz deyneß
messers Indes stuck Im den ortt untter syn ochsen oder
prust zc
Item z trzeciego cięcia też rób sztych. Gdy rozcinasz długim ostrzem z dołu jego bok lub rękę z jego prawej
strony, Indes jak tylko dojdziesz najwyżej z rękojeścią, Indes wsadź mu sztych pod pachę lub w pierś.

111r
Item auß dem vyerden schnydt mach den stich also So dw
In geschnytten hast auff syn prust oder Inwendigs In
synne rechten armm Indes far Im mit dem langen geraden
ortt zu synne gesich syner lincken sytten zc
Item z czwartego cięcia także rób sztych. Więc ciąłeś go przez pierś lub od wewnątrz w jego prawą rękę,
Indes poprowadź długiy wyprostowany sztych w jego twarz z jego lewej strony.

111v – poboczna, Sonnenzeigen
Das seinner Zaygen
mit dem messer wiltu naygen
Dy achseln tast
Gegen nack druck vast
Hyr sagtt der mayster von Eynne stuck das hayst das sonnerzaygen
das mach also hawtt er zu dir oder du zu Im und so dy
messer zu sonne klitzen so far mit deym gehultz deynes messers
ober syn messer auff syner rechten sytten und schreytt mit
deynne lincken fuß hinter synne rechten und greyff mit deyner
lincken handt hynnter an syn achseln syner lincken sytten
und ruck In vast zu dir und far mit dem gehultz und
kreutz deynes messers untter synne hals und druck Im syn
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kelen ser gegen dem nack das heysst Im messer das
sonnenzaygen zc
Tu mówi mistrz o jednej sztuce, która nazywa się Sonnenzeigen [pokazywanie słońca], którą robi się tak:
jeśli on uderzył w ciebie, lub ty w niego tak, że messery się zderzyły, poprowadź rękojeść twojego messera
ponad jego messerem na jego prawą stronę i krocz lewą stopą za jego prawą i złap lewą dłonią od tyłu za
jego ramię [bark] z jego lewej strony, i pociągnij go mocno ku sobie i poprowadź rękojeść i jelec twojego
messera pod jego garło i naciśnij mu jego krtań ku szyi. To w messerze nazywa się „pokazać słońce”.

112r
Ob er vast
Und gegen nack druckt vast
den rechten arm voeschlag
und bey dem olpogen nym dy wag
Hyr sagtt der mayster Eyn pruch wyder das sonnerzaygen und
mach den also ist der dir mit dem gehultz gefaren ober deyn
messer untter deynne hals und mit der lincken hyntten an
deyn lincke achseln so laß deyn messer fallen und far mit
deyner rechten handt durch syn peyde armm oder der zwischen
syn payd armm und far mit der rechten handt auff syn rechte
armm hyntten an den olpogen und zruch du mit starck gegen
deyner rechten sytten und far mit deyner lincken handt außben
digs untter synne rechte olpogen deyner rechten handt zu hilff
und wendt deyn lincke sytten an seyn rechte und scheub mit
peyden henden mit gantzer krafft auff deyn rechte sytten und so kumt
dir Seyn rechter armm beschlossen ober deynne lincken und auch
seyn messer wye es untten gemalt stett zc
Tu opowiada mistrz o kontrze przeciw Sonnenzeigen [pokazywaniu słońca] a rób ją tak, jeśli on rękojeścią
obszedł górą twój messer [i wszedł] pod twoje gardło i lewą [ręką złapał] od tyłu za twoje lewe ramię [bark].
Więc upuść messer i poprowadź prawą dłonią przez jego obie ręce lub pomiędzy jego rękami i poprowadź
twoją prawą dłoń na jego prawą rękę za łokieć i szarpnij się mocno ku twojej prawej stronie i poprowadź
lewą [rękę] od zewnątrz pod jego prawy łokieć by pomóc twej prawej dłoni i skieruj twoją lewą stronę ku
jego prawej i pchnij z całej siły obydwoma rękami na twą prawą stronę i tak dojdziesz do zamknięcia jego
prawej ręki ponad twoją lewą i także jego messera, jak namalowano poniżej.

112v
Item hat er dich mit dem gehultz gefast als vor und will
dir aber das sonnerzaygen machen so far mit deynne messer
untter syn payd armm auff deyn lincke sytten das der ortt
hynden auß hyn ger und fall zu gewappender handt und
far auff mit dem gehultz und mit dem rechten armm und
wendt mit der prust eyn wenig zu linck Indeß stoß mit
deynem gehultz starck an synne rechten olpogen außbendig
und schreytt mit der lincken fuß fur synne rechten und
far mit dem gehultz starck ober synne rechten olpogen
das der ortt oben ster und das gehultz gegen der erden Inbendigs
an synne armm und druck starck von oben nyder mit gewappen
der handt auff deyn rechte seytten zc
Item, jeśli złapał cię rękojeścią jak wcześniej i chce ci zrobić Sonnenzeigen [pokazać słońce], poprowadź
messer pod jego oboma rękami na twoją lewą stronę tak, by sztych wystawał do tyłu i przejdź do uzbrojonej dłoni. I poprowadź rękojeść i prawą rękę do góry i skręć się trochę piersią w lewo. Indes pchnij mocno
rękojeścią od zewnątrz na jego prawy łokieć i krocz lewą stopą przed jego prawą i poprowadź mocno
rękojeść ponad jego prawym łokciem tak, by sztych był do góry, a rękojeść do ziemi od wewnątrz na jego
ręce i naciśnij mocno z góry na dół uzbrojoną dłonią na twoją prawą stronę.
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113r
Item aber eyn ander pruch hellt er dich als vor mit der
sonnerzaygen so far aber untten syn beyd armm mit dem
ortt auff deyn lincke sytten und far mit dem gehultz
zwischen seyn payd armm auff aben Inbendigs ober seyn
handt und reyß starck mit dem gehultz untersich und
druck aben fast nyder mit der klingen deynes messers
und pring dich auff deyn rechte sytten zc
Item kolejna kontra. Jeśli on trzyma cię jak wcześniej robiąc Sonnenzeigen [pokazując słońce], poprowadź
sztych pod jego obiema rękami na twoją lewą stronę i idź rękojeścią pomiędzy jego rękami do góry od
wewnątrz ponad jego dłoń i szarpnij mocno rękojeścią w dół i naciśnij mocno w dół klingą twojego messera
przemieszczając się na twoją prawą stronę.

113v
Item aber eyn ander pruch hatt er dich mit dem sonnerzaygen gefast
als vor So merck Indes dy weyll er fertt mit dem lincken armm
nach deyner lincken achsl so laß In umb dich mit dem armm nicht
kummen Sunder weyll er tasten will gegen dir und synne armm streckt
Indes far mit dem ortt deynes messers mit der swech zwischen
syn payd armm auff In das gelenck des olpogens synes rechten armms
und far mit dem gehultz und mit der sterck deynes messers von
untten auff Inbendigs In gelenck synes lincken olpogens
und wendt dich mit deyner rechten sytten an syn lincke und schreyt
mit deynne rechten fuß fur synne rechten und druck geswindt auff
deyn lincke sytten als hast In aber gefangen und verugelt das du
In furen magst wo dw hyn wilst oder syn danck und magst
In auch werffen das er nicht auff mag stan zc
Item kolejna kontra. Jeśli on cię złapał pokazując słońce jak wcześniej, zważ Indes, kiedy on idzie lewą
ręką ku twojemu lewemu ramieniu to nie pozwól mu dotrzeć z ręką za twe plecy dookoła. Lecz podczas,
gdy będzie próbował cię pochwycić, i wyciąga rękę, Indes poprowadź sztych twojego messera słabą jego
częścią pomiędzy jego obie ręce na staw łokciowy jego prawego ramienia i poprowadź rękojeść i silną część
twego messera od dołu do wewnątrz na jego lewy staw łokciowyi skręć się prawą stroną ku jego lewej
i wykrocz prawą stopą przed jego prawą i naciśnij szybko na twoją lewą stronę. Tak go zamknąłeś i możesz
go poprowadzić, gdzie chcesz i możesz go rzucić tak, by nie mógł wstać.

114r
Item helt er dich als vor ym sonnerzaygen so far aber mit dem
messer mit gewappender handt auff syn lincke sytten als vor
nun Ee er deyn achsl pegryffen hatt Indes weyll er den
armm gegen dir streckt Indes fur auff mit dem gehultz zwischen
syn payd arm und wendt deyn lincke sytten am syn rechte
und schraytt mit deynne lincken fuß fur syn rechten und reys
mit dem gehultz syn rechten armm oder handt starck nyder
und druck mit deynes messer klingen und mit deynne olpogen
syn rechte achseln starck vor dir und leg dich mit deynem
armm und prust auf dy selben achsln zc
Item jeśli on cię trzyma robiąc Sonnenzeigen [pokazując słońce] jak przedtem, poprowadź messer
uzbrojoną dłonią na jego lewą stronę jak przedtem, lecz zanim jeszcze złapie cię za [lewe] ramię. Indes,
kiedy wyciąga rękę ku tobie, Indes poprowadź rękojeść do góry pomiędzy jego obie ręce i skieruj twoją
lewą stronę ku jego prawej i wykrocz lewą stopą przed jego prawą i szarpnij rękojeścią jego prawą rękę
lub dłoń mocno w dół i naciśnij klingą messera i łokciem jego prawe ramię mocno od siebie i połóż się ręką
i piersią na tym samym ramieniu
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114v
Item hat er dich gevast als vor dy weyll er aber greyffen will
nach deyner achseln als vor so far mit deynne rechten arm aussen
starck ober seyn lincken außbendigs yn das gelenck und olpogen
auff syn lincke sytten und schraytt mit dem lincken fuß hinter
syn rechten und druck In dar ober zc
Item jeśli on cię złapał jak przedtem, w czasie kiedy chce cię złapać za twoje [lewe] ramię jak przedtem
poprowadź prawą rękę mocno ponad jego lewą od zewnątrz na staw i łokieć na jego lewej stronie i krocz
lewą stopą za jego prawą i naciśnij go ponad nią.

115r – (rozbrojenia z półmiecza)
Mit gehultz oberfar
Mit wech der gelenck nym war
Hyr lertt der meyster Eyn gutt stuck wye man dem man
das messer nemme soll zu gewappender handt mit der swech
und thu Im also Bre zu den man von deyner rechten sytten
mit dem Entrusthaw auff syn lincke sytten Indes far mit
deym gehultz ober syn messer auff syner rechten sytten das
sym messer untter das syn kum Indes far Im mit der swech
deynes messers Inbendigs zwischen syn gehultz und handt
und reyß starck auff deyn lincke sytten zc
Tu uczy mistrz dobrej sztuki, jak powinno się zabierać messer z uzbrojonej dłoni słabą częścią [messera],
i czyń to tak. Idź na niego z twojej prawej strony z Entrusthaw na jego lewą stronę. Indes poprowadź
rękojeść ponad jego messerem na jego prawą stronę tak, by jego messer był pod jego messerem [prawdopodobny błąd skryby, w efekcie nie wiadomo który messer ma być pod którym]. Indes poprowadź słabą
część twego messera od wewnątrz między jego rękojeść a dłoń i szarpnij mocno na twoją lewą stronę.

115v
Item aber Eyn gutt stuck Bre zu Im als vor und far
ab mit deym gehultz ober syn messer auff syner rechten
syttn und laß untten durch gan dy swech deynes messers
und fur Im außbendigs In das gelenck syner rechten handt
und druck starck auff dyn rechter sytten So nymbstu Im
aber das messer zc
Item kolejna dobra sztuka. Idź ku niemu jak wcześniej i poprowadź rękojeść ponad jego messerem na jego
prawej stronie i pozwól pójść dołem na drugą stronę słabej części messera i poprowadź go od zewnątrz na
jego prawy nadgarstek i naciśnij mocno na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

116r – (Ansetzen z półmiecza)
Oberfar gewappendt sticht
Ortt zu der keln vicht
Hyr lertt der meyster aber Eyn gutt stuck wye man den
man zu gewappender hent an setzen soll den ortt und thu
Im also far ober de syn messer mit dem gehultz auff syner
rechten sytten und laß dy swech deynes messers sincken auff
seyn lincke sytten /----/
und stich Im inbendigs zu dem gesicht und das seyn (gewappendt – na marginesie!!)
messer kum untt deyn rechte ochsen zc
Tu uczy mistrz kolejnej dobrej sztuki, jak robić Ansetzen [nasadzenia] z uzbrojonej dłoni [dźgać z półmiecza]
sztychem, i czyń to tak. Poprowadź ponad jego messerem rękojeść na jego prawą stronę i opuść słabą część
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messera na jego lewą stronę i dźgnij go od wewnątrz w twarz tak, by jego (uzbrojony [na rycinie przeciwnik
nie działa z półmiecza]) messer doszedł pod twoje prawe ramię.

116v
Fur schleg er pultz
Auff linck wer nymb mit gehultz
Das soltu also verstan far Im mit dem gehultz ober syn
messer wye vor und so deyn swech untten durch ist gegangen
auf deyn lincke sytten und syn messer ist dir kumme unter
deyn rechte ochsen so kum Im mit dem gehultz Inbendigs In
das gelenck syner rechtn handt und druck da mit geswindt
auff deyn lincke sytten so nymbstu Im das Messer zc
To powinieneś rozumieć tak. Poprowadź rękojeść ponad jego messerem jak przedtem i tak, by twoja słaba
część messera wyszła dołem na drugą stronę na twoją lewą stronę, a jego messer poszedł pod twoje prawe
ramię [pachę]. Więc poprowadź rękojeść od wewnątrz na jego prawy nadgarstek i naciśnij natychmiast na
twoją lewą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

117r
Oberfar mit doß
Mit gehultz hals ober peyn stoß
Das soltu also verstan Bre an In mit deynne messer wye vor
und far Im mit dem gehultz ober seyn messer auch wye vor
und kum untten durch mit der swech auff deyn lincke sytten
und far mit deyner lincken handt In dy mitten deynes messers
und far mit dem gehultz auff Im an synne hals und schreyt
mit deynne fuß hinter synne rechten und swing dich Eyn
wenig auff deyn lincke sytten und wurff In fur dich ober
deyn rechte peyn zc
To powinieneś także rozumieć. Poprowadź na niego messer jak wcześniej i poprowadź rękojeść ponad jego
messerem też jak wcześniej i idź pod spodem na drugą stronę słabą częścią messera na twoją lewą stronę
i poprowadź lewą dłoń na środek twojego messera i poprowadź rękojeść na jego gardło i krocz twoją [prawą] stopą za jego prawą i przechyl się lekko na twoją lewą stronę i rzuć go przed siebie nad twoją prawą
nogą.

117v
Zu Im soltu zücken
und dy handt ler drucken
Hyr lertt der meyster aber Eyn stuck wye man Eynen vahen
solt bey seyner handt und thu Im also So du mit deynem
gehultz oberfersst syn messer wye vor So zruch mit deynne
gehultz auff synne messer zu ruck das dy swech deynes messers
kum auff seyn rechte handt und fall yndes mit deyner lincken
In payde messer und auch mit deyner rechten oben in payde messer
und druck mit peden henden vast zu und wendt deyn lincke
sytten an deyn rechte und mach was du willt zc
Tu uczy mistrz kolejnej sztuki, jak powinno się łapać za jego [przeciwnika] dłoń i czyń to tak. Więc obchodzisz rękojeścią ponad jego messerem jak przedtem. Więc cofnij rękojeść do tyłu na jego messer tak,
by słaba część twojego messera doszła na jego prawą dłoń i złap indes lewą za oba messery i także prawą
od góry za oba messery i naciśnij mocno obiema dłońmi i skręć się lewą stroną ku jego prawej i czyń, co
będziesz chciał.
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118r – główna, Ablauffen
Wiltu ab Lauffen
Von payden sytten soltu wauffen
Hyr lertt der meyster aber Eyn haubtstuck und sagtt wye du Im
messer ab solt lauffen und sprich wiltu ab zc das soltu also
verstan wenn du Im zuvechten zu Im kumbst und hast
nahendt zu Im mit dem anpinden wiltu denn ablauffen mit
dem messer so soltu da mit lauffen als dy frawen wan sy das
garrn ab haspeln von payden sytten und thu geleych als dw
nyder wollest setzen mit dem messer und laß das messer von payden
sytten abgen dach das der daumen albeg untten ster auff der
flech des messers und wenn dw denn Sichst das er deynne messer
nach gett mit der versatzung Indes mach Eyn feler auff welcher
sytten du den ma am gewisten meynst zu haben so triffestu In zc
Tu uczy mistrz kolejnej sztuki głównej i mówi, jak w messerze powinieneś robić Ablauffen [odbiegać]
i mówi „Wiltu ab” itd. To powinieneś także rozumieć. Kiedy podchodzisz do niego w Zufechten i związałeś
blisko niego, i chcesz potem odbiec z messerem, powinieneś z nim odbiec tak, jak kobiety to czynią gdy
nawijają przędzę [dosłownie haspeln: obracać się jak w kołowrotku] z obu stron i czyń równocześnie,
jakbyś chciał dźgnąć messerem w dół, i pozwól messerowi odejść [ze związania] z obu stron tak, by kciuk
był zawsze od spodu na płazie messera, i gdy spostrzeżesz, że on idzie za twoim messerem z Versetzen
[obroną], Indes zrób zwód na tą stronę, na której najpewniej go sięgniesz – i tak go trafisz.

118v – poboczna, Hengende Ortt
Item oder so du ablauffest von payden sytten Indes so du abgelauffen
pist alzo pald schlag zu der untteren zynne Indes schlag
pald wyder zu der obere zynne oder schlag Im den ortt In syn
prust und schlag Indes wehrndt zu der forigen zynne zc
Item lub jeśli odbiegasz z obu stron, Indes jak tylko odbiegłeś od razu uderzaj ku dolnej ćwiartce. Indes
uderz od razu ponownie ku górnym ćwiartkom lub uderz go sztychem w pierś i uderz Indes w poprzednio
wymienione ćwiartki.
Ligt er im hangenden orcht
Buym das messer an vorcht
Mit dem kreutz soltu schuben
Mit payden schneyden dich üben
Hyr lertt der meyster wye man sich legen solt In den hangenden
ortt und dar auß machen sol auff payder legeren und schick
dich In den hangenden ortt auff payden sytten wye untten gemalt
stet zc
Tu uczy mistrz, jak powinno się stawać w Hengende Ortt [zwieszonym sztychu] i stamtąd czynić, z obu
postaw. I ustawiaj się w Hengende Ortt [zwieszonym sztychu] na obu stronach jak namalowano poniżej.

119r – główna, Pneumen
Item hyr sagt der meyster aber von aynne haubtstück das ist
von dem pnemen Nu merck das pnemme Im messer ist wenn
Ir Im zuvechten zusammen kumpt und so Ir payde ligtt
Im hangenden ortt wye oben gemalt ist ligtt er gegen dir
Im hangenden ortt auff deyner rechten sytten und dw ligest
auch auff seyner rechten sytten Im hangenden ortt und so Ir
also ligtt gegen Eyn ander und also seyt Im pandt so far
mit dem kreutz auff seyn lincke sytten zu seyn messer und
scheub mit deynne messer seyn messer auff seyn rechte sytten
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und schreytt Indes woll umb auff seyn lincke sytten
mit deynne rechten fuß und schlag In mit der stumpffen
schneyden an seyn kopff zc
Item tu mówi mistrz o kolejnej sztuce głównej, to jest o Pneumen. Zważ, że Pneumen w messerze jest
wtedy, gdy spotykacie się w Zufechten i obaj jesteście w Hengende Ortt [wiszącym sztychu], jak namalowano powyżej. Jeśli on stoi w wiszącym sztychu na twojej prawej stronie, i ty stoisz także na jego prawej
stronie w wiszącym sztychu, i obaj stoicie przeciw sobie i jesteście też związani, to poprowadź jelec na jego
lewą stronę do jego messera i pchnij twoim messerem jego messer na jego prawą stronę i wykrocz Indes
dookoła na jego lewą stronę prawą stopą i uderz go tępym ostrzem w głowę.

119v
Item ligstu auff seyner lincken seytten nn seymm messer Im
hangenden ortt so far mit dem kreutz oder gehultz auff seyn
rechte sytten in syns messers klingen und scheub Im also
syn messer auff syn lincke sytten Indes schreytt mit deynne
lincken fuß fur auff seyn rechte sytten und schlag Im zu
dem kopff mit der langen schneyden zc
Item jeśli leżysz na jego lewej stronie na jego messerze w wiszącym sztychu, poprowadź jelec lub rękojeść
na jego prawą stronę na jego klingę i pchnij jego messer na jego lewą stronę. Indes krocz lewą stopą przed,
na jego prawą stronę i uderz go w głowę długim ostrzem.

l20r
Der Im hangenden ortt ligtt
Und dy pnemen wigtt
Dem soltu durchgan
Wiltu seyn nicht schaden han
Hyr sagtt der meyster eyn pruch wider dy pnemen und spricht
der Im zc Das soltu also versten ligtt er Im hangenden
ortt auff deyner rechten seytten und du auch seyner rechten
seytten Indes dy weyll er deyn messer scheubt auff deyn rechte
seytten und will schlagen zu deyner lincken seytten zu dem
oren Indes zuck deyn messer an dich mit gesenckten ortt von
von seynen messer nahendt an deyn leyb und kum Er mit dem
schlag und schlag Im zu dem oren seyner rechten seytten
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw Pneumen i mówi „Ten, który [w zwieszonym sztychu]” itd. To powinieneś tak rozumieć. Jeśli on stoi w wiszącym sztychu na twojej prawej, a ty też na jego prawej, Indes kiedy
on pcha twój messer na twoją prawą stronę i chce uderzyć na lewej stronie w ucho, Indes cofnij [Zucken]
twój messer ku sobie ze zwieszonym sztychem od jego messera zbliżając go ku twojemu ciału i jeśli on
dochodzi z uderzeniem [raczej chodzi o uderzenie jelcem w messer, nie kończący sekwencję Haw], uderz
go w ucho na jego prawej stronie.

120v
Item ligstu auff deyner lincken seytten Im hangenden ortt und
Er ligett auch gegen dir auff seyner lincken seytten Im hangen
den ortt und will dir deyn messer pnemen mit seynen messer
so merck dy weyl er deyn messer scheubt so zuck deyn messer
gegen dir nahendt Zu deynen leyb und kum Er mit dem
schlag deng er und schlag Im zu seynen lincken or Indes
windt gegen Im deyn messer und stich Im Zu dem gesicht
ob dw willt zc Und der pruch ist ser letz (?) und nicht
am pesten und so dw nicht weytter kumen magst so magstu
dich denich do mit behelffen
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Item jeśli stoisz na twojej lewej stronie w wiszącym sztychu i on stoi także przeciw tobie na swej lewej
stronie w wiszącym sztychu i chce ci zrobić Pneumen swym messerem, zważ kiedy on odpycha twój messer
to cofnij [Zucken] ku sobie twój messer zliżając do ciała i jeśli on dochodzi z uderzeniem, tak myśli to uderz
go w jego lewe ucho. Indes zawiń przeciw niemu twój messer i dźgnij go w twarz lub, jeśli chcesz. Ta kontra
jest kiepska, męcząca i nie jest najlepsza, bo nie możesz potem iść dalej, zatem nie posiłkuj się nią.

121r
Item aber Eyn pruch und ist der pest will er dich pnemen als
vor so merck dy weyll er dir nach deynen linken oren schlecht
Indes far auff mit deynen messer als vor untter seyn messer und
setz Im den ortt an seyn hals auff seyner rechten seytten und
mach Indes waß du willst zc
Item kolejna kontra, i ta jest najlepsza. Jeśli on chce ci zrobić Pneumen jak poprzednio, zważ by kiedy on
uderza na twoje lewe ucho, Indes pójdź messerem jak wcześniej pod jego messer i wbij mu sztych w gardło
z jego prawej strony i Indes czyń, co zechcesz.

121v
Item Eyn pruch wyder dy zucken Im hangenden ortt willer
mit seynen messer zucken In dem hangenden ortt Indes so er
auff fertt mit seyn gehultz und will zucken so far mit
deynen ortt starck nach seym gesicht und geb deyn arm hoch
auff und laß In nicht von dem messer kumen und volg
nach der ploß und seynen messer mit dem ortt zc
Item kontra na Zucken z Hengende Ortt [wiszącego sztychu]. Jeśli on chce cofnąć swój messer [ku sobie]
w wiszącym sztychu, Indes jak tylko zaczyna rękojeścią i chce zrobić Zucken, poprowadź sztych silnie
ku jego twarzy i trzymaj rękę wysoko i nie pozwól mu odejść z messera [wyjść ze związania] i podążaj ku
otwarciu i jego messerowi sztychem.
Item ligtt er Im hangenden ortt auff deyner rechten seytten
und du ligest Im auch auff seyner rechten seytten So thu
sam du Im dringen willst zu der ploß auff der selbigen
seytten Indes zuck obersich mit deym gehultz und messer
und stich Im oben eyn zu der ploß seyner lincken seytten
Der pruch der oben gehortt uber ditz stuck zc
Item jeśli on stoi w wiszącym sztychu na twojej prawej stronie, a tu także na jego prawej, czyń tak, jakbyś
chciał natrzeć na jego otwarcie z tej samej strony. Indes zrób Zucken [szarpnij] do góry rękojeścią i messerem i dźgnij go górą w otwarcie z jego lewej strony. Kontrę górą należy stosować na powyższą sztukę.

