
MAGYAR HADI SZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

Hadi czikkek és katonai eskü, melyek gróf Nádasdy Ferencz 
lovas tábornok, horvát bán által a császári királyi udvari 

hadi tanács elé terjesztettek : 

Hadi czikkek (Kriegs-Artikel), melyek a cs. k. banális ezredekben 
ezideig felolvastattak és érvényben állottak. 

Első czikk. A tábori liadi szolgálat megkezdésekor a katonák 
() es. és kir. Felségének, továbbá a legfönségesebb magyar — s ehhez 
tartozó koronáknak egy valóságos és igaz esküt tesznek, a legmagasabb 
szolgálatnak pedig, továbbá előttes és előljáró tisztjeiknek köteles enge-
delmességet és alázatosságot fogadnak, végre pedig megígérik, hogy az 
ilyen tisztek által ellenség előtt nekik adott minden parancsot és rendel-
kezést gyorsan, serényen és hősiesen teljesítenek. 

Második czikk. Minden zendülés és lázadás, továbbá a tiszteknek 
való ellenszegülés, fővesztés terhe alatt tiltatik. 

Harmadik czikk. Ha valaki szolgálatban valahová küldetik s tisztje 
parancsának ellenszegül, fejét veszítse. 

Negyedik czikk. Minden hadfi tartózkodjék istentelen beszédektől 
és cselekedetektől, s ha imára vagy misére jel adatik, oda siessen, Isten 
segítségeért és áldásáért könyörögni; ha azonban valaki istenkáromló, 
lett, Istent vagy a szent beszédeket gúnyolta, vétkességéhez képest meg-
büntetendő, sőt esetleg halálbüntetéssel sújtandó. 

. Ötödik czikk. Markotányosok, kik isteni tisztelet alatt valamit árul-
nak, italuktól s egyébb árúiktól megfosztandók s rájuk ezen kívül pénz-
büntetés szabandó ki. u 



Hatodik czikk. Minden katona fegyvei'ére jól vigyázzon, azt tisz-
tán tartsa s elzálogosításától vagy eladásától magas büntetés terhe alatt 
őrizkedjék. 

Hetedik czikk. A párbajok úgy a tiszteknél mint a legénységnél 
halálbüntetés terhe alatt tiltatnak. 

Xyolezadik czikk. Ugyancsak komolyan megbtíntetendők azok is, 
kik magukat segédektíl fölhasználtatni engedik. 

Kilenczedik czikk. Mindenki, a ki embert öl, halállal bűnhődjék. 
Tizedik czikk. Bűbájosság és egyébb ilynemű gonosz cselekedet az 

ősi helyi szokások és rendeletek szerint büntetendő. 
Tizenegyedik czikk. Lopások, ha a kár megtéríttetik, bű-ói belátás 

szerint büntetendők. 
Tizenkettedik czikk. Ha valaki a fegyverzetből, vagy oly tárgyak-

ból, melyek az egész sereg vagy tábor biztosítására vagy erősítésére szol-
gálnak, valamit ellop, halállal büntetendő. 

Tizenharmadik czikk. Ha egy katona bajtársát, vagy a szolga urát 
meglopja, a bűntény súlyosbító körülményekhez képest, esetleg kötél 
általi halállal büntetendő. 

Tizennegyedik czikk. A ki 0 Felsége országaiban, vagy a királysá-
gokban szándékosan gyújtogat, tűzhalállal büntetendő. 

Tizenötödik czikk. Házak, deszka- és sövény-kerítések s gyümölcs-
fák kitörése, illetőleg megrongálása kerűlenHŐ, ha csak erre az elkerülhe-
tetlen szükség nem utal. 

Tizenhatodik czikk. Ha valaki szántóföldet, rétet vagy kertet paj-
kosságból ront, bírói belátás szerint büntetendő. 

Tizenhetedik czikk. Útszéli rablók kerékbe törendők. 
Tizennyolczadik czikk. Az oly tiszt vagy legény, ki rablásban részt 

vesz, mint rabló büntetendő. 
Tizenkilenczedik czikk. Erőszakoskodások, melyek a föld népe, 

szatócsok és kereskedők, vagy valamely védő levéllel ellátott helység 
ellen elkövettetnek, halállal büntetendők. 

Huszadik czikk. Hasonló módon büntetendők azok, kik ily erősza-
koskodást előidéznek. 

Huszonegyedik czikk. A ki mást szidalmaz, előbb bocsánatkéréssel s 
azután bírói belátás szerint büntetendő. 

Huszonkettedik czikk. Hamis esküdő, két újja levágásával bünte-
tendő. 

Huszonharmadik czikk. Boszorkányság tűzhalállal büntetendő. 
Huszonnegyedik czikk. A ki valamely rendesen adott parancs telje-

sítését megtagadja, mint a hamis esküvő büntetendő. 



Huszonötödik czikk. A fourir által kiutalt szállással és helyiséggel, 
példás büntetés terhe alatt, mindenki megelégedjék. 

