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A  párbajok mindenütt status törvények állal tiltvák; és 
valóban csodálatos dolog, hogy ama bölcs és atyai törvé
nyek , mellyek az álladalom békés polgárit a negédes czi- 
vódók önkénye ellen oltalmazzák, még átalános viszhang- 
ra nem találtak a nemzetek keblében; s kik azokat áthág
ni elég vakmerők, közmegvetéssel nem sujtatnak.

A törvény oltalma alá veszi ugyan azt, ki a párbajt 
vissza utasítja, s becsületét fel is tartja; de polgártársai 
más véleményben vannak felöle, — s a ki valaha illy 
helyzetben volt, vagy arról hallott, kénytelen megvalla- 
ni, hogy az, ki a párbajt vissza utasitá, minden törvény 
daczára rósz véleményt költött személye iránt, s gyak
ran aláyaló elménczek gúny tárgya lön, kik öt büntetlenül 
bánthatni hiszik.

Részemről én a párbajt soha sem tiltanám statusilag, 
hanem, miként érdemli, nevetségessé tenném; mert nincs 
bizonyosabb annál hogy a párbajok legnagyobb része nem 
egyéb hetyke vitézkedésnél mellyel a heveskedö fiatal vér 
némelly árnyék oldalait takarni szereti.

Fegyveres kézzel bebizonyíthatjuk ugyan ollykor, 
hogy van bátorságunk de becsületet soha; sőt gyakran az 
ellenkezőt. — A becsület és jog oklevelét csak az ész 
oszthatja, de fegyver soha. Hibáznék, ki egy rósz tettet 
más rosszal akarná hellyrehozni. Fegyverrel csak dicső
séget arathatunk.
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Vannak ugyan sérelmek, mellyeket a törvény bün
tetlenül hagy: és csak illy esetekben érezheti magát ta
lán egy becsületes ember feljogosítva a párbajra; noha 
sokkal több bátorság je le , ha valaki inkább gyávának 
akar tekintetni a tömegtől, mintha karddal vagy pisztoly- 
lyal másnak és saját életét koczkáztatja. De a szélsőségek 
érintkeznek , s a legnagyobb bátorságot a legnagyobb gyá
vaságnak keresztelheti a roszakarat.

És ez utóbbi tekintet, birt engem a franczia, és an
gol nemzetnél divatozó párbaji szabályok közre bocsátá
sára, csak annyit említvén meg egyelőre, hogy a válasz
tott tanuk, és segédek, gyakran akaratjuk ellen is nagy 
bajba keverhetik védenczeiket, ha e szabályokat szem- 
elött nem tartják, vagy nem tudják.

Minthogy ezen sok oldalú tapasztaláson alapuló néze
teket csak a végből bocsátom közre, hogy azok utasításul 
és felvilágosításul szolgáljanak; remélem, hogy azok csu
pán és egyedül akkint fognak tekintetni és fogadtatni; és 
ha polgártársaim elismerik, hogy használni akartam, elég
gé jutalmazva leszek.

Boldognak érzendem magam, ha kitűzött czélomat 
elérem, s ha tiszta, és világos útmutatásaim által, oda 
működhetem, hogy a képzelt megbántásokért felmerülhe
tő párbajok vérontás nélkül kiegyenlítessenek, azok pe
dig , mellyekre a becsületérzés és szükség kényszerit sza- 
bályszerüleg, részrehajlás nélkül és emberségesen végre 
hajtassanak.

A szerző.



P á r v i a d a l m i  S z a b á l y o k .

Első rész.
A s é r e l e m r ő l .

1. Ha egy szóváltásból eredt vitában egy csúfszó 
mondatik ki, akkor a gyalázott bizonyára a megsértett; 
de ha a csúfszót ütés követi ugy a megütött a sértett fél. 
Ki megérint üt. Ha egy arczcsapásra ütés következik, 
melly nehéz sebet okoz, még is az a megsértett ki először 
érintetett.

2. Egy csúfszó elegendő sérelem, s ha egy másik
kal is válaszoltatott volna reá, mindég az előbb gyalázott 
a megsértett.

3. Ha egy udvariatlan szóra, csúfszó válaszoltatik, 
s mind a két fél sértettnek véli magát, akkor szükséges, 
hogy az e vitából eredhető viadal mindennemei sors alá 
bocsátassanak.

4. Ha valaki oknélkül hivatik párviadalra, akkor bi- 
zonnyára a kihívó a sértő, s a tanúk kötelessége mielőtt a 
vivást megengednék, annak okát megtudni.

5. Ha csúfszó nem mondatott ki, s a szóváltásban az 
udvariasság szabályai nem sértettek meg, és csak az 
eggyik kiván elégtételt, ugy sem ő a sértő , sem pedig a 
ki elégtételt igér, a sértett rangjába nem lép; hanem a 
viadal minden nemei sors alá bocsátatnak.

6. A fiú atyja védelmét, ha öregsége miatt a sértés
re nem felelhetne; magára veheti, az ellenfél korához 
közelebb álván mint apjáéhoz; s ez utóbbi legalább már 
60 éves, akkor a sértett fél helyét foglalja e l, annak jo
gaival élvén. Ha az apa volt valamelly vita kezdője, fia 
bele nem avatkozhatok.
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7. Vannak súlyos sérelmek , mellyek azonnal ellen- 
boszszut okoznak, de átaljában az illy ököl viadalok 
mellyekre csak erőszakoskodások ragadhatnak, mindi«- 
kerülendők. A megvíváshoz szükségtelen a birkózás s a 
birkózás mindig élet halálra okoz párviadalt.

8. A sérelemnek különbféle nemei vannak, mellye- 
ket ekkép rendezénk el. — A sértés. — A csiifszóvali sér
tés. — Az ütés és sebesités általi sértés. E három eset
ben nincsenek a sértőnek ugyan azon előjogai.

9. A sértett. (T o ffen sé ) választhatja a fegyvereket, 
mellyeket a sértőnek el kell fogadnia.

10. A czüfszóval sértett ( o f f e n s é  a v e c  i n s u l t e  
g r a v e )  választja a párviadal nemét, s a fegyvereket.

11. Az ütéssel és sebesitéssel sértett, választja a pár
baj nemét, a fegyvereket, s a távolságot; továbbá köve
telheti, hogy a sértő saját fegyverével ne éljen, melly 
esetben azonban a sértett sem élhet sajátjával. Vélemé
nyünk szerént az ütéssel sértett előjogait más sérelmek
re is jó volna átruházni: u. m. A nő vagy leány elcsábí
tására, a hamis játéki vádra stb.

12. A párviadal neme csak a szokottakból választha
tó ! Ha szokatlan viadal kivántatnék, mellyet a sértő nem 
tartozik elfogadni, mind a két fél bele egyezése szüksé
ges , azon felöl megkivántató a tanuk írásba foglalt hely
benhagyása és megegyezése.

13. Ha egy egyén valakit anélkül hogy ismerné, pár 
viadalra szólít, s a kihívott vívó mester volna, köteles
sége a kihívónak kilétét felfedeznie. Ha a kihívó elfogad
ja , úgy a vívó mester bíintelen.

m á s o d i k  r é s z .

A f e g y v e r e k  m i n é m ü s é g é r ö l .

A rendes fegyvernek három neme vagyon.
1. A v í t ö r .  (Stossdegen.)
2. A p i s z t o l y .
3. A kard.
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1. Csalta költsönös beleegyezés határozhat más fegy
v ert, sőt még a kardot sem tartozik elfogadni a sértő, ha 
nyugalmazott, vagy kilépett katona tiszt, s a karddal vív
ni képtelen.

2. A fegyverek olly állapotban legyenek, hogy a ví
vásnál használtathassanak.

Harm adik rész.
A p á r v i a d a l r ó l  s a k i h í v á s r ó l .

1. Ha a kihívás megtörtént, akkor a kihívó legyen 
az sértő vagy sértett igyekezzék nevét a legpontosabban 
feljegyezni, hasonlót tegyen a kihívott.

2. A két ellenfél mennél előbb válasszon tanukat és 
tudassa egymással azok nevét és szállását.

3. Ha az ellenfelek egy találkozási helyet választanak 
és a fegyvert megválasztják (4 rész 7 pont) úgy ezen 
tett egy helytelen hirtelenkedés, mert ez a dolog folya
mán mit sem változtat, s csak a viadal veszélyét nagyob- 
bithatja, avagy azt későbbi nyilatkozások által nevetsé
gessé teheti.

4. Ha egy fél kinyilatkoztatja hogy igaza nincsen, és 
valóban úgy van , becsülete nyilatkozata által nem cson
kul. Mihelyt a sértő elegendő becsület mentséget tett, s 
ez a sértést — a tanuk helybenhagyásával — kiegyenlí
ti, s ez utóbbiak kinyilatkoztatják, hogy ők is beleegyez
nének, hasonló esetben, ha ezen nyilatkozatokat nevök 
aláírásával megerősíteni készek, és végre , ha a rágal
mazó egy elégséges elégtét levelet i r t ; — akkor, ha a 
becsület mentsége el nem fogadtatik, többé nem áll a sér
tő osztályban, s a fegyver választása sors alá bocsálta- 
lik. — Ütésért nincsen mentség: mentségek csak úgy ér
vényesek, ha az öszvegyiilt tanuk előtt tétetnek (4 rész 
<3 pont.) Az illyes nyilatkozatok a viadal helyén mennyire 
lehet mellőzendők, kivévén ha a tanuk polgáriállása le
hetetlenné tenné a találkozást.

5. De ha fegyverzett kézzel tenne az egyik a inásik- 
clött mentséget , s az ellenféltanui c mentséget érvényes
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nek elfogadják — úgy a szemre hányás csak a mentege- 
tödzöt illeti.

6. Ha a viadal helyén a tanuk azon küzdő nevében, 
kit segélynek, hoznak fel mentséget úgy a gáncsolás — 
ha gáncsolandók — egyedül reájok száll; mert a vívó 
köteles magát itéletök alá bocsátani, becsületéért ők fe
lelősek lévén.

7. Kihívás többek nevében (en nom  c o l l e c t i f )  
semmi kép sem történhetik. Ha egy testület, egylet, vagy 
gyülekezet, egyestül sértetett m eg, úgy a testület, egy
let , vagy gyülekezet, csak eggyes személyt küldhet ki 
bosszulóul. Egy kihívás, melly többek nevében történik, 
mindég visszautasítandó ; s a kihívóé a jog magának egyet 
közülök választani, vagy a sors által határoztatni.

8. Igen rosszul értené a barátság, rokonság köteles
ségeit az , ki bosszút akarna állani azon, ki életét becsü
letesen védelmezve egy barátot, rokont, sőt magát a test
vért győzte volna le. Ez esetben olly családhoz hasonlíta
n a , melly a törvény kedvezését használván, jogtalanul 
idéztet törvénybe.

9. Ha mást nem határoznak a tanuk, minden viadal
nak 48 óra alatt végbe kell menni.

Negyedik rés*.
A t a n u k r ó l  s k ö t e l e s s é g e i k r ő l  á l t á l j ában .

1. A pisztoly és kard viadalnál minden vívónak két 
tanúja legyen; a vitör viadalnál (Duell auf Stossdegen) 
egy is elegendő. Némellykor két tanút találni, kivált ott, 
hol a párviadal a kormánytól tilalmaztatik, igen nehéz. 
Egy jó tanú bizonnyára többet é r , egy jó és egy kevésb- 
bé használhatónál, minden esetre mind két részről, hogy 
a tanúk száma egyenlő legyen szükséges.

2. A kihívó tanúk tartoznak az ellenfelet felkeresni, 
vagy találkozást rendelni, a párviadal végbemenetele 
miatt.

3. A tanuk határozzák m eg, ha a viadal szükséges-e, 
vagy nem, s ebbeli nézőtöket közöljék védenczökkel, a
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3 rész 4 pótra hivatkozván. Miután a vívóval tanácskoz
tak, hogy semmi nemű kedvezés részéröl el ne vétessék, 
az egész dolgot, ha a becsülettel megfér barátságosan 
elintézni igyekezzenek, s ha ez nem sikerülne, határoz
zák meg a fegyvert, távolságot, és helyet, mind ezekről 
a vívókat azonnal értesítvén. Továbbá a szabályokat meg
tartva kötelesek minden pontot, melly a küzdhelyen aka
dály lehetne felvilágosítani.

4. A tanukat ( t e mo i n s )  a segédekkel ( s e c o n d s )  
nem kell felcserélni, mert minden segédeknek ha azzá 
választatnak, saját tanúiknak kell lenni.

J e g y z é s .  S egéd ek  tulajdonkép küzdő társak mint a lovagi korban 
szokásban voltak. Jelenkorunkban csak tanuk vannak. E két czim et ném et
honban igen  gyakran fe lcserélik  egym ással.

5. Közvetlenül egy tanú sem fogadhat el párviadalt. 
Ez új tárgy, s nem egyenlő minémüségü (az az hogy a 
tanúk közvetlenül a párviadal miatt melynél tanúskodnak 
meg ne verekedjenek.)

6. A tanúk kötelessége az egész tárgyalást úgy el
rendezni, hogy belőle barátjaikra semmi hátramaradás ne 
háromoljék; de azért mindég igazságosak, méltányosak, 
és udvariasak, maradjanak.

7. Ha komoly tárgy körül forog a kérdés, a meg
csúfolás , csúf szembe szökő, ha a fegyver választása 
miatt, mindenik élhetvén vele , vitatkozás nem támadhat, 
s ha végre a légyott meghatározva, elfogadva, és a pár
viadal a küzdőktől megválasztva vagyon — akkor a meg
hívott tanuk egyezzenek meg a határozatba és szorgoskod
janak hogy becsületesen vivassék. A küzdés minden 
egyébb módszeresség nélkül, de az első szakaszban adott 
a fegyver nemeit illető szabályok szerint végeztetik.

8. Igyekezni kell hogy a küzdhelyeni megjelenés 
perczétíil kezdve, a küzdésig 10 percznél több el ne
múljék.

9. Mindenek előtt nyilványitsák a tanuk, hogy milly 
fegyver nemre szavaznak, magokat az 1. r. 9. 10 és 11 
ptlioz tartván.

10. A vítör viadalnál kívánhatják a megsértett ta
nuk,  hogy szabad legyen a bal kézzeli védés, minek 
megengedése a sértő tanúitól függ.
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11. A pisztoly viadalnál a sértő tanúk megtagadhat
ják a jelszórai lövést (duel au Signal) de csak akkor, ha 
barátjok erőszakot nem gyakorolt.

12. A tanuk értekezzenek arró l, valljon pihenni 
hagyják-e a vívókat vagy nem.

13. Hasonlóképen végezzék el magok közt barátjo- 
kat nem értesítve, ha az első sebesitésnél szűnjék meg a 
küzdés; e részben a tárgy fontossága határoz.

14. Ide tartozik a vívó kesztyű, vagy más kézpó- 
lyázás megengedése, — a tartó hurok (Haltschlinge) a 
fegyver erősebb tarthatására, s egy közönséges kesztyű 
mindég megengedhető.

15. A tanúknak az egyik vagy másik haláláig való 
viaskodást meghatározniok soha sem szabad (az az hogy 
egynek ott maradnia kelljen) de ha a tárgy komoly, a 
viadal ismétlését kívánhatják; sőt más fegyvert is választ
hatnak ha sértett barátjok az 1. r. 11 ponti esetben volna.

16. A mesztelen fegyvert elfogadni nem tartoznak a 
tanuk, ha barátjok csonkulás miatt vele nem élhet, kivé- 
vén ha az 1. r. 11. p. alatti esetben volna az az ha ütött.

17. Egy félszemü tanúi megtagadhatják a pisztoly 
viadatt (kivévén ha ö volna a sértő s a sértett az 1. r. 
11 ponti esetben volna) úgy szinte egy jobb karját vesz
tettnek a kard, és vítör viadalt, ha nem sértő , és a sér
tett nincs az 1. r. 11 ponti esetben.

18. Az egylábú tanúi megtagadhatják a kard és ví
tör viadalt, ha nem sértő s a sértett nincs az 1. r. 11 pon
ti esetben. De ha a tanúk ezt megtagadják, úgy a sértett 
tanúi minden esetben választják a pisztoly viadal nemét, 
s a távolságot.

19. Egy fiatal ember tanúi soha meg ne engedjék, 
hogy egy 60 évessel megverekedjék, ha csak ütést nem 
kapott azonfelől szükséges lenne, hogy az agg a kihívást 
Írásba foglalva tegye, vagy fogadja el. Ha írni nem akar
na , úgy ezen tagadás a viadal tagadásául tekintetik, s az 
egyesült tanúk egy jegyző könyvet készítenek, mellyben 
a fiatal becsületének elégtétadatik. Itt fiatal ember alatt 40 
éven aluli férfiút értünk.



11

20. Ha a küzdés szabályai sértettek meg, kötelesek 
a tanúk a sértést jegyzőkönyvbe iktattni, s a sértőt min
den módon törvénybeidézni.