122r
Wiltu In pnemen
mit lerer handt wer nehmen
zuck wechsel ob du wilt
dy wach hab hinter dem schilt
Hyr sagtt der meyster wye man den man pnemen solt und
wiltu In zc das soltu also verstan wiltu Im seyn messer
nemen so thu Im also So Ir payd ligt Im hangenden ortt auff
seyner rechten seytten und Er auch auff deyner rechten seytten So
pnym Im seyn messer woll auf seyner rechten seytten Indes fall
mit deyner leren handt auff seyn handt an das gehultz des
messers und reyß untersich so nymbstu Im das messer zc
Tu mówi mistrz, jak powinno się robić Pneumen i „Wiltu in” itd. To powinieneś tak rozumieć. Jeśli chcesz
zabrać mu messer, czyń tak. Obaj stoicie w wiszącym sztychu [ty] na jego prawej stronie, a on także na
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twojej prawej stronie. Więc zrób Pneumen [zabierz?] jego messer dobrze na jego prawą stronę, Indes złap
gołą [lewą] dłonią na jego dłoń na rękojeść [jego] messera i szarpnij w dół, tak zabierzesz mu messer.

122v
Item ligt Ir payd als vor so pnym Im aber mit lerer
hand und thu im also So Ir payde ligtt Im hangenden
ortt so greyff mit deyner lincken auff seyn lincken seytten
durch seyn messer und fall außbendigs oben mit der lincken
hand zwischen seyn messer und deyner rechten handt alzo
ist er pnumen mit lerer handt zc
Item stoicie obaj jak wcześniej, więc zrób mu Pneumen [zabierz – w sensie odbierz kontrolę nad messerem]
ale gołą [lewą] dłonią i czyń to tak. Obaj stoicie w Hengende Ortt [wiszącym sztychu], więc złap lewą dłonią
na jego lewej stronie przez jego messer i upadnij górą od zewnątrz lewą dłonią pomiędzy jego messer a twoją
[na rycinie jest jego messer i jego prawa] prawą dłoń, i tak zostanie zrobione mu Pneumen gołą dłonią.

123r
Item liget Ir pad Im hangenden ortt so wendt oben deyn
hand kochling gegen seyn [?] [?] und greyff
Indes mit deyner lincken handt In peyde messer In dy
mit und far mit deynen gehultz untten durch seyn arm
ausbendig In das lenck seyner rechten handt und reyß
Indes starck auff deyn rechten seytten mit dem gehultz zc
Item jeśli stoicie obaj w wiszącym sztychu, zawiń górą kości palców dłoni [grzbiet doni?]przeciw jego [lewej
stronie?] i złap Indes twoją lewą dłonią oba messery pośrodku i poprowadź twą rękojeść pod spodem przez
jego ramię na zewnątrz na prawy nadgarstek, i szarpnij Indes mocno rękojeścią na twoją prawą stronę.

123v
Item ligstu Im hangenden ortt als vor magstu auch
durchzucken und auch durchwechselen schneyden zc
Ite (?) thu Im also als du wollest stechen zu den unten zynnen
Indes stich beseytt auff seyn rechte seytten und triff In
nicht mit dem stich sondern schlag In mit dem Entrußthaw
zu seyner lincken seytten zu den obren zynnen zc
Item jeśli stoisz w wiszącym sztychu jak przedtem, możesz też zrobić Durchzucken [Zucken z przejściem
na drugą stronę] i także Durchwechseln, i cięcia.
Item, czyń tak, jakbyś chciał go dźgnąć w dolne ćwiartki. Indes dźgnij obok na jego prawą stronie i nie
traf go sztychem, ale uderz Entrusthaw w jego lewą stronę w wysokie ćwiartki.

124r
Item So Ir payde ligtt als vor Indes windt mit deynen
messer gegen seynen messer das der daum oben stee und
stich Im behentlich zu dem pauch Indes windt wyder
auff deyn lincke seytten das dy stumpff schneyd untten stee
und stich Im zu der vorigen zynnen zc
Item obaj stoicie jak wcześniej. Zawiń messerem przeciw jego messerowi tak, by kciuk był u góry i dźgnij
go zwinnie w brzuch. Indes zawiń ponownie na twoją lewą stronę tak, by tępe ostrze było u dołu i dźgnij
go w poprzednią ćwiartkę.

124v
Item so du stest als vor so thu gleych(?) als du Im zu dem
pauch wollest winden und stich Im den langen ortt Indes
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zu dem gesicht zc
Item stoisz jak przedtem. Czyń, jakbyś chciał mu zawinąć w brzuch [jak poprzednio] i dźgnij go długim
sztychem Indes w twarz.

125r
Im winden piß bericht
Deyn ortt trifft und seynen pricht
Messer nehmen solt er weren
Mit reyssen dich zu Im keren
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch und spricht Im winden
zc Das soltu also verstan Stestu Im hangenden ortt gegen
seyner rechten seytten und er windt seyn messer gegen deyne
und will Indes durchgen mit dem ortt zu deynen gesicht
Indes windt auch gegen seynem messer und far da mit
hoch auf zu seynen gesicht so trifft deyn ortt und der seyn
wirtt ab gesetzt zc
Tu opowiada mistrz o kontrze i mówi „W zawijaniu” itd. To powinieneś rozumieć tak. Jeśli stoisz w wiszącym sztychu ku ku jego prawej stronie i on zawija swój messer przeciw twojemu i chce Indes zrobić
Durchgehen sztychem na twoją twarz, Indes zawiń także przeciw jego messerowi i poprowadź go wysoko
ku jego twarzy. Tak twój sztych trafi, a jego zostanie odsunięty.

125v
Item hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder das stuck das
er dich Im winden an den pauch sticht und will du das
prechen so thu Im also So er dir nach dem leyb will faren
und winden will gegen deynen messer und dich stechen In den
pauch Indes so er winden ist gegen deynem messer so far
auff und stich Im den langen ortt zu seym gesicht wye
unten gemallt stett zc
Item tu opowiada mistrz o kontrze przeciw sztuce, kiedy on z zawinięcia dźga cię w brzuch, i jeśli chcesz
to skontrować, czyń tak. Więc gdy on chce ci pójść na ciało i zawinąć na twoim messerze i dźgnąć cię
w brzuch. Indes, jak tylko zawinie na twój messer, idź i dźgnij go w twarz długim sztychem, jak namalowano poniżej.

126r
Item Eyn andrer pruch wyder das zucken In dem hangenden ortt
so du mercken pißt das er seyn messer an sich zuckt und
will dir durch zucken Indes so er auff fertt mit dem gehultz
und auch arm Indes far Im mit hangenden ortt zu seynen
gesicht und laß In nicht ab kumen von deynen messer noch
durchzucken zc
Item kolejna kontra przeciw Zucken w wiszącym sztychu. Gdy zauważyłeś, że on cofa swój messer ku sobie i chce ci zrobić Durchzucken [Zucken, Durchwechseln i sztych]. Indes, jak tylko odejdzie z rękojeścią
i ręką, Indes idź zwieszonym sztychem w jego twarz i nie pozwól mu zejść z twojego messera [wyjść ze
związania] ani zrobić Durchzucken.

126v – poboczna, Frei Ausgezaumen?
Item Eyn pruch wyder das messer nehmen Im hangenden ortt
pnymt er dich er dich auff deyner rechten seytten und greyfft mit seyner
lincken handt außbendigs auff deyn rechte handt In das gehultz
und will dir das messer nemen Indes so far untersi er untersich
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druckt so fall mit deyner lincken handt untten an das gehultz
und mit deyner rechten far wyder oben an das gehultz und reyß
mit peyden henden starck untersich so nymbstu Im das messer
wyder und hawest In durch den kopff zc
Item kontra na zabieranie messera w wiszącym sztychu. Jeśli on robi ci Pneumen na twoją prawą stronę
i łapie lewą dłonią od zewnątrz twojej prawej dłoni za rękojeść i chce ci zabrać messer, Indes kiedy on
będzie naciskał w dół, złap twoją lewą dłonią od spodu za rękojeść a prawą [dłonią] poprowadź natomiast
do góry na rękojeść i szarpnij obiema dłońmi mocno w dół. Tak ponownie zabierzesz mu [twój, w sensie
– odzyskasz kontrolę] messer i uderzysz go w głowę.
Item das ander messer nemen prich auch mit dißem legenichen(?)
pruch der do heysst frey außgezawnibtt(?) zc
Item inne zabranie messera kontruj także tą techniką, która nazywa się swobodne [Ausgezaumen]

127r – główna, Durchgehen
Durchge dy zynnen
Hew stich schnytt lere vinden
Dy stuck soltu woll bedencken
und do mit dy meyster krencken
Hyr sagtt der meyster wye man mit dem messer durchgen sollt
und das durchgen ist sere gutt Im messer und Im svertt
Du stest nahendt oder fern so magstu der prauchen mit ortt
hawen oder schnyden Item wenn Ir Im zumechten zusamen
kumptt wiltu dem dy durchgen machen So thu Im also
haw von deyner rechten achsel gerad Eyn oberhaw zu Im Eyn
auff seyn lincke seytten Indes Er dis triffest mit dem haw
Sowendt dy stumpff schneyd gegen seynen messer und senck den
ortt nyder und gee zwischen Im und dir auff seyn rechte seytten
und schlag Im zu dem kopff zc.
Tu mówi mistrz jak powinno się z messerem robić Durchgehen [przechodzenie] i to Durchgehen jest bardzo
dobre w messerze i w mieczu. Stoisz blisko lub daleko, tak, że możesz je sotsować sztychem, uderzeniem
lub cięciem.
Item kiedy spotkacie się w Zufechten, jeśli chcesz zrobić mu Durchgehen, czyń tak. Uderz znad twojego
prawego ramienia prostym Oberhaw na jego lewą stronę. Indes, kiedy on trafi uderzenie, skieruj tępe
ostrze przeciw jego messerowi i opuść sztych w dół i idź pomiędzy siebie a niego na jego prawą stronę
i uderz go w głowę.

127v
Item kumbt er Zu dir Im Zuvechten So haw aber eyn oberhaw starck
auff seyn lincke seytten Zu dem kopff Indes windt gegen seynem
messer dy stumpff schneyden und laß den ortt nyder sincken und
far zwischen dir und Im auff seyn rechten seytten und stich Im
oben Eyn zu dem gesicht und wendt deyn messer das dy stumpff
schneyd untten stee zc
Item jeśli on podchodzi do ciebie w Zufechten, uderz więc mocnym Oberhaw na jego lewą stronę w głowę.
Indes skieruj przeciw jego messerowi krótkie ostrze i opuść sztych w dół i poprowadź pomiędzy ciebie
a niego na jego prawą stronę i dźgnij go górą w twarz i zawiń twój messer tak, by krótkie ostrze było
u dołu
Item So du also auff deyn rechten seytten gestochen hast In dem
durchgen also magstu auch Indes durchzucken und wyderumb
stechen auff seyn lincke seytten zc.
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Item skoro dźgnąłeś go na twojej prawej stronie w trakcie Durchgehen, możesz też Indes zrobić Durchzucken i ponownie dźgnąć na jego lewą stronę

128r
Item du magstu dich auch versuchen ob du Im magst durch
payde wangen stechen und thu dem also So du zu dem
man kumbst Indem zuvechten als vor Indes haw
Im starck Eynen oberhaw auff In als vor Indes gee
durch mit dem messer auff seyn rechte seytten und stich
Im zu dem gesicht Indes zuck das messer wider an
dich und stich Im zu seyner lincken seytten zu dem gesicht :
Item możesz się też wypróbować, czy uda ci się go dźgnąć w oba policzki, a czyń to tak. Więc podchodzisz
do niego w Zufechten jak przedtem, Indes uderz na niego mocnym Oberhaw jak przedtem, Indes zrób
Durchgehen messerem na jego prawą stronę i dźgnij go w twarz, Indes cofnij ponownie messer ku sobie
i dźgnij go w jego lewą stronę w twarz.

128v
Item haw Eyn oberhaw auff seyn lincker seytten als vor und
gee aber durch und stich Im auff seyn rechte seytte zu dem
gesicht Indes far auff mit dem messer und far ober deyn
haubt das der daumen untten auff de flach stee und wenn
das uber dy mitt deynes haubtz kumst das dy spitz hintten
uber den kopff hyn auß stee und das gehultz gegen dem
man Indes haw oben wyder eyn auff seyn rechte seytten zu
dem kopff oder schneyd Im starck uber seyn arm oder
erbeytt mit dem dupliren oder Indes haw zu den untren
zynnen zc
Item uderz Oberhaw na jego lewą stronę jak przedtem i zrób Durchgehen i dźgnij go na jego prawej stronie w twarz. Indes wynieś do góry messer i poprowadź ponad twoją głową tak, by kciuk był pod spodem
na płazie i kiedy dojdziesz nad środek głowy [tak daleko] a sztych będzie wystawał do tyłu znad głowy,
a rękojeść będzie skierowana do przeciwnika, Indes uderz znowu górą na jego prawą stronę w głowę, lub
tnij [Schnitt] go mocno w ramię, albo pracuj z Duplieren, lub Indes uderz w niskie ćwiartki.

129r – główna, Pogen
Pogen zwmach
Deyn erbeyt do mit mach
Von payden seytten
zmach ler schreytten
Hyr sagtt der meyster aber als von eynen haubtstuck als von dem
pogen und von seyner eygenschafft das ist nun zu mercken
und zu wissen das auß dem pogen vill guttez stuck und
messer nemen kumen und vill stuck haben Ir dar pringen auß
dem pogen
Tu mówi mistrz o kolejnej sztuce głównej, czyli o Pogen i o jego właściwościach, zatem należy wiedzieć
i zważyć, że z Pogen wychodzi wiele dobrych sztuk i zabrań messera, i wiele sztuk ma swój początek
z Pogen.
Item den pogen mach also hallt deyn messer auf deyner linken
seytten oberhalb des knys das der ortt gegen dem man stee
So er denn auff dich pindt von seyner rechten seytten auff deyn
lincke seytten peug mit deynen messer fur deynen leyb auff
deyn lincken seytten das der ortt ain wenig gesenckt sey und
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der daumen untten stee und dy stumpff schneyd gegen dir stee zc
Item Pogen rób tak: trzymaj messer na twojej lewej stronie ponad kolanem tak, by sztych był skierowany
ku przeciwnikowi. Więc gdy on na tobie wiąże ze swej prawej strony na twoją lewą stronę, wygnij [Pogen]
twój messer przed twoim ciałem na lewą stronę tak, by sztych był trochę opuszczony, kciuk był u dołu
a tępe [krótkie] ostrze skierowane do ciebie.

129v
Indes so seyn messer auff das seyn klitzt so schreytt auuf seyn/ lincke seytten woll auß dem haw mit
eynen zwischen/tritt und haw Im durch seyn haupt seyner lincken seytten
Indes jak tylko messery się zderzą, wykrocz na jego lewą stronę spod uderzenia robiąc w tym czasie dodatkowy krok [Zwischentritt] i uderz go przez głowę z jego lewej strony
Item den andren pogen treyb also leg dich mit dem messer auff / deyn rechte seytten als vor und wenn er
auff dich hawett / auff deyn lincke seytten nach der ploß so peug mit dem messer/ auff unter seyn messer
auff deyn rechte seytten das der ortt / gee auff deyn rechte seytten und das gehultz stee gegen deyner/ lincken und der daumen untten und das dy lang schneyd gegen dir / stee schreytt auß dem haw auff deyn
rechte seytten eyn zwischen / tritt woll umb In und haw Im zu dem kopff seyner/ rechten seytten zc.
Item następne Pogen rób tak: ustaw się z messerem na twojej prawej stronie jak poprzednio i kiedy on
uderza w ciebie na twoją lewą stronę w otwarcie, wygnij [Pogen] messer pod jego messerem na twoją prawą stronę tak, by sztych był na twojej prawej stronie a rękojeść skierowana ku lewej, kciuk był od spodu
i długie ostrze skierowane ku tobie. Wyjdź spod uderzenia na twoją prawą stronę robiąc dodatkowy krok
[Zwischentritt] dookoła niego i uderz go w głowę z jego prawej strony.

130r
Item Der dritt pogen der ist also zumachen leg dich mit
deynen messer auff deyn lincke seytten das der dawm oben
lig auff dem messer und der ortt des messers auff der erden
und dy stumpff schneyd sey gekertt gegen dem man und
so er denn auff dich hawtt so peug deyn messer auff
deyn rechte seytten unter seyn messer und hab deyn schillt
das ist die versatzung woll fur deyn haubtt und schreytt
mit deynen lincken fuß woll auß dem haw fur seynen rechten
und auff seyn rechte seytten und haw Im Indes durch seyn
haubt seynen rechten seytten zc
Item trzecie Pogen robi się tak. Ustaw się z messerem na twojej lewej stronie tak, by kciuk leżał u góry
na messerze, sztych messera był na ziemi, a krótkie ostrze było przekręcone do przeciwnika i kiedy on
na ciebie uderza, wygnij [Pogen] twój messer na twoją prawą stronę pod jego messer i trzymaj tarczę to
jest Versetzen dla twej głowy i wyjdź lewą stopą spod uderzenia przed jego prawą i na jego prawą stronę
i uderz go Indes przez głowę z jego prawej strony.

130v
Item der vyerd pogen ist zu machen auf der lincken seytten
und thu dem also leg dich mit dem messer auf deyn lincke
seytten das der ortt auff der erden sey und der dawm oben stee
auff der flech und gib dich ploß mit deyner rechten seytten
schlecht er dir denn zu der ploß so peug deyn messer woll
auff deyn rechte seytten Das das gehultz stee auff deyner
rechten seytten und der ortt des messers auff deyner lincken und
schreytt zwischen mit deynen payden fussen woll umb In
auff seyn lincke seytten woll aus dem haw und haw Im
hawbtt seyner lincken seytten also hastu den pogen
zwmach(?) von payden seytten zc
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Item czwarte Pogen robi się na lewej stronie, i czyń je tak. Ustaw się z messerem na twojej lewej stronie
sztychem na [w kierunku] ziemi i z kciukiem u góry na płazie i podstaw się otwarciem z prawej strony.
Kiedy cię uderza w to otwarcie, wygnij [Pogen] twój messer na twoją prawą stronę tak, by rękojeść została
na prawej stronie a sztych na twojej lewej i wykrocz spod uderzenia jednocześnie oboma stopami [Zwischentritt?] dookoła niego na jego lewą stronę i uderz go w głowę na lewej stronie. Tak zrobiłeś podwójnie
Pogen na obie strony.

131r
Waß vom pogen lanck kumbt
Ortt schnell das abnymbt
Dy kurtz schneyd ler wencken
lanck zu haupp laß sencken
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder dy geraden hew dy
von dem pogen gehawtt werden und den pruch soltu also
machen So du auff In hawest und er peugtt seyn messer
dar untter und verstetzt und Indes schlecht er oben nyder
mit eynen geraden oberhaw Indes tritt albegen beseytt auß dem
oberhaw und haw Im nach dem kopff oder windt Indes deyn
messer gegen seynen und stich Im zu dem gesicht Oder so
er auff dich schlecht so wendt deyn messer mit der kurtzen
schneyden auff seyn messer Indes wendt deyn handt und
messer gegen Im mit der langen schneyden und haw Im
durch seyn haubt zc
Tu mówi mistrz o kontrze na proste uderzenia, które uderza się z Pogen, i kontrę powinieneś czynić tak.
Więc gdy uderzasz na niego a on wygina [Pogen] swój messer w dół i broni się [Versetzen] i Indes uderza
z góry na dół prostym Oberhaw. Indes krocz zawsze na bok spod Oberhaw i uderz go w głowę lub zawiń
Indes twój messer na jego i dźgnij go w twarz. Lub kiedy na ciebie uderza, zawiń messer krótkim ostrzem
na jego messerze, Indes skieruj twoją dłoń i messer ku niemu długim ostrzem i uderz go przez głowę.

131v – główna, Messernehmen
Mit dem messer nemen
Magstu In beschemen
Mit lerer handt wer nym
Uberwindt auff linck druck geswindt
Hyr sagtt der meyster aber eyn haubtstuck als von dem messer
nemen und thu Im also stee starck an In mit dem Entrußthaw
zu seyner lincken seytten und Im anpinden so dy messer zusamen
klitzen so far mit deym hehultz auff und uber seyn messer
auff seyner rechten seytten und far mit den kreutz Inbendigs
In seynen rechten alpogen und stoß mit dem kreutz und messer
starck von dir und mit der lincken handt fall Im an seyn
pindt hinter seyner rechten handt und reyß mit deyner lincken
handt starck an dich so nymbstu Im das messer zc
Tu opowiada mistrz o kolejnej sztuce głównej, czyli o zabieraniu messera, i czyń to tak. Uderz mocno na
niego z Entrusthaw na jego lewą stronę i w związaniu, jak tylko messery się zderzą, poprowadź rękojeść
ponad jego messerem na jego prawą stronę i poprowadź jelec od wewnątrz w jego prawy łokieć i pchnij
mocno jelcem i messerem od siebie i złap lewą dłonią za jego rękojeść za jego prawą dłonią i szarpnij mocno
lewą dłonią ku sobie. Tak zabierzesz mu messer.

132r
Item hautt er gegen dir eynen oberhaw so haw auch gleych mit
Im Eyn Indes windt deyn messer mit der zwirch Eyn
wenig auff das seyn und greyff Indes mit deynen lincken
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arm uber peyde messer das dy peyd spitzen hynterdich und
untter deyn lincke achsen hin auß sten Indes far mit
deynen gehultz untten durch seyn rechten arm und windt
außbendigs deyn gehultz uber seyn rechte handt und
reyß starck ubersich auff deyn rechte seytten zc
Item jeśli uderza na ciebie Oberhaw, uderz także równocześnie z nim. Indes skieruj twój messer na jego
trochę płazem [Zwerchem?] i złap Indes lewą dłonią za oba messery tak, by oba sztychy wystawały pod
twoim lewym ramieniem za ciebie do tyłu i. Indes poprowadź rękojeść pod spodem przez jego prawej rękę
i zawiń od zewnątrz rękojeścią na jego prawej dłoni i szarpnij mocno do góry na twoją prawą stronę.

132v
Item pegreyff seyn messer als vor und far mit dem gehultz
Inbendigs oben uber seyn arm und reyß starck untersich auff
deyn rechte seytten zc
Item złap jego messer jak przedtem i poprowadź rękojeść od wewnątrz górą nad jego rękę i szarpnij mocno
w dół na twoją prawą stronę.

133r
Item wiltu Im das messer nehmen mit lerer handt als mit deyner
lincken handt so merck hawtt er auff dich gegen deyner lincken
seytten so peug deyn messer untter seyn messer woll auff deyn
lincke seytten Indes spring woll auff seyn rechte seytten unter
seyn messer und pegreyff seyn arm Inbendigs bey der hand
und druck mit dem lincken arm Inbendigs zwischen
seyn handt und gehultz starck auff deyn lincke seytten so
nymbstu Im aber seyn messer zc
Item jeśli chcesz mu zabrać messer gołą dłonią, czyli twoją lewą, zważ: jeśli uderza na twoją lewą stronę,
wygnij [Pogen] twój messer pod jego messerem na twoją lewą stronę. Indes skocz na jego prawą stronę
pod jego messerem i złap jego rękę od wewnątrz za dłoń i naciśnij mocno lewą ręką do wewnątrz pomiędzy
jego dłonią a rękojeścią na twoją lewą stronę. Tak więc zabierzesz mu messer.

133v
Item Greyff aber mit deyner lincken handt uber peyde messer
Indes far mit deynen he gehultz an seyn gehultz das deyn
kreutz kum hintten uber vorne an das seyn und windt
do mit gegen seyner rechten seytten und scheub mit dem undren
tayll deynes arms starck auch auff seyn rechte seytten mit
gepogem arm das der alpogen untten stee und scheub da mit
fast nyder und reyß Indes oben starck nyder auff deyn rechte
seytten so nymbstu Im aber das messer zc
Item złap lewą dłonią za oba messery, Indes poprowadź rękojeść na jego rękojeść tak, by twój jelec przeszedł
za jego [jelec] górą ku przodowi i zawiń nim na jego prawą stronę i pchnij także przedramieniem [dosł.
dolną częścią twojej ręki] na jego prawą stronę ugiętą ręką tak, by łokieć był u dołu i popchnij nim mocno
w dół i szarpnij Indes mocno z góry na dół na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

134r
Ist er das gelenck prellen
Gleych soltu wyder schnellen
Nymb gehultz ring reyß
Das man dir sag preyß
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder das erst messer nehmen
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und spricht will er das gelenck zc Das soltu also verstan
fellt er mit dem gehultz uber deyn messer In das gelenck
deynes alpogens und will dir mit seyner lincken hand deyn
messer pey dem pindt nehmen So merk gleych Indes so
er uberfertt mit dem gehultz uber deyn rechte handt Indes
far Im auch also schnell uber seyn rechte handt und far
mit dem kreutz In das gelenck seynes rechten alpogens
und scheub den von dir und greyff mit deyner lincken
handt an seyn gehultz unter seyner rechten handt und reyß
starck an dich auff deyn lincke seytten also prichstu Im seyn
stuck und machest selber das er willen hett zu machen
Tu mówi mistrz o kontrze na pierwsze zabranie messera i mówi „Jeśli on chce staw” itd. To powinieneś
także rozumieć, że jeśli od upada z rękojeścią ponad twoim messerem na twój staw łokciowy i chce ci lewą
ręką zabrać messer na rękojeści, zważ żeby natychmiast, jak on obejdzie rękojeścią ponad twoją prawą
dłonią, Indes poprowadź mu tak samo szybko ponad jego prawą dłonią i poprowadź jelec na jego prawy
staw łokciowy i odsuń go od siebie i złap lewą ręką za jego rękojeść pod jego prawą dłonią i szarpnij mocno
ku sobie na twoją lewą stronę. Tak złamałeś mu jego sztukę i uczynisz mu to samo, co on chciał zrobić
tobie.

134v
Item aber eyn pruch wyder dem messer nehmen mit lerer handt
und er deynen rechten arm und mit seyner lincken handt
gefast hatt und will dich drucken In seyn lincke seytten
Indes kum deyner rechten handt zu hilff mit deyner lincken
und pegreyff da mit deyn gehultz untten und reyß starck von
oben nyder als du vor gehortt hast zc
Item kolejna kontra przeciw zabraniu messera gołą dłonią. On złapał twoją prawą rękę swą lewą i chce cię
nacisnąć na swą lewą stronę. Indes przyjdź twą lewą z pomocą twojej prawej dłoni i złap nią twoją rękojeść
od spodu i szarpnij mocno z góry na dół, jak usłyszałeś przedtem.

