
MAGYAR HADISZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

I. 

A MAGYAR LOVASSÁG REGULAMENTUMA 1722. 

Salutatiokrul. 

GYEN szüksíges dolog, hogy az generalisságh közt 
charakterekhez kepest distinctió titessik, valamint 
hogy magok közt is gradatim viszik vighez szol-
gála ttyokat. 

Kéirt legh először is tudni köl, hogy fölséges 
urunk s aszonyunknak, a midőn az regiment pa-
radajában ki állitatot, háromszor hajtatik inegh 

az kard és zászló jó millyen,1 ugy hogy az zászlónak hegye egy arasz-
szal álab essik az kópiája alsó véginél, melly okbul akkor az sárkábul 
(standar schuchbul) kivetetik és az három salutatio utan ismint visza 
titetik observálván mindazonáltal, hogy ezen salulatiokon senki megh 
ne hajcsa vagy görbicse magát, ha nem merőn megh ülle az lovat es bát-
ran szemibe nézen annak akit salutál : az kardot pedik ki ki ugy tarosa 
lóháton üllyön, hogy az markolattya az övinél és az hegye az bal karjá-
nak közepin által, az faka elleniben az teste s az éle ki fele essík : salu-
tálván pedigh az kardot lapjára fordítya markokban olly formán hogy 
az hegye job kézre essík. 

Hasoinlókíppen salutáltatik az mezzei feő generalis is, ha nem 
hogy ennek csak egyszer hajtatik megh az zászló s a kard. 

Az többe generalisságnak pedigh csak egy kévéssé hajtatik megh 
az kard. es olly formán revereáltatnak minnyájoktul. 

Ezen salutatiot ugy observályák tiszt uraimék, hogy a midőn 
az salutandus (akar jobrul s akár balrul jőjőn) már mindenike fele 

1 mélyen. 



érkezik, az harmadikat akkor tegye, midőn éppen egyenyessen ellemben 
által vagyon tűle. 

Hogy ha pedigh az eghisz regimentnek egyszersmind köllene 
Balutalni oda érkezisivel az salutandusnak, tehát az tisztek vigyáz-
nak egymásra, hogy egy tempo alat víghez mennyen, de ugyan csak 
az után ki ki maganyossan salutál, ha az regiment előt el migyen az 
salutandus. 

Néha gyalog is nyomakodik ki az regiment illyes alkalmatosság-
gal, akkor az tisztek flintát fognak kezekben s avval salutálnak, mellyel 
olly positurában helheszteti ki ki magat, hogy az flintat az job lábatul 
egyenyessen egy lépésnire ki allittya, kezivel az fölső víghin altal egy 
unival megh fogvan és az acsillyanak az szarkanyat a föld fele forditvan, 
az ball lábat is egy féli lépésnire a jobtul egy éranyos képpen megh 
veti, ha salutál, az fiintát az job lábhoz veszi azutan egyenyessen le 
ereszti az kézit és az közepit fogja harmadszor csak nem az acsillyánál 
s ugy veszi föl és egyszersmind az bal kezivel az süvegit fogván avval 
tiszen complementumot. job kézel pedigh az flintával mellyet ugy 
alkalmaztat, hogy valamint az keziben tartya egyenyessen a job labavál 
reverentiát tévén, akkor az flintat is megh hajtya kezivel ugy hogy az 
csűnek az vighe a földtül egy arastnira esik, s onnend maga fele vivén 
esmint be eresze, mint az előt logo keziben tartottya, miglen a salutatiot 
(vagy salutatiokat ha fölséghez urunknak vagy aszonyunknak történ-
nék gyalog tenni, de akkor a térdet is megh köll valamennire kinek 
kinek hajtani, de mezőn álva) ell nem vigezte s az utan ismint ellőbbi 
posituraiban helyheszteti maghat,1 midőn flintával olly képpen vagy 
akarmi alkalmatossággal is gyalog macsírosz a tiszt, az bal kezivel 
az flintanak az véghit fogja, s ugy részült balra föll fele mint egy maga-
hoz szorít tya ; 

Ha valamely stabbeli qvartilyon, erősségben, a hol praesidium 
vagyon és királyi városon altal, vagy mi feő renden lévő méltóságh, 
minister residentiája mellet a holl maga jelen volna, köllene macsi-
rozni az regimentnek, vagy compagniáknak, dob s trombita szóval 
es kivont fegyverrel illik hogy megh böcsültessenek, de az zászlók csak 
pro ratione qvalitatum et circumstantiarum eresztetnek megh s ollykor 
az időnek mivoltya sem engedi, ho (így!) ki bontatassanak. 

Itt is az observáltatik, az ollyan heleken minimő commenderozó 
tisztek vannak s ha fölleb valók-e, vagy ha egvóranzo tisztsigben valók 

1 Régi formája a tiszteletadásnak. V. ö. Jáhns: Atlas zur Geschichte 
des Kriegswesens. 80. 1. 22. ábra. 



idősbek-e, mint az aki az regimentei macsirosz? vagy ha maga is jelen 
volna az oberster és ahoz regulaja ki ki magát saját szemilire nézve, 
ugy hogy vagy amaz jön ki elejbén, minek utánna tudtára adatot volna 
leendő transitusa s vele együt előre mennek bé maghok, azomban más 
6ub álternusa viszi által az népet, vagy is más módot keresz és más felül 
migyen magyanossan a statio fele suba Item ussára bizván az alat a 
comandot. 

Hogy ha pedigh idősb, vagy generális talál lenni amaz passirolván 
már qvartilyán tul, subalternussára hagyván a további marsot, magha 
visza tér és egy jo napot mond az ollyan comendans, vagy gubernátor-
nak és sokszor más generálisnak aki talán valamely útban lévő város-
ban, vagy magha residentiajaban temporisál, maghát kinek kinek status 
és gradussághoz képpest alkalmaztatván ; 

Ezekben is mind azon által sok féle és változók az szokások, kiért 
azoknak mi voltára nézve is attendáltatik szokszor, mivel az fő változá-
sok s idők forgásihoz való alkalmaztatas mind legh job tudomány az 
dolgoknak. 

Szolgálatokrul. 
Miglen valamely regiment az gyülekezet helyre nem érkezik, 

addig az marson más generalis ordelitul nem függ, ha nem egyedül 
attul az melly az eghéz armadanak feje s annak parancsol. Oda érvén 
pedigh a mely generálisnak brigadajaban rendeltetik attul, ahoz és 
azon szárnyának generalissaghoz tartya maghat, subordinatioja sze-
rint, onnend az főhöz deriváltatván melly is a fundamentális normaja az 
hadi szolgalatoknak, ugy hogy az által minden parancsolati és szolgalat-
beli repartitioj az fő generálisnak az regimentek igy penetralnak. 

Tudni illik azon kivül ami az közönsighes fegyverkezis közé nem 
lépik és ha valamely eghisz regiment detaghiroztatnik, a minémő népet 
az mezzei fő generalis, mind az lóvasakbul, mind az gyalogságbul kiván 
az főtul az számokra, az szárnyoktul az brigadakra és az brigadakrul 
az regimentekre, szolgalatira való effectivus statusokhoz képpest véte-
tik föll; mely okbul minden classisbul való feő is alacson renden lévő 
hadi embernek az eő tourja megh vagyon (az az kisülete, vagy mikor 
késül reája a szolgálat) mely szerint verbi gratia az maj mezzei strasa 
vagy piqvet accurate az Adamra essik ; de ha az népnek elől allitassa 
anni időtt nem engedne mint ezen regula magaban foglal akkor csak 
egyik szárnyára az armadanak titetik az repartitio, vagy néha az piqvet-
bul vétetik az qvantum contribuendum és ezen csorba, az közönség-
hes subrepartitiobul ismint helyre hozatik. 



Ezen megb ordirezet (ki parancsolt) népnek egyben vételiben, 
és a midőn szolgálattya vige, vagy contramanderoztatása után visza 
tér, azon tiszt parancsol a ki minden contingensel ki ment; de a szolgá-
latnak ideje alat számlálván, mihelt a nép az gyülekezet vagy parada, 
helyire érkezik azon tisztül dependeál, aki azon szolgalatnak feje, mely-
hez ki nyomakodot ; mihel pedigh ez a népet trompokban formálya, 
azok közül mindenike ex contribute szügsiges tisztyeivel provideálta-
tot, azonnal, más az szarnaktul, brigadaktul s regimentektül abstra-
hált, subordinationak formája látatik, mely az előljáró feő tisztül directe 
azon generálisokhoz, mellyeken a nap vagyon (ugy mint tábori szolgala-
tokban) vagy okvetetlen oda, a hol expeditiójat ki vette (ha táboron 
kivül eznek dolga) in utroque ascendendo, ippen az mezzei feő generá-
lishoz penetral; 

Az regimentit, valamely lovas vagy gyalog obersternek, a parte 
consideralván, abban az oberstlaidinont parancsolattya ordinarie nem 
hallatik, ha nem ha az regiment fegyverben vagyon, vagy az oberst-
laidinont első szeméi, következendő képpen az regiment comendansa, 
vagy az regimentül valamely szolgálatra kiment ; 

Nómellyek az compagniaknál ugy mint a zászlótartók, forirok a 
szolgalat állapotyában éppen nem parancsolnak, hanem az zászlótartó, 
ha hadnagy szolgálatot tészen fourage, fassina vagy marode éleiben 
comendéroztatik: item ha az compagniának kapitánya s hadnagya 
absentiajában első és akkor az compagnianak comandoját viseli, nem 
külöinben ha ennek mi occasioban az zászlót az kaprálnak keziben 
köllene adni, maganak pedigh az regiment vagy generalisság paran-
csolottyábul az kapitánya s hadnagya mellyet kardot fogvan az com-
pagniat veszetni az ellensigben rajta vinnj. 

Valamint egy armadának repartitiojával az ugy nevezet posti 
de honore (fő helyek) az idősb generálisoknak adatnak az egyenlő carac-
terben levő ifjabbak előt, sintin ugy az detachirozot trompokban is, 
ha ezek töb részre föl osztva postiroltatnak, az poste de honeur az idős-
Lik tisztet illeti ; egy rangirozot armadanál pedigh fő helyinek tarta-
tik az első linea a másodikához kipest, ebben az job kéz a bal kézhez, 
es az job s bál kézre való vigek ahoz kippest a mi azon belül vagyon ; 
marsokban az elől vagy hatuljaru, melyik ezek közül oda menyetel 
vagy visza jövetelyel az ellensighez legh közeleb essik, picqveteken, 
mezei strásakon és comandokon az fő postot magának veszi az comendé-
rozó tiszt; az subalternáló postok az oda tartozandó tisztnek részire 
más pajtásihoz vagy utánna valójhoz képpest hasomlo képpen disting-
valtatnak valamelyiken nem subalternál, hanem agy áll mint magba-



nos comendans : exempli gratia egy kapitánynak ket hadnagyai ket 
postra köl mennj, tehát eő az kapitány postot megh tartya s magával 
az iffjabbik hadnagyot és az második posto az idősb hadnagynak marad 
ugy mint posto de honore. 