21. Azon fél tanúi, melly ellen a szabály sértés vagy 
orgyilkolás vádja emeltetik, — becsületökre tartoznak 
igazat mondani. Egyébiránt csak akkor okozhatok ha se
gédül voltak, mi íol nem tételezhető.

22. A tanúk ha belé egyeznek mindég megszüntethe
tik a viadalt, ha a küzdők férfiasan megyerekedtek; ez 
azonban véleményöktül s a vita nemétől függ.

23. Minden tanú ha az ellenfél tanúitól a párviadal 
miatt mellynél tanúskodott párviadalra hivatik, s ha az 
igazság az ö részén áll a sértett helyzetében az 1. r. 11. p. 
esetben van.

24. Az atya, testvér, fiú, egy átalában semmi féle 
első ágú rokon, sem rokona mellett, sem ellene nem ta
núskodhatok.

Ötödik rész.
A v í t ö r  v i a d a l r ó l .

1. Kiizdhelyre érvén semmiféle szóbeli tárgyalás a 
két küzdő közt ne történjék, a tanúk lévén teljes hatalmú 
megbízottjaik; s ha a küzdők nem tudván a szokást vala- 
melly egyességre vagy határozatba lépnének, az a ta
núktól érvénytelennek tartassák.

2. A tanúk a legalkalmasabb és legegyenlőbb tért 
küzdhelyül kiszemelvén, kijelölik az állásokat olly módon, 
hogy midőn mind a kélvívó rohanásban , (Ausfall) va
gyon , két lábbnyira legyenek még a fegyverek hegyei 
egymástól.

3. Az állások lehetőségig egyenlőknek választva, 
sorsolás alá bocsátattnak.

4. A küzdők helyökön lévén, a vítörök, mellyeknek 
egyenlőn hosszúaknak kell lenni, a tanúk által megné
zetnek.

5. A kardvasak sem élesek, sem csorbultak ne le
gyenek.

6. Erre a küzdők felöltönyök leöltésére valamint a 
jobb nadrág tartó legombolására megkéretnek, mert több
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szőr történt, inig az egyik a nadrág tartó csatjába szur- 
ván megakadt; a másik ez alkalmat használván, öt meg- 
sebesité. Ha balkezü, tegye le a bal nadrág tartót, hogy 
a tanúk láthassák, hogy semminemű idegen tárgy a szú
rást nem gátolhatja. Ennek megtagadása a viadal tagadá
sául tekintetnék.

7. Ha a sértett az 1. r. 11. ponti esetben lenne, sa
ját fegyverét ha a viadalra alkalmas használhatja.

8. Ha a fegyverek egyenlők nem lennének a sors ha
tároz, ha csak a ktilömbség nagysága, és a fegyver mi
nősége a viadal lehetőségét nem gátolnák.

9. A zsebkendő vége, mellyet a vívókeze körülte
kerne lógjon; az ellenfél tanúi a megintés után kénysze
ríthetik annak levételére, öt egyedül a tartó hurokra uta
sítván.

10. A vívókeztyü ( g a n t o  d’ a r me s )  használata 
meghatároztatván, ha az egyik mellőzne is, a másiktól min
dég használtathatik. De ha csak egy illy kesztyű hozatott 
e l, úgy ezen kedvezménnyel egynek sem szabad élnie.

11. Ha a vívók elrendeztettek közölje velők a sors
által választott tanú a viadali egyezkedést, hogy annak
nem tudását, hozván okul, ellene ne vétsenek. Ezen köz
lés után jelt ad ezen szóval „Rajta.”!

12. Ha ezen jel előtt a vívók akaratábul a fegyverek
érintkeznek, ez a vívás kezdéséül tekintetik, de az ki a 
megtámadást kezdé, gáncsolandó, s minden tanú szemé
re vetheti e hirtelenkedését.

13. Mindkét tanúnak jobb felöl kell álnia, a vítör he
gyét mint egy 5 lábnyira az ellenfél mellének tartva. Ha 
az egyik lefegyverkezett ( d e s  a r m e )  ha fegyvere el
tört vagy kisikamlék , ha kiállt hogy pihenni akar, az el- 
bádjadáskor, vagy ha megsebesült az ellenfél fegyverét 
feltartani köteles a tanú.

14. Balkézzel az ellenfél fegyverét megfogni, egy 
szóval balkézzel dolgozni tilos.

15. Lehajolni, felegyenesedni, jobbra, balra haj
longni vissza lépni előre nyomulni; az ellenfélt minden 
oldalról megtámadni a vívó szabályokai megegyezik.

16. Az ellent, ha lefegyverkeztetett, vagy elesett 
megszűrni (úgy véljük ez utóbbi esetben , ha mind két
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térde, vagy egy térde, és keze, a földön van meggyö- 
zöttnek tekinthető) ugy szinte fegyverét kézzel megfogni 
a párviadal szabályai ellen vagyon.

17. Egy vívó le van fegyverkezve, ha fegyvere 
nyilványosan (visiblement) kiüttetik vagy kisikainlik.

18. Ha a vívók egyike jelenti, — avvagy a tanúk 
eggyike észreveszi hogy megsebesült; a viadalnak azonnal 
meg kell szűnni, mig a tanúknak azt ismét elkezdettni tet
szik. Az ellenfél ezt, csak a sebesült megegyezésével 
teheti.

19. Ha a megsebesült, miután a küzdés félbenhagya- 
tott, hirtelenkedve kezdi el újra a viadalt, ugy ez a via
dal ismétlési jeléül tekintendő de a tanúk a hirtelenkedöt 
újra gátolni s érte megdorgálni kötelesek.

20. Ha a tanúk egyike, a fenemlitett esetben, vagy 
pedig a fáradtság miatt fegyverét magasra emeli, szünést 
jelent. Az ellen tanúja „megálljt” kiálthat s a küzdők 
vissza lépvén, a vívást elhagyják. De azért még is állás
ban (en  g a r d e )  maradjanak, ha az egyik sebesültnek is 
véli ellenét.

21. Ha a vívók egyike a szabályok ellen sebesült 
meg vagy szuratott agyon, ugy a tanúk a 4 r. 20 és 21 
p. szerint cselekedjenek.

H atodik  rész.
A p i s z t o l y  v i a d a l r ó l .

Kiilömbféle pisztoly viadalok vannak; mindazonáltal 
mindég azon általános szabály, hogy a távolságnak 15 
lépésnél kisebbnek lenni nem szabad, hogy a légy ( qui -  
d o n) a pisztolyon igényesen megerősítve legyen, s hogy 
a pisztoly csövek 15 vonalnál többel ne külömbözzenek 
egymástól. Jobb s a tanúk igyekezzenek is , hogy a pisz
tolyok húzott csövüek, s a csaptatok külömböző alkotásuak 
ne legyenek.

I. P i s z t o l y  v i a d a l  k i j e l ö l t  á l l á s p o n t t a l  
(de  pi a  f e r me . )

1. A tanúk a lehetőségig egyenlő álláspontot, és tá
volságot — melly 15 — 35 lépésnyi lehet — jelölnek ki.
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2. Az álláspontok sors alá bocsáttatnak.
3. A pisztolyok egyformák s párosak legyenek, de 

ha előre elintézik, kiki saját pisztolyait használhatja.
4. Az 1. r. 11. ponti esetben lévő megsértett saját 

fegyverét használhatja, de akkor egyet ellenfelének áten
gedni tartozik, mellyet ez elfogadhat, vagy pedig mást, 
s igy sajátját is használhatja.

5. Az előbbi pont esetében a pisztoly tulajdonos 
hagyjon ellenének egyet választani; kivévén ha mindenik 
sajátjaival él. Minden egyébb esetben a sors által határoz- 
tátik meg, kinek legyen joga a pisztolyokból választani.

6. A fegyverek minden tanú jelenlétében lelkiesmé- 
rete vigyázattal töltessenek meg. Mindenik köteles, ha 
ugyan azon pár használtatik az ellenfélnek a töltés mérté
két megmutattni, a töltő vesszővel mérvén meg a pisztoly 
tartalmát. Külömböző pisztolyoknál a töltésnek egymás
után és minden tanú jelenlétében kell végbe menni.

7. Mindkét részről egy egy tanú vezeti barátját a 
helyre mellyet a sors rendelt.

8. Ha a sértett az 1 r. 10 vagy 11 ponti esetben van, 
s a távolság 35 lépésnyi, akkor első lövése van,  de ha 
a távolság kisebb, az első lövésért sorsoltatik.

9. Mielőtt a tanúk helyeiket elfoglalják, az ellenfél
hez mennek megvizsgálandók, valamelly idegen tárgy nem 
óvja-e a golyótul. Ennek megtagadása a viadal megtaga
dásául tekintetik.

10. Ezután a tanúk mindnyájan egy helyre állnak.
11. Erre a sors által választott tanú ismétli nékik a 

viadali szabályokat, s e szókat mondja „fel a sárkány
nyal (armez.)

12. E szavak után mellyek előkészítők, kimondja a 
parancs szavat „tüzet” (tirez.)

13. Ha előre nem határoztatott meg, minden elcset- 
tenés úgy tekintendő, mintha elsült volna.

14. Ha az első lövés sebet okoz, úgy a sebesitett 
ellenére lőhet, de üdülésére 2 percznél több nem enged
tetik meg , ha elteltek, lőnie tilos.

15. Ha egy lövés sem talált s a viadal ismételtessék 
a pisztolyok úgy töltetnek meg mint először.

16. Ha egyike a vívóknak a viadali szabályok ellen



sebesült meg vagy lövetett agyon, úgy a tanuk a 4 r. 
20 és 21 pont szerént cselekedjenek.

II. P i s z t o l y v i a d a l  s z a b a d  l ö v é s s e l  (a volonte. ' )

Itt a dolog az előbbi czikkével ugyan az, csak a 
kijelölt álláspontu viadal 8 pontjától abban különbözik, 
hogy a vívók 25 lépésnyire egymásnak hátat fordítva 
helyheztettnek el; a parancs szóra „tüzelj” megfordulnak 
a küzdők és tetszésök szerint lőnek.

III. P i s z t o l y v i a d a l  k o r l á t o n  ( b a r r i e r e )  át  
e l ő n y o m u l á s s a l  (a m a r c h e c . )

1. Küzdhelyre érvén, kiméretik a tanuk által a tá
volság inelly 35-—40 lépésnyi lehet; közbe még két vo
nat huzatik 15—20 lépésnyi távolságra egymástól hogy 
minden vívó 10 lépésnyire léphessen előre.

2. A lehetőségig egyenlő áláspontok sors által osz
tatnak el.

3. A tanúk barátjokat a sors rendelte helyre állifják.
4. Erre sors által határozzák, meg a tanuk hogy 

mellyike a vívóknak válasszon a pisztolyokból, kivévén 
az első osztály 4 és 5 ponti esetet.

5. A tanuk a golyó semmi idegen tárgy általi gátol- 
hathatásáról meggyőződnek; mellynek tagadása, a viadal 
tagadásául tekintetik.

6. A fegyverek kézbesítése után, egy helyre állnak 
a tanuk.

7. A sors által választott tanú figyelmezteti a vívókat 
a viadal szabályaira, a parancs szavát „előre” (m a r -  
c l i ez)  kimondja.

8. A vívóknak csak egyenes vonalban szabad elönyo- 
mulniok, az előnyomulásnál pisztolyaikat függőlegesen fel
tartván. Ila megállnak czélozhatnak s ismét előnyomulhat- 
nak a vonalig — inelly egy bot vagy zsebkendő által 
megjelölendő — de ezen általhatni tilos. Lőhetnék állás
pontokról minden előnyomulás után, egy szóval a mikor 
nekik tetszik*

15
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9. Ha egy lövés fenmaradt, az ellenre mindenkor lő
hetni, sőt a korlátig nyomulhatni elő, de az ellen soha 
sem köteles elönyomulni akár lövetett reá akár nem.

10. Ki pisztolyát elsüté, tartozik az ellentüzét vesz
teg kiállni. Ez utóbbinak azonban az első lövéstől kezdve 
az előnyomulásra és lövésre csak 1 percznyi ideje marad, 
ha ez eltelik a lövésben gátolandó.

11. A sebesült ellenére lőhet de néki a sebesitéstől, 
a lövésig csak egy perez, s ha öszve rogyott 2 perez en
gedhető.

12. A viadal e neménél minden vívónak, két pisz
tolyt lehet egyszerre adni , de ezt a tanúk csak akkor 
tegyék, ha a vívók egyike az 1 r. 11 ponti esetben volna.

13. Ha minden vívónak két pisztoly adatni határozta
tok , egy küzdő sem élhet ugyan azon párral, ha nem min- 
denik, csak egy pisztolyt kap egy párból. Azomban kí
vánságokra mindenik saját pisztolyaival lőhet ha a tanúk 
is beleegyeznek.

14. Ha e rész 16 pontja szerént történik a küzdés, 
azt a 4 lövés elsütése előtt, a tanúknak megszüntettni nem 
szabad; kivévén ha egy megsebesült, mert ekkor a küz
désnek vége szakad, s ha a sebesült a sebesités perezé- 
ben nem lő , úgy később lőnie nem szabad. Mert az ellen
félnek még egy töltött pisztolya lehet, s ha tűzés kiállaná 
is , még is nagy előnnyel birna felette. (Olly viadal, melly- 
nél egyszerre két pisztolyt kapnak a küzdők igen sok vi
tát okozhat. Helyesebbnek véljük a szokott módoni megve- 
rekedést, s ha igen szorosan tartatnék meg a viadal, jobb 
a vívókat helyökre állítani, és újonnan töltött fegyverrel 
a viadalt elkezdettni.

15. Ha a küzdés folytatik a pisztolyok úgy mint elő
ször töltetnek meg, de ha az egyik megsebesült, a küz
dést még a sebesült kérésére sem szabad folytattni ha csak 
a tanúk öt a viadal folytatására képesnek nem találják.

16. Ha a küzdők egyike a szabályok ellen sebesült 
ineg vagy lövetett agyon, úgy a tanúk a 4 r. 20 és 21 
pontja szerint cselekedjenek.
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IV. P i s z t o l y v i a d a l  f é l b e  s z a k a s z t o t t  e l ő n y o 
mu l á s s a l .

1. A küzdhelyre érvén, 45—50 lépésnyi tér mére
tik ki a tanuk által. Eké t  pont közt még két pont 15—20 
lésépnyire húzatik, ug-yhogy minden küzdő 15 lépést me
hessen előre.

2. A lehetőségig egyenlő álláspontok sorsolás által 
osztatnak e l , valamint az e viadalra hozott fegyverek 
kiáltal leendő választásnak meghatározása.

3. A pisztolyoknak a vívók előtt is ismeretleneknek, 
és ugyan azon párból valóknak kell lenni.

4. A fegyverek minden tanú előtt töltessenek meg, 
mindenik az ellenfélnek mutassa a töltést, töltő vesszejét 
pisztolyába bocsájtván.

5. A tanúk barátjaikat a sorsolt helyre állítják.
6. A tanúk barátaik ellenéhez menvén, meggyőződ

nek a golyó semmi idegen tárgy általi gátolhatásáról. En
nek tagadása a viadal tagadásául tekintetnék.

7. A tanúk átnyújtják a fegyvereket, annál kezdvén, 
kire a választás sors által jutott.

8. A tanúk egy helyre állnak.
9. A sors által választott tanú elősorolván a vívás 

szabályokat kimondja a parancs szót „előre.”
10. A vívók azonnal tetszésök szerint egyenesen vagy 

tegzugosan nyomulhatnak elő, de az egyenes vonaltól két 
lépésnél többet jobbra, vagy balra, lépniök tilos. Továb
bá , megállhatnak, s ha jónak találják mind az előnyomu
lásnál , mind a megállásnál czélozhatnak a nélkül hogy lő
nének. De mihelyt egy lövés történt mindkettőnek meg 
kell állnia.

11. Ki még nem lőtt lőhet, de minden előnyomulás 
nélkül.

12. Az ki először lő tt, tartozik ellenfele lövését 
nyugodtan elvárni de ez utóbbinak csak lA  perez engedhe
tő, ha ez idő eltelt, a tanuk által gátoltassék a lövésben.

13. A sebesült lőhet de csak 1 perez alatt, azon idő
től számítva mellyben összerogyott.

14. Ha a viadal ismételtetik, a fentebbi szabályok 
lesznek megtartandók; de ha az egyik megsebesült akkor

2
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a viadal bevan végezve, kivévén ha a tanúk az ismétlést 
helyben hagyják.

15. Ha a vívók egyike a szabályok ellen sebesült 
meg vagy lövetett agyon, akkor a tanúk a 4 r. 20 és 21 
pontja szerént cselekedjenek.

V. P i s z t o 1 y v i a d a 1 p á r h u z a m o s  Vo n a l o k r a .

1. A kiizdhelyen két 25—30 lépés hosszú párhuza
mos vonalt huznak a tanuk, 15 lépésnyire egymástól.

2. A lehetőségig egyenlő állás pontnak sors által 
elosztatnia kell, továbbá sorsoltatok a fegyver választha- 
tási jogért.

3. A sértett az 1 r. 11 ponti esetében saját fegyve
rével élhet, egyikét ellenfelének átengedvén, mellyet az 
elfogadhat vagy ha ezt nem teszi, sajátjával élhet.