135r
Item hatt er pegriffen peyde messer mit seynen lincken arm
und fertt untten mit dem gehultz durch außbendigs In
deyn gelenck der handt und will reyssen auff seyn
rechte seytten Indes greyff hinter seyn lincke handt vorne
bey der swech des messers und reyß starck auff deyn lincke
seytten zc
Item wyder das vyerd messer nehmen mach auch dysen
Eegemalten pruch zc
Item jeśli on złapał za oba messery lewą ręką i idzie w dół rękojeścią na drugą stroną na zewnątrz na twój
nadgarstek i chce szarpnąć na swą prawą stronę, Indes złap za jego lewą dłonią [ponad] z przodu za słabą
część messera i szarpnij mocno na twoją lewą stronę.
Item przeciw czwartemu zabraniu messera używaj także wcześniej namalowanej kontry.

135v
Linck(?) unterfar den rechten
Mit gehultz aber reyß Im vechten
Hyr lertt der meyster Eyn messer nehmen das ist sere gutt
und abentewristen(?) wiltu das machen So thu Im also Stee
mit deynen lincken fuß fur und hallt deyn messer auff
deyner rechten seytten pey dem peyn hawtt er dir dann(?) zu
deyner lincken seytten nach der ploß Indes peug von deyner
rechten seytten auff deyn lincke deyn messer und spring woll
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auff In und leg deyn lincke handt vest untten an seyn
rechte Indes far mit deynen gehultz auch oben uber seyn
rechte handt Inbendigs uber seyn gelenck der handt
und reyß starck auff deyne rechte seytten So nymbstu Im
aber seyn messer zc
Tu uczy mistrz zabrania messera, które jest bardzo dobre i [abenteuersten oznacza: pełen przygód, może tu
chodzi o to, że jest zaskakujące?]. Jeśli chcesz je zrobić, czyń tak. Ustaw się lewą stopą do przodu i trzymaj
messer na twojej prawej stronie przy nodze. Jeśli on uderza na twoją lewą stronę w otwarcie, Indes wygnij
[Pogen] twój messer od twojej prawej na twoją lewą stronę i skocz ku niemu i połóż twoją lewą rękę mocno
od dołu na jego prawą dłoń. Indes poprowadź także rękojeść ponad jego prawą dłonią od wewnątrz na jego
nadgarstek i szarpnij mocno na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

136r
Wyder nehmen solt nicht sawmen
Dach sweech reyß messer muß rawmen
Hyr lertt der meyster Eyn pruch wider das Eegemelt stuck
und ist also zu machen so er deyn handt also beschlossen
hatt als oben geschriben stett So senck deyn messer
gegen deyner lincken seytten auf das seyn und far mit
deynen lincken arm uber peyde messer und reyß Indes auff
deyn lincken seytten so nymbstu Im aber das messer oder reyß
untersich mit deynen messer als du vor gehortt hast zc
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną uprzednio sztukę, którą należy robić tak. Więc gdy on zamknął
twoją dłoń jak opisano powyżej, to opuść twój messer na jego messer ku twojej lewej stronie i poprowadź
lewą rękę na oba messery i szarpnij Indes na twoją lewą stronę. Tak zabierzesz mu messer. Lub szarpnij
w dół twój messer, jak usłyszałeś przedtem.

136v – poboczna, Notstuck
Gestu an were
Wirstu uberlauffen gefere
Ruck an schaden nicht kanst keren
Standt dich frohlich magstu weren
Hyr lertt der meyster Eyn stuck das do heysset eyn notstuck
und gett zu so du keyn were hast und wirst uberloffen
und kanst an schaden nicht entflyhen so standt frolich so du
dich weren must und nicht anders geseyn mag so wendt
dich gegen Im und stee mit deynen lincken fuß fur und so
er dann auff dich hawett von oben nyder so tritt mit deynen
rechten fuß gegen seynen rechten und woll beseytt auß und
far mit gestrackten woll aussen an seyn messer an dy flech
außbendig und far Inbendigs mit deynen rechten arm uber seyn
messer oder arm und druck dem arm woll zu deym leyb und
wendt deyn handt an seyn messer und fall mit deyner lincken
hand an seyn gehultz oder hant und reyß mit deynen leyb starck
auff deyn rechte seytten so nymbstu
Im das messer zc
Tu uczy mistrz sztuki, która nazywa się „awaryjna” [dosł. sztuką stosowaną w potrzebie] i używa się jej,
gdy nie masz żadnej broni i ktoś robi ci Uberlauffen i nie możesz nijak uniknąć krzywdy. Stań więc ochoczo
bo musisz się obronić a inaczej stać się nie może. Zatem obróć się do niego i stań lewą stopą z przodu. Kiedy
uderza na ciebie z góry na dół, wykrocz prawą stopą ku jego prawej i też na bok, i poprowadź wyprostowaną [rękę] na jego messer na płaz od zewnątrz i [potem]poprowadź prawą rękę do wewnątrz ponad jego
messerem lub ręką i przyciśnij rękę mocno do ciała i zawiń dłoń na jego messerze i upadnij lewą dłonią za
jego rękojeść lub dłoń i szarpnij ciałem mocno na twoję prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.
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137r
Item hautt er auff dich als vor So stee mit deynen rechten
fuß fur und schreytt mit deynen lincken auff seyn lincken
woll auß dem haw und far mit deynen lincken uber
seyn messer und schreytt mit deynen rechten fuß gegen
seynen rechten und far mit deyner rechten handt auff seyn
gehultz bey der handt unter seyn messer auff deyn rechte
und kum mit deyner lincken handt unter seyn messer
auff deyner rechten seytten und swing dich starck auff
deyn lincke seytten zc
Item jeśli on uderza jak przedtem, stój prawą stopą z przodu i wyjdź lewą na jego lewą [stronę?] spod
uderzenia i poprowadź lewą [rękę] ponad jego messerem i krocz prawą stopą ku jego prawej i poprowadź
prawą dłoń na jego rękojeść przy dłoni pod messerem na twojej prawej i przyjdź z lewą ręką pod jego messer
na twoją prawą stronę i skręć się mocno na twoją lewą stronę.

137v
Item hautt er auff dich als vor so schreytt aber auff seyn rechte
seytten so si mit deynen lincken fuß und fall aber uber seyn messer
mit dem lincken arm und fall mit deyner rechten handt auff
seyn gehultz und reyb starck auff deyn rechte seytten zc
Item jeśli on uderza na ciebie jak wcześniej, krocz więc na jego prawą stronę twoją lewą stopą i złap ponad
jego messerem lewą ręką i złap prawą dłonią za jego rękojeść i szarpnij mocno na twoją prawą stronę.

138r
Item hautt er aber auff dich als vor so stee mit deynen lincken fuß
fur und schreytt mit deynen rechten fuß auf seyn rechten woll
auß dem haw und far uber seyn messer mit deynen rechten
arm und mit deyner lincken handt auff seyn gehultz und
reyß starck auff deyn lincke seytten
Item jeśli uderza na ciebie jak przedtem, stój lewą stopą z przodu i wyjdź prawą na jego prawą [stronę?]
spod uderzenia i poprowadź prawą ręką ponad jego messerem i lewą dłonią na jego rękojeść i szarpnij
mocno na twoją lewą stronę.

138v
Ober frisch ist
Und stett In kunstenlicher list
Pist gefangen messer solt wenden
Ruck ortt thut In enden
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder dy abgemelten messer
nemen so du auff eynen gehawen hast der keyn messer hatt und
er versetz dir mit dem arm als oben geschriben stet und er
fertt dir uber deyn messer Indes windt deyn messer umb das
dy kurtz schneyd untten stee und far auff mit deynen gehultz
und setz Im den ortt auff seyn prußt
Item fertt er aber uber deyn arm den pruch vindestu da
der text spricht will er praugen da wirtt der pruch gelertt zc
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw namalowanym zabraniom messera [Notstucke]. Gdy uderzyłeś na
nie mającego messera i on broni się ręką jak opisano powyżej i idzie ponad twój messer. Indes obróć twój
messer tak, by krótkie osrze było u dołu, i poprowadź w górę rękojeść i wsadź mu sztych w pierś.
Item jeśli jednak on idzie na twoją rękę, znajdziesz na to kontrę, bo tekst mówi, że jeśli on naciska [na
tęże rękę], nauczy się na to kontry.
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139r – poboczna, Gewappende Handt
Bewappend wiltu wer strauffen
Mitt gehultz soltu uberlauffen
Reyß starck auff deyn rechte seytten
Mit dem fuß zu ruck ler schreytten
Hyr lertt der meyster wye man das messer gewappender
handt eynen soll nemen spricht gewappend wiltu zc Das
soltu also verstan hawtt er auff dich von seyner rechten seytten
auff deyn lincke So peug auff mit deynen messer und mit
deyner lincken handt far Indes In dy mitt deynes messers
und vach den schlag zwischen deyn peyd hend auff das
messer Indes far auff mit deynen gehultz Inbendigs und
von oben nyder uber seyn handt In das gelenck außbendig
und reyß starck auff deyn rechte seytten So nymbstu Im
das messer zc
Tu uczy mistrz, jak powinno się zabierać komuś messer uzbrojonej dłonią [w półmieczu], i mówi „Gewappend wiltu” To powinieneś rozumieć, że jeśli on uderza na ciebie ze swej prawej strony na twoją lewą,
zrób Pogen ku górze twoim messerem i twą lewą rękę i idź lewą dłonią Indes na środek twojego messera
i chwyć uderzenie pomiędzy twoje dłonie na messer. Indes poprowadź od zewnątrz rękojeść z góry na dół
ponad jego dłonią na nadgarstek na zewnątrz i szarpnij mocno na twoja prawą stronę. Tak zabierzesz
mu messer.

139v
Item du magst gewappend felen mit dem ortt und thu Im also
so du Im gewappend an gepunden hast und ligest Im auff seyner
rechten seytten mit dem ortt vor dem gesicht Indes thu sam
du mit deynen gehultz wollest schlagen zu deyner lincken
seytten und so du kumpst mit dem gehultz Eyner span weytt
gegen seyner lincken seytten so far Im Indes mit dem ortt wyder
zu seyner rechten seytten zu dem gesicht zc
Item możesz uzbrojony [uzbrojoną dłonią] upaść sztychem, a czyń tak. Jeśli związałeś go na uzbrojonej
ręce [w półmieczu] i znajdujesz się sztychem na jego prawej stronie przed twarzą. Indes czyń tak, jakbyś
chciał uderzyć rękojeścią na jego lewą stronę i tak dojdziesz kawałek dalej rękojeścią ku jego lewej stronie.
Indes poprowadź sztych ponownie na jego prawą stronę w twarz.

140r
Item ligestu auff syner lincken sytten gewappend also das der
knopff dem man gegen dem gesicht stett Indes far aber
auff mit dem knopff oder gehultz untz ober dy mitt deynes
haubtz Indes mit dem gehultz schnell wider umb zu der
forigen lincken sytten schlag In mit dem gehultz zu dem
kopff oder steß Im zu dem gesicht zc
Item jeśli znajdujesz się uzbrojony na jego lewej stronie [w półmieczu], głowicą zwróconą ku jego twarzy,
Indes odejdź głowicą lub rękojeścią z dołu ku górze i środkowi twej głowy. Indes [przejdź] rękojeścią szybko
ku poprzedniej lewej stronie, uderz go rękojeścią w głowę lub wepchnij mu [ją] w twarz.

140v
Item du magst auch durchwechseln mit dem kurtzen ortt und thu
dem also so du ligest wye Er mit gewappender handt auff syner
lincken seytten So thu glaych senk mit dem ortt wollest gan
auff syn rechte sytten und stechen auff Sy selbigen sytten Indes
far untersich mit der spitzen und wechsel durch auff syn lincke
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sytten und stich Im zu dem gesicht syner lincken sytten zc
Item możesz też robić Durchwechseln krótkim sztychem, i czyń to tak. Stoisz jak przedtem z uzbrojoną
dłonią na jego lewej stronie. Więc czyń jakbyś chciał pójść z opuszczonym sztychem na jego prawą stronę
i dźgnąć go na tę właśnie stronę. Indes poprowadź sztychw dół i obejdź [Durchwechseln] na jego lewą
stronę i dźgnij go w twarz z jego lewej strony.
Item so du kumpst mit gewappender handt an den man so mach dy ab
lauffen gewappend zu payden sytten Indes fall in dy stich schnit
oder hew oberlauff syn messer vich In pey dem hals und
mach also mit gewappender handt was du willt zc
Item skoro dochodzisz na niego z uzbrojoną dłonią, zrób uzbrojone Ablauffen na obie strony. Indes przejdź
do pchnięcia, cięcia lub uderzenia, obejdź górą jego messer, złap go za gardło i czyń uzbrojoną ręką, co
chcesz.

141r
Will er strauffen
Mit dem gehultz oberlauffen
Seyn svech zruch zu dir
Schreytt recht stoß schir
Hyr sagtt der meyster eyn pruch wyder das erst stuck als wyder
das messer nemme zu gewappender handt und spricht will er
strauffen zc Das solt also verstan will er dir deyn messer nemme
zu gewappender handt So merck eben dy weyll er mit seynne
gehultz unter deyn handt fertt und will reyssen auff syn
rechte sytten Indes Greyff mit deyner lincken handt In
dy swech seynes messers und wendt mit deyner rechten
handt deyn gehultz an syn rechte zwischen syn payd
hend und reyß Indes starck auff deyn lincke sytten zc
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw pierwszej sztuce, to jest zabraniu messera uzbrojoną dłonią i mówi
„Will er strauffen” itd. To powinieneś rozumieć, że jeśli on chce tobie zabrać messer uzbrojoną dłonią,
zważ dobrze, kiedy on będzie prowadził rękojeść pod twoją dłoń i będzie chciał szarpnąć na swą prawą
stronę. Indes złap lewą dłonią za słabą część jego messera i skieruj rękojeść twoją prawą dłonią na jego
prawą pomiędzy jego dłonie i szarpnij mocno na twoją lewą stronę.

141v
Item aber eyn pruch fertt er mit dem gehultz ober deyn armm
als vor so merck dy weill er ober deyn messer fertt so fall
mit deynne lincken armm ober payde messer und und druck dy In deyn
lincke sytten und swing dich starck auff dy selbigen sytten zc
Item kolejna kontra. Jeśli on prowadzi rękojeść ponad twoją ręką jak wcześniej, zważ, by kiedy on będzie
szedł ponad twoim messerem złapać lewą dłonią za oba messery i nacisnąć nią je na twoją lewą stronę
i mocno skręcić się na tąż stronę.

142r
Item Eyn ander pruch hatt er deyn messer gefast wye vor Indes
greyff mit deyner lincken hand In syn lincke und reyß dy
auff deyn lincke sytten und schreytt mit deynne rechten fuß
fur syn rechten und schlag geswindt mit deynne rechten
armm hynnten starck an syn lincken olpogen zc
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Item kolejna kontra. Jeśli on złapał twój messer jak przedtem, Indes złap lewą dłonią za jego lewą i szarpnij
ją na twoją lewą stronę i krocz prawą stopą przed jego prawą i uderz bardzo szybko prawą ręką mocno
od tyłu na jego lewy łokieć.

142v
Item aber eyn pruch fellt er dir mit dem gehultz ober deyn armm
als vor mit gewappender handt so merck Indes dy weyll er ober
deyn handt mit dem gehultz will faren so wendt deyn messer
auff dem synne umb das dy kurtz schneyd auff seynne messer ster
und schlag In zu dem kopff mit der kurtzen schneyden zc
Item kolejna kontra. Jeśli on prowadzi rękojeść uzbrojoną dłonią nad twoją ręką jak wcześniej, zważ, kiedy
będzie szedł nad twoją dłonią z rękojeścią, Indes zawiń twój messer dookoła jego tak, by krótkie ostrze
było na jego messerze i uderz go w głowę krótkim ostrzem.

143r
Item so du Im also auff den kopff felst mit der kurtzen schneyden
wye vor Indes far voo synem messer mit deynne ortt gegen
synne lincken sytten zwischen dich und In mit gesenckten ortt
auff deyn lincke sytten und senck im den ortt auff syn prust
und schreytt mit deynne lincken fuß zu ruck und haw
Im zu dem kopff zc
Item gry upadasz mu na głowę krótkim ostrzem jak poprzednio, Indes poprowadź sztych z jego messera
na jego lewą stronę pomiędzy ciebie a niego z opuszczonym sztychem i zwieś mu sztych w pierś i krocz
lewą stopą do tyłu i uderz go w głowę.

143v
Ist dir kunst zu ruunne
Das messer ist gennumme
Nicht solt dich sawmme
Und den man auß zawmme
Hye sagtt der mester Eyn pruch wyder den ersten pruch des
messers und spricht ist dir bider zc Das soltu also verstan hatt
er dir deyn messer pegriffen bey der swech und reyst auff
syn lincke sytten und du Empfindest das du deyn messer nicht
gehalten magst so fall mit deyner lincken handt hynter syn
lincke an das gehultz mit deyner rechten vornn zu syner rechten
handt und wendt das gehultz gegen Im und reyß starck
unter sich So nymbstu Im wyder syn messer und hawest
Im durch seyn kopff zc
Tu mówi mistrz o kontrze na pierwszą kontrę i mówi „Ist dir bider” itd. To powinieneś także rozumieć.
Jeśli on złapał twój messer za słabą część i ciągnie na swą lewą stronę i czujesz, że nie możesz utrzymać
messera, upadnij więc lewą dłonią za jego lewą na rękojeść, a prawą poprowadź na jego prawą dłoń na
przodziei zawiń rękojeść ku niemu i szarpnij mocno w dół. Tak zabierzesz mu znowu messer i uderzysz
go przez głowę.

144r
Du magst dich remme
Gewappent recht mit clotz hals nemme
Hye hat der meyster Eyn stuck wye man den man mit dem
gehultz auff syner rechten sytten bey dem hals nemme soll und
spricht magstu zc Das soltu also verstan hastu Im an gepunden
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auff syn lincke sytten mitt der zwerch so haw Im umb zu
syner rechten und Ee der haw verpracht wirtt so oberdring
In mit deym gehultz auff syner lincken sytten und far Im an
syn hals syner rechten sytten und schreytt mit deynne rechten
fuß hynter synne lincken und druck In dar ober zc
Tu ma mistrz sztukę, jak powinno się rękojeścią łapać za gardło z jego [przeciwnika] prawej strony i mówi
„Magstu” itd. To powinieneś takrozumieć. Jeśli związałeś go na jego lewej stronie Zwerchhaw, uderz
dookoła na jego prawą stronę, i zanim skończysz uderzenie, obejdź go rękojeścią na jego lewą stronę i idź
na jego gardło z jego prawej strony i krocz prawą stopą za jego lewą [nogę] i naciśnij go tam.

144v
Ist es gelungen
Klotz hals hatt gebünne
Mit Klotz recht oberfar
Vach armm handt gewynnstu In gar
Hye sagtt der meyster Eyn pruch wyder das stuck So man eynen
bey dem hals heltt mit dem clotz und ist das der erst pruch
wann der pruch syn vill und maniglay Item Der erst pruch
so dich Eyner gewappendt mit dem clotz bey dem hals starck
hellt so nym deyn messer auch zu gewappender hantt und far
mit dem klotz ober syn lincke handt Inbendig auff aussen
ober das gelenck und druck vast untersich mit dem gehultz
und heb mit der lincken handt und mit der klingen des messers
vast obersich auff und schraytt mit dem lincken fuß woll
fur synne rechten und druck mit dem pandt syn lincke handt
vast an dich auff deyn rechte sytten und scheub In eben mit
deynne messer vast von dir und wurff In fursich nyder auff
das antlitz ober deynne rechten fuß zc
Tu mówi mistrz o kontrze przeciw sztuce, w której łapie się kogoś za gardło rękojeścią, i to jest pierwsza
kontra z wielu różnych. Item, pierwsza kontra: gdy ktoś trzyma cię mocno za gardło rękojeścią z uzbrojonej
dłoni, więc weź twój messer także do uzbrojonej dłoni i poprowadź rękojeść od wewnątrz ponad jego lewą
dłonią na zewnątrz ponad staw i naciśnij mocno w dół i podnieś lewą dłonią i klingą messera mocno do
góry [jego prawą rekę] i krocz lewą stopą przed jego prawą i naciśnij mocno rękojeścią jego lewą dłoń do
siebie na twoją prawą stronę i odepchnij go równocześnie messerem mocno od ciebie i rzuć go przed siebie
w dół na twarz przez prawą nogę.

145
Item aber eyn pruch hellt er dich pey dem hals mit dem pandt
als vor so laß deyn messer fallen und schlag deyn lincken
armm ober seyn rechten oben starck nyder und greyff mit deyner
rechten handt In syn glenck der handt und spring mit deynne
lincken fuß fur deyn rechten und druck syn lincke handt
woll In deyn rechte sytten und swing dich mit dem leyb
auff deyn rechte sytten und wirff In ober deyn linckes payn
fur dich zc
Item kolejna kontra. Jeśli on trzyma cię za gardło [rękojeścią] jak przedtem, upuść messer i zarzuć twoją
lewą rękę na jego prawą mocno z góry na dół i złap prawą dłonią za jego nadgarstek i skocz lewą stopą
przed twoją prawą i naciśnij jego lewą dłoń na twoją prawą stronę i skręć się ciałem na twoją prawą stronę
i rzuć go przez twoją lewą nogę przed siebie.

146
Item aber eyn pruch So er dich pey dem hals hat als vor
so nymb deyn rechte handt und far da mit auff seynes
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messers klingen auff zwischen seyn payd hend nahent zu
syner lincken und reyß starck an dich auff syn rechte sytten
Indes wirtt der kloß ledig von dem hals Indes begreyff
mit deyner lincken handt ober syn rechte In das gehultz und
reyß hintersich auff deyn rechte sytten so nymbstu Im das messer
Merck wann du das messer nemme machen willt so soltu
albeg In dy swech des messers fallen mit deyner rechten handt
Item kolejna kontra. Skoro trzyma cię za gardło jak przedtem, weź twoją prawą dłoń i poprowadź ją
na klingę jego messera pomiędzy jego dłonie bliżej jego lewej i szarpnij mocno ku sobie na jego prawą
stronę. Indes, kiedy rękojeść zejdzie z twojego gardła, Indes złap lewą dłonią ponad jego prawą za rękojeść
i szarpnij do tyłu na twoją prawą stronę – tak zabierzesz mu messer. Zważ, że kiedy chcesz zabrać messer,
powinieneś zawsze łapać prawą dłonią za słabą część messera.

147r
Item aber eyn pruch scheub In voo dir aber pey synne rechten olpogen
und greyff mit deyner rechten hand an syn rechtes peyn nahent
bey dem fuß und schreyt mit deynne lincken fuß fur synen
lincken Inbendigs syner peyn und wurff In auff syn antlitz
wye unden gemalt stett zc
Item kolejna kontra. Odepchnij go od ciebie na jego prawym łokciu, i złap prawą dłonią za jego prawą nogę
przy stopie i krocz lewą stopą przed jego lewą od wewnątrz jego nogi i rzuć go na twarz, jak namalowano
poniżej.

147v
Item eyn ander pruch scheub In von dir mir deyner lincken handt
und nymb das gewicht bey dem olpogen und greyff Im faren
mit der rechten handt syn rechte und schreytt mit dem lincken
fuß fur synne rechten zc
Item kolejna kontra. Odepchnij go od siebie lewą dłonią i wytrąć go z równowagi na łokciu i złap go prawą
dłonią za jego prawą i krocz lewą stopą przed jego prawą.
Item Eyn ander pruch scheub In starck von dir mit synne
olpogen mit deyner lincken handt scheub In also auff syn
rechte sytten Indes laß deyn messer vallen und greyff Im
außbendig In syn gelenck synes rechten peyns heb In
auff und wurff In auff seyn lincke sytten zc
Item kolejna kontra. Odepchnij go mocno od siebie lewą dłonią na jego łokciuć na jego prawą stronę. Indes
upuść messer i złap go od zewnątrz za staw jego prawej nogi, podnieś go i rzuć na jego lewą stronę.
Item Eyn ander pruch hatt er dich gefast als voer so
scheub In von dir auff syn lincke sytten mit deyner
lincken handt und far mit der rechten handt oder armm
umb syn leyb voren und schreytt mit deynem
rechten fuß hynter syn rechten und wurff In ober deyn
rechte huff auff syn ruck oder kopff zc
Item kolejna kontra, jeśli złapał cię jak wcześniej, to odepchnij go od siebie na jego lewą stronę lewą dłonią i poprowadź prawą dłoń lub rękę dookoła jego ciała i krocz prawą stopą za jego prawą i rzuć go przez
prawe biodro na plecy lub głowę.

148r
Item scheub In aber mit synne rechten olpogen auff syn lincke sytten
und begreyff Indes syn rechten fuß mit deyner rechten handt
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wye vor und ruck den selbigen fuß woll unter deyn rechte ochseln
und halt In also da pey das er nicht auff kan stan Wo er auff
eyner sytten sich auff willt richten So wurff In auff dy andere
sytten und ster mit deynne lincken peyn und leyb woll zwischen
syn peyde auff das das er dich mit dem lincken peyn nicht
stossen mag und haltt In also und wurff In voo eyner sytten
zu der andere wye du willt zc
Item popchnij go na jego prawym łokciu na jego lewą stronę i złap Indes jego prawą stopę prawą dłonią
jak wcześniej i pociągnij tę stopę pod twąj prawą pachę i trzymaj go tak, by nie mógł wstać. Gdy będzie
chciał podnieść się z jednej strony, to rzuć go na drugą i stój lewą nogą i ciałem pomiędzy jego nogami tak,
by nie mógł cię odepchnąć swą lewą nogą i trzymaj go i rzuć z jednej strony na drugą, jak chcesz.