Amellyet az is observaltatik hogy más az rang (szolgálatbeli idősb-
sig) más az tonr (sor) ezen szolgálatokban ; az köz embernek idősbsigire 
nézve rangja nincsen, de megh vagyon az eő bizonos helye az sorok-
ban : hanem hogy az szolgalatokban az compagniai és regimentei rang-
jokat observáltak, elemben az tiszt mind rangja szerint, mind pedigh 
sorban szóigál és abban kinek kinek tisztessigire nézve ezen következendő 
subdistinetiora vigyasztatik. 

Hogy az obersterek az eő rangjokat az ki adot császári oberster 
pátenseinek dátumátul fogva számlályák és ezen anciennitasban éppen 
semmi akadált nem tiszen, ámbár ennek egy vagy töb regimentye 
légyen és az másikának egy se volna, következendő képpen tekintvin 
ezen princípiumot az oberstereknek (valamint generálisoknak) szolgalat-
beli sorok és rangjok comandoban egyenlők. 

Az tisztekkel oberstlaidinaijtul fogva le fele valamely külömbözis 
tartatik : az két stabbeli tiszt az regémentek szerint vétetnek és onnend 
níha előb éri a sor valamely iffjab oberstlaidinantot, a ki idősb regi-
mentben szolgál, mint az régieb oberstlaidinantot mi regimentbul, 
mellveknek oberstere rangja kísőb, az kapitányok az regimentnél magok 
üdősbsigek, subalternussai pedigh az compagniák szerint szolgálnak; 
De minden classisbeli tiszteknek rle more megh engettetik mind egyéran-
sokban tudni, vagy mindenikire verbi gratia : comando, mezzei strása, 
piqvet és affelikre külömös sort tartani, hasonló képpen ennihán sort 
az utolsótul föl fele, nimelyeket az elsőtül lefele kezdeni ; mind azon 
által az troupok formálvasa és comendirozásban minden stabbeli és 
az fő tisztek, ugy az all tisztek is az magok rangjokat observállyák 
valamint az obersterek közt tartatik. 

Sokszor történik, hogy egyszersmind két szolgálat is essik az tisztre, 
tali casa azon szolgálatra stigsiges kinyomakodni, az melynek először 
kölletik ki mennj és az másik szolgálat őtet ell kerüli, (axióma militare : 
egyik szolgálat az másikat mulaztya) ugy hogy ászt az után reá szol-
gálni nem tartozik, egyedül ha comando volna excipiáltatik, mert 
ezen szolgálat mások el őt jár, olly képpen pedigh ámbár az tiszt akire 
az comando esnék mezei strásán volna is (az generalvachtmaisternek 
hirivel mellyen az nap vagyon), az utánna való regimentbeli pajtássátul 
toll váltatik s amannak az comandora ell köll mennj, ha csak az pajtások 
az regimentnél expresse máskint nem conveniáltak volna, mert ugyanis 



előb hogy sem valamely regiment táborban szál az oberstvachtmaister 
előt az égis tisztek egyben szoktak gyülekezni és minden classisbeli 
szolgalati eránt megh egyezni, mely is Írásban tétetik s minnyajoktul 
8 ugy az oberstvachtmaistertül subscribáltatik, ennél maradván az 
originálissá, az kópiája pedigh az tiszteknek pro directione ki adatik 
ugy az adjutantnak is, az comenderozásban ahoz alkalmaztassa maghát. 

Közönsíghessen tiszt uraimék az hadi törvényszékhez való comandot 
is az sulyosbak közül valónak lenni tartják és nem örömest pasirolyák 
tourban kiért ebben is az regimentnél lévő megh egyezis az pajtások 
közt ugy mint másban tekintetik. 

Azomban az regiment stábjánál s compagniánál némely szemilek 
is vannak kiknek fő tiszti rangjok s tituratoriájok vagyon s ugyan azok 
caracterekhez képpest minden praerogativáiban avval ilnek is valamint 
más actualis tisztek, egymás pajtassainak irják és nevezik magokat és más 
alacsonak (igy!) rendű tisztek előt (exempli gratia egy titulatus kapi-
tány az actualis hadnagy előt) consideraltatnak s böcsültetnek : de az 
illyen rang és caracterére nizve mi szolgálatbeli sor ő reájok nem essik, 
hanem ha tandem az actualitást elly irik attul fogva számláltatik üdősb-
sígek, holot qva tales az szolgálatbeli sorban vettetnek; Másként aka-
dált nem tiszen, ámbár az titulatus kapitánynak magános compagniája, 
vagy az szokot fizetise megh nem volna, sőtt ha kevesseb járna is csak 
eő az többi kapitányokkal együtt sorban szolgályon és illy képpen 
az hadnagy s másokrul ellemben az ancinnitashoz nem használ, ha az 
titulatus caracterihez képpest nem szolgál, akar mi tractamentumal 
és distinctioval tartassik is az regimenteknél : Nem külömben obser-
vált?tik,hogy ha az titulatusnak rangja is vagyon az regimentnél noha 
annál azok előtt, a kik utol jönnek megh tartatik, de ha szolgálatra 
köll a dologh s a holl nem az comenderoztatás hanem comendérozás 
forogh fönt, az ollyannak azért az posto de honore nem cedáltatik. 

És valamint hogy az feő tiszti titulus szolgálat nélkül valakit 
paitassainál megh nem idősbit, szintin ugjT mi ancienitásra senkit sem 
segit, akar mennj ideig vit volna is bizonyos szolgálatokat véghez, ha 
az caractere vagy titulaturája megh nem volt, ut in exemplo az kapitány-
laidinant, a ki regulariter kapitány es az leib-cornét hadnagy szolgála-
tot tiszen, mivel amannak nincsen megh az kapitány ennek pedig az 
hadnagy neve, az kapitánynak hadnagyokhoz képpest mindenkor 
utolsók maradnak sőt az regimentnél és mindenüt (az hadi szolgálato-
kon kivül) az qvart.élymester vagy más stabbeli személy, kinek kapi-
tány titulussá vagyon, az kapitány-laidinantot praecedállva. 

Rövideden az stabbeli (Személyek qva tales és az feő tiszti rangjok 



s titulatorájokra nézve sem tehetnek mi praetensiót valamely comando 
iránt és azok köszt mégh az adjutant sem, noha az sügsig képpen min-
den szolgálatokrul tud és az regimentnél dictim re portáltatik néki, 
hanem ha ennek (amint niha történik) valamely tronp specialiter concre-
dáltatnik, oka, mivel ez csak mint egy szegítője az principalissának 
a szolgalatbeli rendtartasokban s elig nyilvánvaló bizonság, hogy az 
adjutans qva talis, ámbár actualis feő tisztek vagy titulatus légyen is 
az tronpoknál kivont fegyverrel soha nem paradéroz mint más feő 
tisztek, seőt ha ellensig előt egy s töb sqvadronok minden feő tiszteit 
ell vesztetik volna is még sem mer egy all tisztnek is vezérlis dolgában 
eleiben nyúlni, ha csak az oberstertül expresse ahoz nem rendeltetik, 
non obstante hogy de notissima praxi az eő rangját minden all tisztek 
előt az regimentnél obtineálya. 

Neregh jártó s kovács hadi szolgálatot nem tesznek, hanem aholl 
az compagnia zászlóstul egiszlen ki nyomakodik, mint az kis prima 
planabeliek közül valók tartatnak szokot rendeiben, niha mi szügsigben 
belső strására is állítatnak. 

Akiknek füzetisek nem jár s meghis az ellensigh ellen harcsolnak, 
vagy nyeresigre ki mennek, ha valamely tronphoz közel esnek, tartoz-
nak az comendérozó tisztnek szovát fogadni, vagy magokat retirálni, 
hogy ha pedigh engedelmibül hoszá állottak és az népe rendeiben föll 
osztattak, tehát ipso facto minden parancsolat alá vetik magokat, 
mely az köz emberekre szálhat s annak okáért kötelességhinek megh 
felelni kölletik az ordinaria poenalitas alat. 

In reliqvo megh esik néha, hogy két tiszt egyéranszó vagy pedigh 
egyéranatlan rangban lévő külömös tronpokon comendéroztatuak, ugy 
hogy azok mi formális dependentia nélkül in servitio Domini egymásai 
csak correspondenter legyenek ; errül tudatik, hogy csak coordinatio 
légyen s onnend az feőjebbik vagyis idősbik az másiknál nem paran-
csolhat, hanem mindenike maghanyossan disponálhat, ha praevie mégha 
szándikát az másikéval communicálta és motivumit helyessebbeknek 
amaz ingestionál találta. 

Az mustra és revisiorul. 
Az eghisz regiment szokot paradajában ki állítatik az generális 

mustrakor, mely egy esztendő alat kétszer szokot elő vitetni, ugy mint 
tavaszai a midőn táborban kölletik szállani és őszei az compagniák 
vigivel holot fegyvert vonnak mmnyájon ós az oberster is, közelgetvén 
pedigh az mustráló hadi comissarius annak eleiben küldetik az oberse-



vachtmaister vagy qvartélymester s minek utánna bene ventálta volna 
tudtára adgya, hogy az regiment kiszen állana s arra az regiment kisziti, 
melyhez is in circa lő lépisnire lévin már egyszersmind az dobokat megh 
ütik és az trombitákat megh fuják. következendő képpen az oberstert 
a midőn éri (minden zászlót, azon ell menvén az zászlótartók is egyszer 
s megh hajtván, feő tiszt uraimék is kardal salutalván a kik akkor az 
compagniák előt szoktak állani) <iz commissarius vagy eleiben vágtat 
kivont fegyverrel az bal szárnyaigh az oberster, vele ell migyen és az 
rendeken föll a alá késiri az regiment közt, az után pedig szokás szerint 
eircdlus íormáltatik és az hadi articulusok ell olvastatnak, ennek vígivei 
az circulus megh nyittatik következendő képpen az regit ismint előb-
beni helyre áll az comisarius pedig obersterrel az regnt előtt fölüt öt 
s akomodált sátorhoz léptetnek s ott mindaketten le szállanak az mustrá-
hoz fogván az holl valamint hogy ezen mustráló hadi comissarius azért 
excipiáltatik illy ceremóniákkal mivel föllséges urunk császárunk szenii-
lyít repraesentálya és tali authoritate minden dolgokat az regementnél 
strictissime examinálhat s megh vizsgálhat, relatióját instantiájához 
az után megh tévén, ugy szintin kötelesztetik az regnt comendansa 
és az eghisz tisztek az regnt és az compagniáknak szügsighit niki reprae-
sentalni és egyszersmind kérnvi relatiójában inserálya, ne talántán 
annak ell mulatásával mi nagy kár és fogyatkozás következik s néki 
attribuáltassék. 