Huszonhatodik czikk. Erődítésekben és várakban, senki más — 
mint az erre kijelölt — helyen ki és be ne járjon, mert különben halállal 
bűntettetik. 

Huszonhetedik czikk. Hasonló büntetés terhe alatt tilos a táborból, 
erődítésekben a kijelölt helyről bárkinek tisztje engedelme nélkül éjjelen 
át távol maradni. 

Huszonnyolczadik czikk. A trombitás, dobos vagy sípos, ha száza-
dától távozik, szigorúan megbüntetendő. 

Huszonkilenczedik czikk. A ki az őrszolgálatot elmulasztja, vasra 
verendő, kenyéren s vízen tartandó, esetleg pedig még nagyobb szigorral 
fenyítendő. 

Harminczadik czikk. Nemkülönben a legnagyobb szigorral fenyí-
tendő az, ki az őrszolgálatra részegen jelenik meg. 

Harminczegyedik czikk. Az őrhely elfoglalása után kiabálással, 
veszekedéssel vagy lövéssel senki riadást, halálbüntetés terhe alatt ne 
okozzon. 

Harminczkettedik czikk. A tiszt, ki az ellenség előtt, táborban, véd-
őrségnél, erődített helyek bástyáin vagy őrhelyein őrségre vezényeltetett, 
e szolgálatát, halálbüntetés terhe alatt, jól ellássa. 

Harminczharmadik czikk. Az őröket és őrségeket mindenki tiszte-
letben tartsa ; az ez ellen vétők szigorúan büntetendők. 

Harmincznegyedik czikk. A ki kezét az őrre emeli, halállal bün-
tetendő. 

Harminczötödik czikk. A ki őrjáratra, vagy éjjeli vizsgáló járőrre 
fegyvert ránt, életét veszítse. 

Ilarminczhatodik czikk. A ki az őrségen elalszik, főbe lövendő. 
Hanninczhetedik czikk. Hasonló történjék azon tiszttel, ki az őrség 

i megvizsgálásánál helyén nem találtatik. 
Harmincznyolczadik czikk. A ki az ellenséggel levelezésbe bocsát-

[ kőzik, vagy e czélra segédkezik, mint áruló büntetendő. 
Harminczkilenczedik czikk. Ha valamely ostromlott hely parancs-

I noka, tisztjei vagy katonái részéről a hely feladására vonatkozó beszé-
> det hall, vagy erre czélzó kísérletet vesz észre, a bűnösöket konczol-
í tassa föl. 

Negyvenedik czikk. Azon parancsnok, ki a reá bízott helyet átadja, 
1. halállal büntetendő, a netán vétkes közkatonák közül minden tizedik 
•') életét veszítse, a többi pedig becstelenné nyilvánítandó. 

Negyvenegyedik czikk. A ki a tábort elhagyja s megszökik a legszi-



gorúabban büntetendő, a ki pedig az ellenséghoz szökik át, ha elfogatik, 
agyonlövendő. 

Negyvenkettedik czikk. A ki a trombitával vagy dobbal rendesen 
adott gyülekező jelre századánál fontos ok nélkül meg nem jelenik, vasra 
verendő. 

Negyvenharmadik czikk. A lázadók, árulók s azok segédjei minden 
kegyelem nélkül felakasztandók. 

Negyvennegyedik czikk. A ki oly szavakat ejt. melyekből zendülés 
támadhat, az eset fontosságához képest, esetleg halállal büntetendő. 

Negyvenötödik czikk. Ha egész csapatok vagy századok ütközetbe 
vezetve kötelességüket nem teszik, a vétkes tisztek életüket veszítsék. 

Negyvenhatodik czikk. A mi a legénységet illeti, a vétkesek közül 
minden tizedik felakasztandó, a többi pedig veszélyes helyekre állí-
tandó. 

Negyvenhetedik czikk. Ama csapatok vagy osztagok, melyek sán-
czok vagy erődök védelmére rendelve, azokat mielőtt három rohamot 
kiállottak és segítséget nem nyernek, vagy a hely feladása nekik meg-
parancsoltatik, elhagyják, az előbb említett módon büntetendők. 

Negyvennyolczadik czikk. Ha egész csapatok elpártolnak, felelős-
ségrevonás czéljából megidézendők ; ha meg nem jelennek, azok kik kö-
zülök elfogatnak, felakasztandók. 

Negyvenkilenczedik czikk. Ha a dolog ütközetre kerül, senki addig 
fosztogatásra indulni ne merjen, míg az ellenség teljesen vissza nem 
veretett; a ki másként cselekszik, tisztje által minden további megfonto-
lás nélkül felkonczolandó. 

Ötvenedik czikk. Az ejtett foglyok, törvényes büntetés terhe alatt, a 
bán 0 Nagyméltósága elé vezetendők, kinek joga van a foglyokat magá-
nál tartani, vagy velük belátása szerint rendelkezni. 