4. Akár határoztatott meg a tanuk által, hogy a küz
dők azon pár pisztollyal melly egyiköké, lőjjenek, akár 
nem,  vagy ha egyikök az előbbi pont esetében vagyon, 
a választást a pisztoly tulajdonos mindég ellenfelének hagy
ni tartozik.

5. Ha a tanuk bele egyeznek, kiki fegyverével lő
het, ha pedig nem úgy a pisztolyoknak egyformáknak, 
vagy mi jobb ugyan azon párból valóknak kell lenni.

6. A fegyverek minden tanuk előtt töltessenek meg
S kiki pisztolyába eresztvén töltő veszöjét mutassa meg el
lenfelének a töltést.

7. A tanúk barátjokat a sors által jutott helyre veze
tik a párhuzamos vonal végére úgy hogy a küzdők félszö
gesen álljanak egymásnak; mindenkinek jobbfelöl lévén 
ellenének vonala.

8. A tanúk az ellenfélhez lépnek; s ez megmutatja 
hogy a golyót mi sem gátolhatja, ennek tagadása, a via
dal tagadása.

9. A sors által választott tanú elmondja a küzdőknek 
a szabályokat.

10. A tanúk kettenként — átadván a fegyvereket — 
szétállnak, de nem barátjok, hanem az ellenfél háta mö
gé (jobb felöl) úgy hogy a lövés ellen óva legyenek de 
még is elég közel hogy a lövést gátolhatják ha szükséges
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lenne. A sors által választott tanú kimondja a parancs 
szót „előre.”

11. A küzdők nem mennek egyenes vonalban egymás
nak, hanem mindenik saját vonalán nyomul elő, úgy hogy 
a végén 15 lépésnyire legyen ellenétől, akár ez előnyo
mul akár nem.

12. Annak ki lőni akar meg kell álnia, azonban meg
állhat a nélkül hogy lőne s ismét elönyomulhat, ha ellen
fele már lőtt. Mindenik tetszése szerint lő.

13. Ha az egyik megsebesült, azért ellenére lőhet s 
ez nem tartozik elönyomulni, de a sebesültnek az öszve- 
rogyás idejétől csak két perez engedhető.

14. Ki először lőtt veszteg várja meg ellenének lö
vését, de ennek egy fél perez alatt kell elönyomulnia, és 
lőnie, ha ezen idő eltelt, a lövésben a tanuk által meggá
tolandó..

15. Ha a viadal ismételtetik, a leirt módon kell elin
tézni. Ha az egyik megsebesült, csak saját kérésére s a 
tanúk beleegyezésével lehet folytatni.

16. Ha a vívók egyike a szabályok ellen sebesült 
meg vagy lövetett agyon, a tanúk a 4 r. 20 és 21 pontja 
szerint cselekedjenek.

VI. P i s z t o l y  v i a d a l  j e l s z ó r a  (au s i g n a l . )

1. A pisztolyviadal jelszóra mindnyájától a legna
gyobb figyelmet igényli, mert egy hiba becsületet és éle
tet koazkáztat.

2. A küzdhelyen 25—35 lépésnyi távolságot mérnek 
ki a tanuk.

3. Az álláspontok sors által osztatnak el.
4. A küzdők előtt ismeretlen de ugyan azon párból 

való fegyverek használandók. A sértett ha az Í r .  11 pon
ti esetében vagyon saját fegyverével élhet ellenének az 
egyiket átengedvén, mellyet az elfogadhat vagy vissza uta- 
sithat, s ez utóbbi esetben sajátjával élhet.

5. A pisztolyok minden tanú előtt töltetnek meg, min
denik fél töltő veszejét pisztolyába eresztvén, megmutat
ja amásiknak annak tartalmát.

6. A tanuk barátjokat a sors által rendelt helyre ál
lítják.

2*
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7. Ha ugyan azon pisztoly párral vivatik, a válasz
tás sorsolás utján történik, ha csak a vívók tulajdon fegy- 
verök használatába a tanukkal eggyüt meg nem egyeznek.

8. Ha a sértett az 1 r. 11 ponti esetében vagyon, 
akkor tanúja 3 —9 másodpercz alatt, vagy 2 —6 másod- 
percz alatt adja a jelt; az az: minden kézütés (tapsolás) 
közt 3 másodperczig, — vagy minden kézütés 2 másod 
percznyi szünet után, mi 3 tapsolásnál 6 másod perezet 
teszen a jeltadó nem köteles az ellenfél tanúinak megmon
dani, hogy mellyikét fogja e két jeladás közül használni.

9. Ha a sértett nincs az 1 r. 11 ponti esetben a sors 
határozza meg, mellyik tanú adandja a jelt.

10. A jel az előbbi pont szerént 3 rendes idő alatt 
történő ütéssel a tenyérre adatik, ezen idő mint már mon
datott 2 másod percznyi hosszú, mi 6 másod perczet te
szen a 3 ütésnél.

11. Mihelyt megkapták a vívók fegyvereiket felhúz
zák s földre tartott csövei várják a jeladást.

12. Az első ütésnél felemelik fegyverőket a harmadik 
ütésig czélozván; a harmadik ütésnél akár vannak lövési 
vonalban akár nem, egyszerre löniek kell.

13. Ha a vívók egyike egy másod perczel előbb vagy 
később lőtt, hűtlen ember, ( h o mme  j a u s  fői )  s ha öl 
orgyilkos. — Ha a harmadik taps előtt lő , úgy ellenfele 
hosszabb ideig czélozhat, s minden habozás nélkül lőhet. 
(Jeladás viadalok kárhoztatok, mivel könnyen történhetik 
hogy egy pisztoly előbb vagy később sül el.)

14. Ha a vívók egyike a harmadik ütésre , s igy a sza
bályok szerint lő tt, s ellenfele még czélozna, akkor a 
tanúk éltök koczkáztatásával kötelesek a lövést meggátol
ni. A szabályokat tartó tanúi megtagadhatják a viadalt, 
az ellenfél tanúitól bár mellyiket követelvén. A szabály 
sértőt tanúi lehordván a követelt viadalba egyeznek.

15. A jeltadó tanú, a jeladás előtt a vívókat figyel
meztetni tartozik illy módon: „Uraim emlékezzenek! be
csületük igényli hogy a harmadik tapsra tüzeljenek, az 
elsőre fegyvereiket fölemeljék, s a harmadik előtt ne lő
jenek! — Én a jelt háromszori tapssal adandóm! Erre 
a jelt adja.
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16. Ha egyik sem sebesült meg, s a viadal folyta
tása kívántatik, a leirt módon elintézendő.

17. Ha a vívók egyike a vívó szabályok ellen sebe
sült meg, vagy lövetett agyon a tanúk, a 4 r. 20 és 21 
pontja szerént cselekedjenek.

H eted ik  rész.
K a r d v i a d a l  s z ú r á s s a l .

1. E viadalnál minden küzdőnek két tanúja legyen, 
mellyek egyike karddal fegyverkezzen. Egyszersmind in
tézkedjenek a tanúk, hogy nem egyenes, hanem görbült 
karddal vívassék, melly utóbbiak nem olly veszedelmesek. 
(Ezen nézetünk csak a szúrást illetőleg áll.)

2. A küzdők mellőzzenek, minden szóbeli tárgya
lást, az a tanúk tisztje lévén.

3. Miután a tanúk a vívásra a legalkalmassabb és 
legegyenlőbb helyet választották úgy jelölik k i , hogy mi
dőn a vívók már rohanásban vannak, még egy lábnyira 
legyenek a kardhegyek egymástól.

4. A helyek sorsáltal osztatván e l , barátjaikat a ta
nuk elrendezik.

5. Ezen viadalnál közönségesen fedökesztyük (gants 
a lagrispit) használtatnak; de a sértett tanúi, ha ő az 1 
r. 11 ponti esetében vagyon ezek elhagyását követelhe
tik. Azomban mindenik használhat közönséges kesztyűt, 
vagy pedig egy zsebkendővel fedheti a kezét, de úgy 
hogy a végek ne lógjanak. Fedőkesztyükkel sokkal vesze
delmesebb a vívás, mert a kéz, vagy a lkar, könnyű se- 
besitése, melly miatt a párviadal megszüntethetnék majd 
nem lehetlenné lesz.

6. Ha a sértett az 1 r. 10 és 11 ponti esetben fedő 
kesztyűt akarna használni, úgy a tanúk hasonlóval kínál
ják meg az ellenfélt, s ha ez vissza utasítaná, akkor a 
sértett használhatja az ellenfél pedig sajátjával élhet.

7. A vívók elrendeztetvén megméretnek a kard va
sak, mellyek egyenlők legyenek. Ha ugyan azon párból 
valók, sorsoltatik felettök, valamint akkor is ha egyenlők
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nem volnának, de ha igen aránytalanok a viadal elhalasz- 
tatik.

8. A sértett az 1 r. 11 ponti esetben saját fegyverét 
használhatja, ellenét egyikével megkínálván, mellyet az 
elfogadhat, vagy visszautasíthat. Ez utóbbi esetben saját
jával élhet. Ha azonban a fegyverek aránytalansága egyik 
vagy a másik félnek rövidségére válna, úgy a tanúk há
rítsák el ezen akadályt, elhalasztván a viadalt, vagy ajánl
ván , ha ezt a sértett tanúi átallanák. Ez esetben a válasz
tási jog, a sértetté de az ellenfél akkor e párból választ
hatja kardját, ezek egyenlők lévén.

9. A tanúk felszóllitsák a vívókat felöltöny s mellé- 
nyök levetésére valamint a bal nadrágtartó legombolásá- 
r a , erre barátjok ellenéhez lépnek, s ez mesztelen mel
lét tartozik megmutatni, hogy a szúrást vagy vágást sem
mi idegen tárgy nem gátolhatja. Ennek tagadása a viadal 
tagadásául tekintetik.

10. Ezen előkészületek megtörténvén, a sors által 
választott tanú elmondja a vívóknak a szabályokat, erre a 
fegyverek adattnak kezökbe, figyelmeztetvén őket a jel
adásra.

11. Ha a tanúk kétfelöl állásaikat elfoglalták a sors 
által választott kimondja a parancs szót „rajta.”

12. Ha ezen jel előtt a vívók akaratjából érintkeztek 
a kardok, úgy ezen érintés jelül tekintetik. Gáncsolandó 
egyébbiránt, az , ki e hirtelenkedés oka.

13. Ilajel adatott, a vívók szúrással, vagy rúgással 
támadhatják meg egymást; elönyomulhatnak, hátrálhatnak, 
lebukhatnak; egyszóval minden mozgást tehetnek, melly 
nékik szükségesnek látszik, mert ez a vívó szabályokkal 
megegyez.

14. Az ellenfélt ha elesett megvágni, szúrni, karját 
vagy testét megragadni, fegyver után nyúlni tilos.

15. A küzdő lefegyverkezett, ha kardja kiültetik, 
vagy kisikamlik kezéből.

16. Ha egyik megsebesült, a vívásnak meg kell szűn
ni, mig folytatásába a tanúk bele nem egyeznek.

17. Ha sebesülés nélkül akarja egy tanú félbe sza- 
kasztani a viadalt, úgy kardjával adjon je lt, az ellen
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tanújának, mellyre ha az hasonlón válaszolt a vívás fél
be szakasztatik.

18. A tanúk előre határozhatják meg a viadal első, 
vagy második, sebesülés utánni megszüntetését. Itt a do
log fontossága, és az emberi érzés legyen vezérök.

19. Ha a vívók egyike a szabályok ellen sebesült 
m eg, vagy szúratott agyon, a tanúk a 4 r. 20 és 21 pont
ja szerént cselekedjenek.

II. K a r d v i a d a l  s z ú r á s  n é l k ü l  ( s a n s  c o u p  de
p o i n t e.)

1. Ezen viadalnál, ha lehető, hegyetjen kardok hasz
náltassanak.

2. A viadalnál minden vívónak két tanú nélkülözhet- 
lenül szükséges.

3. A tanúk, a lehetőségig egyenlő küzdhely válasz
tatván , úgy rendeztettnek el az álláspontok hogy a kar
dok érintkezzenek, ha a vívók rohanásban vannak.

4. Mindenik használhat fedökesztyiit, ha ellenfele is 
ollyannal van ellátva, vagy ha eggyel megkínálhatja ötét. 
Ellenkező esetben, a tanúk dolga az egészet elintézni.

5. A fegyverek egyenlők, minden különbség nélkü
liek a küzdők előtt ismeretlenek legyenek.

6. Sors által osztatván el a helyek, a tanúk barát- 
jaikat elrendezik.

7. A sors határozza a vívók mellyike választhat 
fegyvert.

8. A sors választotta tanú elősorolja nekik a szabá
lyokat mellyek legfontosbbika a z , hogy semmi esetben 
vagy ürügy alatt a kard hegyét nehasználják, becsiile- 
tök igényelvén ezt.

9. A tanúk felszólítják a vívókat, ruháik leöltésére, 
mire ezek egész ágyékig mesztelenre vetkőznek, bal nad
rá g ta rtó k a t megtartván.

10. A tanúk a sors által választott vívónak átadják 
választás végett a fegyvereket. Erre a jelszórai figyelem 
ajánltatik.
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11. A tanúk nem barátaik, hanem az ellen jobb, és 
balfelére állnak, a jelt e szó „ r a j t a ” adja.

12. E jelre egyedül vágással támadják meg egymást 
a küzdők, mert itt a szúrássali megtámadás valóban gyil— 
kollás lenne, a küzdő a támadás e neme ellen magát óván. 
Egyébb iránt elönyomulni, jobbra, s balra hajlongni stb., 
valamint mindennemű vágást tenni, — minthogy ez a 
szabályokkal megegyező — szabad, s csak a vívók köz
benjárására félbehagyandó.

C b a p p o n  L a jo s .

M jolczadik rész.

Alolirtak, tökéletesen meggyőződve, hogy a szerző 
czélja korántsem a párviadalok szaporítása, hanem inkább 
azok számbani csökkentése, szabályozása, és veszélyes 
nemeik kiirtása lévén: az e munkában előadott és meg
fejtett szabályokban tökéletesen megegyeznek.

I lilen czed ik  rész.

(C. Jj.) Szerző e részben hasznos fölvilágositásokat 
soroz elő mellyeket körülményesen fejteget. Én belölök e 
következő kivonatban a legfontosabbak közlésével fog- 
lalkozandom.

A s é r e l e m r ő l .

A sérelem meghatározása igen terhes. — Némellyik 
gorombaságot szenved e l , a nélkül hogy rajta fenakadna, 
másik egyszerű ellenmondást is rósz néven vesz, egy har
madik udvariatlanságot, súlyos sértésnek tart, a negyedik 
arczon üt, s még a fegyverválasztási jogot követeli, ma
gát roppantul sértettnek lenni mondván. — A sérelem ér
zés tárgya, s mindenik máskép é rez , s igy a legfontos- 
sabb a sérelem felosztása, s a gyalázó sérelem s kivált
kép az ütés megkülömbőzése.



25

A p á r v i a d a l r ó l  és k i h i v á s r ó l .

A párviadal vagy a sérelem érti elégtétel adásáért, 
vagy pedig annak megnyeréséért történik.

Ha a sérelem alaptalan, akkor a jogtalanság terhe 
nehezül ugyan az egyik félre ; mindazáltal csak egyedül 
ő lévén önmaga bírája, annak kiegyenlítésére életét teszi 
a mérlegbe.

A t a n ú k  s k ö t e l e s s é g e i k r ő l .

A tanú választásnál bátorságra, méginkább tapasz- 
taltságra, és leginkább becsületes egyenes lelküségre (mo
ralité) kell figyelnünk.

A tanú majdnem lelki atya a vívónak; s ez mondja 
néki: „Ne szorgoskodjék e dolog elintézéséről, titkos 
okom vagyon hogy megverekedjem.,, Valamint ezt is : 
„Iparkodjék ön ha lehetséges e dolgot elintézni, nem
akarok megvíni, elégedett leendek ha becsületeme men
tül látandom.

Ha a vívó nézetei a tanú becsületével meg nem 
egyeznek, úgy ez, megczáfolván azokat, tegye le tiszt
jét , soha a küzdő titkos gyengeit, mellyeket ez reá bí
zott, senki előtt nem nyilvánítván.

így a küzdő is ha nézetei a tanúkéival meg nem 
egyeznek, szivességöket megköszönve, más tanúkat vá
laszthat. A tanúk mindenkor a csend és békesség mel
lett fogjanak, a becsületet soha ne feledjék, s csupán 
csak azt tegyék, mit szívok sugall, s mit magokért ha
son esetben tétetni óhajtanának.

A tanúk soha meg ne engedjék hogy az adós támad
ja meg a hitelezőt. Ez eset más szint ölt ha a hitelező 
beléje kapott.

A tanúk soha meg ne engedjék hogy egy vívómes
ter saját fegyverét használhassa, kivévén ha ütéssel becs- 
telenitetett meg.
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Némellykor megengedhető hogy a vívók magok tölt
hessék meg fegyveröket, a minek azomban minden tanú 
előtt kell végbe menni. De ez csak akkor történhetik meg, 
ha mindenik saját fegyverével él, idegen fegyvert a ví
vóknak tölteni mindég tilos.