Az mustra asztalnál conipareal az qvartélymester az furirokkal 
s listáival és az commissarius parancsolattyára az stabbeli lista ell 
olvastatik annak rendi s módgya szerint az oberster már ott lévin, 
az oberstlaidinont lóháton praesentálva passirol s az után eő is le szál 
és az mustra asztalhoz lépik (ha csak az regntre nézve mi dolgai nem 
volnának) az o berat, vachtmaister pedig hasomló képpen lóháton passi-
rolván mind vígig az regiment körül marad attendálván, mindenek 
rendessen mennyenek vighez a többi stabalisok utolsóig elleniben, 
noha eők is lovain mennek által az mustrán, de csak süvegekkel tesznek 
egy compleinentumot ; ezek ell halladván az compagniák kezdik minde-
nikének kapitánnya vag;y comendansa, minek utánna maga már passi-
rolt, az sátor mellyet mind addig megh állapodván nieglen az eghisz 
compagnia is egyenkint, amint az mustra lista szerint szólitatot, által 
ment azon okbul, az comisarius egy vagy másikat megh szólittya vagy 
pedig az comisarius előt valamelyike mi propositiót tenne ín continenti 
mind tisztye ha ad informandum kérdeztetik, felelhessen. 

Elleniben az revisiók sokféle okokbul rendeltetnek s ha az regnt 
egvüt vagyon zászlókkal s dobokkal vagy ennihány s ámbár csak egy 
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compagnia zászlójával, az dobok meg üttetnek és az trombita is meg 
fújatik, de ha enníkül volna tehát csak praesentáltatik s máskint sem 
títetik egyib cseremonia, hanem csendessiggel hozá fogatik és szaporán 
passirolnak az compagniák vagv niha csak commendérozattak. 

Közli : Dr. TÓTH ZOLTÁN. 

II. 

A KHEVENHÜLLER-FÉLE HADI UTASÍTÁS. 

(Tizenötödik k ö z l e m é n y . ) 

A Békesfég a Háborúságban mire köll vigyázni valamell 
Erősségben lévő gyalogságnak. 

1 Hogy ha egéfz Regementek, vagy Battalliomok, vagy tsak 
Comandiroztattak valamell Erősffégben Comandiroztattnak. el-érke-
zéfek előtt egy nappal valamellik Tifzt oda kűldesfék. hogy a' 
Comendánt felölök tudófittasfék, nem kűlőmben a' Regement 
Quartir-Mefter, vagy ehez rendeltetett Tifzt. némelly Fnrirokkal. 
és Furir-Schittzekkel. hogy így meg-tudhafsák a' Comendánt pa-
rantsoláttyát, ha a' nép el érkezik, hová fsállitsák.* Cafarmában. 
vagy a' Várofi-emberek házaiban. 

2 Miheleft a' Sereg, az Erősfég előtt lévő bó-fődőtt ut. melléké-
zettye meneteles partyozattyához a' Győpre (mellet Glacisnek hív-
nak) érkezik, azok Comendántya őket meg-állitsa, formállya, 
mingyáráft egy-Tifztet kűldgyőn a' Comendánthoz, hogy a' bé-
menetelt meg-engegye, egyfzer-is mind parantsolattyát vehesíe, 
mihez kőllesfék magát alkalmaztattni, hogy penig Confufio ne 
tetesfék, tehát a' Bagázfia hátra maradgyon. és a' fereget kővesfe : 
A' Midőn 

3 A' Sereg bé ment, és a' ki-mutatott Páráda helen magát for-
málta. annak Comendántya a' Fortalitium vagy Erősfég Comen-
dántyához maga mennyen, kinek parantsolattyát vegye, hogy ma-
gát mihez alkalmaztaíTa, azt Hadnagyánál fzokás fzérint ki-Ofztattya, 

* Cafarma b izonyos épüle t , me l l n e m e i k o r az E r ő s í e g e k b e n oll he l e t t 
ép í t t e t ik fö l , a' ho l n i n t s e n akadálban, ebben a' f e g y v e r e s - n é p fzokott 
t ar ta t tny i , h o g y e g y m á s t u l távul ne tar tózkodgyanak, é s i g y ha a' s z ű k s é g 
m a g á v a l hozná , azonnal e g y ü t t l e h e t n é n e k , ebben a' T i fz tek fzobái- is , he-
l e f f en vannak e l -rende lve . 



•és mingyárt a' seregjét fordított fegyverrel, vagy a' Casarmában. 
vagy penig Quartirjaikban bé fzállittya; Ha Cásármákban fzállit-
tattnak tehát minden fzűkséges efzköz kézhez adasfék. arra jó gond-
viselés tartasfék, és az ő idejével minden kár nélkül vifsza térit-
tesfék ; ha penig a' Hajdúság a' Yárofi emberek házához szállít-
tatik, nékiek keminnven meg-parantfoltaísék in fpecie hogy 
Gazdájjával jó tsőndesleg ós egyesfégben emberi bőtsűlet ós maga-
viselésfel legyen, a: Tűzre, Gyertyára valamint a Cafarmában-is 
jól vigyázzon, és gondot vifellen. 

4 Az Erősfég Kapui fzokás fzerint, ha tsak extra Ordinaria 
Circumftantiák nem adnák magokat elől, vagy-is exprelle, bizo-
nyos okokra nézve a' Comendánftul más-kűlőmben nem parantsol-
tattnék, miheleft verrad ; de ugy hogy már világos legyen, meg-
nvittalTanak. és a' midőn már kezd főtétednyi bé-zároltasfanak. 

5 Minek utánna az Uj-Strázsa az 0 ellenében vagy Mellette 
mint a Terrenum engedi, fől-marchiroz, és a' Kapu-Kultsai jelen 
vannak, a' * Platz-Major maga a' belső és külső kapukat meg-

* Major de Place, Francia-Orfzágban ez oll-Tifzt fzokott lenni , kire 
a' Comendant és Kirá l i -Hadnagy je len n e m létekor a' Comandó vagyon 
bizva, akár mel l Erősfégben. A Strázsára és a' Patrol l irozókra fzokott 
v igyázni , ennek az Erós leg -Epüle t i -Mesterségét (Architectura Militaris) jól 
köll tudni , h o g y i g y a' Báf tvákban v a g y az Erös féghez tartozandó némel l 
réfzekben h ibányosfág találtottnék, tehát helre igazi t tathaffa . Major 
közönsége ffen annyi m i n t Fo-Strázsa-Mefter, ki s a' i í e g e m e n t n ó l harmadik 
Fő-Tifzt , ez fzokta a' R e g e m e n t e t exercirozni , vi f i tálni , és az Oberft-Laite-
nant után az Adjutantul a' parola nékie adatik. H a az Oberfter és Oberft-
La i tenant je len nintsenek, tehát a R e g e m e n t e t t ó Comandérozza, mint - i s a 
R e g e m e n t kö l t ség i t bé-fzedeti , mel leket m a g a a' Stabal is -Tifzteknek ki 
fzokott fűzetn i . A' Hadi Törvénvben- i s m e g szokott je lenni , Marchban vagy 
ütközetben m i n d é t i g Ló-há ton vagyon, majd elöl, majd hátul . 0 fe a Garní-
sonban, fe pen ig a Táborban Strázsára ki-nem-áll , f egyvere fél dárda (Pique.) 
Az Armada Generális-Majorja Major General cle V Armee. Ez jó próbált 
Ti fz t , ki minden eftve, a' General is vagy General -Lai t inantul az Ordert 
vefzi , (i a" Gyalog, Lovas és Daragonyos Brigadiák Majorjának, afztot ki 
adgya, m i n d e n Strázsákat, vezetéseket (Convojen) Portázásokat , ós Deta-
c h e m e n t u m o t ő Regulá ivá , a' Dárdás v a g y Part izánotoknak Inftruct iot Uti -
vezetövel együt t ád. A' X I V . Francia-Orfzági Lajos Király volt leg-elöö 
ki ezen Ti fz tséget föl ál l i ttatta, ki - is nékiek meg-engedte h o g y ha a' fzük-
s é g Magával ugy-hozná, t ehát bé je lentés nélkűl- is fzabadon a General is 
fzobájjában bé-meheffenek. E-mel le t t a' General-Majornal az egéfz Gene-
rál i táfság ós a' Stabal is-Tifztek Liftájja meg- l egyen , a' mint i s arra i g e n 
fzorgalmatoffan gondot v i fe l lvenek, minémii erős a' Br igade és mitsoda 



nyittya, és a fől-vonyó Hidakat ill vigyázásfal le-botsáttottya. hogy 
ha az első meg-nyittatott a' hátusó megént bé-liajtasfék, és Strá-
zsával meg-eről'ittesfék, azutánn egy Köz-Tifzt, 1. Fő-Tizedes, 2. Köz-
ember mint egy 50. lépésnyire a'* Glacison kivűl, hogy ha a főid 
fekvése meg-engedi mindeneket jól meg-vizsgállyonak, és rapportu-
mot avagy válofztott hozzanak : Ha Lovas fereg vagyon az Erős-
fégben, tehát a' meg-nevezett vizsgáltotás azok által vitesfók vég-

hejjánvofságok volna. Brigade-Major, ezen Tifztnek- is fok próbákon kotlott 
á l ta l -menni , ki minden-nap, a' General is vagy Comandérozó Tifztnél tar-
tózkodik, ki m i n d e n eftve a' General-Majortul a' Parolát hozza, és az o 
Brigadéjja Vice-Majorjának (Aide-Majors) k i - a d g y a ; amint - i s fzűkség h o g y 
a' B e g e m e n t y e mivol tát i gen jó l - tudgya. A' Gyalog R e g e m e n t Majorja ( M a -
jor de Regiment d' Infanterie) m i n d e n eftve az Ordert a' Comandirozó 
Tifztúl , a General Majortul, v a g y a' Br igade Majorjátul ki-hozza, afzt az 
Oberfterhez vifzi , ós az ó Companiájára v igyázó kőz Ti fz tnek ((a) Sergeant ) 
m e g - m o n d g y a a' Marchirozás órajját, a' Dobofokkal Doboltatt , és a' Bat-
tal l iomját f e g y v e r b e n ál l i t tya. Hegementye fzál lásit meg- tek int i , a' Tábori 
Strázsákat, és Corps de Gardes fői ál l i t tya vid. pag . 4 ugy hivata l lyához 
i l lendő fogla latofságokban fzorgalmatoskodik. 

a) Sergeant ez kóz-Tifzt, ki a" Fó-Tifzt abfentiájjában a' Compániára 
gondot vifel , ez a forokat és - Izeket rendeli , a' népet a' fegyverre l 
bányi, tani t tya . Ef tve a fzó, vagy a' B e g e m e n t Adjutantyátul , vagy 
pen ig m a g á t u l a' Majortul ennek adatik, mel le t - i s az ó Fő Tifztyjének 
meg-je lent . A' mindennapi Strázsára rendeltetett emberek fzámát a' 
meg-nevez te te t t h e l e n ki-ál l i t tya, és a' Kapitány parantsolattvát a' többi 
Kőz-Tifzteknek m e g - m o n d g y a . E n n e k fegyvere egy-f l inta, pagnettával , 
vagy egy Dárda (hellebarte) bal-vállán mint - i s mindé t ig a köz-Tifztek hall 
a' Fő-Tifztek p e n i g jobb-vállokon vifzik fegyvereket . Olafz-Orságban Ser-
gente Maggiore annyi t té fzen m i n t egy General-Major. Sergeant Major 
vagy Fő-Strázsa-Mefter valamell Erósfégben, a' Comendánt parantsolat-
tyára várakozik, Begve l és eftve m a g a fzemél lye fzerint fo l -nyi t tya és bé-
tsukja a' kapukat , egyeránt , és rendel k iosz tva a' Strázsákat, m i n d e n 
Eftve a' fzót vagy- i s Ordert a Comendántul kihozza a' Tifzteknek m e g -
je lent i . Tzédulán a' Strázsák-ál láf i t (Poften) kiosztva, az Erósféget éjjel 
meg-kerűl i (Bonde) a' Strázsákat vif itál lya, ha jó rendben vaunak, és 
v igyáznake ? 