148v
Item aber eyn pruch hellt er dich pey dem hals gewappent
als vor so druck vast zu ruck mit dem nack Indes greyff
auch zu gewappender hantt In deynes messers klingen unter
syn messer und laß plupffling dy recht hand von dem pandt
und schreytt hynter In auff syn rechte sytten und schlag In
mit dem gehultz In syn pauch und schreytt woll hynter
In Indes schlag In Inn syn nacken und schreytt aber paß
hyn umb als du denn woll weyst zc
Item kolejna kontra. Jeśli on cię trzyma za gardło uzbrojoną [dłonią, w półmieczu] jak wcześniej, naciśnij
mocno do tyłu karkiem. Indes przejdź także do uzbrojonej dłoni pod jego messerem i puść szybko prawą
ręką związanie i krocz za niego na jego prawą stronę i uderz go rękojeścią w brzuch. I krocz za niego, Indes
uderz go w kark i skocz jeszcze dalej dookoła niego, jak już wiesz.

149r
Item hatt er dir gelegtt den klotz an deyn hals als vor So far
auff mit deynne messer und fall zu gewappneder hantt und far
hoch auff mit dem gehultz und stich Im zu dem gesich oben
wye untten gemalt stett zc
Item jeśli on położył ci rękojeść na gardle jak wcześniej, poprowadź twój messer i upadnij do uzbrojonej
dłoni i poprowadź wysoko rękojeść i dźgnij go w twarz górą jak namalowano poniżej.

149v
Item Eyn ander pruch hatt er dich bey deym hals gefast
aber als voer mit dem gehultz Indes laß deyn messer fallen und
far mit deyner rechten handt hynter syn lincke zwischen syn
handt und dy swech synes messers und wendt dich Indes
starck auff deyn lincke sytten und reyß starck mit deyner
rechten handt auff dy selbigen sytten zc
Item kolejna kontra, jeśli on cię złapał rękojeścią za gardło jak poprzednio. Indes upuść messer i poprowadź
prawą dłoń za jego lewą pomiędzy jego dłoń a słabą częścią messera i skręć się Indes mocno na twoją lewą
stronę i szarpnij mocno prawą dłonią na tę samą stronę.

150r
Item hatt er dich bey deynen hals mit dem gehultz aber
als vor Indes greyff mit deyner rechten handt In dy mitt seynes
messers und far auff mit deyner rechten handt und thu
sam du Im das gehultz In das angesicht wollest stossen Indes
reiß In dy mitt seynes messers starck mit deyner handt oder
arm und swing dich auff deyn lincken seytten zc
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Item jeśli jednak cię trzyma za gardło rękojeścią jak poprzednio, Indes złap prawą dłonią za środek jego
messera i poprowadź prawą dłoń i czyń jakbyś chciał mu wepchnąć rękojeść w twarz. Indes szarpnij mu
mocno środek messera dłonią lub ręką i skręć się na twoją lewą stronę.

150v
Item aber eyn pruch hatt er dich gefast mit deynen gehultz an
deym hals wye vor So greyff mit deyner lincken handt In
seyn lincke nahendt zu der handt und reyß dy auff deyn
lincke seytten und schlag Indes deyn rechten arm uber seyn
ped arm fluchs __ nyder und schreytt mit deynen rechten
fuß hinter seynen rechten und wirff In dar uber zc Und
swing dich Eyn wenig auff deyn lincke seytten zc
Item kolejna kontra, jesli złapał cię rękojeścią za gardło jak poprzednio. Złap lewą dłonią za jego lewą przy
dłoni i szarpnij ją na twoją lewą stronę i uderz twoją prawą rękę na jego obie ręce [z góry] w dół i krocz prawą stopą za jego prawą i rzuć go przez nią [twoją prawą nogę] i skręć się trochę na twoją lewą stronę.

151r
Item hatt er dich bey dem hals vor und will dich uber
das peyn drucken wye vor Indes fall zu gewappender handt
und stich Im untten zwischen seynen payden henden mitt
gewappender handt auff In seyn helen und wenn du zu
gewappender hant felst so far mit deynen lincken arm oben
uber seynen rechten zc
Item jeśli trzyma cię za gardło jak wcześniej i chce cię nacisnąć przez nogę jak wcześniej, Indes przejdź do
uzbrojonej dłoni i dźgnij go od spodu pomiędzy oboma dłońmi uzbrojoną dłonią w krtań, i kiedy będziesz
przechodził do uzbrojonej dłoni, poprowadź lewą rękę do góry ponad jego prawą.

151v
Item hatt er dich gefast pey dem hals als vor Indes far
mit deynen messer zwischen Euch payd mit der swech auff
deyn lincke seytten und fall zu gewappender handt und
stoß In mit dem gehultz in seyn kelen als untten gemalt
stett zc
Item jeśli złapał cię za gardło jak przedtem, Indes poprowadź messer pomiędzy was obu, słabą częścią
messera na twoją lewą stronę i przejdź do uzbrojonej dłoni i dźgnij go rękojeścią w krtań, jak namalowano
poniżej.

152r – poboczna, Uberdurchstechen
Auß uber durch stechen
Bewappend ler wer auß prechen
Auch magstu arm beschlyssen
Will gluck des kanst genyssen
Hyr sagtt der meyster von dem uberdurch stechen und dy
soeben gehoren zu treyben mit grosser fursichtikaytt und
nahent bey dem man Das du dar ob nit nyderligest num (?)
thu Im also Stee (Gee) zu dem man mit deynen Entrusthaw
zu seyner lincken seytten und schlag danach umb zu der
rechten seytten und windt dy swech seynes messers uber seyn
messer gegen seyner lincken seytten und far unttendurch seyn
arm wyder auff seyn rechte seytten und fall In dy mitten
mitt deyner lincken handt In dy klingen deynes messers
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und druck da mit außbendigs In das gelenck seynes arms
und alpogens und wendt deyn lincke seytten an seyn rechte
und druck mit der lincken handt oben fast nyder und mit der
rechten pey dem pindt und heb seyn handt ubersich also ist
er beschlossen zc
Tu mówi mistrz o Uberdurchstechen [Dźganiu górą na drugą stronę] i tego należy próbować z wielką
ostrożnością i blisko przy przeciwniku, byś nie został pokonany. Zatem czyń tak. Stój (Idź) [transliteracja
niepewna] ku niemu z Entrusthaw na jego lewą stronę i uderz stamtąd dookoła na prawą stronę i zawiń
słabą część messera ponad jego messerem na jego lewą stronę i poprowadź pod spodem na drugą stronę
pod jego ręką z powrotem na jego prawą stronę i złap za środek twojej klingi lewą dłonią i naciśnij nią od
zewnątrz na staw jego ramienia i rękii łokcia i skieruj twoją lewą stronę ku jego prawej i naciśnij lewą
dłonią mocno z góry na dół, a prawą przy związaniu i podnieś jego dłoń do góry. Tak on jest zamknięty.

152v
Item Stich Im aber uber seyn link rechte handt und fall aber
zu gewappender hantt und kum Im nahent das seyn rechte
handt kum untter deyn rechte uchsen und fall zu gewappender
handt mit deynen messer Hintten an seynen rechten alpogen und
layn dich mit der prust vast dar an und ker deyn lincke
seytten an seyn rechte und spring mit deynen lincken fuß fur seyen
rechten und swing dich starck auff deyn rechte seytten
Item dźgnij go ponad jego prawą dłonią i przejdź do uzbrojonej dłoni i podejdź bliżej ku niemu tak, by
jego prawa dłoń weszła pod twoją prawą pachę i przejdź do uzbrojonej dłoni z tyłu na jego prawym łokciu
i połóż się tam piersią mocno i skręć twoją lewą stronę ku jego prawej i skocz lewą stopą przed jego prawą
i skręć się mocno na twoją prawą stronę.

153r
Item aber eyn stuck Im durchstechen Thu Im als vor und
Indes mit dem gehultz auff seyn rechte achseln an seyn hals
woll hin(?) umb In seyn nacken und heb In mit der lincken
handt woll ubersich und verbendt deyn handt auff deyn
messer das du dester stercker hebst und schreytt mit seynen
rechten fuß hynter seynen rechten und druck In dar uber zc
Item kolejna sztuka z Durschstechen [ dźganiem na drugą stronę ]. Czyń jak przedtem i Indes rękojeścią
na jego prawy bark, na gardło dookoła na kark i podnieś go lewą dłonią do góry i zawiń twoją dłoń na
messerze tak, by móc tym mocniej podnieść i krocz prawą stopą za jego prawą i naciśnij go tam.

153v
Item far aber Im durch mit der swech uber seynen rechten arm wye
vor und far untten auff deyn lincke seytten mit der swech
seynes messers also das dir seyn messer untter deyn rechte uchsen
kim und stoß In mit dem gehultz zu seyner kelen oder
angesicht zc
Item poprowadź na drugą stronę słabą część messera nad jego rękę jak poprzednio i poprowadź pod spodem
na twoją lewą stronę słabą część jego messera tak by jego messer wszedł pod twoją prawą pachę i pchnij
go rękojeścią w krtań lub w twarz.

154r
Item aber eyn stuck ist er dir zu starck das dw außbendigs
den arm nicht beschlyssen magst als das erst stuck lautt
So thu Im also du außbendig In wolst beschlissen Indes far
Inbendigs oben uber seyn arm an dy achsel und schreytt mit
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deynen rechten fuß hintter seynen rechten und druck In dar uber
Item jeśli on jest dla ciebie za silny, i nie możesz mu zamknąć reki od zewnątrz jak brzmi pierwsza sztuka,
czyń tak jakbyś chciał go zamknąć od zewnątrz, a Indes poprowadź od wewnątrz górą ponad jego ręką na
jego ramię i krocz prawą stopą za jego prawą i naciśnij go tam.
Item nota wenn du Im also Inbendigs In seyn arm ferst mit
dem messer so tritt albigen(?) mit deynen rechten fuß woll hinter
seynen rechten das seyn arm zwischen dich und In kum so get
eß recht zu zc
Item uwaga: kiedy idziesz messerem od wewnątrz na jego rękę, idź zawsze prawą stopą za jego prawą, by
jego ręka weszła między ciebie i niego, tak to się prawidłowo wykonuje.
Item aber leg Im das pindt an seyn hals seyner lincken seytten
und schreytt mit deynen rechten fuß hinter seynen rechten und
druck dy klingen deynes messers an seyn arm fast an deyn
leyb das der ortt auff deyner lincken seytten peseytt hyn auß
stee zc.
Item albo połóż mu rękojeść na gardło z jego lewej strony i krocz prawą stopą za jego prawą i przyciśnij
klingę twojego messera do jego ręki mocno do jego ciała tak, by sztych wystawał bokiem do tyłu na twojej
lewej stronie.

154v
Wer uber durch ist stechen
Kunstenlich ler auß rechen
Windt recht piß behendt
Ortt zu gesicht sendt
Hyr sagt der meyster Eyn pruch wyder dy du uberdurchstechen
und spricht wer uber zc Nu wiltu dy uberdurchstechen Im messer
prechen so thu Im also wenn er dir uber deyn messer windt
und will dir mit dem ortt untten deym arm durchgen Indes windt
gegen Im auff seyn rechte seytten deyn messer an das seyn das dy
lang schneyd oben sey und stich Im zu dem gesicht also kann
er zu den abgemelten stucken nicht kumen zc
Tu mówi mistrz o kontrze przeciwko Uberdurchstechen [Dźganiu górą na drugą stronę] i mówi „Wer
uber” itd. Więc skoro chcesz skontrować Uberdurchstechen w messerze, czyń tak. Kiedy on zawija ponad
twoim messerem i chce poprowadzić sztych pod twoim ramieniem na druga stronę, Indes zawiń messer na
jego messerze przeciw niemu na jego prawą stronę tak, by długie ostrze było skierowane do góry i dźgnij
go w twarz, a on nie będzie mógł dojść do namalowanych sztuk.

155r
Item aber Eyn pruch auff das uberdurchstechen und merckt
dy weyll er untter deyn arm durchstechen will und dy
weyll er nyder nach der mit seynes messers will greyffen
Indes far auff mit dem gehultz und fall zu gewappender
hant und setz Im den ortt an dy kelen zc
Item kolejna kontra na Uberdurchstechen i zważ, że kiedy on chce pod twoją ręką dźgać na drugą stronę
i kiedy on chce pod spodem łapać swój messer, Indes poprowadź do góry rękojeść i przejdź do uzbrojonej
dłoni i wbij mu sztych w krtań.

155v
Item leg Im deyn messer an den hals auff seyner lincken seytten
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zu gewappender hantt dy swech des messers und druck Im
den alpogen woll unter seynen hals und thu als du vor unter
richt pist also hastu aber eyn pruch wyder das durchstechen
Item połóż mu messer na gardle z jego lewej strony uzbrojoną dłonią [trzymając] za słabą część messera
i wciśnij mu łokieć pod gardło i czyń, jak cię uczono wcześniej – tak masz jeszcze jedną kontrę na Durchstechen.

156r
Item aber Ey pruch so er durch stechen will In dem dy weyll
er deyn messer nyder druckt Indes far auff mit dem gehultz
und haw oder scheyd Im durch seyn hals auff seyner lincken seytten
und das gett leychtiklich zu der es recht treyben kann
Item kolejna kontra. Gdy on chce zrobić Durchstechen, kiedy będzie naciskał twój messer w dół, Indes
wznieś rękojeść i uderz go lub tnij przez gardło z jego lewej strony, to łatwo przychodzi temu, kto potrafi
to dobrze stosować [lub: stosować na prawą stronę, obie wersje są tu możliwe].

156v
Will er dir nahen
Recht mit linck ler vahen
Setz an dy kelen und vehsen
Bewappend thut das pussen
Hyr sagtt der meyster Eyn stuck wye man das zu gewapp
ender handt treyben soltt und spricht will er zc Das soltu
also verstan So er Im zuvechten zu Ir dir kimbt so stee
vor mit deynen lincken fuß und halt deyn messer auff deyner
rechten seytten und ob deynen rechten kny und das der dawm
oben stee und der ortt stee gegen dem man und gib dich mit
der lincken seytten ploß schlecht er dir denn dir ploß nach so
peug auch untten seyn messer deyn lincke seytten und spring
nahent auff In mit deynen gantzen lincken arm Greyff
starck Indes uber seyn rechten nahent bey dem alpogen und
druck seyn arm fest In deyn lincke seytten Indes greyff untter dy
Tu mówi mistrz o sztuce, jak powinno się przechodzić do uzbrojonej dłoni i mówi: „Will er” itd. To powinieneś rozumieć tak. Skoro on podchodzi do ciebie w Zufechten, więc stań lewą stopą z przodu i trzymaj
messer na twojej prawej stronie ponad prawym kolanem tak, by kciuk był u góry, a sztych ku przeciwnikowi
i odsłoń lewe otwarcie. Jeśli on uderzy na nie, skieruj twą lewą stronę także pod jego messer i skocz ku
niemu twą całą lewą ręką [ramieniem] i złap silnie za jego prawą przy łokciu i przyciśnij jego rękę [ramię]
mocno do twojego lewego boku. Indes złap pod [ciąg dalszy na następnej stronie]

157r
___ seyn arm In dy mitt deynes messers und setz Im den ortt
an seyn kelen oder untter seyn rechtr uchsen oder pehallt
deyn messer In der lincken hand In der mitt und laß deyn
rechte handt vor dem pindt des messers und greyff
Im mit der rechten handt In seyn rechte knypug und
wirff In furdich zc
[ciąg dalszy z poprzedniej strony] jego ręką za środek twego messera i wbij mu sztych w krtań lub pod jego
prawą pachę, lub przytrzymaj pośrodku twój messer lewą dłonią, a prawą puść rękojeść i złap go prawą
dłonią w prawe zgięcie kolana i rzuć przed siebie.
Item oder wendt deyn lincke seytten an seyn rechte und
schreytt mit deynen lincken fuß fur seyn rechten und far
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mit deynen gehultz deynes messers außbendigs an seyn
hals und schreytt mit deynen lincken fuß fur seyn rechten
und wurff In furdich zc
Item albo skieruj twoją lewą stronę ku jego prawej i krocz lewą stopą przed jego prawą i poprowadź rękojeść
twojego messera od zewnętrz na jego gardło i krocz lewą stopą przed jego prawą i rzuć przed siebie.

157v
Item Eyn ander pruch so dw In pey dem arm gefaßt hast so
schreytt mit deynen rechten fuß hinter seynen rechten und far mit
deyner rechten handt umb seyn hals Inbendigs auff seyner
lincken seytten und wurff In furdich uber deyn rechte huff zc
Item kolejna kontra. Skoro złapałeś go za rękę, krocz prawą stopą za jego prawą i poprowadź prawą rękę
od wewnątrz dookoła jego gardła na jego lewej stronie i rzuć go przed siebie przez prawe biodro.

158r
___ Item Eyn pessers stuck so dw Empfindest das er will uber
deyn arm fallen gleych Indes so er sollt mit seynen arm uber
deynen Indes heb Im seynen lincken arm außbendigs starck
auff ubersich und schreytt mit deynen rechten fuß fur seynen
lincken und druck mit deynen rechten arm fast nyder seynen
lincken das dy gelenck der alpogen zu samen varen(?) oder
kümen ist er starck so kum deym rechten arm oder handt
zu hilff mit deyner licken und wurff In auff das antlitz
uber deyn rechtes peyn zc
Item lepsza sztuka. Skoro czujesz, że on chce złapać cię za rekę, równocześnie z nim Indes jak będzie z ręką
[lewą] nad twoją, Indes podnieś mu lewą rękę mocno od zewnątrz do góry i krocz prawą stopą przed jego
lewą i naciśnij prawą ręką mocno w dół jego lewą tak, by stawy łokciowe były razem lub spotkały się. Lub
jeśli on jest silny, pomóż swojej prawej ręce lub dłoni twoją lewą i rzuć go na twarz przez prawą nogę.
Item oder greyff Inn dy mitt deynes messers mit deyner lincken
handt der rechten zu hilff und reyß starck auff deyn
lincke seytten und druck oben nyder mit deyn lincken handt
und spring mit deynen rechten fuß fur seynen lincken und wurff
In dar uber also hastu den pruch wyder das erst stuck
Item albo złap twój messer na środku lewą dłonią ku pomocy prawej i szarpnij mocno na twoją lewą
stronę i naciśnij z góry na dół lewą dłonią i skocz prawą stopą przed jego lewą i rzuć go przez nią. Tak
masz kontrę na pierwszą sztukę.

158v
Will er prangen
So der arm ist gefangen
Arm uberfar dy kehlen
Mit drucken soltu nicht velen
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wyder das stuck so eyner
deyn rechten arm gefangen hatt mit seynen lincken und
spricht will er fa prangen zc Das soltu also verstan ist deyn
arm gefangen mit deynen messer so far mit deynen messer
aussen uber seyn arm und leg Im das messer mit der
schneyden forn an den hals In dy kelen und druck fast
von dir In mit dem messer mit gewappender hantt zc
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Tu mówi mistrz o kontrze przeciw sztuce, w której ktoś złapał twoją prawą rękę swą lewą i mówi „Will
er prangen” itd. To powinieneś rozumieć tak. Skoro złapana jest twoja ręka [trzymająca] messer, więc
poprowadź messer od zewnątrz ponad jego rękę i połóż mu messer ostrzem z przodu na szyi na krtań
i naciśnij messerem mocno od siebie uzbrojoną dłonią.

159r
Mit messer will(?) er kelen drucken
Dy were soltu rucken
Nit lang thu peytten
Ansetz oder recht piß schreytten
Hye sagtt der meyster Eyn widerpruch wyder den gemelten
pruch und spricht Mit messer zc Das soltu also verstan
wenn du Eynen uber seyn messer pist gevallen und Er will
dir deyn kelen drucken als oben geschriben stett Indes nymb
seyn messer bey der klingen und deyner rechten handt oder
gehultz und druck dy klingen seynes messers vast an dich
In deyn rechte seytten und far mit deyner lincken handt
oben auff seyn rechte Inbendigs an seyn pindt seynes messers
und reyb starck auff deyn rechte seytten so nymbstu Im das
messer zc
Tu mówi mistrz o kontrze na namalowaną kontrę i mówi „Mit messer” itd. To powinieneś rozumieć tak.
Kiedy złapałeś kogoś ponad messerem i on chce ci nacisnąć [messerem] na krtań jak opisano wyżej, Indes
chwyć jego messer za klingę prawą dłonią lub rękojeścią, i przyciśnij klingę mocno ku sobie na twoją prawą
stronę i poprowadź twoją lewą dłoń górą na jego prawą od wewnątrz na jego rękojeść i szarpnij mocno na
twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

159v
Item aber eyn ander pruch will er In dy kelen drucken mit
seynen messer als vor Indes dy weyll seyn messer In dy kelen
will fallen so fall zwischen dich und In mit deynen messer
an das seyn und loß deyn lincke handt und fall In dy mitt
deynes messers und setz Im den ortt an dy kelen zc
Item kolejna kontra, jeśli on chce ci nacisnąć na krtań messerem jak poprzednio. Indes, kiedy jego messer spada ci na krtań, upadnij messerem pomiędzy ciebie i niego na jego messer i puść lewą dłonią [rękę
przeciwnika] i złap nią za środek twego messera i wbij mu sztych w krtań.

160r
Item Eyn anders stuck so daw syn armm hast gefangen als vo
und er will dir nach der keln faren Indes swing sich auff
deyn rechte sytten woll umb so kan er aber nichts schaffen
Item następna sztuka. Gdy złapałeś go za rękę jak przedtem i on chce ci wejść na gardło. Indes skręć się
na twoją prawą stronę dookoła, a on on nie będzie mógł nic uczynić.

160v
Item aber Eyn ander pruch will er zu dem hals mit
synne messer als vor Indes senck deyn lincken armm mit
deyne leyb woll nyder und druck den fast an deyn leyb und
peug dich mit dem ruck eyn so ist syn will aber umb Sunst
Item kolejna kontra, jesli on chce cię za gardło [naciskać] jego messerem jak wcześniej. Indes opuść lewą
rękę i ciało w dół i przyciśnij mocno do ciała i zegnij się plecami – tak udaremnisz jego zamiar.
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161r
Item hatt er dich mit dem messer gefast hynter dy kelen wye vor
so grayff mit deyner rechten handt In dy swech des messers und
druck vast auff deyn lincker sytten Indes greyff mit deyner
lincken verkertten handt oben auff das gehultz hynter syn rechte
handt und reyß starck untersich auffdeyn lincke sytten etc
Item jeśli złapał cię messerem z tyłu za krtań jak przedtem, złap prawą dłonią za słabą część messera
i naciśnij mocno na twoją lewą stronę. Indes złap lewą odwróconą dłonią od góry za rękojeść za jego prawą
dłonią i szarpnij mocno w dół na twoją lewą stronę.

161v
Item aber eyn pruch greyff aber als voer mit deyner rechten handt
syn rechte reyß dye starck auff deyn lincke achseln synen
rechten armm Indes far mit deynne lincken armm starck umb syn
hals außbendigs und schreytt mit deynne lincken fuß fur
synne rechten und pring dich auff deyn rechte sytten etc
Item kolejna kontra. Złap jak przedtem prawą dłonią jego prawą, szarpnij mocno jego prawą rękę na twój
lewy bark. Indes poprowadź lewą rękę od zewnątrz mocno dookoła jego gardła i krocz lewą stopą przed
jego prawą i skręć się na twoją prawą stronę
[Uwaga: technika jest na rycinie oznaczona jaskółką. Duży rysunek na pierwszym planie jest inną
akcją.]

162r
Item greyff synne rechten armm als vor und reyß starck ober
deyn lincke achseln und druck fast nyder Indes druck auch
synne lincken armm dar inne du synne rechten armm hast und
druck mit deynne lincken armm vast In deyn lincke sytten und
kum mit deyner lincken untten In dy mitt deynes messers
und schraytt mit deynne fuß fur syn lincken und swing
dich auff deyn rechte sytten etc
Item złap jego prawą rękę jak wcześniej i szarpnij mocno ponad twój lewy bark i naciśnij mocno w dół.
Indes naciśnij także jego lewą rękę tam, gdzie trzymasz jego prawą rękę i przyciśnij lewą ręką mocno do
twojego lewego boku i złap lewą pod spodem za środek messera i krocz stopą przed jego lewą i skręć się
na twoją prawą stronę.

162v
Will er dich beschemme
Das messer pey gehultz nemme
Seyn handt ler rucken
Den olpogen soltu drucken
Hyr sagtt der meyster Eyn pruch wider den wyderpruch
das soltu also verstan will er dir das messer nemme und
greyffen mit syner lincken handt oben an deyn pindt und
scheubt dir deyn messer nyder auff deyn lincke sytten und
will dir das messer nemme Indes greyff mit deyner lincken
handt In syn lincke und reyß starck untersich auff dey
lincke sytten und schlag deyn rechten armm oben ober
syn lincken und far untten durch den selben armm mit deyner
rechten handt und swing dich woll auff deyn lincke sytten
und wurff In ober deyn rechten fuß wye untten gemalt
stett etc
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Tu mówi mistrz o kontrze na kontrę, co powinieneś rozumieć tak. Jeśli on chce ci zabrać messer i złapać
swą lewą dłonią od góry za twą rękojeść i pcha twój messer w dół na twoją lewą stronę i chce ci go zabrać,
Indes złap lewą dłonią za jego lewą i szarpnij mocno w dół na twoją lewą stronę i zarzuć twoją prawą rękę
górą ponad jego lewą i poprowadź dołem na drugą stronę tejże ręki prawą dłoń i skręć się na twoją lewą
stronę i rzuć go przez twoją prawą stopę jak namalowano poniżej.