Ötvenegyedik czikk. Zsákmányoló különítmények, az ejtett zsák-
mányból a bán 0 Nagyméltóságát illető részt, eskü alatti bevallás mellett, 
átadni kötelesek; a többi, ősi szokásszerint, a legtöbbet ígérőnek eladandó, 
s a bejött összegből a parancsnokok és az olyanok, kik ellenség előtt 
lovat veszítettek s ezért eddig még kárpótlást nem nyertek, két részt, a 
többiek egy-egy részt nyerjenek. 

Ötvenkettedik czikk. A kenyér és zsold kiosztásnál egy tiszt se mé-
rés eljen, becsület sőt életvesztés terhe alatt, magának valamit vissza-
tartani. 

Ötvenharmadik czikk. Ha különítmények a tábor élelmezése czél-
jából, marhákat harácsolni az ellenség hatalmában levő területre küldet-
nek, a hozott marba, halálbüntetés terhe alatt sem le nem foglalható, 



sem máshova mint a kijelölt helyre nem vitethető, hol az azután a cs. k. 
hadbiztos rendelkezésére bocsátandó. 

Ötvennegyedik czikk. Ha kivonulás előtt a hadbiztos úr a vizsgála-
tot tartja, ne merészeljen egy tiszt se, a legsúlyosabb büntetés terhe 
alatt, a kivonuló legénység közül valakit felcserélni, vagy helyébe 
mást állítani. 

Ötvenötödik czikk. Az ellenség előtt elesett katonák nevei a tábor-
nok dandárparancsnoknak és a bán 0 Nagyméltóságának vagy az ideig-
lenes parancsnoknak bejelentendők. 

Ötvenhatodik czikk. Egy tiszt sincs feljogosítva arra, hogy egy ka-
tonát a felsőbbség tudta nélkül a szolgálatból elbocsásson. 

Ötvenhetedik czikk. Azokat, kik e hadi czikkek valamelyike elleu 
nagyobbat vétenek, senki, sem magasan, sem alant álló, rangjának szé-
gyenteljes elvesztése, sőt esetleg halálbüntetés terhe alatt, magánál tudva 
el ne rejtse. 

Otvennyolczadik czikk. Ha később szükségesnek mutatkoznék, hogy 
e hadi czikkekhez újak csatoltassanak, vagy azok egynémelyike megvál-
toztattaesék, az új czikkek kihirdetendők, s mint ha itt foglaltatnának, 
megtartandók. 

Otvenkilenczedik czikk. Hogy e hadi czikkek mindeneknek tudo-
mására jussanak, minden századnál és egyébb parancsnokságnál, annyi-
szor a mennyiszer ez szükségesnek tartatik, kihirdetendők s minden 
részeikben megtartandók. 

Katonai r.s A rí, 

mely a báni ezredek katonái által eddig letétett. 

Esküszöm az élő Istenre és a boldogságos szűz anyára Máriára, 
hogy mindoneket, melyek nekem elöljáróim által megparancsoltatni, vagy 
általok megrendeltetni fognak, vagy azokat, melyeket tőlem a becsület 
és jellem, melyeket megőrizni kötelességem, követel, meg fogom tartani, 
hogy továbbá első sorban 0 csász. és kir. Felségének (Mária Teréziának), 
mint királynak s legkegyelmesebb uramnak, másodsorban a legfensége-
sebb királyságnak, melynek hatalma és parancsai alatt állok, harmadsor-
ban pedig a bán 0 Nagyméltóságának, továbbá az ezt követő hatóságok-
nak, minden fő és altisztnek kötelességszerüleg engedelmeskedem s őket 
tiszteletben tartom; minden rendelkezéseiket, legyen az kiküldetés, uta-
zás, őrszolgálat, vagy bármely cselekmény, úgy éjjel mint nappal, csaták-



ban, rohamokban, vagy bármely néven nevezendő alkalomnál, engedel-
mesen, készségesen és híven teljesítem; minden császári és királyi, vala-
mint királyi birodalmi (königl. Reichsdienst) szolgálatban magam hű 
tiszthez, illetőleg becsületes katonához illő módon viselem, az e szolgá-
latból eredő parancsokat serényen teljesítem, az ellenség ellen minden 
erőmből és a lehetőség szerint fogok küzdeni, s azt minden tartózkodás és 
kímélet nélkül üldözendem, vele soha érintkezésbe nem bocsátkozom, a 
zászlókat s más reám bízottakat balálomig védelmezendem és soha el 
nem hagyom, ellenben a csász. és kir. szolgálatot minden alkalommal 
hűségesen, becsületesen, szorgalmasan s erőmtől kitelhetőleg teljesítem ; 
úgy segéljen engem az Isten, a boldogságos szűz Mária, minden szentek 
és a szent kereszt jele; Istennek az Atyának Fiúnak és Szent-Léleknek 
nevében. Amen. 

(Eredetije a császári és királyi hadi levéltárban. Fasc. ad. anno 
1768. Nr. 111.) 



M E Z Ő K E R E S Z T E S . 

Hadtör téne lmi Közlemények V. 

A MEZŐKERESZTESI CSATA. 

1596 október 26-án. 

2-ik melléklet . 
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KEMÉNY JÁNOS, ERDÉLYI FEJEDELEM. 