* Glacis az Erőfségné l a' leg-kúlső-fől -hányottatott mene te s part, me l l 
az előtte lévő f ik-mezövel laffan, laíTan meg-egyez , ugy h o g y al ig v e h e t n y i 
éfzre hogy partoffan m e n n y e n , evvel a' város-árka kúlsű partyán lévő 
Mellékezet (Bruf t -Wehr) fzokott befódetnyi , a' mint - i s némel he leken uyi-
lási vannak, m e l l e n v a g y az Erőfégben a' kapukon bé-lehet menni , v a g y 
pen ig az Arok négy fzegletú partyairul az e l lenségre ki- tsaphatni . 



ben. és igv hogy ha a' Kecognitióra ki-kűldetettek által, afíecural-
totás vagyon, hogy femmi újság vagy változás oda ki, nem volna, 
a' Kapuk mind meg-nyittasfanak, az Uj-Strázsák heleikre ki állit-
t.asfanak, ós az Ókat fől-váltván egybenvetellenek. kik-is az után 
el-marchiroznak. 

6 Hogy ha Történnék hogy éjjel egyik vagy Máfik kaput kől-
lene fől-nyitnya. tehát a' Fő-Strázsa Tifzte által az ő erejéhez 
képeft bizonyos számú közemberekkel Segittség (Detachirung) kül-
detik. hogy ottan a' Strázsa megerőfittesfék. mind addig, meddig 
megént azonn kapu bé nem tsukattatik : Ha penig Lovafok (Caval-
lerie) volnának a' Fortalitiumban, tehát mindétig egy Patrolla, 
minek előtte a' kapuk egéi'zlen meg-nyittattnának ki-kűldessék. 
hogy az Agyú lövés alatt fekvő mezőséget meg-vizsgállyák kiknek 
Raportomjokra a! kapuk fől-nyittattnak, és a' kiket a' városban 
kőlletik bé-botsáttoni, bé-ereízteílenek ; azért Nyári időben, mindétig 
éjjel egy-kis Lovas-Sereg tartóztasfék. hogy ha a' fzükség Magá-
val ugy hozná, tehát Patrollirozni ki-kűldettetthelTenek; Ha penig 
az Ellenség közel volna, és a Fortalitium árkoi kőzött, vagy azo-
kon kivűl lévő, külső erősfógetskékben Gyalog vagy Lovas Dárdá-
sok (Piqueter vid. pag. 42.) éjjel Comandéroztattnának bizonyos 
jel-adások (Loofung oder Zeichen) legyen, mell a' Város jel-adáfá-
tul kűlombőzzók. 

7 A' Kapuk bé-Zároltatására. midőn a' kultsok el-hozatnak. az 
egéfz Strázsa, fegyverben áll. és aztott praefentállya, ennek Tifztye 
a' Platz-Majornak annyi embert ád. mennyire a' meg-nyitásra 
ízüksége vagyon, ezen idő közben, a Strázsa fegyverét lábánál 
tartván, mindétig a; helén meg-áll: Ha penig már mindenek jól 
bé-tsukattak. és a Plat-Major a' kultsokkal vifzfzatér. a' Tifztek az 
Etzakai Strázsákra ki-állittattnak, kik az ő Strázsajokon ízokás 
i'zerint vigyázzanak és ne-alugyanak. hogy igv ébren-lévélekkel az 
alattok levőket is őfztőnőzhesfék, mivel a Strázsák vigyázásán az 
egéfz Garnilon ugy a' Várofi-ember élete, bőtsülete és fzerentséjje 
fzokott függenyi. 

& A' Kapuk meg-nyitása, vagy bé-Zároltatása mindétig a' Platz-
Májjor, avagy Patz-Laitinant által vitesfék végben, ha penig bete-
gek volnának, vagyis más egyéb el-kerűlhetettlen okok adnák-elől 
magokat, tehát a' Comendánt ezen hivatalt a' Regement Fő-Strázsa-
Mefterjére vagy-is a' Garnifon leg-őregjebb Kapitánnyára bizza, a' 
kultsok vil'za hozásakor, mindétig a' Comendántnak meg-mondas-
fók. hogy a' kapuk jól fől-nyittattak és bézárottak, ós hogy femmi 



változás magát elő-nem adta; mell időben ennek meg-lenni kői-
lesfék, az idő mivolta válofztya, és a' Comendantnak miképp tettzik 
difponálnyi, mivel ezen functio kűlőmböző időkben ízokott meg-
lenni, a' mint az Erősfég bátorfág és Circumftantiái magával 
hozzák. 

9 In genere, és leg-inkább Vásár napjain, egyfzer is-mind fok 
fzekerek, vagy nép fzorongatása a kapun bé ne-botsáttosfék; hanem 
jó-vigyázás legyen, hogy mindétig a' Strázsák az ő fől-Vonyó-Hidai 
és kapui Mefterei lehesfenek, a' mint-is miheleft valámi akadál 
vagy izgága magát elő adná, a' Comandirozó-Tifzt Strázsájjának, 
hogy fegyverét fogja, meg-parantfollya, se előbb le ne tegye, med-
dig a' kapu meg-nem tágul, és akadál nélkül nintsen. 

10 A' Kapuknál, más-heleken és Báftyákon a' Strázsa. regvelr 

váltofsék-föl, ámbár Délben és Dél-után-is a' fői-váltás végben 
vitetthetik. már mint a helnek fituátiójja magával hozza, és más 
egyéb Circumftantiak meg-engedik : de mind azon-által leg-jobb és 
alkalmatollabb a' regveli idő. 

11 Miheleft a' nap főrkenik, azok. kik a Strázsára Comandéróz-
tattak a' Parádára mennyenek, a' holl előbb a' Regementek kőz-
Tifztei által a' nép, a' * Munitio végent, és ha jól meg-vagyone fegy-
vere töltve, meg-vizsgáltofsék. a' mint-is arra igen vigyáztosíék 
hogy minden kőz-embernél 24. vagy leg-alább 12 kemíny töltés 
glóbitftsal legyen: Minek utánna a' Comandéroztattak, a' Rege 
mentek rangja fzerint, mint fzokás a' Platz-Laitenant által fől-
ofztattak, és a' Fő 's-kőz-Tifztek (azokon kivűl kik a' Fő-Strázsára 
mennek) az ő belek végent nyilaztak, vagy Tzedulát vontak, maga 
a Platz-Major a' Párádát állittya, a' heleket (**Poften) fői ofztya, 
és ha mindenek rendben vannak, élőfzőr Roftálozás (Vergatterung) 
arra Nyugodalom (Raft) utóllyára az Imádtságra doboltatik ; erre, 
ha az idő engedi a' Platz-Major, Platz-Lai tinant által a Comen-
dántnak meg-jelenti, hogy a Páráda fől-állittatott; hogy igy tud-
haíTa, hogy valami más parantsolat nem léfzen-é ; ennek vifzfza-
jővetele után. a' Strázsák. Dobb-fzó hallásával, fől-ol'ztatott kapuik 
és heleikre marehiroznak. és a' Fő-Strázsa vagy kezdi, vagy penig 
bé-fődi: A' kőz-Tifztek penig, ha fzintén vélek beleken Dobos 

* Munit io névvel fzokott a' Puskaipor, Globits, és e leség provifiójja r 

u g y az Eröfségek, Hajók is a' Táborban neveztet tn i . 
** Poften, evvel minden hel l je lentet ik, a' hová embert l ehet állit-

tani, az peuig v a g y l egyen , v a g y ne- legven meg-erös i tve . 



volna-is, a' fői- és le-marchirozáskor nem Doboltattnak, hanem 
a' Dobos, Dobját magára fűggefzti, és egyedül midőn már helekre 
értek, minden űtéft a' Eő-Tifztek Módgyára veretik. 

12 A' midőn az Uj-Strázsa az ő helének eránnyában meg-áll. az 
0. fegyveréhez áll és aztatt praefentállya. dobját vereti, az-után 
az Uj-Strázsa az ó mellé vagy ellenében fől-marchiroz, a' helek 
(Poftn) a' kőz-Tifztek által fől-váltottnak, és a' Fő-Tifztek egy-
másnak meg-mondyák, hogy ezen lineánn vagy helenn mire kől-
letik vigyáznyi, a' mint-is jobb rend-tartás kedvéért íratott Tzédula 
(Pofto-Zettl) a' Strázsán hagyatik. ós ez meg-tartasfék a' közönsé-
ges Obfervatiok fzerint, a" Többi az idő-mivolta és Circumftatiáj-
jához alkalmaztatik; ha az O-Strázsa minden heleket, már az 
Újra bizott az 0-helérül holl állott le-marchiroz, erre az Uj-hellre 
áll, ós mint egy 20. vagy 30. lépésnyire az O-Strázsának praefen-
tál. és doboltatt, emezek, ha tsak más kűlömben nem parantsol-
tatott Dob-fzóval. egéfz az Ordinari-Garni fon Paradájjáig mennek. 

13 A' Fől-váltás és a' helek kézhez-adásakor mindenek heleffen 
és rendel meg-legyenek, a' mint-is a' Tifztaságra ugy vigyaztofsók, 
hogy ha leg-kisfebb Difficultas magát elő-adná, az Uj-Strázsa az 
ót előbb fől-ne-váltsa, meddig a' Platz-Major vagy Comendánstul 
meg nem parantsoltatik. 