163r
Item Eyn ander pruch wyder den widerpruch thu Im also
hatt er deyn messer gefast als vor so fall mit deyner
lincken handt hynnten In synne lincken olpogen und reyß
mit deynne gehultz und rechten handt starck nyder ober
syn lincke achsl und schayt mit deynne lincken fuß hinter
synne lincken und swing dich auff deyn rechte sytten etc
Item kolejna kontra przeciw kontrze, czyń ją tak. Jeśli on złapał twój messer jak poprzednio, złap go lewą
dłonią od tyłu za lewy łokieć [na rycinie łapany jest prawy łokieć] i szarpnij prawą dłonią i rękojeścią mocno
z dołu do góry jego lewe ramię [bark] i krocz lewą stopą za jego lewą i skręć się na twoją prawą stronę.

163v
Item aber eyn pruch wyder den wyderpruch hatt er dir
gefast deyn messer als vor Indes so er will schyben deyn
swech auff sy lincke sytten so fall Indes mit deyner lincken
handt in dy swech deynes messers fur syn haubt In
dy mitten und scheub Im deyn messer starck In syn hals
und druck mit deynne gehultz wyder auff syner lincken achseln
und schreytt mit deynne lincken fuß hinter synne lincken
und swing dich auff deyn rechte sytten etc
Item kolejna kontra przeciw kontrze. Jeśli on złapał twój messer jak poprzednio, Indes kiedy on będzie
popychał twoją słabą część messera na swą lewą stronę, Indes upadnij lewą dłonią na słabą część messera
przed środek jego głowy i wepchnij mu twój messer mocno w gardło i naciśnij rękojeścią z powrotem na
jego lewe ramię [bark] i krocz lewą stopą za jego lewą i skręć się na twoją prawą stronę.

164r – poboczna, Armbruch
Will du dich rechen
Recht mit linck prechen
Recht auff linck gesprungen
Linck zu hillff recht magst kuumme
Hyr sagt der meyster von eynne armm pruch als er denn oben
spricht wiltu dich etc Da soltu also verstan und wye
du den armm prechen solt ste mit deynne lincken fuß fur und
halt deyn messer auff deyner rechten sytten als auff der lincken
peyn Das der ortt auff ster gegen den ma schlecht er dir den
nach der ploß auff deyn lincke sytten so spring mit dey(-)
nne rechten fuß fur Zuch mit dem lincken woll zu Im
mit auff gepoge messer Indes fall mit deyner lincken handt
ober synne rechten olpogen hinten an den und druck mit
gantzer sterck In deyn lincke sytten Indes wendt dich mit
deynne leyb von Im und spring mit deynne lincken fuß strack
auff deyn rechte sytten mit gantze leyb und krafft so prichstu
Im den armm etc
Tu mówi mistrz o łamaniu ręki, gdy mówi powyżej „Wiltu dich” itd. To powinieneś rozumieć., A jak powinieneś łamać rękę, to stań lewą stopą z przodu i trzymaj messer na twojej prawej stronie na lewej nodze
tak, by sztych był skierowany do góry na przeciwnika. Gdy uderza cię w otwarcie na twojej lewej stronie,
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skocz prawą stopą przed siebie ku niemu z wygiętym messerem [na lewo – Pogen]. Indes złap lewą dłonią
z góry od tyłu za jego prawy łokieć i naciśnij z całej siły w twoją lewą stronę. Indes odwróć się ciałem od
niego i skocz lewą stopą całym ciałem i siłą mocno na twoją prawą stronę, . Tak złamiesz mu rękę.

164v
Item ste als oben geschriben stett und greyff syn rechte handt mit
deyner lincken Indes schlag deynne rechten armm starck ober seynne
rechten und heb mit deyner lincken handt auff syn rechten armm
ober deyn rechten arm und druck deyn peyd armm fast zu samme
und schreytt mit deynne lincken fuß hintter syn rechten und
wirff In da ober etc
Item stój, jak opisano powyżej i złap jego prawą rękę twoją lewą. Indes zarzuć twoją prawą mocno ponad
jego prawą i podnieś wznieś lewą dłonią jego prawą rękę ponad twoją prawą ręką i przyciśnij twoje obie
ręce mocno do siebie i krocz lewą stopą za jego prawą i rzuć go przez nią [rzut na rycinie jest wykonywany
przez prawą nogę].

165r
Item Eyn ander armmpruch wenn du Im Zuvechten Zu Im
kumst so ste als oben geschriben stett hawtt er dir denn
Zu deyner lincken sytten so far gepogen mit de messer unter
syn messer und ??? spring zwivach zu Im als vor
Indes pegreyff syn rechte handt mit deyner lincken In
bendigs und windt Im dye umb auff deyn lincke sytten
synne rechten olpogen und prich starck obersich also prich
stu Im syn rechten ober deyn rechten etc
Item kolejne łamanie ręki. Kiedy podchodzisz w Zufechten do niego, stań jak opisano powyżej. Gdy uderza
na twoja lewą stronę, poprowadź wygięty [Pogen] messer pod jego messer i idź dwukrokiem ku niemu jak
przedtem. Indes złap jego prawą dłoń twoją lewą od wewnątrz i obróć mu jego prawy łokieć dookoła na
twoją lewą stronę i złam mocno do góry. Tak złamiesz mu jego prawą [rękę] na twojej prawej.

165v
Auff recht will er wencken
und armm rencken
Huck hint linck ler springen
Dy achsl recht solt dringen
Hyr sagtt der mirer der kunst Eyn pruch wyder de armmpruch
und spricht also auff recht will etc Das soltu also verstan
hatt er dir mit synne lincken armm ober deyn rechten gefaren
und will dir den prechen ober syn rechte sytten Indes so
er sich umb wenden will von dir auff syn rechte sytten
so spring mit deynne lincken fuß hynter syn lincken und
druck mit deyne lincken armm und olpogen syn lincke
achseln und wenn du syn achseln stossen willt so greyff
mit deyner lincken handt ober syn armm In dy mit deynes
messers und druck oben und undn mitt gantzer macht auff
deyn rechte sytten und wurff In auff syn ruck etc
Tu mówi mistrz sztuki o konrze przeciw łamaniu ręki i mówi też „Auff recht will” itd. To powinieneś
rozumieć tak. Jeśli on poszedł swą lewą ręką ponad twoją prawą i chce ci ją złamać na jego prawej stronie
[prawym boku] Indes kiedy będzie się chciał obrócić dookoła od ciebie na swą prawą stronę, skocz lewą
stopą za jego lewą i naciśnij lewą ręką i łokciem jego lewą ramię [bark] i kiedy będziesz odpychał jego
ramię, złap lewą dłonią ponad jego ręką pośrodku twojego messera i naciśnij górą i dołem z całej siły na
twoją prawą stronę i rzuć go na plecy.

105

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

166r
Item aber Eyn pruch wyder daß ander stuck und armmpruch
hatt er dir deyn rechten armm aber pegriffen mit syner
lincken und hatt syn messer lassn fallen als vor und
schlecht syn rechten armm ober deyn rechten Inbendigs
In deyn olpogen und will dich werffen ober deyn
rechtes peyn Indes schreytt mit deynne lincken fuß fur
synne rechten und far Im mit dem gehultz oben ober
syn rechte handt und reyß starck untersich und schlag
deynne lincken armm oben ober syn armm und ober
syn lincke handt und swing dich auff deyn rechte
sytten und wurff In aber auff syn antlitz etc
Item kolejna kontra przeciw tej drugiej sztuce i łamaniu ręki. Jeśli złapał twoją prawą rękę swą lewą
i upuścił messer jak poprzednio i uderza swą prawą ręką ponad twoją prawą od wewnątrz na łokieć i chce
cię rzucić przez twą [?] prawą nogę, Indes krocz twoją lewą stopą przed jego prawą i poprowadź rękojeść
górą ponad jego prawą dłoń i szarpnij mocno w dół i zarzuć twoją lewą rękę górą nad jego rękę i nad jego
lewą dłonią i skręć się na twoją prawą stronę i rzuć go na twarz.

166v
Item aber eyn pruch hatt er dir mit syner lincken handt griffen
In deyn rechte und hatt das messer lassn fallen und fertt
mit synn rechten armm unter deyn rechten olpogen und will
dir deyn rechten armm also da ober prechen Indes laß deyn
messer auch fallen und pricht deyn rechte handt auffn
synner lincken untersich und far mit deyner rechten handt
untten durch syn lincken armm und far Im Indes untter
synne rechten olpogen und windt deyn handt und armm
starck ober syn rechten armm und druck syn rechte handt
an deyn prust oder untter deyn rechte ochseln und spring
mit deynne lincken fuß fur synne rechten und schlag
deyn lincken armm auch starck ober syn rechte achseln
und druck Im starck auff deyn rechte sytten und wurff
In fur dich auff syn angesicht etc
Item kolejna kontra. Jeśli on złapał cię lewą dłonią za twoją prawą i upuścił messer i prowadzi prawą rękę
pod twój prawy łokieć i chce ci [tak] złamać rękę, Indes także upuść messer i wyrwij twoją prawą dłoń z jego
lewej w dół i poprowadź twoją prawą dłoń pod spodem na drugą stronę jego lewej ręki i poprowadź Indes
pod jego prawy łokieć i zawiń twoją dłoń i rekę mocno ponad jego prawą ręką i przyciśnij jego prawą dłoń
do piersi lub pod prawy bark i skocz lewą stopą przed jego prawą i zarzuć twoją lewą rękę także mocno
ponad jego prawym barkiem i naciśnij go mocno na twoją prawą stronę i rzuć go przed siebie na twarz.

167r – poboczne, wyzwolenia, Ledigung?
Hutt dich vor den
Indes hant begreyffen
Zuck: druck: ablaytt
Schlach sich schnell piß peraytt
Hyr hatt der merer Der kunst wye ma soll ledig
werden so maa eynne syn handt gefangen hatt als mitt
der lincken handt syn rechte etc Und thu Im also
Hatt er deyn handt gefangen und er will machen
armpruch oder waß eß sey so laß In da Zu nicht kumme
prich Im deyn handt auß syner Zum Ersten also
wendt dy kurtz schneydt außbendigs an synne armm
das dy flech dar an layn Indes reyß starck untersich mit
gestracktem ortt auff deyn lincke sytten so wirsstu ledig
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Indes schlag In durch den kopff oder armm etc
Tu ma mistrz sztukę, jak powinno się wyzwalać, gdy ma się jedną ręką schwytaną jak na przykład jego
lewą dłonią za [twoją] prawą. I czyń to tak. Jeśli on złapał twoją dłoń i chce ci złamać rękę czy uczynić
cokolwiek innego, nie pozwól mu dojść do tego i wyrwij mu twoją dłoń z jego [ręki]. Najpierw zawiń krótkie
ostrze na zewnątrz na jego ręce tak by płaz leżał na niej, Indes szarpnij mocno w dół z wyprostowanym
sztychem na twoją lewą stronę, taksię uwolnisz. Indes uderz go przez głowę lub rękę.

167v
Item Eyn ander ledigung Far mit deynne gehultz stack ober
syn lincken armm oder handt und reyß starck untersich auff
deyn rechte sytten und schlag In Indes auff syn kopff etc
Item inne wyzwolenie. Poprowadź rękojeść mocno ponad jego lewą ręką lub dłonią i szarpnij mocno w dół
na twoją prawą stronę i uderz go Indes w głowę.

168r
Item ist er aber
mit dem gehultz oder das er mit syner rechten handt
syner lincken zu hilff kumptt Indes greyff auch
mit deyner lincken handt In das pandt deyner rechten
zu hilff und reyß starck untersich auff deyn lincke
sytten und schlag In durch den kopff etc
Item jeśli on rękojeścią lub prawą dłonią idzie z pomocą swej lewej, Indes złap także twoją lewą dłonią za
rękojeść by pomóc twojej prawej i szarpnij mocno w dół na twoją lewą stronę i uderz go w głowę.

168v
Item hat er dir deyn rechte handt gefaßt mit syner lincken
wye vor Indes windt aber aussen an syn armm mit gesencktem
ortt Ober Im untten durch auff den selbigen armm und faß
In gewappendt pey dem hals schreytt mit deynne lincken fuß
hynter synne rechten und wurff In dar ober etc
Item jeśli on złapał twoją prawą dłoń swą lewą jak przedtem, Indes zawiń zwieszonym sztychem na zewnątrz na jego ręce od góry na dół na drugą stronę tej samej ręki i przejdź do uzbrojonej dłoni łapiąc go
za gardło. Krocz lewą stopą za jego prawą i rzuć go przez nią.

169r
Item hat er dir begriffen deyn rechte handt mit syner
rechten so reyß aber mit deynne gehultz starck untersich
und thu Im als vor etc
Item jeśli on złapał twoją prawą dłoń swą prawą, szarpnij mocno rękojeścią w dół i czyń jak wcześniej.

169v
Item hatt er deyn handt gefaßt als vor und du willt untersich
reyssen mit deynne gehultz und er ist dir zu starck so kum
deyner rechten aber zu hilff mit deyner lincken an das gehultz
untten und reyß unttersich als voer etc
Item jeśli on złapał twoją dłoń jak poprzednio, i ty chcesz szarpnąć w dół rękojeścią a on jest zbyt silny,
pomóż swojej prawej dłoni na rękojeści lewą [łapiąc] pod spodem i szarpnij w dół, jak poprzednio.
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170r
Item hat er dir deyn rechte handt gefast als vor so
windt deyn messer Inbendigs an synne arm und gee
untten durch außbendigs auff synne arm etc
Item jeśli on złapał cię za twoją prawą rękę jak poprzednio, zawiń twój messer do wewnątrz na jego ręce
i idź na jego rękę pod spodem na drugą stronę od zewnątrz.

170v
Item hat er dir deyn rechte handt gefast aber als vor so windt
Im aber Inbendigs durch auff syn rechte sytten außbendigs an
syn armm und tritt Indes nahendt In Inn und nymb In ge
wappendt pey dem hals auff syner lincken syytten wye vor etc
Item jeśli on złapał twoją prawą dłoń jak poprzednio, więc zawiń mu od wewnątrz na drugą stronę na
zewnątrz na jego prawą stronę jego ręki i zbliż się Indes ku niemu i złap go uzbrojoną dłonią za garło
z jego lewej strony jak poprzednio.

171r
Dy zeyl merck
Begreyfft er handt armm sterck
Erbeyt schnell piß bessinne
Zu sucken mag er hartt kuumme
Hyr sagtt der meyster eyn gutte ler und spricht dy zeyl
etc Das soltu also verstan das du Im messer solt wyssen
dy rechten zeytt zu aynne ydlichen stuck und bruch
du solt auch wyssen wenn wy und wo und gegen welchen
und haben vermist und dich nicht lassen erzornen das du
der kunst nicht vergest
Tu mówi mistrz dobrą lekcję i mówi „Dy zeyl” itd. To powinieneś wiedzieć, że w messerze powinieneś znać
właściwy czas na każdą jedną sztukę i kontrę. Powinieneś także wiedzieć kiedy, jak i gdzie i przeciwko
czemu, i być opanowanym i by nie pozwolić się rozgniewać, byś nie zapomniał kunsztu.
Du solt auch nich allain auff
dy pruch gedencken wye du dye recht treyben magst
sunder auch auff dy stuck und das du wist wye du eynen
ydlichen pegegnen solt und er mach was woll das
du eyn stuck oder eyn pruch umdest der do zu fuglich
sy kanstu des nicht
Nie powinieneś także myśleć wyłącznie o kontrach, i w jaki sposób je chcesz dobrze zrobić, ale także o sztukach i [o tym] byś wiedział, jak każdemu powinieneś wyjść naprzeciw bo cokolwiek on zrobi, żadnej jego
sztuki czy kontry nie udaremnisz, jeśli on ją zrobi zbyt sprawnie [prawidłowo], a ty tego nie potrafisz.
so laß dich eß untterrichten eynen
der es kann und kumstu aller meyster kunst und wist
nich wenn wye oder wo und gegen welchen versatzen
fenn stucken pruchen schnytten dytz oder gemß du das
treyben solt so ist dir das keyn nutz
Zatem daj się pouczyć temu, który to potrafi a dojdziesz do wszelkiego kunsztu, a jeśli nie wiesz kiedy, jak
czy gdzie oraz przeciw czemu powinieneś się obronić za pomocą sztuk, kontr, cięć, tego czy tamtego i jak
to stosować, to nie będziesz miał z tego żadnej korzyści.
Du must auch In
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eynne ydlichen pruch, grosse schnellikayt haben und
rechte anlegung swech und sterck das ist wenn dir
eyner deyn messer hat untterloffen und hatt die deyn handt
oder armm pegryffen peyn oder fuß hastu denn dy kunst
gemercket so hatt er dich nymer mer hastu dy kunst
recht verstanden so peleylist woll lang meyster
Musisz też w każdej kontrze mieć [wykazać się] wielką szybkość i dobre przyłożenie silnego i słabego [części
messera] wtedy gdy ktoś przeszedł ci pod messerem [lub: ominął twój messer] i złapał ci dłoń lub rękę,
nogę lub stopę, i jeśli zważyłeś i zapamiętałeś sobie kunszt, on nigdy cię nie schwyta a jeśli prawidłowo
pojąłeś kunszt, długo pozostaniesz mistrzem.
Vlota Etliche stuck und erlich pruch dy genn zu Er der
man In dy handt greyffen und dy selbigen soll man
machen gleych Indes so er will In dy handt greyffen
Indes so er greyffen will In den armm oder faren Indes
so er will schlagen Indes so er will peschlyssen Indes
stechen hawen schneydn etc
Nota: Niektóre sztuki i prawdziwe kontry możliwe do zastosowania, powinno się „chwytać w rękę” [stosować], a je wszystkie powinno się stosować równocześnie, Indes, gdy on chce chwycić za dłoń, czy iść na
rękę czy wyprowadzić [jakąś sztukę], Indes gdy uderza, Indes gdy zamyka [Beschliessen], Indes gdy dźga,
uderza lub tnie, itd.

171v
Item wenn Etliche stuck synd als pald er dich In dy way [wag?]
pringtt so kanstu hartt ledig werden eß ist poß ledig
wenn eyner In der stack ligtt und nyndertt mag kimn
danach wiß dich zu richten etc
Item, przy niektórych sztukach, gdy tylko cię doprowadził do postawy wagi [on będzie miał równowagę,
a ty nie], trudno ci będzie się uwolnić, uwolnienie będzie możliwe jedynie, gdy on znajduje się na silnej
części [messera], wtedy możesz udaremnić [jego zamiar], potem będziesz wiedział, co czynić.
Item Etliche stuck gen zu so der maa gantz gefast hatt
und wye dy pruch felen wenn du zu lang harest [havest?]
oder peytest also felen etlich pruch so du sy zu schnell
machest also mustu wissen dy recht artt dyser ding etc
Item, niektóre sztuki są możliwe, gdy on chwycił całkiem [mocno], a kontry chybią, gdy uderzasz zbyt
daleko [zbyt długo], niektóre kontry chybią, gdy je robisz zbyt szybko, zatem musisz znać odpowiedni
sposób tej rzeczy.
Item du hast manigerlay stuck und pruch Schimpfflich
und ernstlich gefellt dir eynes nicht so nym eyn
anders wer dy ding recht verstett ytlichs zu
syner zeytt treybn kan dem gefallen dyst ding etc
Item znasz rozmaite sztuki i kontry, na tępe i ostre – jeśli któraś ci nie odpowiada to stosuj inną. Kto
dobrze rzecz pojmie a każdą zastosuje w swoim czasie, temu się one podobają.

172r – główna, Hande Drucken
Wiltu dich mussen
Mit gehultz handt wyder stossen
Lerer handt vergyß nicht
Aussen und Inne stoß mitt
Hye sagtt der meyster wya ma dy stuck machen soll
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wye ma den dem mit dem gehultz nyder stoß und
wye ma auch des geleychen thun mag mit lerer
handt Nu zum ersten ist zu wissen wen er Im
zuvechten Zu dir kumpt so far gegen Im mit der
Entrusthaw stark auff sy lincke sytten Indes far mit
dem gehultz ober syn rechte handt außbendigs und
stoß dy stre vo oben nyder gegen der erden Indes far
auff mit deynne messer und haw In durch das angesicht
oder schnayd In dar durch etc
Tu mówi mistrz, jak powinno się robić sztukę, w jaki sposób pcha się rękojeścią w dół i także jak można
to robić gołą [nieuzbrojoną, lewą] dłonią. Po pierwsze, należy wiedzieć, że kiedy podchodzi on do ciebie
w Zufechten, poprowadź na niego mocno Entrusthaw na jego lewą stronę. Indes poprowadź rękojeść ponad jego prawą dłonią od zewnątrz i pchnij mocno z góry w dół ku ziemi. Indes poprowadź do górymesser
i uderz go przez twarz lub tnij go tamże.

172v
Item hawestu Im auf syn rechte sytten mit ayne entrust
haw oder sinst Indes so dy messer zu samme klitzen so stoß
Inbendigs mit dem gehultz ober syn rechte handt oder
armm nyder gegen der erden Indes schlag In durch den kopff
Item uderzasz go na jego prawą stronę z Entrusthaw lub inaczej. Indes, jak tylko messery się zderzą, pchnij
od wewnątrz rękojeścią ponad jego prawą dłonią lub ręką w dół, ku ziemi. Indes uderz go przez głowę.

173r
Item ist er dir de gehultz ober deym rechte handt gefaren
und will dir dy nyder drucken Indes fall mit deynem
gehultz ober syn rechte handt außbendigs Indes fall
mit deyner lincken handt In syn gehultz untter synner
handt und reyß starck mit payden henden unttersich
auff dy rechte sytten so nymbstu Im das messer
Item jeśli on poszedł rękojeścią ponad twoją prawą dłonią i chce ci ją nacisnąć w dół, Indes upadnij rękojeścią ponad jego prawą dłonią od zewnątrz. Indes upadnij lewą dłonią na jego rękojeść pod jego dłonią
i szarpnij mocno oboma dłońmi w dół na prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

173v
Item eyn ander pruch stoß Im syn handt mit dem gehultz
Inbendigs nyder und greyff mit deyner lincken handt untten
an syn gehultz und reyß reyß wye voer etc
Item kolejna kontra. Pchnij mu dłoń rękojeścią od wewnątrz w dół i złap lewą dłonią od dołu za rękojeść
i szarpnij jak poprzednio.

174r
lItem eyn ander pruch fellt er dir ober deyn rechte handt
als voer mit de gehultz so fall auch mit deynne
gehultz ober seyn armm und reyß fast da mit nyder Indes
greyff mit deyner lincken handt unter syn rechte In sy
messer vorn pey de handt In dy klingen und reyß
starck mit payden hendn auff dy lincke sytten so nymb
stu Im aber syn messer etc
Item inna kontra. Jeśli on prowadzi rękojeść jak poprzednio ponad twoją prawą dłonią, także upadnij
rękojeścią ponad jego ręką i szarpnij mocno w dół. Indes złap lewą dłonią pod jego prawą za jego messer
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z przodu przy [jego] dłoni za klingę i szarpnij mocno obiema dłońmi na lewą stronę. Tak oto zabierzesz
mu messer.

174v – poboczna, Ausgezaumen
Item will er dir deyn messer nemme wye gemalt ist
und du Empfindest das du dey messer nymmer haben
magst Indes greyff mit deyner rechten handt oben an
sy messer oder an syn rechte handt unf far mit deyner
lincken handt untten an sy pandt und windt das von
sich ober syne rechte handt außbendig und reyß stack
untersich auff deyn lincke sytten so nymbstu Im aber
das messer und der pruch heyst außgezaw???? etc
Item jeśli on chce ci zabrać messer jak jest namalowane, i czujesz, że nie możesz dłużej utrzymać twojego
messera, Indes złap prawą dłonią od góry za jego messer lub za jego prawą dłoń i złap lewą dłonią od dołu
za jego rękojeść i zawiń od siebie ponad jego prawą dłoń od zewnątrz i szarpnij mocno w dół na twoją lewą
stronę. Tak oto zabierzesz mu messer, a kontra nazywa się Ausgezaumen

175r
Item fertt er dich mit dem gehultz Inbendigs ober deyn
handt Indes far mit deynem gehultz auch Inbendigs
ober syn rechte handt und far mit der lincken handt
Inbendigs ober syn messer In dy mitt deynes deynes messers
und reyß starck auff deyn rechte sytten so nymbstu
Im aber syn messer etc
Item jeśli on prowadzi rękojeść od wewnątrz nad twoją dłonią, Indes poprowadź twoją rękojeść także od
wewnątrz ponad jego prawą dłonią i idź lewą dłonią od wewnątrz ponad jego messerem na środek twojego
messera i szarpnij mocno na twoją prawą stronę. Tak oto zabierzesz mu messer.

175v
Item fellt er dir Inbendigs ober deyn handt mit de gehultz
und will er dir deyn rechte handt nyder stossen Indes
fall Im auch ober syn handt Inbendigs mit dem gehultz
und greyff mit deyner lincken handt In synne klingen und
reyß stack auff deyn lincke sytten so nymbst Im aber
das messer
Item jeśli on upada rękojeścią od wewnątrz ponad twoją dłonią i chce ci prawą dłoń pchnąć w dół, Indes
pójdź też rękojeścią ponad jego dłonią od wewnątrz i złap lewą dłonią za jego klingę i szarpnij mocno na
twoją lewą stronę. Tak oto zabierzesz mu messer.

