
MAGYAK HADISZABÁIYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

I. 

A MAGYAR LOVASSÁG REGULAMENTUMA 1722. 
Esküvés. 

OGY azért ezen előttem ell olvassott es tőlem jól megh 
értet articulusokat1 minden csikelyeiben hiven emberül, 
s álhatatossan megh tartom igazán fogadom; Isten 
engem ugy segélyen és a szent evangelium Jesus Xtus 
Urunk által Amen. 

Seqvuntur variae formulae juramentorum. 

Supremi vigiliarum praefecti. 

Én N. N. esküszöm ezen közönséghes punctumok és articulusok 
mellet, hogy ezen tekintetes regimentünknek nem csak mindennémő 
emolument urnára s tisztességliére igyekezem , de történendő hadi s egyéb 
szolgálatokban is az kiadandó parancsokhoz képpest eghéz tehetsé-
gembül olly industriával s fervorral alkalmaztatom és viselem maghamot, 
amit (így!) Pöllséges Urunk hasznyát legjobban elől mozdithatom, 
kárát petligh ell távoztathatom, mindenekben előmben tétetet oberster 
s oberstlaidinontis urunknak respectusát és rendeliseket illyendő enge-
delmességgel magham előt viselvén. Valamint hogy Isten engem ugy 
segéllyen és a szent evangelium Jesus Xtus Urunk álltai. 

1 Az előző fejezet a «Hadi Articuhisok»-at tartalmazza hatvan pontban. 
Ennek közlését azonban feleslegesnek tartottam, mert a régi hadi czikkek több 
ízben megjelent szövegétől (Lásd Hadt. Közlemények 1891. évf. 569 — 574 lap. 
1892. évf. 4 1 5 - 4 1 9 . , 1893. évf. 5 5 7 - 5 6 4 . s végül jelen évfolyam 2 5 6 - 2 6 0 . lap.) 
egy-egy szóban különbözik mindössze. 



Capitanei. 

N. N. esküszöm ezen hadi artieulusok mellet, hogy ezen tekintetes 
regiment abban concredált compagniámnak javát és böcsületit propa-
gálni nem csak, de az interveniáló hadi s más féle szügséghes szolgála-
tokat is olly punctualitással minden erőmbul observállyom és víghez 
viszem, amint Föllséges Urunk hasznat feő képpen gyarapíthatom, 
kárát pedig evitáltathatom. Élőmben helyhesztetet oberster, oberst-
laidinont, oberstvachtmaister urainknak illendő parancsolatinak és ren-
delisinek minden respectussal engedelmeskedvín. Isten engem ugy sze-
gillyen és a szent evangelium Jesus Xtus urunk által. 

Locumtenentis. 

N. N. esküszöm ezen hadi rendelisek mellet, hogy az tekintetes 
regimentnek java hire s neve fönt tartásában, a közt pedig kapitan 
uram után a compagniára való jó gondviselisben és minden occurálható 
hadi s afféle hivatalyos szolgálatokban olly zelussal és embersíggel 
foghom magamot viselni amint Föllséges Urunk hasznát főképpen sza-
poridhattom, kárát pedig leg inkáb ell térithetem. Élőmben rendeltetet 
oberster, oberstlaidinont, oberstvachtmaister s kapitan uraknak paran-
csolatihoz minden fégyelmetességgel kötelyesseghem szerint magamat 
alkalmaztatom, Isten engem ugy szegíllyen és az szent evangel um Jesus 
Christus Urunk által. 

Vexilliferorum. 
Praevia instructioja és szügséghes tudománya, hogy az obersteri-

nek, oberstlaidinant, oberstvachtmaister s egyéb előte járó tisztek-
nek respectusit böcsületit mind önnönmagájét fönt tartván s azok 
parancsolatinak illendő képpen obediálván ezen reá bízattatot lebegő 
jelire az Compagniának, az zászlóra, olly gondot viselyen, hogy va-
lami kár s defectus abban ne essík : aztot a mezőben vagy akármi 
más occasiokban az ellenség ellőt kezibül ki ne bocsássa, hanem maga 
visellye ós ellenkezíseken, harcsokon lebegve maghossan feli tarcsa, hogy 
az alatta valói láthassák, ahoz, talány ell vitettik volna, alkalmaztat-
hassák magokat, mellyek közt kísseb légyen a zászlóját darabokra 
szaggattatni sőt inkáb magát abban bele takarni és avval egyűt az 
életit is elveszteni hogy sem az ellenséghet abban részesültetni, mert 
ugyanis nagy es reprehensibilis csúf ós gyalázattyára válik, ha minden 



méltó ok nélkül ex pusilanimitate az zászlóját ell veszti és az még 
életit salvállya a honnénd : 