A vítör viadalnál jobb ha a bal kézzeli védés megtil- 
tatik , mert igen gyakran történik hogy a védés hellyet a 
kardvas ragadtatik meg.

Ha vitatkozás támadna a tanúk között, ugy legtaná
csosabb egy tisztes férfiúit péld., egy katona tisztet vá
lasztani bíróul.

A pisztolyviadal a legveszélyesebb, jobb huzott csö- 
vüeket nem használni, jóllehet ez kizárólag nem mindég 
történik.

Ha a tanúk a távolság felett vitatkozván abba meg 
nem egyezhetnének, akkor a sors határozza; vagy pedig 
a külömbzék (diíference) feleztetik.

A hely osztásnál vigyázni kell, hogy a küzdők egy- 
gyike a szél, nap , vagy háttér által rövidséget ne szen
vedjen.

A kivételes viadalnál egy töltött, és egy üres pisz
tolyra , a legszorosabban megkivántató hogy mind kel
ten egyszerre löjjenek mert némelly hitvány gazfi igy 
okoskodhatnék: „Én pisztolyomat minden esetre ej,öbb 
sütendem e l , mert ha a töltött van nálam, ugy ellenem
től előbb szabadulok, ha pedig az ü res, ugy éltem ellen
felem hatalmában leend; s mivel ez bátor s nemes lelkű, 
megkimélendi.” Valószínűleg nem csalatkozik a gyáva. 
Ellenfele saját élte megtartásán örvendve, nagylelküleg 
cselekedend, s a légbe süti pisztolyát e jótettén örven
dezni fog. Azonban öegyebet nem cselekedett; mint egy 
alávaló gazembert — ki a viadal minden előnyeit bito
rolta, s kit neki keményen kellett volna megfenyítenie — 
ajándékozá meg életével. — Egy illy korcs ép igy or- 
gyilkolást követett volna el, s ez igazolja ezen szókat 
„nyugodt lelkiesmérettel és minden habozás nélkül löheti
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keresztül agyát.” Ha tehát az előrelövő ö l, úgy a tanúk 
öt, mint orgyilkost üldözhetik.

B. Orczy Béla.
Gr. Károlyi György. 
Karácsonyi Guido.
B. Eötvös Dénes. 
Herczeg Worontechi. 
Idósb Gr. Forgács Antal. 
B. La f f  ért Antal.
B. Ballasa Antal.
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t t o r w o r t

ßweifämpfe jtnb in allen (Staaten burd) ©efefce 
verboten, uni) e6 tjl $u wunbent, bag bte ()öct)i! weifen 
nnD väterlichen ©efefee, bie bem ©taate fo manchen frieb* 
lieben 53iirger vor Der 5IBiUftif)r übermütiger ^aufbolDe 
fcfyiifcen unb erhalten, —  nod) feine allgemeine ©timme 
in Den ©emütljern t)er Nationen fü r jte, unb eine ent* 
fchiebene $eraittung berer, gegen Diefelben hartbelnben 
*)3erfonen hervorgebradn haben-

S)ie 0efefce'fd)üfcen ¿war jeben, ber ein £)ueü vtr* 
weigert, uni) halten feine CSbre fü r ungefährdet, nicht 
aber fo tsie Meinung ¿er meinen feiner SÜfatmenfdjen, —  
unö alle, bie in einer fold)en Sage waren, ot)er bavon 
gehöret haben, werben ¿ugeben, ba$ ber, tt>elcl)er ein £)uell 
au6fd)lägt,im vollen 3^ed)te be3 ©efefceä ftei)t, bei lie fe rt 
eine iible Meinung gegen feine ^erfon erweeft, unb oft 
noch ba£ ©tid 'b latt erbärmlicher 5iöijiinge, bie ihn un* 
gejlraft beleibigen ¿u fönnen glauben, abgeben mu§.

3d) würbe von ©taatSwegen feinen ßweifam pf ver* 
bieten, fonbern folchen in fein wahret, meitfenö lächerlt* 
d)eö £td)t bartfeUcn; benn eö bleibtauSgemad)t: ba§ bic 
meinen 3weifämpfe bod) nur t)öd)|i iiberfpannte 53ra*  
vouren finb, bie nur in bie bunte «öarlefinjacfe über* 
mtit^iger, hifcföpftg fein woüenber ^ußenb paffen, um fo 
manchen 0d)atten von ¿u greller garbe bamit ¿u beefen.

2Eßit ber 5Baffe fann man wohl zuweilen beweifen, 
ba§man 9ttuth hat, aber nie, ba£ man @hre befi^t; oft 
gel)t barauö baö @egenthei( hervor. — @hre, unb Riecht 
werden nur burd) Sßernunft bocumentirt, nie burd) SBaf* 
fen (Sö ift als ob man eine ©churferei mit einer anbern 
umjfämpeln wollte- ($hre fann man mit ben 2öaffen, be* 
haupten, aber nie erwerben, baburd’ erwirbt man nur 
9ful)m, oft aud) ba$ ©egentheil von @f)re.



@3 gibt ¿war 33efeibigungen, fü r roclcfye baS @e* 
fep ferne ®enugtbuung bieten fann &a$ ftnbgälle, wo 
tttelletct)t ein @brenmann, bei ber riditigfien 23eurtbeiiung 
ein © «e il bod) tttcf)t oermeiben fann; obfd)on t>t’el »tef)r 
SÖintl) baju erforberiidi if i, in i)en Singen 21ücr fü r feig 
$u gelten, alö mit bem 0 äbel ober ^ijfole in ber £>anb 
ein paar 2(ugcnblicfe über ben Körper eineö Slnberen 3«  
verfugen, unb ben feütigen ira^u au^uffeüen. Slber alle 
@rtreme geben fid) Die £anb, unt) fo fann Der i)öd)ile 
S0?utt) tton geinben, fü r l)öd)j?e $eigbeit geraffen werben.

£uefemnad) rotO id) bie üblichen @ebräud>e ber $ran* 
jofen unb (Snglänber bei ©uellen möffentlicben, nnb 
glaube oor Der «jpauD nidtf fd)on fagen ¿u muffe», wie 
mele 3ßad)tl)eile bie gewählten ©ecunDanten ober 3 eu9en 
oftne iljrem 2öiHen, burd) bloße Unfenutniß, ifjren P a r
teien üerurfacben fönnen. —  ©a biefe auf oielfeitige @r- 
faftrung badrten 2injtd)tert rein nur ben ßroeef ber 23e* 
ieftrung unb 2lufflärung fjaben fotien, fo roünfcfye unb 
fyoffe id), baß fclbe aud) nur fü r foldeö angenommen 
roerben, unb bin ganj belohnt, mennnur auct) Der ® iü e  
>>t>ielleid)t nü&lid) $u fein« anerfannt roirD. — © liicflid), 
wenn id) ben m ir oorgefe&ten 3 tt)eĉ  erreid)en, unb Durd) 
bie 53eilimmtl)eit unD Älarljctt meines 3Ratbe6 bemerk 
heiligen fann, Daß alle jene ©tre itfä lle , roo Die 23elei* 
Digung nur in Der (Sinbilbunc] beliefet, ofyne blutige gol» 
gen ooriiber geben möchten, unb baß jene, roefetye (Stjr* 
gefügt unb [ftotbn>enbigfeit bem @f)renmann eß gebieten, 
nad) ben $orfd)riften beS 3f?ed)t$, unpartbeitfd) unb 
menfJ)lid), fü r 2lUe jiatt fdnben.

Louis Chappoii.



C £rftcő  K a p i t e l .

s# on Der Q 3eleiDigung.

1. 2öenn ín einem (Streite, welchen ein 2föortwed)fel l;er; 
bet fü l;rt, ein <Sd)tm£fwort fa lit, fo if i Der ©efdjimpfte gewtß 
Der Q3eleiDigte; aber wenn Dem (Sd)im^fworte ein ©d)lag folgt, 
fo tft Der ©etroffene $3eleiDigterv 2ßer anrü(;rt, —  fd)lägt. —  
2öenn auf eine Ohrfeige ein ®d)lag folgt, Weldjer fdjwere Sßer* 
WunDung tterurfadjt, fo bleibt Dod) jener Q3cleiDigter, an weldjen 
juerft JpanD gelegt worDen.

2. @in @d)impftt)orr i|l (jinlänglicfye 23eleiDigung, unD iuenn 
aud) ein anDereé Darauf geantwortet wäre, fo bleibt immer Der 
juerft ©efd)impfte, 93eIeiDigter.

3. Sßenn auf eine Unböflid)feir ein 0d)tm£fwort geantwor* 
tet nurD, unD ftd) bet'De Ste ile  fü r beleiDigt galten, fo jögere 
man nid)t, alte Chancen Deé ©efedjteő, weld)e£ auő Diefem 3 w íjt  
entfielen folí, Dem £ooő ¿u unterwerfen.

4. SBenn fein (Schimpfwort fiel, fonDern in Dem SBortiued;; 
fei alle Siegeln Der Sebenöart unD Der Jpöfltd>fei’t genau befolgt 
worDett ftnD, unD nun ein £l;eil@enugtf)uung »erlangt, fo nimmt 
er Darum Dod) nid)t Den $fang Deé 33eleiDigerö, unD Der SinDere, 
weiter ©enugtftuung üerfpridjt, Den Deö ^öelctDigten an, fonDern 
alle Seancen Deö ^am^feö muffen Dem 2oö unterworfen werDen.

5. $3enn man otjne genügenDen ©runD eine MuéforDerung 
jufd)icft, fo ift gewiß Der gorDernDe 93eleiDiger, unD Die 3 f ugen 
lallen, elje |te Den 3roeifam£f ¿ugeben, Den ©runD Daju ju wif? 
fen, »erlangen.

3
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6. ©er 8ofm fann tie S3ert^cit>igurig feineé $aterê, ter 
$u fd)tt>ad) märe, um auf eine 93efeitigung ¿u antworten, über? 
nehmen, menn ter ©egner tem 2IIter teê éoijneê näber fiefjt, 
alô tem teê ^aterë; — unt£e§terer menigfïenê 60^ai)re §â̂ >lt; 
in tiefem galle fe£t er fid) an t>ie <3telie teê 33eleitigten, uni) 
benüijt fein 9^ed)t. ©er @ol;n fann ftd) nid)t in teê SSaterô Jpaw 
tel mifcfyen, wenn tiefer ter Anfänger mar.

7. Grê gibt fdjmere 53eleitigungen, meld)e augenblicflidje ©e* 
nugtfjuung nad) ftd) gieren ; aber im M gem einen muß man tiefe 
¿Dantgemenge, woju nur ©etoalttfyätigfett verleiten fann, jïetê 
»ernieiten. Um ftd) ju befampfen, braud)tê fein Gingen, tenn  
ein Gingen §iei)t immer einen 3«>eifam£f auf £eben unt S o t  
nad) ftd).

8. gibt üerfdjietene 5lrten von Q3eleitigungen, tie iiuï 
mit ©cfjtmpf, — tie ^Beteiligung mit 0d)lagen, oter $ermun; 
tungen ortnen roerten. — 3n tiefen 3 galien |)at ter 33eleitigte 
nid;t tiefelben 93orred)te.

9. ©er 23eleitigte (r«»ffensé) fjat tie 2Baf)l ter Sôaffen, 
n?eld)e tann ter 33eleitiger annet;men muß.

10* ©er mit @d)impftoorten SBeïeitigte ( l' offensé avec 
insulte grave) waf)lt tie 2lrt unt 2Baffen.

11. ©er mit ©d)lagen oter 93ermuntungen 53eïeitigte, 
roafjlt tie 2lrt, 2Bajfen unt (Entfernung; unt fann verlangen, taß 
ftd) ter Q3eleitigcr feiner ifynt angetjörigen Sßaffen bettene ; in 
tiefemgalie jetod), tarfaud) jener nid)t tie ©einigen gebraudjen. 
d é  foüten, meine id), tie 93orred)te teö mit ©djlâgen 33eleitig? 
tenaud) auf einige antere35eleitigungen auêgetefrnt werten, alS: 
53erfül)rung ter grau oter £od)ter, $5efd)ulDigung fa!fd)en ©pie; 
leê, offenbarer betrug teê GÉigentjmmê u. f. w.

12. ©ie ©uell;2lrt ta rf nur auê tem @ebrâud)lid)en ge; 
wäf)lt werten; wenn man ftd) auf ungebräud)(id)e î lr t  (5(uönai;mi 
©uetle) fd)lagen wollte, waö fogar vom Ô flciNacr abgeleljnt wer* 
Den fann, fo mare taju beiterfeiîige 3ufttm m ung ter Kämpfen; 
ten notf)ig, unt eê müßten aupertem tie 33efîimmungen unt 
Übereinkunft ter 3 cu9?n fd)rifî!id) aufgefê t werten.

13. ÏÏ3enn 3 enianï) fortert, ohne ten ©egner ¿u fennen 
unt ber ©egner Wäre ein gedjtmeijïer, fo t’jî eê teffcn *Pfïtd)t 
ter Ĉ i>re unt (gd)ultigfeit, tiefeê tem 9luèforterer ¿u fagen, Wer 
er fei. 9îimnit tieö ter ^(uëfcrtcrer an, fo ifî ter gedjtmeifïer 
ftrafloê.
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3 w c i tc $  S fa p ttc l

$on t>cr 33efd)affenl)ctt Der Söaffen.

(5$ gibt 3 2irten gebräud)lidjer Sßaffen: ©er @tofiDegen;
£)ie ¿piftole;
©er 0äbel,

1. Stfur gegenfet'tige Uiberet’nfrinft fann eine anDere 2öa|Te 
beftimmen, uni? fogar Der @äbel fann von Dem 53eleiDt'ger ab? 
gelernt n?erDen, wenn er ein Dfftjier in 5)enfton ift, oDer quit; 
tirt, uni) unfähig ift, fid) Deffen ju beDienen.

2. Die 5Baffen muffen fo befcfyajfen fein, Dafj man fid) ifjrer 
beim Kampfe bedienen iönne*

d r i t t e s  K a p ite l .

9ßom D u e ll unD Der 9(u6forDerung.

1. 2öenn gefordert worDen t'fl, fotf Der gorDernDe, fei er 
53eleiDiger oDer Q3eleiDigter, fo genau alömög(id) feinen tarnen 
unD 2Bo()nung angeben; Dâ felbe gefd)ef)e t>oit 0eiten DeS ©e* 
forderten.

2. Die beiten ©egner pUen algbalD it>re 3eugen fucfyen, 
unD fid) gegenfeiiig Spanien unD Sßolmung Der befaten 3 cu9cn 
§ufenDen.

3. SBenn Die ©egner ein 3ufantmentreffen au6mad)en, unD 
Die 2öajfen beftimmen (tfap . 4. S(rt. 7 ), fo ¡ft DieS eine taDel&afte 
Übereilung, Da |ie an Dem Hergänge Der 0 a d )e  nid^tö änDerf, 
unD bödjftenö Die @efal;r Deö Äauipfeö vergrößert, oDer il;n 
Durd) fpäterc (irflärungen unD gegenfeitige 2luffd)ltiife Iäd;erlid) 
mad)t»

4. 2öenn ein £l;eil erflärt, er fjabellnredjt, unD er eä toirf* 
lid) l;at, jo leiDet Durd) Diefe ©rflärung feine ¿ijre nidjt. ©o* 
balD Der 33efd)impfer tjinlänglidje (5l;renerf(ärung gegeben l;at, 
unD Dieje Die 23cleiDigung — nad) 2lu£fage feiner 3eugen —  
auffyeben fann, gelteren aud) i>erfpred)en, Daß iljnen in einem 
äfmlidjen gälte genuggetfjan wäre, unD fid) itberDieS ani;eifd)ig

3*
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machen, iM'cfc 5luöfage ¿u uvtterfcfyrftben, unb ent l̂tcf), foba(t> brr 
33eleibiger einen f)inreid)enben @enugtl;uung&23rief fdneibt: — 
fo fiefyt er —  Wenn feine <5f>renerflarung ntcf>t angenommen wirb
—  nidjt länger in ber k laffe  ber 53e(eibiger, fonbern bie 2ßab( 
berSBaffen werbe bem £oo£ unterworfen Allein für einen (Srdjlag 
gibt eß feine (£ntfd)uliugung. (£ntfd)ulbigungen finb nur bann 
giltig, Wenn fie t>or ben tterfammelten 3 cu3en gemacht Werben. 
($ a p .4 .2 lr t  3 .)  —  füllte fosiel alö möglt’d) ttermieben im ;  
ben, baß berglet’djen $8erfyanblung auf bem ,ftampfpla{3e ftattftn; 
ben, eä fei benn, baß bie gefellfd)aftlid)e (Stellung ber 3 ea9cn 
eö ifynen unmöglid) madjte, ftd> t>orf>er ju treffen.