176r
Item Eyn pruch wyder den wyder pruch felstu Im mit dem
gehultz ober synne rechte handt außbendigs und er felt
dir wyder ober deyn handt auch also und er greyfft
mit syner lincken hyndt an deyn messer hinden an
das gehultz und reyßt mit syner rechten starck auff
syn lincke sytten und nymbt dir also deyn messer
und ligtt deyn rechte handt vor untter syner rechten
handt so du denn Empfindest das du deyn messer nicht
mer magst halten mit deyner rechten handt so fall mit
deyner lincken handt In synes messers klingen nahent
pey der hanthab und druck mit deyner rechten handt
syn gehultz gegen Im und reyß mit deyner lincken
synes messers klingen starck auff dey lincke
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sytten so nymbstu Im das messer etc
Item kontra przeciw tamtej kontrze. Jeśli upadasz rękojeścią nad jego prawą dłonią od zewnątrz, i on prowadzi rękojeść także przeciw tobie [od zewnątrz] i łapie lewą dłonią od tyłu za rękojeść twojego messera
i szarpie mocno prawą [dłonią] na swą lewą stronę i zabiera ci messer i kładzie twoją prawą dłoń pod swą
prawą dłoń, i ty czujesz, że dłużej nie utrzymasz messera prawą dłonią; zatem upadnij lewą dłonią na
klingę jego messera przy rękojeści, i naciśnij prawą dłonią jego rękojeść ku niemu i szarpnij mocno lewą
[dłonią] klingę jego messera na twoją lewą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

176v
Item ferstu Im ober syn armm mit deynne gehultz und er
und er dir wyder und er reyst nyder deyn handt und greyfft mit
syner lincken untter Eurer payd hendt In dy klingen deß
messers und reyß stack auff syn lincke sytten Indes so
du emfindest das du dey messer nicht mer halten magst
so fall mit deyner lincken handt In syns messers klingen
und so ist deynne rechte handt vor an deyner rechten Indes
druck mit deyner rechten handt auff syn rechte oder gegen
syner rechten achsl unttersich und reyß starck syn
gehultz auff dey rechte sytten so nymbstu Im auch sy
messer etc
Item gdy prowadzisz ponad jego ręką twoją rękojeść, a on tobie tak samo i on ściąga w dół twoją dłoń i łapie
lewą dłonią pod oboma waszymi dłońmi za klingę [twojego] messera i szarpie silnie na swą lewą stronę;
Indes, skoro tylko spoczujesz, że nie utrzymasz twojego messera, upadnij więc lewą dłonią na klingę jego
messera i tak oto twoja prawa dłoń znajdzie się przed twoją prawą [stroną? Sens fragmentu niejasny,
prawdopodobny błąd skryby]. Indes naciśnij prawą dłonią na jego prawą, lub ku jego prawemu ramieniu
w dół i szarpnij mocno jego rękojeść na twoją prawą stronę. W ten sposób także zabierzesz mu messer.

177r
Item fertt dir eyner nach dem armm Inbendigs mit dem
gehultz und will dir deyn handt nyder stossen Indes
weyll er fertt mitt dem gehultz nach der handt so
far mit deyner lincken handt unter synne rechte handt und
mit deym gehultz auch ober syn rechte auch Inbendigs
und druck deynne peyd hendt und gehultz fast zu samme
und reyß starck Indes auff deynne rechte sytten so nymbstu
Im das messer etc
Item jeśli on prowadzi rękojeść na twoją rękę od wewnątrz, i chce zepchnąć twoją dłoń w dół, Indes kiedy
idzie rękojeścią na dłoń, idź lewą dłonią pod jego prawą a także twoją rękojeścią ponad jego prawą [dłonią]
także od wewnątrz i zaciśnij obie twoje dłonie i rękojeść mocno do siebie [rycina jest niezbędna dla zrozumienia tekstu] i szarpnij mocno Indes na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

177v
Item will er dir mit dem gehultz Inbendigs deyn handt
nyder stossen Indes wendt dey schneyd obersich und sch(-)
neyd In dar eyn und far mit dem schnytt obersich auff
deyn lincke sytten alzo schneyd In auch außbendigs In syn
haubt etc
Item jeśli on chce ci zepchnąć rękojeścią twoją dłoń od wewnątrz w dół, Indes zawiń ostrze do góry i tnij
go tam i poprowadź cięcie górą na twoją lewą stronę, a więc tnij go też od zewnątrz w głowę.

178r
Item habent Ir payde an gepunden als voer und er will
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dir außbendigs ober deyn handt mit dem gehultz fallen
Indes windt deyn messer mit dem gehultz untter deyn
armm und senckt den ortt Im In syn ochseln oder sytten
oder windt Im Indes dy kurtz schneyd auff syn kopff
syner echten sytten
Item jeśli obaj związaliście jak przedtem i on chce ci pójść rękojeścią od zewnątrz ponad dłonią, Indes
zawiń rękojeścią twój messer pod twoją [prawą] rękę i zwieś mu sztych w ramię lub w bok, lub zawiń mu
Indes krótkie ostrze na głowę z jego prawej strony.

178v
Item will er dir dy handt aber nyder stossen Inbendigs mit dem
gehultz so windt gegen Im auff mit deynne messer und
erhoch deyn gehultz und fall zu gewappender hant und
setz Im den ortt an syn hals syner rechtens ytten will er
dir das weren so erbeytt mit dem gehultz auff syn lincken
sytten Inbendigs ober syn handt und nym Im das messer
als du vorgelertt pist etc
Item jeśli on chce ci zepchnąć rękojeścią od wewnątrz dłoń w dół, zawiń przeciw niemu messerem i podnieś
rękojeść i przejdź do uzbrojonej dłoni i wbij mu sztych w szyję z jego prawej strony. Jeśli będzie chcial się
przed tym obronić, pracuj rękojeścią na jego lewej stronie od wewnątrz ponad jego dłonią i zabierz mu
messer, jak uczono cię wcześniej.

179r
Item fellt dir eyner ober deyn gehultz außbendigs ober deyn
handt und du Im wyder und druckt er nyder und greyfft
mit syner lincken handt untter eurer peyd hendt In dy
klingen deynes messers und will dir es also nemme Indes
fall mit deyner lincken verkertten handt auch In deynes
messers klingen ob syner lincken handt und schreytt mit
deynne lincken fuß hyntter synne lincken oder for synne lincken
und druck mit deyner lincken handt und mit der klingen
synnes messers starck auff sy lincke sytten etc
Item jeśli on upada na twą rękojeść od zewnątrz ponad twoją dłonią i ty mu także i on naciska w dół
i chwyta lewą dłonią pod oboma waszymi dłońmi za klingę twojego messera i chce ci go zabrać, Indes złap
lewą odwróconą dłonią także za twoją klingę ponad jego lewą dłonią i wykrocz lewą stopą za jego lewą lub
przed jego lewą i naciśnij mocno lewą dłonią i klingą jego messera na jego lewą stronę.

179v
Item hawestu Im oder er dir von oben zu deyner lincken sytten
So haw auch geleych mit ym eyn Zu syner lincken sytten
Indes stoß syn rechten armm mit deyner lincken handt
außbendigs nyder gegen der erden und haw Im mit deyner
rechten durch sy kopff auff syner rechten sytten
Item jeśli uderzasz go lub on ciebie z góry na twoją lewą stronę, uderz także równo z nim na jego lewą
stronę. Indes zepchnij jego prawą rękę twoją lewą dłonią od zewnątrz w dół ku ziemi i uderz go twoją
prawą przez głowę z jego prawej strony.

180r
Item hautt er dir von oben eyn eyn oberhaw auff deyn lincke seytten
Indes pewg deyn messer untter das seyn Indes stoß mit
deyner lincken handt auff seyn rechte Inbendigs oben nyder
und haw In durch den kopff etc
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Item jeśli on uderzana ciebie od góry jakimś Oberhaw na twoją lewą stronę, Indes wygnij [Pogen] twój messer pod jego, Indes zepchnij lewą dłonią jego prawą od wewnątrz z góry na dół i uderz go przez głowę.

180v
[tylko rycina]

181r
[tylko rycina]

181v
[tylko rycina]

182r
[tylko rycina]

182v
Item fertt er dir uber deyn rechte handt außbendigs so fall Im
auch uber seyn rechte handt außbendigs und mach Indes
was du willt etc
Item jeśli on idzie ponad twoją prawą dłonią od zewnątrz, poprowadź także rękojeść ponad jego dłonią od
zewnątrz i czyń Indes, co chcesz.

183r
Item fertt er dir mit seyn gehultz uber deyn rechte handt
außbendigs wye vor Indes far Im auch wyder dar uber
außbendigs und reyß woll nyder und stoß Indes das
gehultz seynes messers mitt deyner lincken handt starck
auff deyn rechte seytten so nymbstu Im das messer etc
Item jeśli on prowadzi rękojeść ponad twoją prawą dłonią od zewnątrz jak poprzednio, Indes poprowadź
także tak samo tam ponad od zewnątrz i szarpnij w dół i pchnij Indes lewą dłonią rękojeść jego messera
mocno na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

183v – poboczna, Verkehrer
Den ólpogen ler fassen
Scheub linck haw recht zu der taschen
Hyr sagtt der meyster von eynem stuck das ist schimpflich zu
treyben wiltu das machen so thu Im also so du auff In
pindest auff seyn lincke seytten Indes schlag umb zu
seyner rechten seytten und Im schlag far hintten an seyn
olpogen und stoß In vast von dir auff seyn rechte seytten
und Indes gibtt er dir den ruck so schlag In auff seyn
hüff hintten oder hatt er eyn taschen auff seyn ars geschoben
so schlag In darauff etc
Tu powiada mistrz o sztuce, którą należy czynić [zu schimpfe] na tępe. Jeśli chcesz ją zrobić, czyń tak.
Związałeś go na jego lewą stronę. Indes uderz dookoła na jego prawą stronę i w trakcie uderzenia idź na
jego łokieć od tyłu [lewą dłonią] i odepchnij go mocno od siebie na jego prawej stronie [w moją prawą]
i Indes, jak pokaże ci plecy, uderz go w biodro od tyłu, lub jeśli naciągnął torbę na dupę, uderz go tam.

114

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

ARMA-PL

184r – poboczna, dźganie między nogami – szkolna
Linck uberfar
Indes nymb war
Ruck gegen pauch wendt
Durch peyde peyn stich behendt
Das soltu also verstan So Ir Im zuvechten zu sammen
kumptt auff seyn lincke seytten so schlag Im zu der
rechten seytten Indes wendt deyn lincke seytten an seyn
rechte seytten und far mit deynem linken armm aussen
uber seyn messer und wend deyn ruck gegen Im Indes
fall mit deyner lincken In deyn messer In dy mitt und
stich In durch deyn peyde peyn und hab dich woll
mit den ruck an In das er seynes messers nicht mach
auß den armm rucken und senck dich vorne nyder und
stich Im Inn den pauch und zeuch den ortt offt(?) wyder
eyn In deyn lincke handt das er dich hintten mitt dem
ortt deynes messers nicht pegreyffen mag und stupff
In also eynes oder vyer mall behentlich In den pauch
oder auff das gemecht und das stuck ist lecherlich zu
treyben auff der schull etc
To powinieneś także rozumieć tak. Skoro podeszliście do siebie w Zufechten na jego lewą stronę, więc
uderz na jego prawą stronę. Indes zwróć twoją lewą stronę ku jego prawej stronie i poprowadź lewą rękę od
zewnątrz ponad jego messer i skieruj plecy ku niemu [przeciwnikowi]. Indes złap lewą ręką za twój messer
na środku i dźgnij nim pomiędzy twoimi nogami i stój blisko niego plecami tak, by nie mógł uwolnić swego
messera z ręki i pochyl się do przodu w dół i dźgnij go w brzuch i cofnij sztych ponownie w lewej dłoni tak,
by nie mógł od tyłu złapać za ostrze twego messera. I pchnij go zręcznie raz albo i cztery w brzuch lub
w jądra. Ta sztuka jest śmieszna, do stosowania w szkole.

184v – poboczna, Lemstucke
Das messer zu rechtem peyn hallt
Dy wer prich mit gewalt
Den lincken fuß fur setz
Mit schritten hew stich letz
Von payden seytten
Triff dy lem(*) wiltu schreytten
Hyr sagtt der meyster von etlichen stucken dey dy lem stuck
heyssen da mit man eynen lam hawen mag wann dy stuck
soll man machen zu den glidern des armm und der hant etc
Tu mówi mistrz o niektórych z tych sztuk, co zwą się obezwładniającymi, można nimi uderzając sparaliżować, należy je stosować [uderzając] w członki ramienia lub ręki.
[(*)lem = lähmen=obezwładniać, paraliżować]

185r
Item wiltu dyse stuck machen so schick dich dar eyn also
Setz deynen lincken fuß fur und hallt deyn messer auff deyner
rechten seytten und auff deynen rechten peyn das der ortt gegen
dem man stee und der dawm oben sey auff dem messer und stee
also als In eyner hutt hawtt er dir dannn zu der ploß
auff deyner lincken seytten Indes schreytt mit deynem rechte
fuß woll auff seyn lincken seytten Eyn zwinachen tritt
woll auß dem haw Im zu der lem seyner rechten handt
oder armm Inbendigs oder wo du zu der lem am negsten
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hast als oben gemalt stett etc
Item leg dich auff deyn lincke seytten mit deynem messer das der
ortt auff der erden sey und der dawm untten auf dem messer
und dy rechte schneyd stee gegen den man und stee mit
deynem rechten fus fur hawtt er dennn auff dich oben zu
dem kopff so versetz Im nicht Sunder Tritt Im mit deynem
lincken fuß woll auff seyn rechte seytten woll auß dem
haw und schreytt mit deynem lincken fuß den rechten
nach Indes haw Im nach der andren tivfren lem seynes
rechten armmß als untten gemalt stett etc
Item jeśli chcesz zrobić te sztuki, ustaw się tak. Postaw lewą stopę z przodu i trzymaj messer na twojej
prawej stronie na prawej nodze tak, by sztych był skierowany ku przeciwnikowi, a kciuk znajdował się
u góry na messerze i stój w jakiejś pozycji. Skoro on uderzy w otwarcie z twojej lewej strony, Indes wykrocz
prawą stopą spod uderzenia na jego lewą stronę podwójnym krokiem i [uderz] go od wewnątrz w słabiznę
[miejsce łatwe do obezwładnienia – nadgarstek, łokieć] na prawej dłoni lub ręce, lub w taką słabiznę, którą
masz najbliżej jak namalowano powyżej.
Item ustaw się messerem na twojej lewej stronie, tak by sztych był na ziemi a kciuk od spodu na messerze,
a długie ostrze skierowane było na przeciwnika, stój prawą stopą z przodu. Jak uderzy na ciebie w głowę,
nie broń się [Versetzen], tylko wyjdź lewą stopą spod uderzenia na jego prawą stronę, i dojdź lewą stopą
do twojej prawej. Indes uderz go w słabiznę prawej ręki, jak namalowano poniżej.

185v
Item merck gleych als du mit dem messer auff der erden
legst also far gerichtes gleych auff mit der schneyden
In seyn armm etc
Item zważ: równocześnie, jak ustawisz się messerem na [ku] ziemi, wyprowadź natychmiast skierowane
ostrze na jego rękę.

186r
Item ste mit deynem lincken fuß fur und hallt deyn messer
auf deyner rechten seytten das der ortt gegen dem man stee
und der dawm oben lig auff dem messer und gib dich
ploß mit deyner lincken seytten hawtt er dir dann nach
der ploß so zuck deyn lincken fuß zu ruck auff das
weytest und haw Im nach der handt In das glid etc
Item stań lewą stopą z przodu i trzymaj messer na twojej prawej stronie sztychem skierowanym na przeciwnika i kciukiem u góry na messerze i odsłoń się lewą stroną. Skoro uderzy cię w to otwarcie, cofnij lewą
stopę do tyłu jak najdalej i uderz go w członek dłoni [w staw – w nadgarstek]

186v
Item stee mit deynem rechten fuß fur und leg deyn messer
auff deyn lincke seytten mit dem ortt auff der erden das der
dawmen untten sey oder auff dem ruck des messers und dy
stumpff scheyd sey gegen dem man hawtt er dir auff deyn
rechte seytten nach der plöß so zuck deynen rechten fuß
an dich woll zu ruck ______ auß dem schlag Im gerich_
gleych als du gelegen pist mit dem messer mit der scharpffen
schneyden außbendigs nach der handt Indas glyd unn
leg dich wyder In das leger auff deyner rechten seytten das
dennn dy linck seytt vor stee hawtt er dir dennn aber auff deyn
lincke seytten so thu als vor geschriben ist und haw Im
wyder In das gelenck Inbendigs unn leg dich wyder
In das leger auff deyner lincken seytten alzo magstu dich
eynes ydlichen weren In schimpff oder ernsten etc
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Item stań prawą stopą z przodu i trzymaj messer na twojej lewej stronie sztychem ku ziemi i kciukiem od
dołu lub na grzbiecie messera, krótkim ostrzem skierowanym na przeciwnika. Skoro uderzy w otwarcie
twojej prawej strony, cofnij prawą stopę ku sobie do tyłu spod uderzenia i równocześnie, z postawy, w której
byłeś ustawiony z messerem uderz długim ostrzem w jego dłoń od zewnątrz w staw, i ponownie ustaw się
w pozycji na twojej prawej stronie tak, by lewa była skierowana do przodu. Jeśli uderzy jeszcze raz na
twoją lewą stronę, czyń jak opisano wcześniej i uderz go znowu w staw od wewnątrz i ustaw się ponownie
w pozycji na twojej lewej stronie. Tak możesz się bronić przed każdym w zabawie lub na ostre.

187r
Item lig aber auff deyner rechten seytten als vor hawtt er dir
nach deyner lincken seytten so schreytt auß dem haw mit deynem
lincken fuß woll auf seyn rechte und In seynen haw so
haw Im nach seynem rechten arm außbendigs nach der
lemm etc
Item stój na twojej prawej stronie jak przedtem. Jeśli on uderzy cię w twoją lewą stronę, wyjdź spod uderzenia lewą stopą na jego prawą [stronę] i w trakcie jego uderzenia uderz go po prawej ręce od zewnątrz
w słabiznę [w staw].

187v
Item Sticht er dir zu dem gesicht mit hangendem ortt auff
welcher seytten du dennn ligest mit dem messer so zeuch den
lincken fuß schnell zu ruck oder den rechten welcher den
vor stett der selbig wer zu ruck gezogen Indes haw Im
außbendigs oder Inbendigs nach der handt und fall Im
schlag Eyn wenig mit dem leyp beseytt auß etc
Item jeśli on dźga cię w twarz z Hengende Ortt [wiszącego sztychu] na którejkolwiek stronę stoisz, cofnij
szybko w tył lewą lub prawą [stopę], którakolwiek stoi z przodu, Indes uderz go od zewnątrz lub do wewnątrz w dłoń, i podczas uderzenia odejdź lekko ciałem w bok [z linii sztychu]

188r
Kurtz dich mell
Im pandt piß schnell
Haw starck zu seyner lincken
Der rechten handt soltu wincken
Hyr sagtt der meyster von eynem stuck wye man eynen auff
seyn handt oder armm hawen solt das soltu also verstan so du
das stuck machen willt so mústu gar schnell seyn Im an
pinden und thu Im also haw Im zu seyner lincken seytten
starck von oben eyn eynen oberhaw Indes dy weyll dy messer
zusammen klitzen oben so haw Im schnell auff seyn rechte
hantt oder armm außbendigs seyner rechten seytten etc
Tu mówi mistrz jak powinno się uderzać w dłoń lub rękę. To powinieneś rozumieć tak, że jeśli chcesz
zrobić tę sztukę, powinieneś być bardzo szybki w związywaniu [Anbinden], zatem czyń tak. Uderz go na
jego lewą stronę mocno z góry jakimś Oberhaw. Indes, kiedy messery się zderzą u góry, uderz go szybko
w jego prawą dłoń lub rękę od zewnątrz z jego prawej strony.

188v
Nach der handt will er hawen
Des orttes soltu dich frawen
Windt ortt zu gesicht und messer
Indes erbeytt ist das pesser
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Hyr lertt der meyster eyn pruch wyder das Eegemellt stuck
so man eynen zu seyner rechten handt hawett als oben
stett und spricht also nach der handt etc Das soltu also
verstan will er dir nach deyner rechten handt hawen
das soltu also prechen wennn er dir hatt an gepunden
auff deyner lincken seytten und will dir Indes schnell
nach der handt oder armm hawen umb zu deyner rechten
seytten So wendt Indes deyn messer gegen dem seynen auff
deyn lincke seytten das die kurtz schneyd untten stee Indes
stich Im zu dem gesicht und erbeyt furpaß zuder negsten
ploß etc
Tu uczy mistrz kontry na namalowaną poprzednio sztukę, w której uderza się w prawą dłoń jak opisano
u góry i mówi „Nach der handt” itd. To powinieneś rozumieć tak. Jeśli on chce uderzyć cię w prawą dłoń,
powinieneś to kontrować w momencie, kiedy on związał cię na twojej lewej stronie i chce Indes szybko
uderzyć dookoła w rękę lub dłoń na twojej prawej stronie. Więc skieruj Indes messer przeciw jego [messerowi] na twojej lewej stronie krótkim ostrzem w dół. Indes dźgnij go w twarz i pracuj dalej ku następnemu
otwarciu.

189r
Lanck scheuß von handt
Ortt schlecht er von luginslandt
Das soltu also verstan wennn du stest mit deynem lincken
fuß fur und hast deyn messer auff deyner rechten seytten
an dem peyn also das der ortt gegen dem man stee und der
dawm lig oben auff der flech deß messers hawtt er
dennn zu auff deyn lincke seytten nach der ploß So
versetz Im nicht sunder scheuss Im mit gestracktem
armm dy weill er Im schlag ist den ortt geradt mit
gestracktem armm starck In das gesicht und Im schuß
schreytt Im auff seyn lincke seytten mit deynem rechten
fuß etc
To powinieneś rozumieć tak. Kiedy stoisz lewą stopą z przodu i trzymasz messer na twojej prawej stronie
przy nodze, tak że sztych jest skierowany na przeciwnika a kciuk leży od góry na płazie messera. Gdy on
uderza na twoją lewą stronę w otwarcie, nie broń się [Versetzen], tylko gdy on jest w tracie uderzenia, to
wystrzel mu sztych z wyprostowanej ręki mocno w twarz i w trakcie strzału krocz prawą stopą na jego
lewą stronę..

189v
Will er auß armm schyssen linck
Scheuß geradt ortt wyndt und winck
Item wyder das eynschyssen lertt der meyster Eyn pruch
dar wyder und spricht will er etc das soltu also verstan
stett er In dem leger das er seyn messer hatt auff seyner
rechten seytten auff seynen rechten peyn das der ortt gegen
den man stee und so er dir dennn den ortt Eyn scheußt Indes
scheuß geradt mit Im Eyn geradt zu seynem angesicht
auch mit gestracktem armm Indes windt deyn messer an
das seyn den ortt zu dem gesicht also das dy recht
schneyd oben stee und dy linck stumpff untten und
hallt mit deynen gehultz woll hyn dan auff deyn
lincke seytten und stich Im zu dem gesicht seyner lincken
seytten und erbeytt Indes etc
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Item przeciw wystrzeleniu [sztychem] uczy mistrz kontry i mówi „Will er” itd. To powinieneś rozumieć
tak. Jeśli on stoi w pozycji, trzymając messer na swej prawej stronie przy prawej nodze sztychem skierowanym ku tobie, i stamtąd wystrzela sztychem ku tobie, Indes wystrzel prosto z nim, prosto mu w twarz,
także na wyprostowanej ręce. Indes zawiń twój messer na jego, sztychem w twarz, czyli długim ostrzem
do góry a krótkim do dołu i przytrzymaj rękojeść na twoją lewą stronę i dźgnij go w twarz z jego lewej
strony i pracuj [dalej] Indes.

190r – poboczna, Storchschnabel
Den storchschnabel soltu erlengen
Das furpayn zu ruck ler prengen
Hyr sagtt der meyster wye man das stuck das do heysset
der storchschnabel machen soll und thu Im also stee
mit deynem lincken fuß fur und halt deyn messer auff
deyner rechten seytten pey deynem rechten fuß oder ob deynen
rechten kny das der ortt gegen dem man stee und gib dich
ploß mit deyner lincken seytten hawtt er dennn also nach
der ploß so zuck deynen lincken fuß woll zu ruck
auff das weyttest und geb deyn messer mit gestracktem
armm gegen seyner prust und loß In an den ortt lauffen ;
Tu mówi mistrz, jak powinno się robić sztukę zwaną Storchsnabel [bociani dziób] a czyń ją tak. Stań lewą
stopą z przodu i trzymaj messer na twojej prawej stronie przy prawej stopie lub ponad prawym kolanem,
sztychem skierowanym na przeciwnika i odsłoń otwarcie nalewej stronie. Skoro uderza w to otwarcie,
cofnij lewą stopę jak najdalej do tyłu, i wystaw twój messer na wyprostowanej ręce przeciw jego piersi
i pozwól mu się nabić na sztych.

190v
Item stee als vor so er auff dich hawett aber eyn oberhaw und
zeuch deynen lincken fuß zu ruck und far auff mit dem
messer geradt und mit dem gestrackten armm und far Im
mit dem ortt nach der handt oder armm und loß In dar eyn
schlagen
Item stój jak przedtem. Skoro uderza na ciebie jakimś Oberhaw, cofnij lewą stopę do tyłu i poprowadź
prosto messer na wyprostowanej ręce i poprowadź mu sztych do góry na dłoń lub rękę, i pozwól mu tam
uderzać [nabić się na wystawiony sztych].
Item dyse stuck gehören zu trayben wyder dye dy du Ein lauffen
und dy gerne hoch fechten und kurtz oder dy verbarffen hew
gegen den man machen und auch springen mit verborffen hewen
zu dem man also hastu den storch schnabel und gegen welchem
stuck oder eygenschafft du das machen solt pist du yetzmich untter
richt etc
Item te sztuki należy stosować przeciw tym, co skracają dystans i chętnie wysoko fechtują, i robią krótkie
lub sekretne [?] uderzenia, i także doskakują ku przeciwnikowi z sekretnymi [?] uderzeniami. Tak więc
masz Storchsnabel [bociani dziób], a przeciw jakim sztukom czy charakterom należy go stosować, właśnie
zostałeś pouczony.