14 Szokás fzerint minden helekrűl az Ó-Strázsák a' Fő-Parádára 
mennek, ós a' holl mind együtt volnának a' Platz-Major Paran-
tsolattyábul, mell tulajdonképpen a' Comendant Difpofitiójja és 
parantsolattyán áll. el-botsáttottnak, ugy hogy ha fokann volnának, 
tehát kerékditett kerittéft tfinállyanak, ha penig nem, tehát ez 
abban hagyatik. 

15 Minden Lövöldözés, Zenebona, és fzokatlan kiáttás-bajáttás, 
az illetén alkalmatosl'ágban. keminnyen meg-tiltasfók ; főtt nékiek 
meg-parantsoltasfék. hogy magokat, midőn a' Casarmában vagy 
fzállásokra bé-marchiroznak és vannak, tsóndeísen visellyék. 

16. Ezek el-botsáttása után, a' Platz-Major maga, a Comendant-
hoz mennyen, és fzoval mindenekrűl, mellek azon éjjel történtek 
hirt adgyon, kérdezvén, hogy ha más valami nem parantfol-
tatik-é ? 

17 A' Strázsákon minden Játék, dőzsölés és réfsegség keminnyen 
megtiltasfék, és meg-fe-is engedtefsék. hogy tsak egy akár-ki legyen 
az, a' Comandirozó Tifzt hire nélkül magát fére vegye vagy ab-
tentállya; hanem a' mennyire lehet mindétig fzeme-előtt láttaffa-
nak. Ez penig a' Fő-Tifzteket-is illeti, hogy a' Strázsán ne ven-



dégeskedgyenek, fe ne jádzonak ; de annál inkább meg-ne enged-
gyék, hogy valamell fehér-nép a' Strázsára hozzájjok, mulattság 
vagy Converfatióra mennyen; de mind-az által é nem tiltatik-
meg, hogy némel jó-akarójjok a' nyugodalomra való Dobolásig 
nálok ne-mulatkozzanak, tsak hogy ezen fzabadság bal Ítéletre 
okot ne adgyon. 

18 Olly Tifzfc, mell valamell Strázsára Comandéroztatott, a' Platz-
Major híre vagy engedelme nélkül helérűl valahová el-ne-menyen, 
hanem a' főn-álló Strázsának magát gyakran mutaíTa, és a meny-
nyire lehettséges, kőrűlék légyen, mell által fok rendetlenségek a' 
Strázsákon el-távoztattnak. és a' nép sőrényen marad. Etzáka-is 
gyakran az ő Strázsáján lévő heleket maga vifitállya, és vigyáz-
zon, hogy a' népe mind egyűttvagyone, mell-által mindnyájjan a' 
vigyázásra fől-sőrkentettnek. 

19 A' nyugodalomra való. vagy Tsap-Dobolás (Zapfen-Streich) után 
a' Fegyvert oda-ki fől-támofztva ne hagva hanem a' Stráza-sobá-
ban viteffe, ós ugy hogy mindenikének a' mennyire lehettséges, 
maga fegyvere tőle közel légyen, hogy igy ha-valami lárma tör-
ténnék, annak azonnal hafznát veheffe. 

20 Miheleft éttzáka valami vélekedés hallatik, vagy láttatik, az-
zonnal a Comandirozó-Tifzt Strázsáit egybe-vegye, fegyverét ke-
zében tartván, és mi tőrtént légyen a' fő-Strázsára, vagy azon 
Tifztnek. mellhez igazíttatott, hirűl adgya. ezen főllűl az ő fzom-
széd Strázsa heleit-is, mellek tőle függenek meg-vizsgálya. leg-
inkább hajnalban, midőn kezd világosodni, a' mikor az álom az 
embereket leg-inkább el-éri. azok eeyűtt ós frilTen tartaUanak. 

21 A' Tifztnek maga vigyázó helén. magát hogyan kőllesfék vifelnyi, 
a' Platz-Major által a' Comendánt nókie meg-parantsoltattya ; mi-
vel itten tsak in Generalibus taníttatik, a' Particularis parantso-
latok penig, mellek az Idő, Alkalmatosfág és Circumftantiák fze-
rint ki-adatnak, itt femmi nem mondatik, mivel azok a' Comen-
dánt Authoritása és Okofságátul fűgnek : Job rendtartás kedvéért, 
Fő-Strázsán a Kapitánynak Írásban Instructió adathatik, hogy magát 
tudhaíla mihez tartani, és ahoz rapportumjait alkalmaztattni. a 
holl értettnek. 

22 Hasonló-móddal azon vizsgáláfok-is. melleket * Rondenek hiv-

* Ronde, azon vizsgálás , mell' a Tábor, vagy város, v a g y pen ig Erős-
ség kórul végben vitetődik, hogy meg-tudhasfék, a' Strázsák, v a g y Teft-
örzők, ha jó-vigyázál lal vanuak-é ? ós mindenek h o g y a n folnának. E z e n 



nak, ezek kőzűl a' Fő-Rondet egy Kapitany vigye véghez, mell-
tűi a Platz-Májor le ójja magát. Ezenn Fő-Ronde közőnsegelTen a' 
rövid napokon 9. Urakor, a' hofzu napokon penig 2. Órával a' 
Tfap-Dobolás után vitefsék végben : a' Sereg-Ronde (Schaar-Ronde) 
óiéikor az Iffjabb-TiM által: a' Napi-Ronde más-Tiízt által, ki a' 
Functioban vagyon, egy kis-órával a' nap előtt; a' Fő és Napi-
Rondenak mindétig a' Parola meg-mondatik. de a Sereg-Rondenak 
magának kőll ki-mondani, a' mint a' Napi-Ronde tartozik a' Fő-
Strázsának a' parolát meg mondani, jelűi, hogy az egéfz éjjel a' 
Parola jól foltatott légyen : minden Extra-és vifitáló Rondek, mel-
leknek a' Parolát" magoktól ki-kőll mondani, a Comendánt Tett-
séfe ízerint rendeltettnek. 

23 A' Tűzi-vefzedelemben, nagy ProcelTiókban, Vásárokban, nagy 
Innepeken és egyéb tőrténetekben, a' holl-iok nép ői'zve gyüleke-
zik kőzőnségellén Obferváltafsék, hogy a' Mennyire véletik. ennyi-
hány ember a' Garnifonbul ki mennyen, és még napdal is a' 
kapuk bé-tsukattaflanak ; ezen kimenő népnek fzáma mennyi 
legyen, mikor, hová és miképp mennyen, a' Comendánt Difpofi-
tiójján áll. 

24 A' belső lármának vagy fől-zőndűlés alkalmatlanságai a' mi-
illeti, tehát a' tanult és tapafztalt Comendánt okofságán áll, 
hogy a' mint leg-haíznofsábhnak itéli lenni, ollyas Difpofitio és 
rendeléfeket tegyen, hogy mingyárt az ollan zene-bona, elein le-
tfillapittaíTék, és az egéfz Garni font ugy állittsa, hogy fe belül, fe 
kivűl nékiek fzerentsétlenségek ne okoztafsék. ugy a' Város vefze-
delme-is ne legyen féltő, a' lioll egyedül azon áll, hogy egyfzer 
mint ha mindenkor, a' Garnizonnak bizonyos Lárma-hely ki-
jegyeztesfék. melre a' Comandiroztattak, további parantsolat nél-

lioiide e n n y i h á n y f é l e : ú g y m i n t : Fö, közép, napi, és közönséges , v a g y 
Vizsgáló-Ronde. A Fő-Ronde leg-nagyobb, mel le t a' Major, v a g y a' Kapi-
t á n y a' Fó-Strázsárul vi ízen végben : A' Kózép-Ronde, ezt fereges Ronde-
nek (Schaar-Ronde) is hivnak, ez a' B á f t y á n a k m i n d e n hele ire kőrös-
kórnyúl m e g y e n , h o g y a Strázsák föl-ébrefztel leuek, ennek a' fzó, v a g y 
parolá n e m mondat ik , h a n e m mindenüt t tartozik meg-mondani . A' Napi-
Ronde TifzteíTógeíTebb a' közép Rondenél , mive l valanohá érkezik a' Pa-
rola nékie m e g - m o n d a t i k ; Az ő Tzól lyok az, h o g y meg- tudhaísák , h o g y 
az el-mult ótzaka a' Parola jól ki-adatott, ós va lami Újság nem-tör-
tent e' ? A közönséges Rondenek, mindenüt t magátu l ki-kóll mondani a' 
Parolát . 



bűl-is meg-jelenheflenek. és ha lárma támadna, azonnal oda rnar-
chirozhaíTanak. 

25 Ha penig véletlen, minden reménség nélkül, a Várofon kivűl 
valamell Ellenség az Erőfséghez közelgetne, mell történetben a 
a Comendántnak bizonyos Regulái nem fzabathatnak, hanem 
egyedül magán áll, Difpofitióis ugy tfinálnyi, hogy valamennyire 
lehettséges, a' reájja bizattatott hell. kőteleíTége fzerint, leg-nagyobb 
vefzedelmekben-is meg-tartallek, a' holl mindeneknek előtte arra 
vigyázzon, hogy ha lehettséges jól lovagló Okos-Tifztet ki-kűld-
gyön, hogy az által fzűkséges heleken maga Torsát tudósittatt-
haíTa. 

26 Ha a Garnifon kűlömb-féle egyben fzedett Nemzetbűi áll, tehát 
a' Comendánt, ugy a' Platz-Major, nem kűlömben a' Subalternusok 
fzorgalmatoílan azon munkálod vagy fárodozzanak, hogy azok jó 
egygyelTég és értelemmel legyenek, a' mint-is minden vefzekedés 
és Competentia nélkül fzolgálattyok, avagy hivatallvokat végben 
vigyék. 

27 A' Tfap-Doboláfra, ha több, egy Regement és Battalliomnál 
az Erőfségben vagyon, a' Dobolok a" Eegementnek rangja fzerint 
Comandiroztattnak : az idő, mikor, és a' hely. holl, a' Dobofok. 
vagy a Comendántnál, vagy a' Fő Strázsánál kezdgyék. és hogyan 
mennyenek, dependeál egyedül a Comendánt Difpofitiójjábul; 
A' Tlap-Dobolás után penig. le a' Táborban, fe a' Garnifonban 
fen kinek a' fegyver ne praefentáltaíTék; hanem ha Generálifok, 
vagy Tifztek mennek, kiknek az ember tartozik fegyveréhez állani, 
tehát tsak a' lábnál tartasféek. 

28 Az Erőflegben lévő, Markotányosok és Vendég-fogadósokra, 
nem tsak a Regementek vagy Battalliomok Comendántyai. hanem 
a Platz-Majór-is, kemény vigyázáffal légyen, hogy a! meg nevezett 
idő, ós a' Prófofzt vizitátiójja után, minden a' Cafarmában, és 
fzálláfára mennyen, és fenki a' kőz-ember közül, hanem ha functió-
ban volna, és az Ura parantsolatyával magát legitimálná, a' Tfap-
Dobolás után az utzán láttal'lék. 