5. £>od) wenn —  tue 2Öaffen in t>er 5}anb — eineö ber 
(Streitenben anfieijt, bem anbern giitige Grntfdjulfrigungen ¿u 
madjen, unb Die 3 cugen ber ©egenpartei biefe als genugtbuenb 
anne^men: — fo fann ber Vorwurf nur auf^enen faiien, Wel> 
djer fte madjte.

G. 3ßenn bie 3eugen auf bem $ampfpia§e, im tarnen 
unt) anfiatt beö (Streitenden, ben fte unterflüljen, Grntfd)ulbiguni 
gen maeften, fo fätit ber £abel —  wenn fte ¿u tabein ftnb, —  
auf fte allein* £)enn ber ©treitenbe muß ftd) iljrem ©utadjien 
unterwerfen, ba fte fid) für feine (£f)re Verantwortlich gemadjt 
l;aben.

7. êt’ne Siugforberung fantt im tarnen 5D?ef>rerer (en 
iio h i collectif*) ¿ugefdncft werben. 2öenn ein GtorpS, ein 53eri 
ein ober irgenb eine Sßerfammlung »on einem Gh'njelnen befdnmpft 
Worben ift, fo fielet bem Gorp3, bem Vereine oder ber ©efelli 
fdjaft bloS baö Siedjt ¿u, ein einziges feiner 5D?itglieber alö ¿er? 
treter ju fenben. (£ine 5lu3forberung im Manien üJie r̂erer, t’fi 
immer auöjufdjlagen unt» eö bleibt, Weldjer fte eri;ält, anijeimgej 
(teilt, fid) einen ©egner au3 ber SJiefjrjafd au^uwäfjlen, ober ifm 
burd)ö 2oo6 beftimmen ju laffen.

8. 9)?an würbe bie *ßflt'd)ten ber $reunbfd)aft unb 33er; 
wanbtfcfyaft fd)led)t Derjie^en, Wenn man fid) an bemjent'gen 
rädjen follte,ber fein Scben ehrenvoll »ertfyeidigenb, einen greunb, 
$8erWanbten, felbft einen 93ruber befiegt f)ätte. SDiann würbe fid) 
in bt'efem Jolle jenen Familien gleid)ftellen, weld)e bie ©egtinfH; 
gung der ©efefce bentî en unb ungeredjt belangen.

9. 2ßenn c$ bie 3 eu3en ntefet anberö befddoffen l;aben, fo 
foll jeber «ftampf binnen 48 ©tunben t?or ftd) gejjen.
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V ie r t e s  ¿ fo p ttri*

93 on Den 3 cugen unD t ijre r ^ f lid ) t  im 5l(lgemeinen,

1* 3eDer<StreirenDe foll beim ^iftoleni unD Sctbeli^ampfe 
2 3 eugcn l)rtkcn @lt1 einiger genügt beim ©ueilauf ©toßDegen, 
obmotjl Da 2 oorjujieben jtnD. Oft if i eg fcbmiert’g 2 3 eu9cn ¿w 
ftnDen, befonDerS wo Daö £)uell oon Den Regierungen »erboten 
ifh (5in erfahrner 3 euge W gewiß beffer alS 2 Unerfafjrne.

2. 'Die 3eugen De3 JorDernDen follen t'te De3 ®egner6 auf; 
fueben, oDer eine 3ufam tnenfunft auSntadjen, um t>ie 5lnortmung 
De$ ©efed)te3 ¿u befprecfyen.

3. 3eugen muffen beurteilen oDer beratbfdjlagen, ob Der 
$ampf notfyWenDig fei öfter nid)t? unD t>eni Deffen 0>ad)e lie oetv 
treten, ibre 3lnjtd)t mittbeilen (ftd) hierin auf 2lrt. 4» Äap. 3 be? 
rufenD). ĴtadjDent fte ftd) mit Dem ©treitenDen, Dem fte beifte()en, 
beraten baben, um feinen 93ort()eil für t'bn $u überfebeti, fo foU 
len fte ftd) wieDer vereinigen unD it>r 9Jiöglid)fteS ti)un, um Die 
@ad)e, Wenn e3 mir (ibten gefdjeben fann, in ©utent abjuma« 
d)en; gelingt Diefeö nt’d)t, fo follen fte Die 2öaffen, (Sntfernungen 
unD Den D rt befpredjen, uni) fogleid) Die ©treitenDen Daoon in 
Äenntnijj fefjen. @ie muffen aud), ftd) nad) Den fejtgeffellten 9ie? 
geln ridjtenD, alle fünfte, t>ie auf t>em ^atttyfpla^e @d)h>tertgi 
feiten tjeroorrufen fönnten, auffiärett*

4. © ie 3eugen (to m o in )  ftnD nid)t mit Den ©ecunDan* 
ten (socu n d ) ¿u oerwedjfeln; Denn jeDer (SecunDant wenn er 
al3 foldjer gewählt worDen, muß WieDer feine 3 c«gen traben.

3titntcvhtitg. ©ccunbanten ftnb eigentittf) •JttHfecfjtenbe, fote fte tn ber
Sütterjeit itbltcf) waren; Ijeut {tt c\ibt e* atfo nur Bettgen. —
23cibe Benennungen ivcrben in 'Deutfdjiarib häufig yern?ed)fett.

5. $e in3cugc ânu f in wnmittelbareÄ^ueff annebmen. (53 
if i Die3 eine neue ©adbe, unD feineSwegeg glcid)er 33efd)ajfeni;eit. 
((5ö beißt Dieö, Daß ftd) Die 3 eugcn n*d)t unmittelbar wegen Deö 
¿iantpfeß, §u welchem fie gekommen ftnD, unter ftd) fd)Iagcn 
follen.)

6. ift ^}flid)t Der3eugen, Die93erbanDlungen fo ju orD; 
neu, Daß ftd) für ihren ftreunD fo wenig alö möglid) $?ad)tl)eil 
berauöflelle; Dod) feilten fte immer gerecht, billig ttnD gegenem* 
anDer artig bleiben.
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7. Sßenn eS ftd) um eine ernftijafte ©adje ânbctt, Cie 93c? 
fcfytmpfung grell Caftebt, wenn fein Stre it wegen Cer SBaffen? 
wafyi erhoben WerCen fann, uni) jeCer Cer ©treitenCen ftd) t'brer 
¿u beCienen fäi)tg ift, iuenn enC!id) Ca£ ©teil lud) ein gegeben 
unC angenommen, uni) t>er Äantpf t»on beiCen ©egnern gemailt 
WorCen, fo mögen t>ie beigerufenen 3 fugen t>er fd)on getroffenen 
Übereinfunft ¿uftimmen, uni) Sorge tragen, Ca$ ei?ritd> gefod)ten 
werCe. ©er Äampf gefjt fo of)ne weitere ^örmlidjfeiten, aber 
nad) Cen im erften 5lbfd)nitte jeCer SBaffengattung gegebenen 
93orfd)riften »or ftd>.

8. ÜJtan mup wo mögltd) »om 5(ugenbltdfe Cer 3(nfunft 
auf t)em '̂ampfplage, biö ¿um Anfang t)eö ®efed;teg, nid)t mejjr 
aB 10 Minuten »ergeben (affen.

9. 93or Willem folien Cie 3 cugfn erfiären, für weidje 2öaffe 
fte fiintmen, unt) ftd) nad) Cent 2lrt. 9, 10 unC 11, Ceö erften 
^a îtelö rid)ten.

10 . Q3eint ©toß?£>egem£)uell mögen t)ie 3 cu3en eincö 33c? 
fd)imt>ften »erlangen, Caf? e$ erlaubt fei, Cie k linge mit Cer (in? 
fett .ipanC §u pariren. © ie 3 eugcn 93e(eiCiger$ fjaben Cag 
9ied)t, Diefe Anfrage $u genehmigen oCer abjuWeifen.

11 . SBeint ¿ßiftoIemÄampfe fönnen Cie 3 cugcn ^eö 23e(ei? 
Cigten Ca6 ©dneßen auf GommanCo (<i?iel an s i^ n a l) »erwei? 
gern, aber nur Cann, wenn i^r greunC ftd) feiner ©ewa(tti;ätigi 
feit fdjulCig gemad)t bat.

12. £)ie 3eugen folien ftd) untereinander »erftänCigen, ob 
man Cie Jed)tenCen WerCe anbaUen (affen, um 2Itf>em S« fd)öfefen.

13. © ie  folien ebenfalls, unC ¿war oljne ibren grcunC Ca? 
»on in ^enntniß ¿u fe£en, au&nadjen, ob CaS £)uell bet’ Cer er* 
f?en93erwunCung aufbören WerCe; unC rid)ten ftd) hierin nad) Cer 
2ßid)ügfeit Cer ©ad)e.

14. ¿Dieser gehört aud) Cie ©eftattung eineö $ed)ti)anC? 
ftf)uf)e3 oCer jeCer anCeren Umwicffung Cer £anC. ©ine £a(t? 
fd)(inge (¿um êflî aiten Cer 2Baffe) unC ein gewö(;ntid)er )̂anCi 
fcfyulj ftnC immer erlaubt.

15. £)ie 3eugen Cürfcn nie auömacben, Cap bt’ö gutn £oC 
Ceö (£inen fortgefänt*>ft werCen müf?e, (Caf5 not(;wenCig (£iner 
b(eibe) aber fte fönnen, wenn eö fid) um eine ernfie ©ad)e (jan? 
Ceit, erfiären, Caö ©efedjt foll wieCcr 6eginnen. ©ie fönnen fo? 
gar auf eine Söaffenart Cringcn, wenn it)r befd)im̂ fter ftreunC 
grob, oCer arg beieiCigt warC. (gall Ce£ 2lrt. 11. tfap. 1.)
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16. ©ie 3 eugen fönnen Die blanfe SfÖajfe auöfd)(agen, Wenn 
ftd) il;r $reunD wegen $8erfiüntmelung (estropiu) t(?rer nidjt be* 
Dienen fattn, er befände ftd) Denn in obigem gatte De3 5irt. 11. 
Map. 1* (alfo wenn er ¿ugefd)lagen bat).

17. 3 cuöcn eineö Einäugigen fönnen Dag *pi(ioien;©ueti 
verweigern, er wäre Denn Der Q3eleiDiger, unb Der Q3efd)impfte 
befände jtd) in Dem ^ali Deö 2Xrt 10 unb 11. ^ap. 1. — ©tc 
3eugen eineg 9J?anne£, Der Den red)ten 2trm verloren bat, fönnen 
©äbel unD ©egen verweigern, er Wäre Denn 53eIeiDtger, unD Der 
Q3efd)impfte befänDe ftd) im Jalte De$ 5irt. 11. $ap. 1.

18. ©ie 3eugen etneö ÜJianneg, roeidjer nur ein 33ein bat, 
fönnen ©äbel unb ©egen oertveigern, er wäre Denn ÖelfiDiger, 
unD Der 33efrf)impfte befänDe ftd) im gatte Deö $(rt. 11. Äap 1.
—  Allein, wenn Die 3 eu3cn etnc foldje 93ertoeigerung madjen, 
fo wählen Die 3 CU3CU beö B̂eteiligten in allen gätten unter Den 
ißifiolen'Kämpfen Die Mrt unD Entfernung.

19. ©ie 3eugen eineö jungen 9J?anne£ füllen itjnt nie er; 
lauben, ftd) mit einem ©edjjiger ¿u fd)lagen, er bätte Denn von 
btefem einen ©d)tag erhalten. 3tuperDem wäre Dâ u nötljig, Daß 
Der alte ÜJiann fd)riftlid) forDerte, ober Die gorDerung fdjriftiid) 
annäijme. SÖenn er ftd) ju fd)reiben weigert, fo ift Dt’efe SBeigei 
rung alö ©ueUÄrweigerung ¿u betrad)ten, Die vereinten 3CU? 
gen feigen ein ^Protofotl hierüber auf, weldjeS Der verlebten (£i)rc 
Deö ^iinglingg genügen muß. (2öaö nennt man einen jungen 
ÜJJann? — t'd) Däd)te einen Wann unter 40 i^aijren.)

20. ©inb Die Äampfregeln verlebt worDen, fo foflfen Die 
3eugen ein ^rotocoll Darüber auffê en, unD Die tlibertreter Durd) 
aite möglidje (ibrenmittet belangen.

21. ©te 3 cu9en einer Partei, gegen weld)e fiel) eine $lage 
Der Uibertretung oDer De$ 9Jfeud)eltnorDeö ergebt — finD mit 
t’brer Grljre *>erpfltd)tet, Die Sßabrbeit anjugeben. (Sie fönnen 
übrigens nur Dann befd)ulDigt werDen, wenn fte Daju geholfen 
hätten, waö nid)t vorau^ufe^en ift

22. ©ie 3 eu9C1' fönnen immer ein ©efed)t aufi)ören taffen, 
wenn fte Darüber einig finD, unD ftd) bet'De (Streiter waefer ge? 
fd)tagen haben, Dicö bängt t>on if)rem ©utad)ten unD beffer ttod) 
von Der $(rt De6 3n.ntfeö ab.

23. 5tlte 3 fngen, wrldje von 3eugen Der @egenpart()ei in 
betreff Deö ©uetlö, Dem fte beiwol;nen, beruuggeforDert WerDen, 
nehmen, toenn in Diefem neuen ©treite Daö îcd)t auf t'̂ rer ©eite
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ijf, Den S^ang deö beleidigten ein, uni) bejinben ftd) ün gatte  
deö $lrt. 1 1. ^ a p . 1.

2 4 . (Sin V a ter , 33ruder, © o()n , überhaupt ein 33er; 
mandter im erffen © rade, fann weder für, nod) gegen feinen 
Verwandten 3 e « 9 e fcin*

S a n f t e *  ¿ l a p t t e l .

Vom £)ue ll auf (Stoß;£)egen.

1* 2luf tem $ampfplû§e angefommen, fott jn.ufd)en t'en 
©egnern durdjauö feine 28ortmed)êlung fîattftnden, da t>te 3eu* 
geniere 33e»ollmäd)tigtcn find; unt) wenn Die (Streitenden auê 
UniDtffen^eit deê Utbltdjen ftd) vereinigen, unt) irgend einen Vei 
fd)luß faßen, fo fann tiefer »on den 3 eu9?n «lö null und m’d)? 
tig befrad)tet werden.

2 . 9?ad)dent die Beugen über den $la£, toeldjer am gleid)* 
jien für die beimpfenden und §um ©efed)t am paßendfien ifï, fo 
bejeidjnen fte die Standpläfje, und laffen diefelben durd) daê Sooö 
entfdjeiden. ©ie Entfernung der beiden ©egner im 2lu$fatt 
(étant fendus) füll |o fein, daß die ©egenfpigen nod) 2 ¿uß 
oon einander entfernt bleiben.

3. ©ie *ßlä{3e, fo g(eid)artig alS mdglid; gewählt, werden 
alfo aud) durd) daê 2oo3 oertljeilt.

4. sobald die ©egner angeftettt find, nieffen die 3 cu3fn 
t>ie ©egen, weld)e gleid) fein fotten.

5. Sie  ©egenflingen dürfen in feinem gatte fdjneidig oder 
fdjartig fein.

6. hierauf werden die ged)tenden erfud)t, ifjre 9iöcfe abju? 
legen, und die 33rufî ¿u entblößen, fo ioie den red)ten ^ofenträ* 
ger abjufnöpfen, weil e$ öfterö ernnefen worden, daß der eine 
in t>ie @d)natte deö Jpofentragerê geftoßen, und da der ©egen 
jïecfen blieb, benutzte der ©egner die 3 f if unö verwundete den 
ändern. %\ï er ein Sinfer, fo fett er den linfen ipofenträger ab* 
legen, damtr die 3 fugen feljen mögen, daß fein fremdartiger 
©egenfîand einen ©egentftd) abljalten fönne. ©t’efeê ju oerweü 
gern, wäre ©uett Verweigerung.

7. 2ßenn ftd) t>er93efd)impfte im galle Deê îlrt . 1 1 bap. 1. 
befindet, fo fann er ftd) immer feiner eigenen äöaffen bedienen, 
dod) muffen diefe ¿unt ©uett tauglid) fein.



8. 2öenn ¿ufältig Die Sßaffen níd)t gleíd) wären, fo müßte 
Daé 2ooé entfd>eit>en, eő wäre Denn Der Unterbiet) ¿u groß, unD 
Die 2öaffe ju einem Derartigen ©efedjte unjulaßtg.

9. Daé ©d)nupftud), mit Dem ftd) Der gtcfytenDe Üie p̂anD 
umwickelt, fott nfd)t herunter Rängen. Die 3 eu9en ^  ®*9*ier$ 
fönnen eő ¿ulaffen, fid) nur einer §aítfd)(inge ¿u beDienem

1 0 . mcm übereingefommen, $ed)tfmnDfd)ul)e (gants- 
l i ’armrs) anjujieljen, fofann fid) Der (Jtne Deffen beDt'enen, wenn 
aud) Der 2lnDere if)n nidf)t benutzen Will. 2öenn aber nur ein 

)̂anDfd)uí) gebrad)t worDen ifi, fo foíl feiner Der gedjtenDen fid) 
DíefeS 93ortt)eiíeé beDt’enen.