191r
Wer dir will eyn lauffen
Mitt den ortt soltu In gauffen
Zuespringent will er schlagen
Ortt zu ruck lertt gagen
Hyr lertt der meyster Eyn stuck wyder das eynlauffen und
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wyder dy vechtter dy gerne Ey lauffen schick dich Gegen In
also leg dich In dy hutt der pastey und wennn er dir dennn
eyn lauffen will so hallt deyn messer mit dem ortt furdich
und loß In daran lauffen wilt er dir dennn verstetzen den
ortt und fertt nach deynen messer so wechsel Indes
durch zu der negsten ploß etc
Tu uczy mistrz sztuki przeciw Einlauffen [wbieganiu, skracaniu dystansu] oraz przeciw tym szermierzom,
którzy chętnie robią Einlauffen. Ustaw się przeciw niemu, czyli stań w pozycji Pastey i gdy będzie chciał
ci wbiec, trzymaj messer sztychem przed sobą i pozwól mu na niego wbiec. Jeśli będzie chciał przestawić
ci sztych [Versetzen] i pójdzie na twój messer, Indes zrób Durchwechseln ku najbliższemu otwarciu.

191v
Item leg dich In dy hutt luginslandt wennn dir dennn
eyn lauffen will so far hoch auff mit dem armm und
stuck Im den ortt In das gesicht oder auff dy prust und
scheub In also von dir etc
Item ustaw się w pozycji Luginslandt. Kiedy przeciwnik będzie chciał podejść do ciebie, poprowadź rękę
wysoko i wbij mu sztych w twarz lub na pierś i odepchnij go od siebie.

192r
Item nota In dysem stuck so du mit dem messer auff ferst
so soltu winden das gehultz untter deyn armm woll ubersich
fur das hauptt Merck fellt er dir dann nach dem ortt
so schlag In zu dem haubtt etc
Item nota: w tej sztuce, jak tylko idziesz messerem do góry, powinieneś zawinąć rękojeść pod twoją rękę
do góry przed głową. Zważ: jeśli on spada na twój sztych, uderz go w głowę.

192v
Will er auß dem pandt schlagen
Ortt macht In verzagen
Sucht er dy plöß
Mitt ortt In verdroß
Den textt soltu also verstan wennn er dir an gepunden
hatt an deyn messer auff deyner lincken seytten und er will
schlagen zu deyner rechten seytten Indes far auff mit dem
gehultz untter deyn armm und senck den ortt nyder und stich
Im zu dem hals oder zu der prust etc
Ten tekst powinieneś rozumieć tak. Kiedy on cię związał na twym messerze na twojej lewej stronie i chce
uderzyć na twoją prawą stronę, Indes poprowadź do góry rękojeść pod twoją ręką i zwieś sztych w dół
i dźgnij go w szyję lub pierś.

193r
Item hatt er dir an gepunden auff deyner rechten seytten und
er will schlagen zu deyner rechten Indes thu als vor und
setz Im den ortt an etc
Item jeśli związał cię na twojej prawej stronie i chce uderzyć ku twojej prawej [prawdopodobny błąd skryby
– chyba powinno być lewej], Indes czyń jak poprzednio i dźgnij go.

193v
Item nota was auff dich wirtt gepunden das du albeg
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Indes den ortt zu dem gesicht solt winden er versetz frey
oder krump So magstu albeg den ortt prauchen untten
oder oben schlag oder stich mitt dem ortt weren
Item nota: co ciebie zwiąże, to powinieneś zawsze Indes zawijać sztychem ku twarzy. Jeśli on się przed
tym obroni, swobodnie lub krzywo, możesz zawsze używać sztychu broniąc się górą lub dołem, broniąc
się przed pchnięciem czy uderzeniem [twoim] sztychem.

194r – poboczna, Skorpion
Scorpian mit seynem kar
Dem antlitz ist gevar
Dy kurtz schneyd gegen haup laß fallen
Schlag recht zwinachen las prallen
Hyr sagtt der mezer der kunst von eynen stuck das heysset der
scorpian und das stuck treyb also haw Im von deyner
rechten achsel zu seyner lincken starck eyn zu dem haubtt
mit gestracktem armm eyn eynen oberhaw Indes so du gehawen
hast so laß dy kurz schneyd deynes messers sincken gleych
gegen deynen haubtt dy kurz schneyd untten auff deyn lincke
achselnn Indes stich Im wyder zu dem gesicht seyner lincken seytten
hastu In dannn nicht troffen mit dem stich so ruck deyn messer
mitt dem ortt nyder gegen dir doch daß der ortt gesenckt sey
auff deyn lincke seytten und schlag In mit der kurzen schneyd
auff seyn kopff seyner rechten seytten Indes wendt deyn gehultz
unter deyn rechten armm und schreytt mit deynem lincken fuß
hinter seynen rechten und schlag Im d_ langen schneyd uber
seyn haubtt unn daß stuck heyst der scorpian etc
Tu mówi mistrz sztuki o jednej sztuce, która nazywa się Skorpion. Rób ją tak: uderz go z twojego prawego ramienia na jego lewą [stronę] mocno w głowę na wyprostowanej ręce, jakimś Oberhaw. Indes, jak
już uderzyłeś, opuść natychmiast krótkie ostrze ku twojej głowie [tak] by krótkie ostrze [poszło] dołem
na twój lewy bark. Indes dźgnij go ponownie w twarz z jego lewej strony. Jeśli go nie trafiłeś sztychem,
cofnij twój messer w dół sztychem ku sobie tak, by sztych był opuszczony na twoją lewą stronę i uderz go
krótkim ostrzem w głowę z jego prawej strony. Indes skieruj twoją rękojeść pod twoją prawą rękę i krocz
lewą stopą za jego prawą i uderz go długim ostrzem w głowę. Ta sztuka nazywa się Skorpion.

194v – poboczna, Bazyliszek
Wasilistus mit seynen gesicht
Dy meyster macht vergifft
Vergist dy prüst an vorcht
Und verfertt das haubt mit schlagendem orcht
Nu den wasilistun mach also so Ir payde an gepunden habt an dy
messer unn er ist in der krummen versatzung oder pist so leg dich
auff seyn messer mit der langen schneyden und wartt wennn er dir
zu deyner rechten seytten schlagen will so er dennn nahent bey dir
ist Im pandt Merck dy weyl er im schlag ist so fall zu ge=
wappender handt und stich starck auff seyn lincke seytten zu den oberen
zynnen zu den oren so er denn versetzen will und fertt auff mit dem
messer so far hoch auff mit deynem armm und stich In mit gewapp
ender handt starck auff seyn prust will er dennn auff deyn messer fallen
mit der versatzung so schlag Im das gehultz des messers auff
seyn kopff Indes loß deyn rechte handt wyder von der mitt des messers
und greyff deyn gehultz nyder in dy rechten handt und setz Im
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Im den ortt nyder in die prust also hastu den wasilistun gemacht
also hastu den wasilistun gemacht etc
Teraz, bazyliszka rób tak. Obaj związaliście się na messerach, i on jest w krzywym Versetzen lub ty. Więc
połóż długie ostrze na jego messerze i czekaj, kiedy będzie uderzał na twoją prawą stronę, i gdy będzie
blisko ciebie w związaniu. Zważ, kiedy będzie w trakcie uderzenia, przejdź do uzbrojonej dłoni i dźgnij
mocno na jego lewą stronę w górne ćwiartki, w uszy. Skoro się będzie chciał obronić [Versetzen] i pójdzie
do góry messerem, to poprowadź rękę wysoko i dźgnij go mocno uzbrojoną dłonią w pierś. Jeśli będzie
chciał upaść na twój messer w obronie [Versetzen], uderz go rękojeścią w głowę. Indes puść prawą [Uwaga:
chyba chodzi o lewą] dłonią środek messera i złap za rękojeść prawą dłonią u dołu i wstaw mu sztych w dół
w pierś. Tak zrobiłeś bazyliszka.

195r/v – brak
196r
Item schlett er dir zu deyner rechten seytten so ir payd seyt nahent
pey eyn ander In den so er schlecht zu deyner rechten seytten so
far auff mit dem armm und setz In den ortt in seyn prust mitt
gewappender handt wiltu dennn so magstu mitt dem ortt
forne untter seyn gehultz und magst Im den ortt setzen In das
gesicht Gewappendt etc
Item jeśli on atakuje na twoją prawą stronę tak, że obaj jesteście blisko siebie, więc jeśli on uderza na twoją
prawą stronę, poprowadź rękę wysoko i wstaw mu sztych w pierś z uzbrojonej dłoni. Jeśli chcesz, możesz
potem poprowadzić sztych pod jego rękojeść i możesz mu wstawić sztych uzbrojoną dłonią w twarz.

196v
Item ligtt er im pandt mit dir und will dir aber
schlagen zu deyner rechten seytten zu den obren zynnen
Indes far auff mit deynen rechten seyn prust mit gewappendem
ortt das ist mit gewappender handt Indes far mit deynen
rechten armm uber seyn messer und mitt dem fodren teyll
auch gewappend far Im zwischen das gehultz oder
handt und stoß seyn messer mit deynen lincken olpogen
auff deyn recht seytten So nymbstu Im das messer etc
Item on stoi w związaniu z tobą i chce cię uderzyć na twoją prawą stronę w górne ćwiartki. Indes idź
do góry na jego pierś uzbrojonym sztychem, Indes poprowadź prawą rękę nad jego messerem i przednią
częścią [messera] także uzbrojoną, poprowadź pomiędzy rękojeść lub dłoń i zepchnij jego messer twoim
lewym łokciem na twoją prawą stronę. Tak zabierzesz mu messer.

197r
Will er mit klossen
Zu der prust stossen
Versetzen soltu dringen
Und dy wer angebynnen
Hyr sagtt der meyster eyn pruch So man eynen mit dem kloß
oder mit dem gehultz In dy prust will stossen und spricht
also will er mit dem klossen etc
Item den pruch mach also wiltu schlagen zu seynen rechten
oren Indes fertt er dir zu gewappender hantt mit dem gehultz
auff deyn prust Indes greyff mit deyner lincken handt forne an
sey gehultz hintter seyn rechte handt und stoß mit deynem
rechten armm starck an seynes messers klingen und schreytt
mit deynem rechten fuß zu seynen rechten und stoß starck auff
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deyn lincke seytten etc
Tu mówi mistrz o kontrze, gdy ktoś chce cię rękojeścią lub głowicą pchnąć w pierś i mówi «Will er mit
dem klossen» itd.
Item kontrę rób tak. Jeśli chcesz uderzyć w jego prawe ucho, Indes on wznosi uzbrojoną dłonią rękojeść
na twoją pierś. Indes złap lewą dłonią z przodu za jego rękojeść za jego prawą dłonią i naprzyj prawą ręką
mocno na jego klingę i krocz prawą stopą ku jego prawej i pchnij mocno na twoją lewą stronę.

197v
Item schlechstu Im zu deyner lincken seytten und er versetz
das mit hangenden ortt Indes windt Im mit deynen
messer mit dem mutiren an seynen messer zu seyner prust
oder angesicht etc
Item jeśli uderzasz go na twoją lewą stronę i on się obroni [Versetzen] wiszącym sztychem, Indes zawiń
twoim messerem na jego messerze Mutiren w jego pierś lub twarz.

198r
Item schlegstu eynem zu seynen lincken oren mit dem entrust//
haw und er fertt dir mit dem hehultz gewappendt auff
deyn prust Indes far mit deyn gehultz gegen seyner rechten
seytten uber seyns messers klingen und greyff mit deyner
lincken handt In seyn gehultz starck In deyn rechte seytten
nyder und mitt deyner lincken handt scheub starck von
dir auff deyn rechte seytten nyder und mit deyner lincken
handt scheub starck von dir auff deyn rechte seytten so nymbstu
Im aber das messer etc
Item jeśli uderzasz go w lewe ucho Entrusthaw a on prowadzi uzbrojoną rękojeść na twoją pierś, Indes
poprowadź rękojeść ku jego prawej stronie ponad jego klingą i złap mocno lewą dłonią za jego rękojeść [
i naciśnij] ku twojej prawej stronie w dół a lewą dłonią odepchnij mocno od siebie na twoją prawą stronę
w dół. Tak zabierzesz mu messer.

198v – dwie główne, Hengen i Winden
Vyer seyn der hengen
Dar auß ler:haw:stich:schnyt:erkennen
In alllem gefertt
Leger weych oder hertt
Hyr sagtt der meyster wye du dy vyer hengen machen solt
Im messer und wye dy genant seyn also _ndt er eyn ydlichs
mit namen eynes nach den anderen ;
Tu mówi mistrz jak powinieneś robić cztery zwieszenia w messerze i jak się nazywają, a także każde nazywa po imieniu, jedno po drugim.

199r
Item das erst heyst der eber von peyden seytten Das ander der
stir auch von payden seytten und dar Innen soltu gar woll
ge ubett seyn und also das du erbeyten dar auß gar wol treyben
mugst auch soltu wissen das vyer hengen seyn zway
untten und zway oben und wye sy genandt seyn hastu
oben gehortt Nun auß den vyer hengen soltu ach winden
pringen und dy selbigen acht winden soltu also wegen
Das du auß ydlichen winden solt machen und treyben eyn
123

ARMA-PL

© Copyright 2005 Marcin Surdel, korekta Monika Maziarz
na podstawie transliteracji Ochs ze strony http://www.pragmatische-schriftlichkeit.de

stich und eyn haw und eyn schnytt das seyn dy vyer ob gesch
riben winden etc
Item pierwsze nazywa się Eber z obu stron. Następne – Steer z obu stron, i w nich powinieneś być bardzo
dobrze wyćwiczony tak, byś z nich mógł całkiem dobrze pracować. Także powinieneś wiedzieć, że cztery
zwieszenia to dwa z góry i dwa z dołu, i jak się nazywają, usłyszałeś powyżej.Teraz, z czterech zwieszeń
możesz zrobić osiem zawinięć i te same osiem zawinięć powinieneś umieć prowadzić, i z każdego zawinięcia
powinieneś umieć uderzyć, ciąć lub dźgnąć. To są cztery opisane wyżej zawinięcia.
Item Eyn ander oberhengen mit zwayen winden das treyb
also wennn du mit den zuvechten zu Im kumbst so stee von
deyner lincken seytten In dem stiren hawtt er dir dennn oben
zu deyner rechten seytten so windt gegen seynen haw dy lang
schneyden an seyn messer und stich Im oben eyn zu dem gesicht
das ist aber eyn wynden setzt er dennn den stich ab gegen
deyner rechten seytten so pleyb Im am messer und windt
wyder auff deyn lincke seytten wyder In den stiren dy flech
an seyn messer und stich Im oben zu den gesicht seyner
lincken seytten das In den stich dy stumpff schneyd untten
stee also hastu zway winden an seynen messer wye
oben gemalt stett etc
Item inne zwieszenie górą z dwoma zawinięciami, które rób wtedy, kiedy w Zufechten podchodzisz do
niego [przeciwnika], to. stań z twojej lewej strony w pozycji Steera. Gdy on uderza z góry w twoją prawą
stronę, zawiń przeciw jego uderzeniu długie ostrze na jego messerze i dźgnij go górą w twarz. To jedno
zawinięcie. Jeśli on obroni się i odstawi [Absetzen] twój sztych ku twojej prawej stronie, zostań mu na
messerze i zawiń ponownie na twoją lewą stronę przeciw niemu do Steera, płazem na jego messerze i dźgnij
go górą w twarz z jego lewej strony tak, by w trakcie dźgania krótkie ostrze było od dołu. Tak masz dwa
zawinięcia na jego messerze, jak namalowano powyżej.

199v
Item Nu merck wye du auß den vyer hengen solt treyben
acht winden das erste uberhengen hatt zway winden und
treyb das also wennn du mit dem zuvechten zu Im kumst
so stee von deyner rechten seytten In den Stiren schlecht er denn
oben eyn zu deyner lincken seytten so windt gegen seynen haw
dy kurtz schneyd an seyn messer wyder In den Stiren daß
ist eyn winden Setz er dennn den stich ab von syner lincken
seytten so pleyb am messer und windt wyder auf deyn rechte
seytten wyder In den stiren dy flech an seyn messer und stich
Im oben zu dem gesicht das ist eyn hengen von der rechten seytten
mit zwayen winden an seynen messer etc
Item teraz zważ, jak powinieneś z czterech zwieszeń stosować osiem zawinięć. Pierwsze górne zwieszenie ma dwa zawinięcia i rób je, gdy podchodzisz do niego w Zufechten. Stań na twojej prawej stronie
w Steer’rze. Gdy on uderza górą na twoją lewą stronę, zawiń przeciw jego uderzeniu krótkie ostrze na
jego messerze, do Steera – to jest pierwsze zawinięcie. Jeśli on przestawi [twój] sztych ze swej lewej strony,
zostań na messerze i znów zawiń na twoją prawą stronę, do Steera tak, by płaz był na jego messerze i dźgnij
go górą w twarz. To jest zwieszenie z prawej strony z dwoma zawinięciami na jego messerze.

200r
Item du solt auch wissen das auß den untren zweyen hengen
das ist der Eber von payden seytten treyben solt auch vyer hengen
auch vyer winden mit allen Iren gefertten als auß den obren
das seyn dy ach winden und als opp du windest so gedenck
In Eynen ydlichen winden an den haw an den stich und an den
schnydt also kummen auß den acht winden vyer undzwaynzig
und auß welchen und gegen welchen stucken und gegen welchen
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hewen stichen oder schnytten du den hau und den schnytt
treyben solt das pistu zu gutter maß vor unterrich werden etc
Item powinieneś też wiedzieć, że z dolnych dwu zwieszeń to jest z Ebera z obu stron, także powinieneś
stosować cztery zwieszenia i także cztery zawinięcia, z wszystkimi ich prowadzeniami, tak samo jak
z górnych. To jest osiem zawinięć i gdy zawijasz, pamiętaj w każdym zawinięciu o uderzeniu, o cięciu
i o sztychu, tak że z ośmiu zawinięć wychodzi dwadzieścia cztery, a z których i przeciw którym sztukom,
oraz przeciw jakim uderzeniom, sztychom czy cięciom powinieneś używać uderzenia i cięcia, nauczono
cię w wystarczającej mierze wcześniej.

200v – poboczne, obrona z Pastey
Item will du dich auß der pastey weren so thu Im also
wennn du mit den zuvechten schir zu Im kumbst
so setz deynen lincken fuß fur und hallt deyn messer
mit den ort gegen der erden als du woll unterricht
pist kumptt er dir dennn Entgegen als oben geschriben ist
so far mit deynen gestrackten armm auff mit dem ortt
Im zu seynem gesicht oder In dy prust hastu In getroffen
mit dem ortt und er erschrickt und zuckt den leyb
oder kopff zu ruck Indes fall wyder her ab mit deynen
messer In dy hutt der pasteyn und zeuch deynen
rechten fuß wyder zu ruck und loß dich an schaden
nit auß der hutt pastey pringen und also thu Im
auch auff deyner lincken seytten etc
Item jeśli chcesz się bronić z Pastey, czyń tak. Kiedy podchodzisz do niego szybko w Zufechten, ustaw lewą
stopę z przodu i trzymaj messer sztychem skierowanym ku ziemi, jak cię już nauczono. Jeśli on idzie na
ciebie jak opisano powyżej, poprowadź wyprostowaną ręką sztych do góry w jego twarz lub pierś. Jeśli
go trafiłeś sztychem a on się przestraszył i cofa ciało lub głowę do tyłu, Indes ponownie opuść messer do
postawy Pastey i ponownie cofnij prawą stopę do tyłu i nie pozwól sobie zaszkodzić z postawy Pastey. To
czyń także na twojej lewej stronie.

201r
Item ligstu In der hutt pastey Er sey auff der lincken seytten
oder auff der rechten seytten Sichstu das er dar auff will krummen
mit dem messer oder faust dar auff will fallen so wechsel
untten durch als du woll weyst etc
Item stoisz w Pastey a on stoi na lewej lub prawej stronie. Gdy spostrzegasz, iż chce on poprowadzić [na
ciebie] messer lub pięść, zrób Durchwechseln dołem, jak już dobrze wiesz.
Item ist er hoch Im pandt so far mit dem ortt zu dem
gesicht oder prust Ist er aber nyder mit den armm so wartt
der ringen etc
Item jeśli on jest wysoko w związaniu, poprowadź sztych w twarz lub pierś. Jeśli jednak jest nisko z ręką,
spodziewaj się zapasów.

201v
Dy zynnen will er steygen
Pastey ortt thutt In ab treyben
Waß auff lugisland wirtt geschlagen
Pasteyn ortt ist das ab tragen
Nota dy maynung des text ist so du ligest In der hutt
der pastey will er dir Im zuvechten zu den vyer zynnen
schlagen das soltu mit dem ortt als oben schriben stet
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weren etc
Nota: znaczenie tekstu jest takie, że jeśli stoisz w postawie Pastey i on chce uderzać w Zufechten ku czterem ćwiartkom, to powinieneś bronić sztychem, jak opisano powyżej.
Item dy ander meynung des text ist waß den obren zynnen
zu geschlagen wirtt das soltu mit dem ortt versetzen
auß der hutt der pastey doch zu merer Erklerung soltu
wissen das man sich mit dem langen ortt gegen allen anpinden
weren solt und den ortt da wyder prauchen Er haw oder
stech so pricht das der lang ortt gar wannn der lang ortt ist
dy pest wer Im messer und Im swert und wer dar auß
vechten kan der zwinget den man das er sich uber seyn
dauck schlagen muß lassen und ob er das vor wollt gewynnen
so magstu Im das nemen mit den langen ortt Indes erbeytt
mit deynen messer nach den nach etc
Item inne znaczenie tekstu jest takie, że co będzie uderzane w wysokie ćwiartki, to powinieneś przestawiać
[Versetzen] sztychem z postawy Pastey. Dla większej jasności powinieneś wiedzieć, że przeciw wszystkim
związaniom powinno się bronić długim sztychem [Langenortt], i sztych przeciw nim stosować. [co] on uderza lub dźga, to długi sztych kontruje. Długi sztych jest bowiem najlepszą obroną w messerze i w mieczu
i kto z niego umie fechtować, ten tak zmusi przeciwnika, by dał się pobić, a jeśli będzie chciał zyskać za
pomocą Vor, będziesz mógł go tego pozbawić długim ostrzem, Indes pracuj messerem Nach [reagując] na
jego Nach.

202r
Item setz deynen lincken fuß für und leg dich In dy hutt
pastey schlech er dir den zu von luginslandt zy deyner
lincken seytten zu dem kopff so far mit deynem messer auff
und wechsel auff seyner rechten seytten durch und stoß
seyn messer mit deynem messer oder ruck des messers Eyn
benig beseytt und haw Im mit der langen schneydn
durch seyn angesicht oder schneyd In durch seynen rechten
armm und leg dich wyder In dy obgemelten hutt etc
Item ustaw lewą stopę z przodu i stań w pozycji Pastey. Jeśli on wtedy uderzy na ciebie z Luginlandta
na twoją lewą stronę w głowę, poprowadź do góry messer i zrób Durchwechseln na jego prawą stronę
i odepchnij jego messer twoim messerem lub jego grzbietem trochę na bok i uderz go długim ostrzem przez
twarz lub tnij go przez prawą rękę i ponownie ustaw się w namalowanej powyżej postawie.

202v
Item lig als vor hautt er aber auff vor der hutt lugis
landt so gee gerad mit gestracktem armm untter
seyn messer auff seyner rechten seytten und Im durchwechslen
Schreytt mit deynem rechten fuß für gegen seynen rechten und
stich Im mit gestracktem messer zu dem gesicht seyner rechten
seytten wiltu dennn so magstu machen dy dupliren oder
durchgen wiltu aber nicht so leg dich wyder abher In dy
pastey etc
Item stój ja przedtem. Jeśli on uderza z Luginslandta, poprowadź wyprostowaną rękę prosto pod jego
messerem na jego prawą stronę i w trakcie Durchwechseln krocz prawą stopą do przodu ku jego prawej
i dźgnij go wyprostowanym messerem w twarz z jego prawej strony. Jeśli chcesz, możesz zrobić Duplieren
lub Durchgehen, jeśli jednak nie zechcesz, ustaw się ponownie w Pastey.

203r
Item gleych als du dy ding machest so du ligst in der hutt
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pastey auff deyner rechten seytten so der linck fuß vur stett
also magstu durchwechselen so du stest in der hutt der
pastey auff deyner lincken seytten so der recht fuß vor stett
und dar auß hawen stechen und schneyden dennn das eß
von der lincken seytten etzwaß lezer zu gett dennn auff der
rech und eynen ungeubtten In den messer gar unpequem
dunckt etc
Item równocześnie, jak rzeczy te robisz, czyli stoisz w pozycji Pastey na twojej prawej stronie, z lewą
stopą z przodu, możesz zrobić Durchwechseln aby stanąć w Pastey na twojej lewej stronie, z prawą stopą
z przodu. Stamtąd możesz uderzać, dźgać i ciąć, lecz z lewej strony to wychodzi nieco oporniej w wykonaniu
niż z prawej, i niećwiczonemu w messerze wydaje się bardzo niewygodne.

203v – poboczna, obrona z Luginslandta
Lyer der pastey zu setzt
Vom luginslandt wirtt er geletzt
Dringtt er Im anpinden
Ortt zu gesicht solt winden
Hyr ist zu wissen das daß dy maynung des textz ist also
was den untren zynnen wirtt zu geschlagen oder gestochen
das soltu weren auß der hutt lugindlandt auch mit dem
langen ortt und ob du mit dem ortt gefelt hast so windt
albegen deyn messer mit dem seynen In den stiren von peyden
seytten gett das zu etc
Oto należy wiedzieć, że znaczenie tekstu jest takie. Co będzie uderzane lub dźgane w dolne ćwiartki, to
powinnieneś bronić także długim sztychem z postawy Luginslandt, a gdy nie trafiłeś, zawsze zawijaj twój
messer z jego messerem do [postawy] Steer, to da się zrobić z obu stron.