29 A' Tfap-Dobolás után, akár ki légyen, Világofság nélkül, az 
Uttzán ne-találtafsék, erre a Pattrollirozok leg-inkább vigyázzonak, 
kik a Comendánt javafslásábúl, mikor, miként, és hová mennye-
nek, diíponáltattnak, ugy a Beraitfchaft (vid. pag. 45.) mell nem 
Ordinari, hanem extra ordinari, vigyázás adhibeáltasfék. 

30 Ha a' Nép, valamell eléfség, vagy fzűkséges dolog vásárlására 
az Városbul, ki-kűldetik, mindenkor egy Kőz-Tifzt velek mennyen,. 



és minden megtörténhető egyenetlenséget a' Hajdú, Polgár- vagy 
Várofi-ember kőzött, bőtsűlettel el-távoztaffon, ki-ís meg ne en-
gedgye, hogy a' lakosoknak a Hajdúk galibáskodgyanak, vagy 
valami gorombaságot vigyenek véghez. 

31 A' mi a' Templomban való menetelt illeti, ha a' Nép a' Pol-
gárok vagy Yárofiáknál van fzállva, tehát a' Compániák Puskájok 
és kardgyokkal, Kapitánnyok fzállása előtt őfzve-gyűlnek ; ha pe-
dig a' Casármában vannak befzállitva, tehát azoknak fele Puska 
nélkül a' Templomban vezetik, máíik fele penig mind addig a' 
Casármában marad, meddig az elsők misét nem hallottak, és 
vil'zfza nem jönnek : ezután azon máfodik fele-is a' Templomban 
mennyen. Ez penig minden Regementek vagy Battalliomoktúl az 
egéfz Garnifontúl obferváltafsék, hogy igy az egéfz Garnifon egy-
fzer-is mind a' Templomban ne legyen. 

32 A Garnifonban Comandérozó-Tifztek. Strázsáit mi-illeti. vagy-is 
a máskép oda jövők vagy-is jöttékét, arra kőll-vigyáznyi, hogy 
valamint a' Táborban, ugy itt-is az ő rangjok meg-tartafsék : ha 
penig vidékiek jönnének, úgymint követek, belső-Tanátsofok és 
egyebek kik nem Militárifok, tehát ezek eránt, ő Fölsége Udvari-
Hadi-Tanátstul a' Comendántnak léfzen intimátumja, a; Militári-
foknak penig, Rangjok fzerint, kik valóságoffan a' Garnifonbui 
valók, a' Comendánt maga rendeli, és hogy a' nép fokát ne fárafz-
taffék. egy Strázsánál tőbb Kapujok eleiben nem állíttatik: ós 
mivel hogy a' Záfzlók regen bévett fzokás fzerint, a' Fő-Strázsára 
őfzve hozatnak, és a' Regementek vagy Battalliomok Compániáj-
jánál nem hagyatnak: ezekhez a' közönséges Strázsálta táfon kivűl, 
egy Strázsa fől-fzőgezett Pagnetával rendeltetik ; Maga a' Comen-
dánt, Charakterje fzerint ha Generalis egy-Strázsa fől-fzegezet 
Pagnétával illeti őtett. ha penig O * Feld-Zaig-Maifter, tehát kettő, 
ugyan föl fzegezett Pagnétával. 

33 A' Comendántnak mindenkor a Strázsák mindnyájjan fegy-
verben állanak, ha penig Birodalma a' (Gubernójja) nagy és a' 
Hele Importans, tehát a' Dob-fzó-is hallaflek : A tőbb Garnifon-
bóli Tií'zteknek, ugy mint Stabalifoknak, a' Regement vagy Battal-
liomok Comendántyának a' Fő-Strázsákon nappal egyfzer állanak 
fegyverben, ha penig azon kivűl még vidéki Generálifok jelenn 
volnának mindenkor: ha penig az ő Regementyekbűl némell Tifz-
tek arra vannak Comandérozva, mindétig, valahányfzor azon men-

* Vid. pag. 35. 



nek; A' Platz-Majornak, mivel a' Strázsák directe tőle függenek, 
mindétig a Strázsák fegyverben álhatnának ; de jól-tselekfzik, hogy 
ha ezen igafságával, moderatióval él. 

34 A' * Feld-Zaig-Maiftertűl fogva, fői-felé fzámlálván, a Comen-
dántot az Ordinantzra illet egy Záízló-Tartó; ezen alúl valóknak 
penig egy Furir, és mindenik Begement vagy Battalliomtul egy 
kőz-Tifzt, ha penig a' nem volna, egy jó Gefraiter; A: Fő-Strá-
zsán ha * Mufter-Schraiber jelenn volna. 1. Mufter-Schraiber, 
ha penig nem, tehát egy Furir, és ha a' Regementnél fok Mufter-
Schraiber volna, tehát a' Platz-Majornak-is egy rendeltetthetik. 

35 Ha Feld-Marfchall-Laitinant. és ettűl gradatim föl-felé valamel 
Fortalitium vagy-ErőHegben vagyon az utánna lévő első-Tifzt 
vefzi tőle a' Parolát, ki az után. annak a' kinek illik ki-ofztya. 
a' Garnifon egéfz mivoltát'(detalle) formállya. ugy minden nap regvei 
arrul a' Comendántnak raportumot ád : nem kűlőmben a' Comen-
dánton áll, kedve fzerint a' Parolát kiadni, tfak hogy eí'zt obfer-
vállya, hogy a' Gyalogok Lovafok, és az Artilleria mindenik ma-
gányolTan botsáttoíTék-el, és hogy a' Parola, a' Strázsákon, és ki-
allitott heleken (Poften) az Officiroktul előbb ki-ne-adallék. hanem 
ha a' Kapuk már mind bé-vannak zárva. 

36 A' Garnifonban lévő Regement vagy Battalliomok, minden 
holnap élfolta előtt 3. vagy 4. nappal, Holnapi, és fzolgalat Tabel-
láját (Monat- und Dienft-Tabella) ugy minden 14. nap múlva a' 
Betegek Extractumát, a' Comendántnak bé-adgyák. 

37 A' Cal'armák mindenütt tifztán tartafíának, és minden héten 
kétztzer, kivűl és belül a' fehér-nép által sőpőrtellenek. ez a: Pro-
foft gondviselésére vagyon bizva ; a' mint-is minden Nép Comen-
dántyai, az ErőlTég Comendántyának fpecifice megkűldgyék. mit-
kőlletik reparálnyi, avagy máskép tfináltattnyi, ugy hány Agyat, 
ós Házi-edént vettek kezekhez. 

38 Hasonló képpen a' Fegyver-hazok. Puskapor és egyéb ** Magazi-

* Ez a' Kapi tány mint e g y Buchhal terje , ki rendben vett írásban, 
fől-tefzi minden Tifztek és a' kóz-ember, neveit , fzi i letése b e l é t : A' Ka-
pi tánytúl néki adatott pénzt a' Companiának ki ofztya, a' Kapitány Cor-
refpondent ia i t fo l tattya, és a' Pafzportot , u g y az Abfchitot ó tefzi fői. 

** Magazin, ez ol ly hel , a' hol a' Jófzág provifioi, E leség , v a g y Hadi 
Munit io tartatik. A' Had i -Magaz inum a' General Had i Comi (Tariusra va-
g y o n bizva, kinek Hadi-ComiÍTariulTai, Proviant és egyéb Hadi- fzolgai 
vannak. 



numok, nem csak tiíztán tartallanak, hanem minden jó gondviselés 
és vigyázálTal StrázsáltalTanak, hogy leg-inkább a Puska-por Ma-
gazinumjahoz közel tűz ne-találtaí'fék : ha a' Strázsa hozzájja közel 
áll, Puskájja ne legyen, hanem Ugró-páltzájja (Spring-Stock) egye-
dül. és a midőn fől-marchiroznak. jól meg vizsgáltalíanak. hogy 
Dohány és Tűz-fzerfzam nálok ne-találtaffék ; bátorságol'lább mi-
voltáért. a' közelebb álló Strázsa Patrollya oda kűldefsék, hogy 
láthafsák. ebren van-é az ott álló Strázsa, és nem gyanakodó e' ? 

39 * A' Báí'tyák, város-Árkai, és az Erő Heg . egyéb épületi, nagy 
fzorgalmatoi'sággal. tifztán-tartaílanak, és meg-ne engedtellék, hogy 
valaki, a' mint-is a Strázsák fől-állittása, nem tsak azért legyen-
meg. hogy a' bátorság fzereztelíék; hanem hogy ez-is leg-inkább 
obíerváltailek. 

40 A' Garnifonban, fe Exercitium fe penig egyéb functióra, a 
Comendánt hire és engedelme nélkül, fegyverrel ki-nem-kőll ál-
lanyi. fe Dobolnyi, fe valami gyűlés ne-tartaffék, hanem hogy ha 
nékie előbb bé mondatnék. Ugy hasonló-képpen hogy hamis lárma 
ne-okoztalTék. mulattság kedvéért a' Dob-fzó, né hallallék : azért a' 
Dobofoknak, hogy Magokat exercirozhaffák a' Platz-Majortul, ma-
gányos és bizonyos hell rendelteffék. 

41 Az Artilleria Comendántya, a' Fortalitium Comendántya-
hire és engedelme nélkül, fe Agyukat a' Báftyára fől-és le vonyatnyi, 
fe taratzkokat (Böller) vagy egyéb lövő fzerfzámokat ki-fűttettni, 
vagy-is költsön ki-adni. és hogy ha a' Garnifon erős, vagy fokbul 
álló. a Comendántnak ** Ordinántzul Fegyver-Mefter (Bűchsfen-

* Ez közönséges Techn icus terminuífal , Fort i f icat iónak, h ivat ik mel l - i s 
v a g y Regulár is , v a g v pen ig irregularis ; Regulár i s Fortit icatio az, me l lnek 
egy-koró Oldalai és fzeglet tyei vannak, a' m n t is mindenüt t egyen lő 
erőfsógű, mi nd a' kőz- (Cortne) mind vállos (Flanquen) mind penig a' 
ki-álló (Facies) l iueájján ; ezt Circulus-bé l ehet keri t tenyi , u g y h o g y min-
den fzégleti , annak karimajját érhet ik . Az Irregular i s f u n d a m e n t o m i fze-
rint épittet ik-föl ; de ennek fe Oldalai, fe pen ig fzeg le t tye i n e m egy-korók, 
a' mint h o g y Circulusban fem lehet u g y includáluyi , hogy annak kerület i , 
minden fzeg le t tye i t meg-órhelTe. 