11. ©obalDDte ©egtier angeffelít ftnD, foíí i(;nenDer Durd)6 
£008 erwählte 3cu9e îe für ^en <̂ ampf getroffene Übereinfunft 
iu wiffen tljun, Damit feiner Wegen vorgefd)ü§ter Unwtjfenfyeit 
xt?r entgegen IjanDle. 9?ad) Diefer $ftittl)eiluug gibt er il)nen Da£ 
3etd)en mit Dem einzigen 2Öorte „Sóé.''

12. SBenn fid) vor Dtefem 3 e,dKn îe Degen Durd) SSM* 
füt)r Der $ed)tenDen gefreujt oDer berührt tjaben, fo gilt Dieö für 
33egin De£ $ampfeé, aber Derjenige, weíd)er §uerft angriff, ißt ju 
taDeln, unD jeDer Der §wei 3 eu9en ânn lf>m Vorhalten*

13. Die ¿wei 3 eu9en rtiüffen jeDer red)té liefen, unD Die 
©pit$e an Die ¿ruft Der ©egner, beiläufig 5 ©l;uf) Diftan§ tyab 
ten. Die ^Pflidjt eineő ©ecunDanten ifi, wenn einer (desarniirt) 
entwaffnet wirD, oDer Die klinge brtd)t, wenn einer au$rutfd)t, 
oDer fdjreit: er Wolfe raften, im gatte Der (Ermattung, oDer enD* 
Itd) wenn Der (Sine etwaö verwunDet ijl, Den Degen De3 ©egnerő 
aufjuíjalten.

14. Die klinge Deé ©egnerő mit Der linfen ipanD gu fan* 
gen, fu rj: mit Der (linfen) §anD ju arbeiten, ift nur mit Über* 
einfunft erlaubt.

15. ©td) büefen, ftd) aufrid)ten, fid) red)té oDer tinfé Wen 
fen, jurüdfweidjen, vorDringen, Den ©egner von alten ©eiten an? 
greifen, ift Den ^ampfregeln gemäß.

16. ©einen ©egner ju fledjen, Wenn er entwaffnet iß, oDer 
wenn er auf Der (5rDe liegt fid) Däd)te, er Wäre Dann aB geflür t̂ 
gu betrad)ten, Wenn 93et'De fnien, oDer eine JpanD auf ein ^nt> 
Die CirDe berühren) feinen Degen mit Der JpanD ¿u ergreifen, —  
if i WiDer Die Regeln Diefesg ^ampfeö.

17. Grt’n ged)tenDer ift entwajfnet, wenn if;m Der Degen 
offenbar (\ isihlomuut) au3 Der .JpanD gefd)lagcn oDer tyr ent* 
fd)liipft ißt.
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18. 2ßenn einer ber gedienten angt6t, er fei vertounbet, 
ober irgenb einer ber 3 eu9en bemerft, fo foíí ber ^amüf au# 
genblt'cflid) aufl)ören, bté eé feinen 3 eu9en beliebt, wieder an? 
fangen ¿u laffen. ©er ©egner barf bieé nur mit 3ufhnimung 
ber Verrounbeten tfjun.

19. Sftacfybem Der Vertvunbete (ivenn ber «ftantpf fdjcn un* 
terbrodjen) mit Übereilung íineber ben ©egen freujt, ober ben 
©egner angreift, fo ifî bieé alé feine (Et'nfîimmung ¿um Söicber* 
beginn béé ©efecfrté ¿u betrad)ten, aber bt’e 3 eu9cn főtten bent 
nodjmalé einfdjreíten, unb ben Voreiligen veriveifen. — Söenn 
nad) Unterbred)ung beê ^ampfeé, unb Angabe von Venvunbung 
Der Unverfefn*te fetnerfetíő angreift, fo folien ií;n alíe 3cu9cn 
auffjalten, unb er ifi: até Verleger ber ©uell^egeln ¿ubetrad)ten.

20. 2Benn einer Der3eugcn in ben angeführten gallen, ober 
hjegen ÜJÎüDigfeit ber gedjtenben, ben ©egen in bie -ípö̂ e ijält, 
fo f̂ eißt baé fo viel, alé man folie auroren, ©er ©egen̂ euge 
fann »^alt« (arrêtés) rufen, unb bie 0treitenben tveidjen einen 
®d)ritt juriicf unb fyören auf. ©ie folien jebod) immer nod) in 
Stellung (en garr ie )  bleiben, felbft wenn (Einer von feinen 
©egner verrounbet glaubt

21. 3 f î einer ber ^ämpfenben gegen bie ^am f̂regeln er* 
fïodjen ober vermunbet roorben, fo folien fid) bie 3 eu3en na(fy 
bem 5lrt. 20. unb 21. «ftap. t, rid;ten,

0cd)ffe3 Älopitcl.
Von ben ^ ifio le n^ ä ntp fe n .

(Eé gibt verfdjiebenartige ¿ßtfioiem&äntyfe ; aliet'n, alige; 
meiner ©ebraud) bleibt burdjgeljenbé, baß bie (Entfernung nie 
näf)er alé 15 ©djritte fein barf, baß bie Üftücfe ( q u i t o n )  voll« 
fommen befefîigt (a s s u je t t i )  fei, unb baß bie ^ifiolenläufe 
nid)t um me&r alé 15 St'nien t'n il;rer Sänge unterfdjfeben fein 
Dürfen. <5é ifi vorjujtefjen, unb bie 3™gen folien trad)ten, baß 
bt'e Dîaufpifïolen nid;t gezogen, unb obne 0d)neller, von aleid)cr 
53efd?affen(;eit feien.

I. SPfjtolenfampf m it fcflem ©tanbpunfte 
(He p ie r i f m n c ) .

1. ©ie 3^ugen be¿eid)nen fo gleidjartig alé möglid) ©tanb; 
plajee unb (Entfernung, tt)cld)e von 15 bié 35 ©djritten fein mag.
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2. © ie © tanbplä^e, n>eícf>e fo glet’djartig alő möglich be* 
fHmtnt merben, tverben burd)6 ¿ooö v er te ilt .

3. ©te SGajfen főtten gleid)befd)affen unb von bemfelben 
spaar ^ífiolen fein; bőd) f'ann tm 33orauö auégemadjt werben, 
baß fid) jeber bér ©einigen bebienen bürfe.

4. ©er 93efd)impfte, im Jalíe beő Sírt 1 1. $ap. 11/1 barf 
fid) feiner eigenen 2öajfen bebienen, aber er muß bann feinem 
©egner eine bavon geben, biefer mag fie annefymen ober anbere 
verlangen, unb alfo aud) bt'e ©einigen bemben.

5. 3m M  11. Mrtífelé, fott ber (Sigeni^ümer ber 
Staffen feinem ©egner eine bavon lväf)len laffen, ausgenommen, 
wenn jeber fid) ber ©einigen bebient. $n allen anberen Jätfen 
aber tvtrb burd)ő Sooé entfdjieben, tveldjer von beiben unter ben 
¿um ^antpf befh’mmten ^Pijlolen mahlen bürfe.

6. ©ie SBaffen follen in ©egemvart aller 3 eu9cn' ‘?cr 
gewiffentyaften SlufmerFfamfeitgelaben Werben. lieber von 3̂ >nen 
muß, Wenn man fid) beőfelben Paareé bebient, ber ©egenpartet 
baö 9Jiaß fetner Sabung ¿eigen, t'nbem er mit bemfelben Sabftocfe 
ben ©efyalt ber ¿Pt'jblen verglet'dje; bei verfd)iebenen 2Baffen be# 
gnvige man fid), eine nad) ber anberen, im $lngefíd)t unb in ©e* 
genWart aller 3eugen ¿u laben.

7. 5ßon beiben S te ilen  fül;rt ein 3 cl,9e feinen Jrcunb an 
ben ^Pla^, Weld)em $ m  ba£ Sooö angewtefen Ijat.

8. ©er 33cfd)tmpfre íjat ben erften ©d)uß, tvenn bie (Snti 
fernung 35 ©dm'tte beträgt, unb er fid) im Jatt ber Sírt. 10 ober
1 l,^ap. Ubejtnbet. 2ßenn bie Entfernung geringer unb bie 23e* 
fdjinipfung nt'd)t efjrloé ift, fo Wirb um ben erffen ©cfyuß gelooft.

9. (£f)e ftd) bie beugen an ttyre 3̂lä̂ e fielien, begeben |ie ftd) 
gu bem ^ämpfenben ber ©egenpartet, unb biefer muß ijjnen ¿ei* 
gen, baß fein frembartiger ©egenftanb i^n vor ber^ugel fdjüijen 
fonne. ©teS ju verweigern, märe baö ©uell verweigern.

10. ©ann ftellen ftcf> bie 3eu9en jufammen auf biefelbe 
©eite.

11. hierauf wieberfwlt einer von ilmen, weldjen baé Sooő 
befHtnmt l;at, Den $ämpfenbcn bte auégemadjten ©uettregeln 
unb fagt bann: »fpannt« (arnicz).

12. Sftad) btefeni 2Borte, Weldjeö vorbereitet, gibt er ba$ 
ßomntanbo »Jeuer« ftire z).

13. SÖenn ntdjt baS ©egentl;eil au3gemad)t worben ift, fo 
¿äfylt jeber verfagte ©d)uß, als ob er abgefeuert ivorben märe.
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14. 2Öenn í>er erfite ©djuf? getroffen fyat, uní> í>aö ©ueü 
fortgefe|t toerfcen foíl, fo lat>et man í>ie 2öaffen wiefcer lote fcaö 
erf̂ e SÍKal.

16. 3 fit einer Der ^ämpfenften n>ít>er Die ©uetfíRegeln er/ 
fd;ojfen öfter oerltmnftet worften, fo í;aben fid) ftie 3^ugen nad) 
¿em Sírt. 20 u. 21. ^ap. 4. §u rídjten.

11. ¿}3ifíoIem©uell m it freiem @d)ufce (á voI«mu«).

£ ie r »erhalten fid) Die <5ad)en toie im Vorigen, nur ttom 
Sírt 8 fteő X)ucííő mit feftem ©tanftpunfte mírt) abgemfdjen, ím 
t'ent man ftie ^ämpfenften auf 45 ®d)ritte, unt) fid) tue Ríícfcn 
fehrenft anftelít, Síuf ftaő (Sommanfto »geuer« ftreí;ett fid) ftie 
©treítenften um, unft jefter fd)iept wann er miit.

111. $ i j ío (e n í£ )u e l í  mit $ o r rü t fe n  über k a r r ie r e n
(;i ma re luvr).

1. í íuf ftem ^ampfpía|c angelangt, mírt) ftie GEntferuung 
tton ften 3eugen abgetneffen, fíe mag t>on 35 bíő 40 @d)rítte 
betragen, ©a$u>ifd)en Werften nőd) 2 Sinien gezogen tton 15 biő 
20 Édjritte tton eínanfter entfernt, fo ¿war: ftafí jefter t>er 
^ämpfenften 10 @d)rítte ttorrütfen fönne.

2. ©te fo gleidjartig álé möglid) gewählten ©tanftplcit$e mer; 
ften fturd) Sooé üert^etlt.

3. ©te 3 e«gen [teilen ihren $reunft an t)en $la£, t>en tí)m 
t>aé 2ooé angewt’efen í)ar.

4. Jpíerauf befh'mmen ftie 3 eu$en fturd)ő 2ooé, meíd)er tton 
fceiften ^ampfenften tíe 2Öaí)( fter ^Mtlolen í;aben foííe, auőgeí 
nomrnen im ^alíe fter Sírt. 4 unft 5 t'íefeő Slbfdmitteő,.

5. ©te Beugen laffen fid) ¿eigen, ob fein fremftartiger Äör« 
per ften ©egner ttor fter ííugel fd)ü̂ en Fönne, ftíef? ju verweigern 
ware ©uellí^erweígerung.

6. 9iad)ftent ftie 3 euáen ken ©treítenften tíe 2öaffen gege: 
ben íjaben, ftellen fíe fid) jufammen.

7. @ín fturdjő Sooé erwählter 3 cu9e erinnert ftieKämpfen# 
ften an t>ie Regein í>íefeő ©ueííé, unt) gibt ftann ftaő 3eíd)en mit 
ftem 5Borte »SÖornjärtä« (marchez).

8 ©ie Äämpfenften rücfett ttor, menn eé ihnen beliebt, 
aber fíe folien in gerader Stnie oorrüefen. 3 m ©eben nniffen fte 
ftie ^tflolen fenfred;t in t>ie ^öl;e halten. ®ie fennen fielen,



wenn fte fleten bleiben, Cann mögen fíe roteCer »ermarté géljén, 
fte mögen bté ju Cen Curd) einen ©tocf oCer ©djnupftud) ¿ttufdjen 
Cen ©tanCpíajjen be¿eid)neten2inien ttorriicfen, Cürfen aberCíefc 
nie überfdjreiten. ©ie Dürfen von tfjrem ©tanCplalje auö fcíjíe? 
fíen ofyne »or§urücfen, oCer nad)Cem fte »orgerücft ftnC, mit 
einem üíöorte, roenn e£ ífmen gutCünft.

9. 9J?an fann immerhin auf Cen ©egner fd)ief5en, roenn
ntan fid) einen ©djuß aufgefyart fjat, man Carf Cann fogar bí£
¿ur gezogenen Sinie (bariere) »orrüefen, aber Cer ©egner tft
nte ¿unt $orrü(fen genötigt, man f>abe auf ii?n gefeuert oCer 
nid)t.

10. 2öer gefdjojfen hat, muß Caé Jeuer Ceé ©egnerő in 
»oilf'ommenftcr Unbetoeglidjfeitabroarten. gelterer aber Carf »on 
Ccm erften ©djujie an geredjnet, ¿unt 93orrücfen unC ©d)ießen 
nid)t länger alő eine SERinute brauchen, üßenn Ciefe 3>mfd)en5eit 
»erfiridjen ifi;, fo folien it?n Cie 3 eugen ant Schiefen »erfnnCern.

11. Oer QSermunCete Carf auf feinen ©egner fließen, eé
tft ii)in aber »ont 5lugenblicfe Cer 93ertounCung an, aud) nur eine 
¿Minute vergönnt. nieCergefiürjt, fo ftnC tf)m 2 Minuten
geflattet.

1 2 . 93et unfrer £)uetf;$lrt fann man 3 ebem Cer (Streiten* 
Cen 2 ¿píftolen ¿ugleíd) geben, aber Cie 3 eu9Crt folien e£ nur 
Cann geftatten, roenn ftd) einer Cer ©egner tm^alle Ceö 2lrt. 11 
Äap. 1 befinCet.

13 28enn befd)Ioffen roorCen ift, jeCem t er ©treitenCen
2 $iflolen §u geben, fo fann fid) feiner Ceffelben $aareö beCie* 
nen, fonCern cö foll jeCer eine pifióle üon einem ¿paar erhalten. 
r>od) fönnen fte fid), auf if;r auéCrucflidjeé Verlangen, jeCer Cer 
gluei ©einigen beCienen, aber nur Cann, roenn Q3eiCe cinrotlligen. 
unC eö Cie 3eugcn gutl;etf?en.

14. 2öenn Caö £)uell nad) 9lrt. 16. Ciefeé 2lbfcf)nítteé ge# 
galten roirC, fo Cürfen eS Cie 3<’ligen nid)t eljer aufl;ören (affen, 
bté Cíe 4  ©d)üße abgefeuert roorCen, ausgenommen, roenn (£iner 
»errounCet roorCen märe, Cenn auf Cen ftall ifi Cer Äantfcf be? 
enCigt, unC roenn Cer QSermunCete nid)t im 2lugenbítcfe Cerner? 
rounCung (oéfdjiefjt, fo Carf er e$ fyäter nid)t mê r tfjun; Cenn 
fein ©egner, Cer nod) Cie ¿roeite 2öaffe gelaCen l;aben fönnte, 
roürCe felbfl Cann, trenn er Caö geuer M  93errounCcten auöge* 
galten l;ätte, nod) einen großen SBortyefl «ber Ct’efen l;aben. — 
((£in £)ucll, luobei jeCer 2 ¿Ptjtolen jugleid) in Cen p̂änCen fjat,
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gibt ¿u unreif)ítge» 6treítígfeíten 2inlaß. (5é ift daí;er beffer, fid) 
auf die gen?oí>nltĉ e 2irt ¿u fd)lagen, und wenn eé feí;r fíreng 
gehalten merden foíí, eíjer bt'e dämpfenden aufé neue anjufteÜen, 
und wieder mit frtfd) geladenen $tfioíen anfangen ¿u lafTen

15. 2Benn baé £)uell fortgefe t̂ rntrd, fo íadet man mieder 
mié 2lnfangé, aber menn (Siner verwundet Worden, fann eé 
felbft auf éegefjren deé Verwundeten nid)t fortgefe t̂ werden, 
außer, menn tt?n die 3 eu9™ nod) für fampffäf)ig f;alten.

16) 2öenn einer der (Streitenden gegen die dampfregcln 
erfd)oj]en oder oermundet morden fji, fo l;aben ftd; die 3 eu9cn 
nad) dem 5lrt. 20 und 2 1 deö 4. dap. ju rid)ten.