204r
Item ligstu In der hutt luginslandt so stee mit deynen peyn
woll In dy wag und hallt deyn messer gestrackt und
laß In machen was er will kanstu Im recht thun
so kann Er nichtz schaffen Er wechsel durch oder mach
waß er woll du magst dich auch In dyse hutt legen
auff seyn messer also gestrackt und dar auß machen waß
dw wild und alle ploß da mit suchen und wo du daß
fenster sichst offen stan so sich frohlich dar eyn mit deynem
ortt oder mit deynem haw und mach Indes waß du vor
untterricht pist etc
Item jeśli stoisz w postawie Luginslandt, stań nogami dobrze w równowadze [w wadze] i trzymaj messer
wyciągnięty i pozwól przeciwnikowi robić, co chce – jeśli potrafisz mu dobrze uczynić [skontrować], nie
będzie mógł nic zdziałać, czy robi durchwechseln lub cokolwiek innego czyni– możesz także w tej postawie
położyć się na jego messerze czyli wyciągnięty [twój messer], i stamtąd czynić co chcesz i szukać wszystkich
otwarć i gdzie tylko zobaczysz otwarte okno, tam sięgnij radośnie sztychem lub uderzeniem i czyń Indes
to, czego byłeś uczony wcześniej.

204v
Item du magst dich Er weren aller unterhew auß der hutt lugis
landt mit dem ortt und gestrackt In von oben eyn schyssen
den ortt zu dem gesicht und Indes ob du willt durchwechslen;
Item możesz bronić się przed wszystkimi Unterhaw z pozycji Luginslandta wyciągniętym [dalekim] sztychem, wystrzeliwując go z góry w twarz i Indes, jeśli chcesz, robiąc Durchwechseln.
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205r – poboczna, Krumm Versatzung
Krump wer versetzt
Windt stich er wirtt geletzt
Der winden soltu dich remen
An der krumb beyflich ler abnemen
Hyr sagtt der meyster wenn dir ymmat mit der krum
versetz wye du dich gegen Im solt halten so ir payde
angepunden habtt und du ligest nah In seynem messer
und er ligtt untter deynem Thu Im also ligtt er auff
deyner lincken seytten gegen dir oder an dir gegen deyner rechten
seytten und hast auff seyn messer auch gepunden das dy stumpff
schneyd gegen dem man stee Indes windt deyn messer mit
der langen schneyden Im auff seyn haubtt etc
Tu mówi mistrz, kiedy ktoś krzywo ci przestawia [Versetzen] i jak powinieneś się na coś takiego zachować.
Więc gdy obaj związaliście i ty jesteś blisko [messerem] na jego, a on pod twoim messerem. Czyń tak. Jeśli
on stoi na twojej lewej stronie przeciw tobie, lub na twojej prawej a ty związałeś na jego messerze tak, że
krótkie ostrze jest skierowane ku niemu, Indes zawiń twój messer długim ostrzem na jego głowę.

205v
Item fertt er auff und ist hochmit dem armm das du zu
dem haubt mit dem messer nicht magst kummen und hast
vernummen oder pyst das er hoch auff fertt so windt hoch
auff uber seyn messer gegen deyner lincken seytten auff seyn
rechte und fall Im mit dem ortt von seynem messer Im
In dy kelen oder auff dy prust etc
Item jeśli on idzie wysoko ręką, tak że nie możesz dojść messerem do jego głowy i spostrzegłeś to lub dostrzegasz, iż on prowadzi [rękę lub messer] do góry, to zawiń wysoko ponad jego messerem ku twojej lewej
stronie na jego prawą i spadnij mu sztychem z jego messera w krtań lub na pierś.

206r
Item ligtt aber in der krummen versatzung als vor auff deyner
rechten seytten so windt dy lang schneyd gegen seynem
haubtt fertt er dennn aber hoch auff mit dem armm und
will versetzen als vor so merck Im winden weyll du
gegen dem haubtt pist winden auff seyn messer auff seyner
lincken seytten und schlag Im dy kurtz schneyd auff seyn
haubtt das der dawmen untten sey und lig auff der flech dey
nes messers versetz er denn den schlag fellt dar auff mit
seynem messer so reyß wyder behendtlich an seyn messer
zu dem haubtt aber mit der kurtzen schneyden hatt er
das versetzt so windt wyder auff dy lang schneyd gegen
seynen haubt und laß den ortt aber fallen auff deyn
lincke seytten Ind und zu seyner rechten seytten In dy kelen
oder prust etc
Item jeśli on stoi w krzywym Versetzen jak poprzednio na twojej prawej stronie, zawiń długie ostrze ku
jego głowie. Jeśli pójdzie ręką wysoko i będzie chciał przestawić [twoje uderzenie] jak poprzednio, zważ,
kiedy w zawinięciu na jego messerze będziesz kierował się ku jego głowie na jego lewej stronie, uderz go
krótkim ostrzem w głowę tak, by kciuk był od dołu i leżał na płazie twojego messera. Jeśli i to obroni [Versetzen] i upadnie stamtąd messerem, przeciągnij znów zręcznie na jego messerze ku głowie, ale krótkim
ostrzem. Jeśli to obroni [Versetzen], zawiń ponownie długim ostrzem ku głowie i opuść sztych na twoję
lewą stronę ku jego prawej w krtań lub pierś.
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206v
In windinden wilt verfuren
Zwinach soltu dupliren
Wiltu dich paß rechen
Durch dy wang ler stechen
Hyr sagtt der meyster wye man auß der krum soll dupliren
wiltu Im das dupliren machen so thu Im also So Ir payde
habt an gepunden und er ligt dir auff deyner rechten seytten
und du Im auff seyner lincken seytten und du ligest mit deynem
messer auff dem seynen und das dir der dawm untten an deynem
messer stee Indes windt dy lang schneyd auff seyn haubtt
und Indes schlag Im zu seynen lincken oren mit dem Entrust
haw auff seynes messers klingen mit der stumpffen schney
den woll umb zu dem hauptt will du dennn abnemem
am messer das magstu auch thun etc
Tu mówi mistrz, jak powinno się robić Duplieren z krzywego Versetzen. Jeśli chcesz mu zrobić Duplieren,
czyń tak. Skoro obaj zwiazaliście i on stoi na twojej prawej stronie, a ty na jego lewej i ty leżysz messerem
na jego [messerze] i twój kciuk jest pod twoim messerem. Indes zawiń długim na jego głowę i Indes uderz
go na jego klindze Entrusthaw krótkim ostrzem w lewe ucho dookoła w głowę. Jeśli chcesz potem zrobić
Abnehmen, możesz to też uczynić.

207r
Item ligtt er auf deyner rechten seytten gegen dir als oben ge
schriben stett Thu samb(?) an Im zu den gesicht wollest
winden auff seyn lincke seytten den ortt nach seynem
lincken wang und strack dem armm woll von dir auff
deyn seytten und windt Im den ortt zu dem gesicht etc
Item on stoi na twojej prawej stronie przeciw tobie jak opisano u góry. Czyń, jakbyś chciał zawinąć w jego
twarz, na jego lewej stronie sztychem w lewy policzek i dobrze wyciągnij rękę od siebie na twoją stronę
i zawiń mu sztych w twarz.

207v
Item als du dy stuck gemacht hast auff der rechten seytten
also magstu dy machen auff der lincken seytten und waß
dy winden eygenschafft gehabt haben von der rechten seytten
dy selbigen haben dy auch von der lincken seytten dy ab nemen
magstu auch machen und zu den kopff schlagen dennn
wennn du auff der lincken seytten gegen deynen haupt win
dest so magstu mit der stumpffen schneyden schlagen auch
magstu zu seynen rechten wang stechen etc
Item tak jak zrobiłeś sztuki na prawą stronę, tak samo możesz je robić na lewą stronę a cechy, które posiadają zawinięcia od prawej strony, takie same mają te od lewej strony. Abnehmen możesz także robić
i uderzać w głowę, kiedy na lewej stronie zawijasz ku twej głowie, wtedy możesz uderzać krótkim ostrzem,
możesz również dźgać w prawy policzek.

208r
Item wiltu Im das messer nemen so er ligtt Im hangenden
ortt auff seyner lincken seytten und du ligest auch auff
seynen so windt Indes uber seyn messer dy lang schneyd
den ortt In seyn seytten und mach das mutiren Indes
tritt behentlich auff In mit deynem lincken fuß das
seyn messer neben deyner rechten seytten beseytt mit dem
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ortt hyn auß gett Indes fall mit deyner lincken handt
hintter seyn rechte und reyß starck damit pey den pindt
auff deyn rechte seytten und stoß In mitt den ortt deyneß
messers starck In sey leyb etc
Item jeśli chcesz mu zabrać messer a on stoi w zwieszonym sztychu na swej lewej stronie, a ty leżysz także
na jego [messerze – patrz 2 techniki dalej, tam chyba opisana jest taka sama sytuacja wyjściowa], więc
zawiń Indes ponad jego messerem długim ostrzem sztych w jego stronę [bok] i zrób Mutiren. Indes krocz
zwinnie lewą stopą ku niemu tak, by jego messer wystawał sztychem obok przy twojej prawej stronie [poza
sylwetką] Indes upadnij lewą dłonią za [z tyłu] jego prawą i szarpnij mocno za rękojeść na twoją prawą
stronę i pchnij go mocno sztychem twojego messera w ciało.

208v
Item ligtt er Im hangenden ortt auff seyner rechten seytten und
du ligest v..l(?) dem seynen Indes fall mit deyner lincken handt
uber seyn messer Indes fall In dy mitt deynes messers und far
Im also mit dem ortt an seyn kelen oder leg Im deynes messers
klingen an seyn hals auff seyner lincken seytten und schreytt
mitt deynem lincken fuß hintter seyn rechten und druck In
dar uber etc
Item jeśli on stoi w wiszącym sztychu na swej prawej stronie i ty leżysz na jego meserze [tak samo jak
wyżej], Indes upadnij lewą dłonią ponad jego messerem. Indes spadnij [nią] na środek twego messera
i pójdź sztychem na jego krtań lub przyłóż mu klingę na gardło z jego lewej strony i krocz lewą stopą za
jego prawą i naciśnij go ponad nią.

209r
Item ligestu auff seynem messer und er ligtt als vor Indes far
mit deynem lincken armm uber seyn messer und stoß mit deynem
messer Im an seyn messer mit dem kreutz starck oben an
seyn gehultz oder an seynes messers klingen nahent bey der
handt starck auff deyn lincke seytten so nymbstu Im aber das
messer etc
Item leżysz na jego messerze i on ustawiony jest jak przedtem. Indes poprowadź lewa rękę ponad jego
messerem i pchnij twoim messerem jelcem na jego messer mocno u góry na jego rękojeść lub mocno na
jego klingę blisko przy dłoni na twoją lewą stronę. Tak więc zabierzesz mu messer.

209v
Item ligestu aber auff seyner rechten seytten und auff seynem messer
und er ligtt Im hangenden ortt als vor Indes windt
gegen seynen hals und druck Im das messer an seyn nack
und ob er dir zu starck wollt seyn das du Im seyn messer
nicht nyder drucken kunst so kum mit deyner lincken handt
hinden an deym seyn gehultz der rechten handt zu hilff
Indes fall mit deyner lincken handt Im oben In seyn messer
In des gehultz ob seyner handt und druck Im das ubruck(?)
und uber daß deyn so nymbstu Im aber das messer etc
Item stoisz na jego prawej stronie i jesteś na jego messerze a on stoi w wiszącym sztychu jak poprzednio.
Indes skieruj przeciw jego gardłu i przyciśnij mu messer na jego szyję i, jeśli byłby dla ciebie zbyt mocny
i nie mógłbyś ściągnąć mu messera w dół, przyjdź lewą ręką z pomocą prawej na jego rękojeść, Indes upadnij lewą dłonią na górze na jego messer na rękojeść u góry jego dłoni i naciśnij mu nad [przez] plecami
i nad twoim [messerem]. Tak zabierzesz mu messer.
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210r
Item ligtt er auff seyner rechten seytten In dem hangenden ortt
als vor Indes fall mit deynem lincken armm uber seyn messer
und thu als du Im mit dem gehultz deynes messers
wollest stechen In seyn angesicht so er dennn auff fertt
mit seynem gehultz und will dir den stoß versetzen
Indes stoß mit deynem gehultz starck auff deyn lincke
seytten so nymbstu Im aber das messer und hawest In
da mit durch das gesicht etc
Item jeśli on stoi na swej prawej stronie w wiszącym sztychu jak poprzednio, Indes zarzuć lewą ręką ponad
jego messerem i czyń, jakbyś chciał go dźgnąć rękojeścią twojego messera w twarz. Skoro pójdzie rekojeścią
do góry i będzie chciał przestawić twoje pchnięcie, Indes pchnij rękojeścią mocno na twoją lewą stronę.
Tak zabierzesz mu messer i uderzysz go dzięki temu przez twarz.

210v
Oberfar armm will er possen
Messer nym mit gehultz solt stossen
Item das soltu also verstan kumbstu zu dem man mit deynem
Entrußthaw auff seyn lincke seytten so schlag Im zu
seyner rechten seytten Indes far mit deynem lincken
armm uber seyn messer uber die klingen und thu als du
Im mit den gehultz In das angesicht wollest stossen
Indes stoß mit dem gehultz In das gelenck seyner
rechten handt außbendigs starck auff deyn rechte seytten
Item to powinieneś rozumieć tak. Jeśli podchodzisz do niego w twoim Entrusthaw na jego lewą stronę,
uderz go na jego prawą stronę. Indes poprowadź lewą rękę ponad jego messerem ponad klingą i czyń,
jakbyś chciał pchnąć go rękojeścią w twarz. Indes pchnij mocno rękojeścią na staw jego prawej dłoni od
zewnątrz na twoją prawą stronę.

211r
Item fall Im uber seyn messer als vor Trifft Im dennn das
gehultz Inbendigs In der handt ubersich so stoß aber mit
deynem gehultz zwischen seyn handt und gehultz starck
auff deyn lincke seytten so nymbstu Im ab das messer wye
untten gemalt stett etc
Item upadnij na jego messer jak przedtem. Jeśli go trafi rękojeść od wewnątrz [skierowana] do góry w jego
dłoń, pchnij twoją rękojeścią pomiędzy jego dłoń a [jego] rękojeść [pchając] mocno na twoją lewą stronę.
Tak zabierzesz mu messer jak namalowano poniżej.

211v
Entrußt swech uberwindt
Lanck das haubt gewindt
Hyr lertt der meyster wye man den man mit der swech deß
messers uber wintten soll und thu Im also Schlag Im mit
eynem Entrußthaw zu seyner rechten seytten Indes wendt
deyn handt umb und windt In dy swech deynes messers
auff seyn messer und schlag Im Indes mit der langen
schneyden auff seyn kopff etc
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Tu uczy mistrz, jak powinno się pokonywać przeciwnika słabą częścią messera, i czyń to tak. Uderz go
Entrusthaw na jego prawą stronę. Indes odwróć twoją dłoń i zawiń słabą część messera na jego messer
i uderz go Indes długim ostrzem w głowę.

212r
Wiltu In betrygen
So du pist unterligen
Linck windt durchgee In winden
Hew stich schnytt ler vinden
Zu kopff zu leyb
Was du pegerst das teyb
In allem gefertt
Druff weych oder hertt
Hyr endt der meyster und der mezer der kunst das letzt stuck
mit seyner Eygenschafft und spricht wiltu In betrigen
das ist wennn Ir payde an gepunden habtt ligtt er dir
denn auff deyner rechten seytten mit der krummen versatzung
und du ligest untter seynem messer auch In der selben versatzung
Indes windt deyn messer auff seyn lincke seytten gegen seyner
ploß und winck woll gegen der selben //
Tu kończy mistrz i mecenas kunsztu ostatnią sztukę i jej charakter i mówi „Jeśli chcesz go oszukać” To
jest kiedy obaj związaliściea on stoi na twojej prawej stronie w krzywym Versetzen, a ty jesteś pod jego
messerem także w takim samym Versetzen, Indes zawiń twój messer na jego lewą stronę ku jego otwarciu
zrób dobrze Winckera na nie.

212v
// Das ist als vill gesprochen das du nach der ploß
sollt greyffen eyn benig und dich von der selbigen lincken
seytten schnell durchgen mit dem messer fur deyn leyb mit
gesencktem ortt auf deyn lincke seytten und schlag
In zu dem haubtt seyner rechten seytten oder setz Im den
ortt zu dem gesicht oder zu der prußt etc
To jest, jak wielokrotnie mówiono, powinieneś atakować w otwarcie i szybko zrobić messerem z tej samej
lewej strony Durchgehen przed twoim ciałem z opuszczonym sztychem na twoją lewą stronę i uderzyć go
w głowę z jego prawej strony lub dźgnąć w twarz lub pierś.

213r
Item ligstu also auff seyner rechten seytten und er auch auff der
selben als vor Indes windt untter seynem messer deyn messer gar
woll umb untter also das du In auff seyner rechten seytten mit
der kurtzen schneyden oder flech seyn rechte achsel zurest Ein
wenig Indes gee durch mit dem messer mit gesencktem ortt
zwischen Eurer payd seytten oder leyb das dy lang schneyd
vor gee Indes setz Im den ortt In seyn prust und oder schlag
Im mit der kurtzen schneyden zu seynen lincken oren und
halt deyn messer albeg fur das haupt mit dem gehultz woll
ubersich das der dawm untten stee auf der flech deß messers etc
Item jeśli jesteś na jego prawej stronie i on także na tej samej jak poprzednio, Indes zawiń dołem pod jego
messer twój messer całkiem dookoła tak, żebyś przyłożył z jego prawej strony krótkie ostrze lub płaz do
jego prawego barku. Indes zrób Durchgehen messerem z opuszczonym sztychem pomiędzy waszymi ciałami lub bokami tak, by długie ostrze szło z przodu. Indes wbij mu sztych w pierś lub uderz go krótkim
ostrzem w lewe ucho i zawsze trzymaj twój messer przed głową rękojeścią dobrze do góry i kciukiem od
spodu na płazie messera.
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213v
Item ligestu auff seynem messer auff seyner rechten seytten so er
aber ligtt Im hangenden ortt mit der zwirch Indes windt
dy kurtzen schnyden starck auff seyn kopff und far hoch
auff mit dem gehultz will er mit der versatzung nach faren
so schlag Indes mit der zwirch zu seynen oren seyner rechten
seytten mit der kurtzen schneyden etc
Item jeśli leżysz na jego messerze na jego prawej stronie, jednak on stoi w wiszącym sztychu w Zwerchhaw
Indes mocno zawiń krótkie ostrze na jego głowę i poprowadź wysoko rękojeść. Jeśli on chce podążyć
z obroną [Versetzen], uderz Indes Zwerchhaw w jego ucho z prawej strony krótkim ostrzem.

214r
Item ligstu auff seynem messer seyner rechten seytten wye
vor Indes greyff mit deynem lincken armm uber seynes messers
klingen und greyff untten zu gewappender hantt das der
ortt deynes messers stee auff deyner lincken seytten und far
auff mit dem gehultz und stoß starck da mit an seynes
messers klingen nahendt pey der handt auff deyn lincke
seytten so nymbstu Im aber das messer etc
Item leżysz na jego messerze z jego prawej strony jak poprzednio. Indes złap lewą ręką ponad jego klingą
i przejdź dołem do uzbrojonej dłoni tak, by sztych twego messera był na twojej lewej stronie i poprowadź
do góry rękojeść i pchnij nią na twoją lewą stronę mocno na jego klingę blisko przy dłoni. Tak zabierzesz
mu messer.

214v
Item haw von oben gerad eyn Eynen langen oberhaw mit gestracktem
armm gerad und frey zu seynem kopff seyner lincken seytten und
so der haw gerad verpracht wirtt ist So wind gegen seynen
messer dy kurtz schneyden dar an das der dawmen untten stee und
schnel Im dy kurtzen schneyden an seyn linckes ören etc
Item uderz z góry prosto długim Oberhaw na wyprostowanej ręce prosto i swobodnie w jego głowę z jego
lewej strony i skoro tylko uderzenie zostanie wykonane, zawiń na jego messerzekrótkie ostrze tak, by
kciuk był od spodu i [strzel] go szybko krótkim ostrzem w lewe ucho.

215r
Item haw Eyn oberhaw Im zu seyner rechten seytten lanck und
gerad eyn mit gestracktem armm Indes so der haw verpracht
ist so windt deyn messer gegen deyner lincken seytten an seyn
messer und schnell Im zu seynem kopff oder armm seyner
rechten seytten etc
Item uderz Oberhaw na jego prawą stronę długo i prosto, na wyciągniętej ręce. Indes, skoro zostanie ono
wykonane, zawiń twój messer na jego messerze ku twojej lewej stronie i szybko [strzel] go w głowę lub
rękę z jego prawej strony.
Item nota dy stuck seyn gutt das du eynen dester leychter magst
verfaren und Indes mach dy dupliren dy feler und dy treffer
Item nota: sztuki te dobre są, by kogoś tym łatwiej można było zwieść i Indes rób Duplieren, zwód
i Treffer

215v
Item du solt auch wyssen das auß dysen windens sullen
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gefunden werden hew stich schnytt und thu Im also
so du pist durchgegangen mit dem messer von seyner lincken
seytten auff deyne rechte so schneyd ubersich an seyner seytten
Indes so du geschnytten hast mit dem messer stich Im auff
seyn prust Indes far auff mit dem messer und mach eyn
feler auch auff seyner rechten seytten und haw Im zu der
negsten ploß etc
Item powinieneś także wiedzieć, że z tych zawinięć należy znajdować [sposobność] uderzenia, sztychu
i cięcia więc czyń je. Gdy poszedłeś na drugą stronę [zrobiłeś messerem Durchgehen] z jego lewej strony
na twoją prawą, to tnij górą na jego bok. Indes, skoro tylko ciąłeś, dźgnij go w pierś. Indes poprowadź do
góry messer i zrób zwód także na jego prawą stronę i uderz go w najbliższe otwarcie.

216r
Item ligstu Im untter seynen messer auff seyner rechten seytten
wye vor Indes windt gegen Im dy kurtz schneytt
das der dawmm auff der flech lig und stich Im zu dem
wang der selbigen seytten etc
Item jeśli jesteś pod jego messerem na jego prawej stronie jak poprzednio, Indes zawiń ku niemu krótkie
ostrze tak, by kciuk był na płazie i dźgnij go w policzek z tej samej strony.

216v
Item ligestu Im untten seynen messer auff seyner lincken seytten
wye vor windt Indes gegen Im dy lang schneyden das
dy kurtz oben stee und stich Im zu dem wang der selbigen seytten etc
Item jesteś pod jego messerem na jego lewej stronie jak wcześniej. Zawiń Indes mu długie ostrze tak, by
krótkie było skierowane do góry i dźgnij go w policzek z tej samej strony.
[Na rycinie:] 416 par ferhter.
416 par szermierzy

217r
Item du solt auch gar eben merken ob er weych oder hertt In
der versatzung ist und merck dy swech und dy sterck
und zu vor an soltu des wortz Indes nicht vergessen
und was das vor und das nach ist des pistu vor
unterricht worden
Item powinieneś zawsze dobrze zważać, czy on miękki jest czy twardy w Versetzen, zważać na silne i słabe
[położenie punktu związania] i przede wszystkim nie powinieneś zapominać słowa Indes i czym jest Vor
i Nach, byłeś nauczony wcześniej.
Nu soltu wyssen was das wortt
Indes ist ob du Empfindest ob ir weych oder hertt ist In
der versatzung so merck das du Indes erbeyttest In alle
stuck wye du merckest dy eygenschafft der ding dy auff
dich gepracht und gemach werden oder dy du auff eynen
machen pist Indes dupliren: Indes mutir: Indes durchlauf :
Indes peschleuß: Indes nymm den schnytt: Indes ring :
Indes messer nym: Indes pnym: Indes durchge: Indes
durchlauff: Indes thu was dey hert begertt: Indes ist
Eyn scharpffen wort da mit dy meyster hartt verschnaytten
wennn zu vor auß dy meyster dye seß wortz Indes nicht
wyssen noch vernemen also hastu gar genaw In disen
puch den meysten teyl der kunst des messers und den
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grossen schwert etc
Zatem powinieneś wiedzieć, czym jest słowo Indes. i czy spostrzegasz, czy przeciwnik jest miękki czy
twardy w Versetzen [obronie], więc zważ, że pracujesz Indes we wszystkich sztukach, w jakich pojmujesz
istotę rzeczy, które na tobie będą używane lub które ty na kimś będziesz stosował. Indes Duplieren; Indes
Mutieren; Indes Durchlauffen; Indes Beschliessen [zamykaj]; Indes Schnitt nehmen [bierz cięcie]; Indes
Ringen [wchodź w zapasy]; Indes Messer nehmen [zabieraj messer]; Indes Pneumen [naciskaj]; Indes
Durchgehen [przechodź]; Indes Durchlauffen; Indes czyń, czego twe serce pragnie; Indes jest ostrym słowem, którym mistrzowie ostro przecinają tych, którzy tego słowa wcześniej nie znają i nie pojmują. Tak
oto masz dokładnie w tej księdze większą część sztuki messera i wielkiego miecza.
Alzo hatt Herr Hannes Lecküchner von Nurnberg das püch
gemacht und gericht geendt gott Im den heyligen
segen sendt und vergeb Im ubel myssetat und schuld
und pebeyß Im seyn parmmhertzige gottliche gnad
und hülf ammen
A więc mistrz Hannes Leck����������������������������������������������������������������������������
üchner z Norymbergi stworzył i sprawiedliwie zakończył tę księgę. Niech Bóg
ześle na niego święte błogosławieństwo i wybaczy mu złe czyny i przewinienia. Niech wyleje na niego Swą
miłosierną Bożą łaskę i wspomożenie. Amen.
�����
Composita Est materia illa per domine Johanne Lecküchner
tunc tempore plebanus In hertzogaurach Anno domini M[o] cccc[o]
septuagesimo otcano sed iste librum scriptum est et completud
Anno 8[o] secundo In vigilia sancti Sebastiani etc
Przedmiot [księgi] został sporządzony przeze mnie, Johannes Lecküchnera, w owym czasie proboszcza
w Herzogenaurach, w roku Pańskim 1478. Jednak księga ta została spisana i ostatecznie złożona w roku
Pańskim 1482, w wigilię św. Sebastiana.
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