N. N. esküszöm azzal hitem szerint fogadom, hogy ezen kezemben 
adatot s reám bízattatot zászlónak mind emberséghes és böcsületes 
hadi ember gondgyát viselem, a mellyet minden tétovázás nélkül olly 
formán amint fölleb instruálta ttam mint halaiig meg állvok és utolsó 
csöp víremíg megh őrizni s oltalmazni foghom ; Isten engem ugy szegély-
Íven és az szent evangelíüm Jesus Xtus Urunk által. 

Gregariorum. 

Mi vagy én (ut occasio) fogadgyuk és igaz hitünk szerint esküszünk 
az mindenható Ur Istenre tellyes Szentháromságra ezen testi fogadá-
sunkat : hogy a mi Föllséges Római császárunknak Magyar ós Cseh 
országi király kegyelmes Urunknak és a szentséghes római birodalomnak 
hiven szolgájunk. Eő Fölsíghe miat minden nimő Generálisoknak ós 
tisztviselőknek, mellyek most vagy jövendőben eő Fölsíghe kegyelmes 
akarattyábul vannak és lesznek, engedelmeskedünk és valamint eö 
Fölséghe nevivel parancsolni fognak hiven véghez viszük ; nevezet sze-
rint s kivált pedig oberster, oberstlaidinant, oberstva cht ma ister egyéb 
tiszt uraiméknak szavokat megh fogadgyuk és azoknak böcsületeket, 
tiszteleteket fönt tartyuk: Macsérozásban, strásákban és egyéb hadi 
hivatalyokban az ellenség, elejben s elleniben, ütközetekben, várok megh 
szálásában, ostromokban, csatágban s más törtínetekben ejel s nappal, 
mint vizén, szárazon, gyalog és lóháton, valamint a dolog magával hosza 
és föllséges Urunk szolgálattya kívánni fogja, derekassan ós emberül 
magunkat viselni fogjuk. Ezen előnkben a dot hadi articulusokat minden 
punctumiban megh tartyuk, ha Fölsiges Urunk és szentsighes római 
imperiumnak ellenségi ellen szolgálatunkat megh nem vontuk és azokkal 
mi szövetsigliet vagy barátsághot nem vettünk, sőt minden tehetsí-
günkbül böcsületesen és vitizül ellenek harczolunk és hadakozunk : soha 
regimentünktül compagniáktul avagy seregünk és zászlónktul ell nem 
távozunk ha nem azokkal együt. maradunk, jelen leszünk s velek egyet 
értünk, minden törtinhető szolgálatokban magunkat elő állittyuk és 
azokban engedelmessel! hiven és alhatatossan valamint emberséghes 
és böcsületes jó vitéz emberhez illik, ell járunk, erőnk és életünk fogyatig. 
Isten minket ugy szegéilyen és a szent evangeliuni Jesus Kristus Urunk 
által. 



Imádsága akár mely vitéznek. 

Örök mindenható Ur Isten Mennyei Attya, érne a te sz. akaratodbul 
itt vagyok ezen külső állapotban, kötelességhem szerint fejedelmemnek 
szolgálattyára, bizonyos lévén benne ezen engedelmessigem teniked is 
tecsisedre légyen, de mivel azt is bizonyossan tudom, hogy mint hada-
kozó, vagyis hadi ember senki sem üdvezülhet, hanem egyedül mint 
igaz kereztén ; azért ezen engedelmesseghemben, mint valamely jó cse-
lekedetemben éppen nem bizakodom sőtt inkáb tiszta igaz szévembűl 
hiszem, hogy csak az te édes Fiadnak az en Uram Jesus Kristusomnak 
drágalatos szent vére, mellyet érettem ártatlanul ki ontot, váltót megh. 
az is üdvözültethet ; arra kivánok tehát ezen előttem levő hadi szolgá-
latomban s mindenkoron is élni s halni, téged én ídes Istenem buzgó-
sággal kérvén tares megh és erősicscsed az ezen hitemet az te Szent 
Lölköddel s adgyad, hogy minden rosz erkölcset s kegyetlensighet ell 
távoztathassak és az ártatlanokon szanyákodhassam : éjiemben kegyel-
mes uram ellensigi ellen kemin es bátor szivem, jó eghissighem s állandó 
vígh kedvem lehessen, hogy az által az hazának oltalmában s gyarapo-
dásában principálisom igaz igyének fönt s-megh tartásában pedigh 
akinek ezen hadakozásban szolgálok mint böcsületes vitéz ember ember-
kedhessem, az Te szent nevednek dücsősigire, lölkömnek pedigh örök 
üdvössigire, az Ur Jesus Kristus által. Amen. 