IV . «Pifióte n>£)ueí l  mit unterbrod)enen iV or rü r fen .

1. ’2luf dem dampfplat3e angefotnmen, muffen die 3 eu9en
die (Entfernung von 45 bié 50 (3d>ritte abmeffen. tiefen
fünften merden nod) 2 Simen 15 bíé 20 (Sdjritte von einander 
gezogen, fo, daß jeder der dämpfenden 15 (Sd)rt'tte meit vor* 
rücfen fann.

2. 9iad)dent die (Standplätze fogleid) alá möglt'd) gemäl;lt 
morden find, merden fie durd)3 Sooé v er te ilt . £ )aé£ooé  entfdjei* 
det aud), Weld)er von beiden ©egnern, unter denen, ¿u diefem 
dam pfe befh'mmten SBaffen mahlen fotle.

3. Die sPifto(en muffen den (Streitenden unbefannt, und 
von dentfelben ^aare fein.

L  £)ie 2ßaffen folien vor alíen 3 cugen geiaden merden, 
jeder ¿eigt der ©egenpartet gleiche Sadung, indem erden Sadfiotf 
in die Sßt'ftolen laufen läßt.

5 ¿fe 3eu9en Relíen iijre greunde an tue durd) daé £ooé 
für fie bestimmten *J3(ä£e.

6. £)te 3™3e« näl;ern ftd) dein ©egner ifyreö greundeé und 
laffen fid) von if>m jeigen, daß fein fremdartiger dörper il)n 
vor der dugel fd)ü£en fönne; dieö ¿u verweigern märe £)uel(i 
Verweigerung.

7. £>ie 3 cugen überreidjen die SBaffen, mit demjenigen 
beginnend, meídjem daé Sooö die 28al;l geftattete.

8 Die 3 eu9cn fteto ftd) jufammen.
9. Der durd) daé Sooé ermatte 3?uge fagt den (Streitenden 

die ©ueUregeln, und ecmmandt’rt dann »Vorwärts!«
10. ©ie dämpfenden mögen alébald vorrüefen, fíe dürfen 

im 3icf§acf gefjen, oi;ne ftd) jefcod) mel;r alé 2 ©d)ritte red)tö



oDer linfg von tér geraten Síníe ju entfernen, fte fßnnen oud) 
geraDe auf et’nanDern loggehen, âítcrr, ftehen bleiben, toenn fte 
eö für vorteilhafter erad)ten, ¿ielen ol;ne ¿u feuern, felbft int 
©ef)en oDer galten, ofme ¿u fließen. 9lber fobalD ein ©d;uß 
gefallen if i, muffen beit>e jlitle fielen.

11. ¿er nod) nicht gefdjoffen l;at, Darf eg Dann tfyun, aber 
ofme vorjurüefen.

12 . ^Derjenige iveld)er gefeuert fycit, fotf Den ©d)uß feineg 
©egnerg Durdjaug unbemeglid) abtvaríen; aber Seperem  ifi ¿unt 
fd)ießen nur eine l;albe ŰJiínute vergönnt. ^)at er tiefe 3 e it  ver# 
ftreid)en laffen, fo fallen ihn Die 3 eu9en am ©d)ießen vereintem .

13. ¿er SSenvuntete Darf auf feinen ©egner fd)ießen, aber 
er l;at Daju nur eine Minute 3eit/ Dem Slugenbltcfe an, Wo 
er gefíürjt ifi.

14. 2Öenn Dag ©uell fortgefe£t tvirD, fo follen fid) Die 
©inge ivieDer ivie oben ¿utragen, aber tvenn (£iner venvunDet 
morDen, fo ift eg beenDigt, unD er Dürfte nur mit ¿Juftimmung 
feiner 3 eu9en wieDer fed)ten.

15. 3$  finer Der ©treitenDen gegen Die ^am f̂regeln erfd)ofí 
fen oDer venvunDet tvorDen, fo haben fid) Die 3 eu9en nfld) tem 
2lrt. 20. unD 21 Deg Äap. 4 ju Verhalten.

Y. ¿ P i f t o l e n ^ u e l l  a u f  $ a r a l e l l i 2 t n i e n .

1. ©ie 3 cu3cn §tehen auf i,em Äampft)Ia|e 2 ^aralelle 
Sinien, 15 ©djritte von etnanDer entfernt, unD jeDe 25 big 30 
©d)ritte (ang.

2. £>ie P ä fee  tverDen fo gleid) a(g möglid) gem ailt, unD 
Dann Durdjg goog v e r te ilt . £)ag ¿oog entfd)eiDetaud),)ve(d)ervon 
bet'Den ©egnern unter Den ¿piftolen wählen Dürfe.

3. © er Q3efchtmvfte fann fich feiner eigenen ißaffen beDie* 
nen, wenn er fid) im g a ll  Deg $lrt. 11 , Äap. 1 beftnDet, Dodj 
muß er Dann eine Davon feinem ©egner laffen, iveldjer fte anneh? 
men oDer augfd)lagen, unD ftd) in legerem  g a lle  Der © einigen  
beDicnen fann.

4. Ob nun Die 3cu9cn entfd)ieDen hätten, Daß Die ^änt* 
f̂enDen ein ^aar ^¡fielen, meldjeg einem von t'hnen gehört, bv 

nütjen feilten, oDer ob einer Der ©treitenDen ftd) im galle Deg 
befagten 1 l.2 lrf, befänDe, — fo muß Dod) Der Eigentümer Der 
Sßaffcn immer Die 2ßal;( feinem ©egner geftatten.

5. 2Benn Die 3 e«9cn darüber ftd; verfläntigt f>aben, fo
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fann fid) jet>er feiner eigenen SBaffen betienen; wenn ntd)t, fo 
miiffen fie ungefähr gletd?, oter bejfer, von tenifelben ißaare fein,

6 Die P̂tfiolen foiien vor allen 3 eu9en gelaten werten. 
3eter muß ter ©egenpartei feine Satung getgen, intern er ten 
SaDftocf in Die p̂iftole laufen läßt.

7. D ie  3 eugen  führen t^ren g r e u n t  an t e n  il;m turdje! 
Soo3 befd)t'eDenen O r t ;  —  u n t  ¿w ar an te m  ( in t e  t e r  beiten 
¿)3aralell;Sinten, fo, t a ß  fid) tt'e © tre i ten ten  fdjrag gegenüber 
jM;en. ^ e t e r  Ijabe t ie  Sint'e feineö ©egnerö ju r  9ied)ten.

8. D ie  3 pugen begeben fid) jum  © egner, u n t  tiefer jeigt 
ibnen, t a ß  itjn fein f rem ta r t ig e r  K örper  vor t e r  $ u g e l  fd)üt$en 
fonne. ©id) ¿u weigern wäre DuelkSßerWcigerung.

9. D e r  tu rd )  t a ö  Sooö befh’ntntte 3euge  nähert fid) t e n  
© tre i te n te n ,  um fie an t ie  Regeln tiefeö Dueilg  ju  erinnern.

10. Die 3 eugen gefon tie Sßajfen unt ftellen fid) auöeinan? 
ter ju 3weien, ntd)t In'nter iljren greunt, fontern hinter tent 
©egner (etwaö red)tö), fo §war: taß fie gegen ta£ geuer ge? 
fd)ü£t feien, unt tod) bet ter Jpant, um eö ju *>crl;intern, wenn 
e6 nöt îg Würte. Der Weld)en tag 2oo3 befh'mmt f)at, comman? 
t ir t  »93orWärtß!«

11. Die ©treitenten geben nid)t gerate auf einanter foä, 
fontern eö folgt jeter feiner Sinie, unt ¿war nad) ©uttünfen, 
fo taß er am (£nte nur nod) 15 ©cfyritte von feinem ©egner ent? 
fernt ift, ob tiefer vorgerückt i j i  oter r.t’djt.

12. 2öerfd)iepen w tK m uß fHllftefjen, aber m an  t a r f  fielen 
bleiben ol;ne ju  fd)ießen, u n t  weiter vorrüefen, wenn t e r  © egner 
fcfyon gefd)ojfen (mt. 3 e t e r  feuert nad) belieben.

13. 3)1 einer ter ©treitenten verwuntet, fo tarf er tod) 
auf feinen ©egner fd)ießen, unt tiefer ift nid)t genötigt, vor§u? 
rücfen; aber tern 93erwunteten fint l;ierjunur 2 Minuten, vom 
2Iugenblicfe feineö galieö an gered)itet, gefkttet.

14. 2ßer §uer|i gefdjojfen j)at, foll taö geuer feinet ©eg; 
nerö turdjauö unbeweglid) abwarten, tod) tiefer tarf ¿um 93or; 
rücfen unt ©d)ießen nid)t meljr al£ eine l;albe Minute verWen? 
ten. 3 f i tiefe 3eit verftrid;en, fo müjfen il;n tie Seiten am 
©d)ießen j)intern.

15. 2öenn taö  D uell  fortgefe^t w ir t, fo werte e8 wt'eter 
Wie oben abgeljalten. (SS fann nid)t fortgefe^t w erten, wenn (SO 
ner verw un te t  W orten, außer Wenn eö t ie  3ew^en a u f  feine 
Aufträge gefiatten.
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16. 2öenn einer bér Streitenbett gegen bíe ©uelíregeln er* 
fcfyofTen ober vertounbet worben if i, fo fjaben fid; bie 3 eugen nad) 
bem Sírt. 20. 21. ,ftapt 4 ju ríd;ten.

V I. ^P ifto lett íSueí l  auf ßommanbo (an signal).

!♦ ©a$ ©uell auf Sommanbo erjjeifd)t bíe größte Síuf* 
merffamfeít t>or alíen, benn ein Jeljíer fann Seben unb (5í;rc 
aufő ©píeí fejben.

2. Sluf bem^ampfpía^eftedíen bíe Saugen eine Entfernung 
von 25 bíő 35 ©d)rítte ab*

3. ©íe ©tanbp(ä|e werben burd) baő £ooő vertl;eíít.
4. ŰJían muß fid) wo möglich fotd)er SSSaffen bebíenen, 

Weldje ben ©treítenben unbefannt, aber Pon bemfelben P̂aare 
fínb. ©er93efd)ímpfte, wenn er fid) intette beő Sírt. ll.^ a p . 1. 
beftnbet, fann fid) feiner eigenen Sßaffen bebíenen, muß aber 
bem ©egner eine bat>on überíajfen; bíefer fann fte annefymen 
ober au£fd)íagen, ín leverem ̂ aHe aber fid) bér ©einigen bebíenen.

5. ©íeiJBajfen werben por allen ¿eugen gelaben, unb jeber 
geigt bér (Gegenpartei feine Sabuna, inbent er ben Sabftocf ín bíe 
pifióle íaufen läßt.

6. Die Beugen fíeííen ííjren Jreunb anben burd)£ Sooő be* 
jdjíebenen *Pía{3.

7. .̂ anbe(t eő fid) unt fcaőfeíbe P̂aar ^píjMen, fo wírb bíe 
2ßal)l bíefer 2Baffenburd)ő £ooő beflímmt, Wenn níd)t jeber bér 
©treítenben burd) gegenfeítígelibereínfunftunb mit 3ufíímmung 
aller 3 fU9en, fid) feiner eigenen ^íftoíe bebíent.

8. éeftnbet ftd) bér $3efd)ímpfte tm^alíe beőSírt. 1 l . $ .  I«. 
fo folí einer feiner 3eugen baő 3 f id)en geben, baő fjetßt, breí 
©ecunben jwífdjen jebein ©d)lag ín bíe «ipanb ( )̂änbef(atfd)en) 
Waő für bie 3 ©d)(äge 9 ©ecunden auőmad)t, ober 2 ©ecunben 
§wí|d)en jebem ©d)lage, waő 6 ©ecunben für bíe 3 ©djíage 
auőmaĉ t* (£ő íjf níd)t genötigt, ben 3 cu3cn ©egenpartl;et 
im 3ßorauS anjugeben, welcher bíefer beiben Gommanbo>Sírten 
er fid) bebíenen werbe.

9. 28enn ftd) bér 33efd)ímpfte níd)t ím ftalle beő Sírt. I I .  
iftap. 1. befindet, fobefíímmt baő Sooő, weld;er bér 3 eu9cn com* 
manbíren folie.

10. ©aő ßommanbo wirb ím Jalle bér t>orfyergeí)enben 
$írtífel burd) 3 ©d)lage ín bíe ipanb, wetd)e nad) gíeídjen 3eít* 
räumen auf eínanber folgen folien, gegeben, ©te 3eiträume ftnb
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wie gefaxt von 2 ©ecunben, wa6 6 ©ecunben für bie 3 Schlage 
«uämadjt*

I I .  Sobalb Die ©treitenben if>re Wtolen erhalten f;aben, 
fpannen fíe t>iefel6en, unb halten — baö Gommanbo erwartenb, 
bie Saufe gegen t>ie <5rbe gefenft.

12* 33et'm 1. @d)lag ber $anb ergeben bie ©treitenben bie 
2Baffen, unb ¿telen bíé ¿um 3. ®d)lage. — $luf ben 3. ©djlag 
inüfjen fre bet’be, ob fíe in ber (Schußlinie jtnb ober nicht, g(eíd>5 
¿eitig abfeuern.

13. 2Benn einer ber (Streítenben vor ober eine halbe <5v 
cunbe nací? bem 3. Schlage fließt, fo íft er ein treulofer 9Äann 
(h om nie  sans foi) unb wenn er tobtet SJieudjelmörber. 2öenn 
er »or bem 3. 3d)lage abfeuert, fo barf fein ©egner ftd) eine 
beliebige 3eit jum 3 ^ en erlauben, unb ohne 93ebenfen fdn'eßen.
—  (Gommanbo*£)uelie finb feljr ju verwerfen, ba eine pifióle 
leicht $u früh loégeíjen, ober Nachbrennen fann.)

14. 2Benn nur einer ber ^ämpfenben beim 3. ©djlage, alfo 
nad) Vorfcfcrtft gefchoßen hat, unb ber 5lnbere fortjielt, fo müf* 
fen bie 3 eu3en M  ©efajjr i j reé Sebené einfdjreiten, unb ben ver? 
¿ögerten 0d)uß verhinbern; aud) fönnen bann bie 3 eu9en 
jentgen, Weldjer nad) ben Regeln verfahren iff, btefe £)uell;2lrt 
verweigern, unb von ber ©egenparteí jebe anbere verlangen, bie 
3eugen beSjenigen, weldjer ju lange gezielt hat, geben ihm einen 
tüd)tigen Verweil, unD fh'mmen bann ber, von Jenem verlang# 
ten £)uelí*$lrt bei.

15. “Derjenige 3 en9e/ Heidjer commanbirt, muß vorder 
ben Streitenben laut prüfen: »Erinnern jte ftd), meine #erren, 
baß ihnen bie (Ehre gebietet, beim 3. Schlage geuer ju geben, 
bie *piftole nicht vor bem erjien <Sd)lage ¿u erheben, unb nid)t 
vor bem britten 0d)lage ju fließen. — 3d) werbe baé 3 cl<hen 
burd) 3maligeö .ipänbeflatfchen geben.« —  £)ann gibt er baé 
3eid)en.

16. SBenn feiner ber Streitenben verlebt worben iff, unb 
baé £)uell fortgefe t̂ wirb, fo Werbe atteS wieber toie oben an* 
gefangen.

17. Sßenn einer ber ¿tämpfenben gegen bie ©ueU^egeln 
verwunbet, ober erfdjoffen worben t'ff, fo haben ftd) bie 3 cU9en 
nad; bem $(rt. 20 unb. 21, $ap. 4 ju richten.
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0tebeuted K a p ite l.

I .  93ont © ä b e l ;© u e l l  mit ©tid?.

1. 93ei Dt'efer ©uellsSirt muß jeDer ©treitenDe 2 3 eu9cn 
fabelt, uni) jeDerfettg foll einer von Dtefen mit einem ©äbel 
bewaffnet fein, ©te 3 eugen io Men audj mächtig Dâ 'n trauten, 
Daß man ftd) ntd)t mit geraten, fonDern mit frummen ©äbeln 
fdjlage, welie Sê tere weniger gefäfyrlid) ftnT>. (©iefe Sinftcfct 
gilt nur in fo fern, in wiefern Der ©tid) erlaubt tfi )

2. ©te ©treitenDen folien auf DemÄantpfpIaj3e JeDe 28orti 
verfyanDlung vermeiden, Da Die 3 eu9en ^ re B̂evollmächtigten 
finl>.

3. 9?ad)Dem ftd) t>te 3eugen über Die ¿unt Kampfe paffenD* 
fien, unD für Die ©treitenDen gleid)fiten 3̂lä̂ e vetftänDigt f)a* 
ben, bejeidjnen fte Diefe fo, Daß wenn Die ^ämpfenDen in 2lu$; 
fall liegen, Die ©äbelfpi^en nod) 1 ^uß von einanDer entfernt 
bleiben.