** Ordonnance annyi t téfzen, mint rendelese, törvénnyé , vagy paran-
tso lat tya a' Magif tratusnak. A' mi l i tz ia kőzött, vannak Ordinantz Lovafok, 
kik Quartirjokhul k imenvén , B izonyos napokig a' Comandirozó-Tifztnél 
tartózkodnak, és annak parantsolattyátúl függnek . Miheleft penig Ordo-
nántzok ki-telik, az ő e lőbbenyi Quartirjokra, vifzfza térnek. Ordonnance 
a fegyver-vi feh'i embernél annyi t - i s téfzen, mint a' Fő-Magis tratus v a g y 



Maiíter) adafíek. továbbá femminémű Munitió. vagy más requi-
fitum a' fegvver-házbul a' Comendant afi'ignatiójja nélkül ki-ne-
adallék. 

42 Kűlömben ugy a' Comendánt. mint Platz-Major és Platz-
Laitenant. a' Munitió és eleség Confervatiójjara elégséges fzorgal-
matofsággal vigyázzanak, melre nézve, ugy az Artilleria, mint 
Proviant Fő-Tifztyei a' Comendántnak Menftruatim a' holnap-
fzámi extractufokot exacte bé-adgyák. hogy ezen idő folyáfa alatt, 
mi Confummaltatott, és mennyi 's minemű Statusban mind a' két-
félbtíl még jelen-vagyon ; mivel penig ez nem elégséges, azért 
Időrűl. időre a' Comendánt a' Magazinumokat maga-megvizfgállya, 
hogy igy maga-vifelésével a' tőbbit-is őfztőnozze. Hafonló értelem-
mel kőll lenni a' Fegyver-házrúl-is (Zeig-Haus) 

43 És hogy BékeíTég-idejében, az ErőíTégek Artilleria nélkül ne-
1 egyenek, mindenik Flancken (pag. 78. in adversis literis explica-
tions) a' Fortalitium kőrűl, két Agyú töltve legyen, egyike Gló-
bitsal, máfika penig apró Glóbits és vagdalt vafakkal (Cartachen) 
hogy az utolsóval a' közép Linea (Cortinen) a' Kapuig, a' elsővel 
penig a' ki-álló lineák sőpőrtettheíTenek. mell által minden erő-
fzakos bé-tsapás (Surprise és * Efcaladen) el-távoztatik és a' re-
méntelen ellenség a' kapuktúl. hátra tartatik. 

44 Mi a' ** lietiradát és a' Lárma-Lővéfét illeti, éz a' Comen-
dánt jó vélekedésétűi dependeál. 

Tif/.t reude lés -avagy parautso lat tva , mel lben rendeltet ik, h o g y az ő Quar-
tirjok, nék iek a' Mund-Port ióktul m i t kőlleiTék adni, és ahoz magokat ho-
g y a n alkalmatoztafsák, h o g y valami rendet lenség ne történnyék, és a' 
Jobbágyok romi áfa ól-távoztattaíTék. 

* Efcalade, Lajtorja innepje, ez hálá-adásra rendel tetet t innep, mel l 
Genevában 12. Decembr i s tartatik, mive l Anno 1602, ezen nap a' Savóin 
Hertzegje , Geneva városát , éjjel, mef terséges Lajtorjákkal, mel leket a' 
Franciák Efcal ierfnek neveznek tsak n e m meg- l iágta , azért i l l -mefterség-
ge l a' báftyák m e g - h á g á s a Efcaladenek, hivat ik . 

** Retirada a Mil i t iánál az, midőn a Comandirozó-Tifzt , előtte v a g y 
mel le t te erős e l l enségét láttya, mel le l n a g y vefzede lmét fzem-látomáft ta-
pafzta l lya meg-útkőz ik , azért okofsággal és Manirával népét hátra vonnya , 
é s magát vagy az egéfz-Armádával egyben vefzi , v a g y az A g y u k Lövése 
olá, batorságbau feregét he lhez te t i . I l ly okos Retiradával élt Anno 1695. 
az őreg V a u d e m o n t Fejedelem, a' Be lg iumban. Anno 1704. a Saxoniai 
General is Schulenburg, L e n g y e l - o r f z á g b a n : E u g e n i u s Her tzeg bölts-hada-
kozáfirul n e m emlékezvén. 



45 Továbbá való, hogy a' Comendántnak telles hatalma vagyon, 
minden a' Garnifonban. ugy a' Strázsán, mind az Uttzákon lévő, 
vétkes Hajdú, vagy Lovasokat Ariítomban vitettnyi, és azokat 24. 
óra el-folása alatt megbűntettnyi, és ha a' Circumílantia magá-
val ugy hozná, Hadi-Tőrvent-is reá tartattni; de még-is ezen 
praerogativával úgy éllyen. hogy a' Regementeknek heles-ok ne 
adallek ez eránt a' panafzra. kik idő el-folta után, émbereiket 
a' Strázsárul el-vitellék, és a' Comendánt ítélete és igy illen 
excellivus Hajdú vagy katonák, általa tovább a' Strázsán meg-ne 
tartaíTanak. 

46 A' Foátalitium Comendántya kőteleflege Generáliter az, hogy 
a' néki adatott instructióban ítricte el-járjon, az alatta lévő Gar-
nifon főn-tartásárul, fzorgalmatos gondot-vifellyen, a Tifztekel 
tsőndes és engedelmelTen bánnyék, ós azokat Comandirozza: a' 
Népet héjjában-való munkával és fzámtalan i'zűkség-nélkűl való 
vigyázás vagy Strázsával. Bereitschaft és Comandóval ok nélkül 
ne fáraízfza. ugy annál inkább azokat maga Udvari vagy privat 
l'zolgálattyára ne hajtsa. A' Regementnek Privilegiumja ellen, femit 
el ne kővelíen. minden Dolgokban jó maga-vifeléft és rendeléseket 
tartson ; az alájja adattattaknak jó példával légyen : minden enge-
detlen fősvénség, és Duzskálkodáft el-távoztalta : avval a' mi őtet 
illeti, meg-elégedgyék: a' Polgár, vagy várofiakat az ő elefég-
kereskedés és utazáfokban ne-gátollva; hanem a' mennyire lehett-
séges azok kedvét kerefíe. In Specie arra vigyázzon, hogy fenkinek, 
ki nem Militaris. Strázsa Szálláfa eleiben ne adalTék: hasonló-
képpen a' Fő-Hadi-Comiffariusnak. és egyéb hafonló Militarius-
fzeméleknek. midőn a' Strázsa elölt, által-mennek, a' fegyver ne 
praefentáltolTék; még annál-inkább a meg-neveztek. ugy a' tőbb 
kis-General-Stebalis. fzemélek, és az alatt levő Tábori Doctor, 
Barbél, Temetéfekhez nép. ne Comandiroztaflek. vagy azok és 
Hitves-Tárfok teftye a kőz-Tiíztek által ne-vitellék. Ellenben tél-
ies fzabadtsága légyen a' Garnifonnak, Regementeknek és abban 
lévő Fő és kőz-Tifzteknek, kőz-rendeknek, etel és itallal kedvek 
fzerint, magokat provideálni, és igy fenkinek meg ne prarantfol-
tafsék. hogy itt vagy amott fzerezzen magának. 

47 A' Platz-Majór mindétig vigyázálTal légyen, mind azokrúl, 
mellek a Strázsákon, és a' Városban tőrténnek, nem tsak a fzokott 
időben, hanem azon kivűl-is, ha fzűkség magával ugy hozná, irrás 
és fzó-által válofztott (Raportumot) adgyon : a' Garnifon Tifzteivel 
jó egyeltégben éllyen, ós azokat illy jó móddal, hivatallyok vég-



ben-vitelére ösztönözze, hogy ha Strázsájok-és ki-állitott heleken 
(Pölten) kötelelTógek fzerint, mindeneket végben nem vifznek, 
azonnal a Comendántnak meg-mondgya. hogy igy, ez által a' Nép 
Comendántyait, kik a' Garnifont formállyák. kötelezze, hogy Tifz-
tyeiket hivatallyokra sőréngelTék : és valamint ez-előtt jelentetett, 
a' Comendántrúl, ugy leg-inkább a' Platz-Májor, fe a' fegyver-
vifelő. fe a' városi ember ellen. Pallió vagy irigységgel ne-legyen. 
vagy-is engedettlen Uzsorájját ne mutafla; hanem inkább fzelidt-
ség és tsőndéflegel mindeniket bivatallyában meg-tartson. hogy 
igy mind a' két féletűi bötsűletben tartalTék, mellben a Garnifon-
nak nagy fortéllyá vagyon. Mindeneknek fölötte, minden eftve, 
mind azokrul, mellek a' Garnifonban történtek, a' Comendánt-
nak irva bé-jelentéft. Strázsa Tzédulával (Wacht-Zettl) együtt 
adgyon. melly regvel-is, miheleft a' Strázsák fől-váltottanak, meg-
légyen. 

48 Továbbá, a' mi a' Platz-Májor kötelelTégét vagy hivatallát 
illeti, tehát a' midőn ezen Tifztséget el-nyeri. Ő-Főlsége Udvari-
Hadi-Tanácsátul nékie Oktatáe adatik, hogy mihez kőlleíl'ék Magát 
alkalmaztattni. ez mind ezeken főllűl, leg-inkább azon áll. mint 
a' Comendánt az idő mivoltához és előadandó Conjuncturákhoz ké-
peit, a' Platz-Major hivatallyát, fzűkségesnek itéli lenni, mellhez-is, 
ugyan al'ztat. bőlts elméjje fzerint, igazgazgalfa. 

A' Hadi Törvény ARTICULUSSAI. 
1 Eleinten. a' Mi Hadi-Népűnk. Nékünk Magyar és Tfeh-Orfzág-

Királlyának és egéfz-Birodalminknak magát, le-kőtelezze, fogadgya 
és megeskűdgyék, hogy Nékünk és Orfzáginknak biven fzolgál : 
a' Mi-tűlűnk eleikben adatott Generálisnak. Oberfternek és Tifz-
teknek. kiket mi rendőlűnk, engedelmeskédik. és valamit ők. a' 
mi és Orfzágink ellen ségi ellen parantsolnak. végben vifzi, es ma-
gát ugy viseli, mint bőtsűletes Hadi néphez illik. 

2 A' ki pártot űt. árulkodik, vagy abban meg-tapafztaltatik, ez 
illyetén. minden kegyelem nélkül, az életét el-véfzejti. 

3 Ki az ő Tii'ztyének. a' Comandó dolgokban ellent áll, ós 
annak nem engedelmeskedik, élete el-vefzfzen. 

4 Minden hadi-ember, Iítentelen fzavaktul és Tfelekedettűl ma-
gát ójja. és a' Győződelmet az ellenség ellen, az Iftentűl kérje, 
ugy ha az Ifteni-fzolgálatra doboltatik, meg-jelennyék. el-se-is mu-
latta : ha pedig valaki káromkodik, vagy Iftenlenséget él-követ, 



teltében és élete el-vefztésével, megbüntettetlek az Oberfter, vagy 
a' Tőrvény ítélete fzerint. 