Közli : Dr. TÓTH ZOLTÁN. 

. I L 

A KHEVENHÜLLER-FÉLE HADI UTASÍTÁS. 

(Tizenhatodik köz lemény. ) 

A Regement Esküvése. 

Mi N. N. eskűfzúnk a' Mindenható Iltenhez, i'zeméllűnkben igaz 
esküvéffel, mind azokra, mellek nékünk parantsoltatnak, és mi, a' mi 
hivatalunkat illeti; Elöfzör, a' mi Fölséges koronás Királynénknak. 
MARIA THERESIÁnak. mi kegyelmes Afzfzonyunknak, kit Ilten oltal-
mazzon : az után a' Mi Főinknek; minden Refpectus és engedelmef-
séggel az ö fzeméllyekbez lévén, azok Orrderjeit, parantsolatitt, vagy 
Marciiban, vagy Strásán, vagy más fzolgalatban, nappal és éjjel meg-
fogadgyuk, és kéfzfzek leízünk az ütközetekben, az ellenség ki-tsapási-
ban, tsatákban, Vár-viváfokban, vagy egyéb alkalmatofságokban, vala-



mint magokat eló-adgyák, fzolgálattyára Fölséges koronás Királnénk-
nak, mint Ilten félő Vitéz férfiak, mint Tifztek és hiv hajdúkhoz illik, 
és a' bötsűlettel egyez, magunkat meg-mutattni, az el-olvaftatott 
's-publicáltatott Articufokat telle ff ége Ifen meg-tartani, és a' Királnénk 
ő Fólsége Orfzági 's birodalmi ellenségi ellen, minden bátorsággal és 
mentség nélkül, kötelefségűnknek eleget tenni, femminémű Correspon-
dentiát az ellenséggel nem tartunk, és foha Regementűnk 's Záfz-
lónktúl el nem állunk, hanem annál meg-maradunk, és az alatt holtig 
mindenkor minden tehettségúnkbűl, igazán magunkat jól visellyűk, 
a Táborban, Garnizónban, vizén és fzározon, vagy más elö-adandó 
alkalmatosságokban, 0 Főlsége koronás Királnénk, Orfzágai és biro-
dalminak, meddig erőnk és életűnk fzolgál, magunkat hiven meg-
mutattyuk. 

Iften minket ugy-fegéllyen, és az 0 Szent Evangyéliomja. 

Némelly Hadi Bólts Intéfek. 
1 El-kerűlhetlen í'zűkség nélkül, fenki magát nyilvánságos Há-

borúban ne erefzfze, mivel ez Auguftus Tsáfzár Ítélete fzerint any-
nyit téfzen, mint Aranyos-horoggal horgáfznyi; hanem, midőn 
Hadakozás által, a' BékeíTég, kereftetik. 

2 Hogy ha az Ellenség az Orfzágban bé-tsap, a Pafl'usok penig 
jól provideáltattak, jobb bizonyos és alkalmatoflabb ideig, a' Város 
és Sántzokbul őtett károsittani, mint fem véle mingyárt meg-űt-
kőzni, mivel annak fzerentsétlen kimenetele után, könnyen az 
egéfz-Orfzág, nagy veszedelemben ejthetik. 

3 Jó avval tartanyi, ki a' mi Ellenségünk jó-akarójja, hogy igy 
ezen baráttság erejével, annak indulattya és akarattya annál-
kőnnyebben, érteheztettheílek. 

4 A' Hadi-Sereg az ErőlTégben magát bé-ne zárattaffa, hogy igy 
azon kivűl fzabad keze leheffen, és mindenütt az Orfzág Oltal-
mazását, úgy az Ellenség el-űzését lehettséges móddal fzerez-
helTe. 

5 Kinek nagy-ereje nintsen, ós Néppel nem toldhattya, annak 
igyehezete ne legyen, hogy Háborúban fok Várak és Erőítégek alá 
fzállon, mivel az által gyakran a' Tábor nagy ereje el-romoltatik 
és majd femmi ollas a' Háborúban nem találhatók, mell által 
annak hatalma könnyebben meg-lankadtalTék, mint ha az Erőffégek 
alatt fokáig kőll hevernyi. 