4. RadjDent Die }̂lä|e Durdjg 2oo£ verteilt worDen, fiel* 
len Die 3eugen tijre greunDe an.

5. 3 «  tiefem ©uelle werDen gewöfjnltd) ©tulpi£)anDfd)uf)e 
(gant a larr i spin) angejogen, aber Die 3 eugen DeÖ 33efd}tmpfi 
ten — wenn er fid) im $ad)e De3 Slrt. 11. Äap. 1. beftnDet, — 
fönnen verlangen, Daß man ftd) feiner folgen beDt'ene. ©emum 
geachtet ât jeDer Daö Red)t, feine £anD mit einem gewöhnlichen 
|)anDfd)ui)e, oDer ©d)nupftud)e ¿u umgeben, nur Darf Diefcö 
ntdjt herunter Rängen — (9fttt ©tulp;.!panDfd)ui)e tfi Daö ©e? 
fed)t meiftenS gefä r̂ltdjer, weil Dann eine leid)te 93erWunDung 
Der .¡panD oDer ¿orDerarmö, welcfye Den $ampf gleid) beenDi* 
gen fann, fatf unmöglich wirD.)

6 2Öenn ftd) ein ¿efdjtmpfter int ^er 10 un  ̂
Äap. i  Deö ©tulp;.SpanDfd)uf)eö beDienen will, fo folien Die 3eu* 
gen Dem @egner einen äljnlidjen anbieten, unD wenn er ifyn au6* 
fdjlägt, fonn Der 23efd)intpfte t'ljn benü̂ en, unD Der ©egner fei« 
nen eigenen anjieljen.

7. ©obalD Die $ed)tenDen angefiellt ftnD, werDen Die « Îtn; 
gen von Den 3eugen gemeffen. ©ie folien gletd) fein. — 9Dian 
looft um Die ©äbel, wenn fie vom nämlichen *Paarc ftnD. 2Öentt 
¿ufälltger 2ßeife Die 2Baffcn ungleid; wären, fo entfcheiDet wie*



derum dag 2oo6. 21ber wenn fte für diefen dam^f $u unver; 
fjältnißmäßig find, fo ift man gezwungen, dag ©ueU ju »er; 
fci;tcben.

8. ©er 33efd)t’m̂ fte im galie deö 91rt. 11, dafc. l .  fann 
feine Söaffen gebraudjen, muß aber Dem ©egner eine Davon 
wählen lajfen; £e£terer fann fte au3fd)lagen, unD Dann feine 
eigene benu£en. 2ßenn jedod) Der Unterfd)ied Der SÖaffen für 
einen von beiden nachteilig wäre, fo ift eö Die @ad)e Der 3 CU5 
gen, Diefeö ipinDerniß ¿u befeitt’gen, inDem fte entWeDer Da5 ©uell 
verfd)ieben, oder inDem Die 3 eu9?n deö Q3efd)impfren anfM;en, 
anbieten. ©ie 2öaf)l De$ *Paar3 gehört Dem 53efd)im£ften, aber 
fein ©egner Darf Dann auJ Dt'efetn̂ aare ftd) Den ©äbel Wählen, 
unD Die ©äbeln müffen gleid) fein.

9. ©ie 3 eugen erfudjen Die ged)tendcn, Siödfe, Sßefien unD 
Den red)te« £)ofenträger abjulegen, unD treten Dann ¿u Dem ©eg? 
ner tfyreögrcunDeg, weld)er ijjnen Die entblößte 53ruft geigen foU, 
Damit fie ftd) überzeugen Fönnen, Daß Fein fremdartiger börper 
Den ©tt’d) oDer «ipieb abl;alten fönne; Dieö ju verhindern Wäre 
©uelkVertvetgerung.

10. Sßenn dt'efe Vorbereitungen getroffen find, fe|t ein 
durd)3 Sooö enväljlter 3euge Denged)tenDen Die Siegeln au£ein* 
anDer, (De3 ©ueU£) man gibt il;nen Dann Die 2öaffen unD em* 
pftefjlt if)nen, Daö 3 eitf)crt abjuwarten.

11. Sßenn ftd) Die 3 eu9en auf &nDen ©eiten der ged)teni 
Den verteilt, angeftellt tyaben, fo commandirt Der ©ewä l̂te: 
»2oö!«

12. 2ßenn fid) Vor diefem 3 eiĉ crt îe ©äbelflingen mit 
Söilien Der gecfyfenDen berührt fyaben, fo gilt Dtefeö für Dag 3ci* 
cfyen. E3 ift ¿u taDeln, Wenn einer Dt'efe Uiberet'lung ^erbeifüfjrt.

13. 2ßenn Da3 3 cid)en gegeben tvorDen, fo fed)ten Die 
©egner mit «Spt’eb und ©tid), fte fönnen vorrüefen, roeidjen, ftd) 
büefen, dreien, biegen und umgeben, und in allen SBenDungen 
Die it>nen vort&eiifmft fd)einen, ftd) gegenfet'rig angreifen, ©ieß 
alleö ift den Siegeln gemäß.

14. (S6 ift den Siegeln juWt’der, nad) dem ©egner, Wenn 
er entwaffnet oder geflürjt ift, gu fjauen, §u flößen, tym beim 
2irm oder £et'b ¿u faßen oder nad) feiner 2Öaffe ¿u greifen.

15. E in  geltender if l entwaffnet, Wenn t'fjm der ©äbel 
auö der £and gefcblagen oder t'jjr entfdjUtyft ift.

16. 2ßenn Einer verwundet worden, fo follen feine 3c«''
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gen Den $ampf unterbred)en, bis e6 ifmen anfiehMIm wt'eDer be* 
ginnen ¿u iafTen.

17, 2Benn ohne SSerivunDung einer Der 3 cu9en ^en 
aufhören (affen w ill, fo gebe er mit erhobenen ©äbel Dem 3 eUi 
gen DeS ©egnerSein 3 cid)ett,unD toenn Dann tiefer eS Durd) DaS* 
felbe 3 eld)en bejaht, fo fann er Den Äampf unterbredjem

18, D̂te 3 euöcn fönnen ftd) im 93orauö verflänDigen, Daö 
Duell bei Der erftenoDer ¿weiten 93erwunDung ¿u enDt’gen.— Die 
SDienfdjlidjfeit unt> Die Srnp^aftigfett Der ©ad)e müjfen fte hierin 
leiten.

19, 3(1 einer Der gedjtenDen gegen Die Äampfregeln getöD* 
tet oDer vernntnDet toorDen, fo haben Die 3 eu9ett M  nö(̂
2lrt. 20, unD 2 L  4, ¿u richten,

I I .  ©äbebDuel l .  ©t id;  ausgenommen (sans coup de
pointe.)

1. SDian benujje ¿u Diefem Duelle, wo mögltd) ©äbelohne 
©pt^en,

2. 3wet 3 eu9e« Diefem Duelle finD unentbehrlich für 
jeDen ©egner,

3. 9Zad)Dem ftd; Die 3 eu9en über Den für Die gedjtenDen 
gleichen $ampfpla| verfiänDigt haben, be§eid)nen fte Die ©tanDi 
pläj$e, fo Daß ftd) Die ©äbelfpi£en berühren würDen, wenn Die 
©treitenDen in Ausfälle lägen.

4. 3?Der Fann einen ©tülpi§anDfd)uhanjtehen, wenn fein 
©egner auch tntt einem folchen verfeben if i,  oDer er ihm einen 
ähnlichen anbieten fann. 3 m entgegengefê ten galle müffen Die 
3eugen Die C hancen  aueSgleidjen

5. Die 2öaffen müffen gleid)artig ohne irgenD einen Unter# 
fd)ieD, unD Den ©treitenDen unbefannt fein.

6. SftachDcjrt Die P̂(ät$e Durchs 2ooS befh’mmt worDen finD, 
fMen Die 3 cu9en ^re greunDe an.

7. DaS 2ooS beftimmt, weld;er von beiDen ged)tenDen um 
ter Den ©äbeln it>äl;len Dürfe.

8. Dcr3euge, iveld)en DaS Sooöjum Commandiren be* 
fhmmt hat, fe t̂Den©trettenDen Die DuelliDiegeln auSeinanDer, 
weidje hauptfäd)lid)Darin bcjW;en, Daß feiner unter feinem 53or? 
wanDe, unD in Feinem galle, ftd) Der ©pifje DeS ©äbelS beDie? 
nen Darf, er foll fte erinnern, Daß fie Die (ihre h^u verpflichtet.

9. Die 3 cu9cn frfud;en ihre JreunDe, Die l̂eiDungöftücfe
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ab¿ulegen, unb eé entblößen fid) ¡nerauf bie ©treitenben bíé ju 
ben Senben. ©od) Dürfen fíe-Den Itnfen^ofenträger beibefyalten.

10. ©íe 3f«ően bem burdjő 2ooé bestimmten (Stret« 
tenben bie Sßajfen, bamit er roä|>lc. p̂terauf iverbe anempfofylen 
baé Eommanbo abjuivarten.

11. ©ie 3 f u9en tfe!?en ni^ l ty «11 greunben, fonbern 
redjté unb ltnB neben ben ©egnern. ©aé 2Bort »loé« gibt baé 
3ei(^en.

12- $íuf bíefeé 3 eii ên greifen fid) bie ©treitenben mit Jpie# 
ben an, ju fielen wäre SEtfeucbelmorb, ba bér ©egner fid) nidjt 
vor biefem Eingriffe (mtet. ©od) íj! vorrücfen, meiden, fid) bu* 
den, ftd) aufridjten, breiten, biegen, roenben, unb jebe $lrt 
von $ieb ben^ampfregeln gemäß, unb eé ifi nur beim Einfcfyreis 
ten ber 3 eu9en «ufyuljören.

Louis Cliappon m .p .

2ld>tc$ ^ n p tte l.

^nnig überzeugt, baß bie 5í£>fíĉ t béé 93erfafferé toeítent* 
fernt, bie ©uelle fjäuftger ¿u madjen, im ©egentbetlbafyin ftre? 
bet, t$re3ft$l 5U vertninbern, ftc ju regeln, unb ít?re verberblú 
d)en C hancen  $u verringern, geben bie Unterjeidjneten, benen 
in Diefem 2Berfe aufgeftellten, unb auéeínanDer gefegten Sßor; 
fdjriften ibre volle Q3eifh'mmung.

©er 23erfaffer Louis Chappon gibt in biefem 2Berfe eine 
Síéivé nü l̂ídjer Erläuterungen, bie er tveitläuftg auéeinanDer 
fe£t. 2ßtr babén uñé begnügt bie roicfytigften ín folgenbe 5luéjü* 
ge tjinjufieUen, alő:

SSon ber 53eleibt'gung.

Eé ifl fd;tt>ierig bie 33eleibigung ju bezeichnen* — SCflancfcer 
ftecft eine ©robljeit ein, unb bält ftd) nid)t Darüber auf, ein Sin; 
berer nimmt einfaches 2ßiDerfpred)en übel; ein ©ritter fmlt eine 
Unf>oflid)fett für fdjivere 33efd)im f̂ung, ein Vierter enblid) gibt 
eine Ohrfeige, unb verlangt nun nod) bie 2Baffenn>a&l unter bem 
Sßonvanbe, man f;abe ibn vorder arg befd)im f̂t. ©ie B̂eleiht'* 
gung ifi @ad)e béé ©efüíjlé, unb jeDer f i i j l t  5lnberé. ©aé 2Bíd)* 
tigfte t'fl alfo Die 53eleiDigungen einstweilen, Die entefjrenDe 93e* 
fdjimpfung, unb vor Willem, Den<Sd)lag bavon abjufonbern.
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$om  © u e l l  unC t)er Sluêforberung.

SDÍan fdjlägt fid), um für eine 23eleiCigung©enugthuung $u 
geben ofcer ju erhalten. Ciefe ofjne ©runC,fo if i ¿war Unrecht 
auf Cer Seite Ceê (Sínen, jeCod) er alíet'n í j i  9?id)ter Cariíber, 
unt) um eé abjubüßen, fe£t er fein Seben ein.

$8on Cen 3 c » 9 en nnC ik re it  Pfl ichten.

93ei Cer 2Bal)l eineê3cugen félje man auf 93?uth, mefw noch 
auf (Erfahrung, am meinen aber auf 93ieCerftnn (M oralité)  
©er 3 eu9e f° Su fa9en 93eid)toater Ceê StreitenCen ©t’efer 
mag ihm fagen: — »Suchen fte nicht Ctefe Sache beijulegen, 
ich \)abc geheime ©rünCe, mich fchiagen ju wollen;« er fann ihm 
auch fagen: »Suchen S ie  Wo möglich Cie Sache bet'julegen, ich 
mag mich nicht fd)lagen, eé genügt mir, meine Ĝ re gerettetju 
fe^en.«

SBenn ftch Cie 2lnfid)ten Ce$ StreitenCen mit Cent ©hr9e; 
fühl Ceê 3 cu3en tiid>t »ertragen, fo foll Ciefer,nad)Cem er ftch be# 
fämpft hat, fein 5lmt ablegen, ohne jeCoch Cie geheimen Schwa? 
chen Ceê StreitenCen, welcher in ihn fein Vertrauen gefefct |>at, 
je ¿u »erraten.

2luch ber StreitenCe Fann fïcf> bei feinen 3 eu9fn beCanfen, 
unC anCere wählen, wenn il;re $Ceen nid)t mitCen Seinigenju* 
fammenftimmen.

©te 3 eu9fn fĉ en nie erlauben, Caß Cer StfjulCner feinen 
©laubigen angreife. SDer Çatl tfî anCerê, Wenn Cer ©läubt’ger 
am SchulCner Stre it fud)t.

©ie 3 ûgen follen nie einem gtchtmeijîer feine 2ßaffe gefïat* 
ten, er Wäre Cenn Curd) einen Sd)lag befd)impft worCen.

©en StreitenCen fann hie unC Ca erlaubt werCen, ihre Sßaf? 
fen felbft ¿u laCen, Cod) muß eê Por Cen 3 cu9cn gefdjehen. (SS 
fann nur in Cem JaHe ftattfmCen, wenn jeCer feine eigenen 2öaf* 
fen gebrauchen Carf. 9?ie Cürfen Cie StreitenCen fremCe 2ßaffen 
felbft laCen.

i|ï beffer, wenn Cie 3 eu9en heim Stoß;©egen>©uellnid)t 
erlauben, Caß Cie klinge mit Cer línfen £anC parirt werCen 
Ctirfe, Cenn gar ju leid)t gefd)ieht cê, Caß man Statt bloß §u 
pariren, Cie klinge faßt, fcenn Stre it unC Uneinigfeit ¿wifdjen
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Den 3?ugen entfielt, fo tfjun fíe ambeften, einen ehrbaren üflann, 
etwa einen alíen Offtjíer ¿uní 0d)ieDérid)ter ¿u toaren.

■Daé ^}iftolen;£)uell íff Daé gefä̂ rlt'd>fie. <$é ift beffer nidjt 
gezogene ¿J3iftoíen an̂ uroenDen, obgleich eé nídjt auSfdjlüßlt'd) ge* 
fchehen muß. 2ßenn Die 3 eu9en ükfr kie (Entfernung uneinig 
finD, fo fann man enttoeDer Durd} Daé Sooé entfdjeiDenoDerman 
halbirt Den Unterfd)ieD (rtifterence ) 3D?an muß beim Întfellen 
(Sorge tragen, Daß nicht einer Der ©treitenDen Durch 2BinD, 0on? 
ne cDer )̂intergrunD in 3ííací)tí>eil fommc. —

33eim 2luénahmí£)uell mit einer gelaDenen unD einer un* 
gelaDenen pifióle fömmt eé fetyr Darauf an, Daß bct'De ¿ugleid) 
loéDrücfen, Denn mandjer ê rlofe $eri fönnte fclgenDerntaßen 
Denfen: »id) werDe früher abDrücfen; wenn id) Die gelaDcne $ i* 
flole ^be, fo bin t'd) meinen ©egner Deflo früher loé, habe t'd) 
aber Dte ungelaDene, fo iuirb Dann mein £eben in meineé ©eg* 
nerö p̂anD fielen, unD Da er großmütig unD tapfer ift, fo 
toirD er mich auö (EDelmuth fchonen.« — ¿ßahrfd)cinlid)irrt jtd) 
Der geige hierein nidjt. 0ein ©egner, erfreut, Daé eigene Seben 
gerettet §u fê en, tot'rD fid) großmütig ¿eigen toolien, in DieSuft 
fließen, unD ftch einer guten p̂anDlung beloben, er hat aber 
roeiterní<̂ té gethan,alé einem erbärmlidjcn @d)ufte, Der alle 
(Chancen) Deé ^ampfeé für ftch hatte, unD Den er hätte ftreng 
süchtigen folien, Daö Seben §u fchenfen. (Ein folcher Äerl hätte eben* 
fallé einen SEftcuchelmorD begangen, £)iefeé redjtfertigt Die SBor* 
te. »3d) Darf ihm mit gutem ©eunffen Durdjö £ irn  fließen.« — 
2Benn alfo Der früh 0d)ießenDe töDtet, fo müjjen ihn Die 3 eu9c« 
alé WeudjelmörDer verfolgen.
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