5 A' Markotányofok, kik Ifteni-fzolgálat, alatt, bort, fzőrt vagy 
Eget-bort, Pálinkát árúinak, az illen italok tőlők el-vétellenek, 
ezen főllűl vagy pénzkárával, vagy másképpen meg-bűntetteí'fenek. 

G Minden Hadi-ember, fegyverére jó-gondot vifellyen, és al'ztatt 
fe fel ne adgya, fe penig el ne zálogitsa, nagy büntetés alatt. 

7 Duellum, vagy viaskodás, fe a' Tifztek, fe kőz-nep és fzol-
gálatban lévők által élet el-vesztése alatt, végben ne vitetődgyék. 

8 Ugy azok-is, kik fecundánfok vagy a viafkodók fegittői, ke-
mennyen meg-bűntetteí'lenek. 

9 Minden gyilkoi'fágok, ember-őléfek, Halállal bűntetteffenek-meg. 
10 Minden Iftentelen-gonofz-tfelekedetek (Malefitz-Tbaten) a' kinos-

balálos-tőrvény rendeléfe fzerint az Orfzágoknak, meg-bűntet-
tel'fenék. 

11 Paráznaság, főrtelmel'fég, kurvaság és a' Terméffet ellen lévő 
fzűzetlenség, az Orfzágok kinos Törvénnyé rendeléfe fzerint, meg-
bűnterteffék. 

12 Semmi-nómű kurva, le a' Táborban, fe a' Quartirban, Garni-
fonban rendőlendő büntetés alatt ne tartaffék. 

13 Lopás, tolvajság ugy a' Tábor mint Garnifonban, keménnyen 
megtiltaffék : ollatón Tolvajságok, mellek vifzfza-térittettnek, vagy 
azok vifzfzatérittésére ut, és mód mutatott, a Delictum circum-
ftantiájja fzerint, a' Hadi-Tőrvény itélete-képpen, leg-alább ke-
mény fogsággal, vagy Utzán futás-vefzfzőzés által, meg-bűntetteí'lék. 

14 Kik az Artilleria, Munitio, fegyver, kófsűlet és efzkőz tár-
házat, item Profont ós Tár-fzekereket meg-lopják, ítélet fzerint 
halállal meg-bűntetteflének. 

15 Ha egy pajtás a' máfikat vagy fzolga, Urát meg-lopja, ítélet 
rendelése fzerint, fől-akafztal'lék. 

16 A' jó-akarónk ós jó-barátink Orfság 's-jófzágaiban, ki gyújto-
gat, ós éget, tűzzel büntetteífók meg. 

17 Házok, Defzkábul-tfinált kerületek, fövények ós gyűmőlts-fák, 
fe le-ne-tőreffenek, fe meg ne károfittaffanak; hanem ha az el-
kerül hetettlen fzűkség magával ugy hozná. 

18 Ki fzántó-főldeket, Réteket, kerteket akartva el-ront, adandó 
itólet-fzerint, meg bűntettei'fék. 

19 Uton-fofztók, gyilkolok, kerékben tőrefíének. 
20 Mell-tifzt az illetón fofztásbul, réfzesűl, mint uton-fofztó és 

gyilkos, megbűntetteffék. 

Hadtörténelmi Közlemények. 17 



21 Minden nyilvánságos erőfzak, halállal bűntetteffék. 
22 Ugy azok-is, kik az illeténre másnak utatt nyitnak, hal'onló-

képpen megbűntetteffenek. 
23 Ha ki máfikat ízidgya és bőtftelenitti, pénz le-tételével, és 

megkővetéffel meg-bűntetődgyék. 
24 Ki hamiffan eskűfzik, annak a' két-ujja el-vágaffék. 
25 A' Bofzorkányság Tűzzél bűntetteffék. 
26 Ki a' valóságos és tifztességes Comandónak ellent áll, ugy, mint 

a' Pártütő meg-bűntetteffék. 
27 Senki élete vefztés alatt, gazdájján ne erőfzakoskodgyék. 
28 A' minemű fzállás vagy hell, Furir által kinek-kinek rendel-

tetik, nagy büntetés alatta avval meg-elégedgyék. 
29 Senki, akárki légyen, az Erőffégen vagy bé-fántzoláfon máfutt 

ki ne járjon, hanem a' fzokott kapukon és helen, élete el-vefz-
tése alatt. 

30 Senki a' Táborban, vagy Garnii'on és Erősségben, Kapitánnya 
hire nélkül, Companiájjátul, étzakán által, ki-ne maradgyon, élete 
el-vefztése alatt. 

31 A' mell Dobos Companiájjátul el-áll, bőtsülete el-vefztésével 
a' Regementűi, él űzetteffék. 

32 Ki az ő Strázsáját el-mulattya, val'fal és lántzos-bilintfel, ugy 
viz és kenyérrel, vagy a' Circumftantia fzerint, bűntetteffék. 

33 Ki réfzegen a' Strázsára fől-áll, Vaffal és bilintses lántzal 
bűntetteffék, vagy-is, bőtsülete el-vefztésével a' Regementűi el-űzet-
teffék. 

34- Senki, minek-utánna a' Strázsák fől-állittattak, ne meréfzely-
lyen, kiáltáffal, viaskodáffal vagy lővéflel, lármát tfinálnyi, élete 
el-vefztése alatt. 

35 A' Tifzt, ki a' Mezőnn, Táborban, Garnifonban, Báftyákon, 
és ki-állitott Strázsa belem, valamell Erőffégnek. Strázsára állít-
tatott, jó rendeléseket tegyen, és arra vigyázzan, élete el-vefz-
tése alatt. 

36 Minden a' Strázsákat, érdemek ízerint bőtsűllye, ki ez-ellen 
vétt, keménnyen meg-bűntetteffék. 

37 Ki a' Strázsára mér támadnyi, és arra kezét emelni élete el-
vefzteffék. 

38 Ki a' Patrollára fegyverét fogja, vagy fzegezi, élete el-vefz-
tefsék. 

39 Ki Strázsájján el-alufzik, akár Tábor, akár Garnifonban, vagy 
minek előtte fől-váltattnók, helérűl el-megyen, agyon-lővetteffék. 



40 Hafonló büntetés alatt légyen a' Tifzt-is, ki vifitalláskor Strá-
zsájján nem találtatik. 

41 Ki az Ellenséggel correfpondeál, vagy hartzolnyi 's-viaskodnyi 
nem akar, mint párt-ütő és árulkodó, meg-bűntettefTók. 

42 Ha valamell Erőffég, (mell az ellenségtül kőrnytíl vétetett) 
Comendántya, valamely Tifztyei vagy hajdúi és lovafi súsógásait 
éfzre-vennéi, hogy a' fől-adásrul fzollanának, tehát azt, vagy azo-
kat, félre viteffe. 

43 Ha valamell Comendánt, reá bizatott Helet 's Erőfféget, fől-
adgya, életét él-vefzti, és a' kőz-népkőzűl, ha annak oka; Minde-
nik tizedik megőleffék, a' többi felmáknak tetetteffcnek. 

44 Az el-fzaladott, vagy által-futók. ha meg-ragadtatthatnak, fől-
akafztattaffanak. 

45 Ki fulos-okok nélkül, ha-fzokás fzerint doboltatik Companiá-
jánál nem találtatik, vaffal és bilintfes lántzál meg-bűntetteffék. 

46 Minden párt-ütők, árulkodók és azoknak fegittői, kegyelem 
nélkül főlakafztaffanak. 

47 Ha ki valamell fzót-ejt, mellbűi pártütés kővézkedhetne, a' 
dolog mi-voltához képeft, élete el-vefztessék. 

48 Mi egéfz feregek, vagy Companiak az ütközetben kőteleffé-
geknek eleget nem tefznek. azok tifztyei, ha annak okai, bőtsűle-
tek és életeket elvefztik. 

49 Ha penig a' kőz-népet illeti, a' vétkeffek kőzűl mindenik tize-
dike fől-akafztaffék, a' többi penig a' leg-vefzedelmeffebb beire 
Comandiroztattasfanak. 

50 Azon Záfzlók vagy feregek, kik mezei Sántzok és Kedouttá-
jokat elhadgyák, minek előtte 3. Oftromot ki állották, és fegittsé-
gek nem érkezett, fe a' nép vefzedelme még nem láttotott, hasonló 
módon meg-bűntetteffenek. 

51 Ha egefz fereg pártot-űtőtt vólna, azok 6. hét alatt, három-
fzor Citaltasfanak, és azoknak bátorságos késerés igérteffék és 
meg-is tartaffék, ha magokat menthetik, jó a' jó, ha pedig nem. 
tehát mindenike, ha meg fogattatik, fől-akafztaffék. 

52 Ha a' Battallia vagy Tsatára kél a' dolog, fenki ne praedály-
lyon, hanem ha az ellenség tellefféggel meg-verettetett vólna, kí 
ez ellen vétkezik, minden confideratió nélkül. Tií'ztyétűl fegyver-
rel által veretteffék. 

53 Minden Rabok a' Generalitáfságnak adattaflanak, Ítélendő 
büntetés alatt. 

54 Se Obefter, fe Uberft-Laitinant, fe Eő-Strázsa-Mefter fe egyéb 
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Tifztek. Hajdúi vagy alatta valóik füzetesét, réfzit, profuntyát, és 
több a' félét, meg ne tartóztafsák, ki ez ellen vétt, az Tifztt-
?ége ós bőtsűletitűl meg-fofztatik, ugy el-kerűlhetettlen meg-bűn-
tettetik. 

55 Mell Kapitány a' Muftrát meg-tfalta, az, mint bőtftelen. 
Tifztségétfíl meg-fofztattaffék, és mint hamis hitű, meg-bűntet-
teffék. 

56 Ha az ütközet vagy egyéb Occafiókban, némellek el-eftenek, 
azoknak nevei azonnal a' Generalitáfságnak hirűl adafsznak. 

57 Egy Kapitánynak fe legyen fzabad, a' Generalitás hire nélkül. 
Hajdút fzabadón bottsáttanyi. 

58 Senki, fe Fő, fe alatson renden levő, akár ki legyen az, ne 
merófzellyen ezen ARticuluffáink ellen vétkezettett, tsalárdul és tudva 
fői fogadni, tartóztattni, és el-rőjteni, bőtsűleti és Tifztsége, vagy-is 
élete el-vefztése alatt. 

59 Hogy ha fzűkséges volna, hogy ezen Articulusokhoz több 
tétettnék, vagy meg-változtattattnék, és az ugy, mint ha ezen Arti-
culusokban volna, meg-tartaffék. 

60 Ezen Articulusok, hogy mindeneknél tudva legyenek a' Rege-
mentek és Companiáknak, valahányfzor fzűkségesnek láttattnak 
lenni a' Regement Auditor, vagy Tőrvény Iró-I)eákja által, el-
olvaftaffék. 

Közli: Dr. SZENDREI JÁNOS. 