6 Jobb oil ErőUéget, mell az Orfzág oltalmára fői építtetett, 

Hadtörténelmi Közlemények. 3 0 



próbált és gyakorlott jobbágyokkal, mint vidéki néppel, meg 
rakni. 

7 Hogy ha valamell Tábornak nintsen kedve az Ütközethez, 
avval ellenségének nagyobb fzarvát támafzt, és igy az Armáda 
vezfedelem nélkül nintsen. 

8 A' Tábor, bogv ha fokáig egy helen fekűnnyi, tehát, egéiléges 
beire állitaffék. 

9 011 békeffég, mellett az ember pénzen meg-vehet, fzokás fze-
rint nem telik annyiban, mind ha liofzfzas hadakozáfTal kőlletik 
áztot fzerezni. 

10 A' háborúnak ritkán fzokott oll-ki-menetele lenni, mint a' 
minéműt az ember vélt. 

11 Ha az ellenség az Országbul ki nem vetetődhetik, azon kőll 
iparkodnyi, miként lehelTen annak-Orfzágában, vagy külső Quar-
tirjában bé-tfapni, hogy igy kinfzeritteffék annak fegittségre menni, 
és igy az Országbul ki-takarodni, vagy penig erejét el-ofztani. 

12 Soha az ellenséget meg ne veffe fenki, ha fzintén magát teteti-is 
mint ha félne, mivel nem tudhatni, nem de nem fortéi vagyone 
alatta el-rőjtve. 

13 Hogy ha a' Hadat Comandirozó, A.rtzélottyait és ErőJTégeit maga 
megfzemléli, tehát mindeneket nagyobb félelemre és vigyázásra 
ösztönöz, a' mint-is a' hibányofságot jobban tapafztalhattya, és igy 
hamarébb eleit veheti. 

14 Midőn nagy Erő Hegek Vittattnak, tehát a kűrnyűl fekvők 
és oftromlók; az étzakai-ki-tsapáftul leg-inkább tartsanak, ós 
arra Egi háborúkon ugy sőtétt étzakakon, annál jobban vigyáz-
zonak. 

15 Etzaka, leg-főkép háború időben, az Erőffég egyik kapuja fe 
nyittaffék meg, hanem ha bizonyos nagy-okai volnának, és az 
ember valóban tudgya, hogy ki légyen az, a' ki bé-kivánkozik, 
és akkor-is elegendő vigyázáífal, mivel vaktában binnyi. nem 
illik. 

16 Jobb hadierejót az embernek ennyihány réfzben venni, hogy 
fem együtt tartanyi. ne talán az élés el-fogyásával fzűkséget annál 
hamarébb fzenvedne, és el nem tartatthatnék. 

17 A' Tábort egy könnyen sántzolás nélkül pufztán nem kőll 
hagyni, ha fzintén a' vefzedelem oil nagynak, nem láttatnék-is. 

18 Fortélos békellég kőtéfi háborúban foha meg ne vettelTenek 
ha fzintén a' fegyver diadalma tapafztaltattnék-is. 

19 Az Egyenetlenség és Vifzálkodás könnyebben el nem távoz-



tattatthatik, hanem ha a'népnek fűzetése és táplálása heleíTen ki-
fzolgáltatik. 

20 Ha valamell Tábornak az ütközet alatt fegittsége érkezik, 
avval az ellenség gyakran meg-rémittetik és némelkor meg-is fut-
tamtatik, leg-inkább ha bizonyoffan nem tudhattya a' fegittség 
fzámát. 

21 Leg-inkább akkor kőll az Ellenségre űtnyi, midőn leg-bátrab-
ban vagyon. 

22 A' Tábor Fő-Vezérje fzeméllyére, mindenkor jó-vigyázás legyen, 
ki-is magát egy könnyen vefzedelmnek ne-botsáíTa, mivel 0 az 
Armáda (mint-egy Lelke) a' mint-is a' fzeréntsétlenség leg-nagyobb 
akkor, mikor a' Fő elnyugfzik. 

23 Jobb a' kőrnyűl-vett Erősségnek inkább fegittséget nem-igérni, 
mint fem ajánlanyi, és afztat meg-nem tartanyi; mivél ez által a' 
benn lévők meg-tsűkkennek, és igy az egyezésre nékiek alkalma-
tofság adatik. 

24 Hogy ha az Armádánal, az Ellenség felül valamell rémülés 
akarna fől-lobbani, tehát a Tifztek, egyben-hivatásával idejen, meg-
fujtaffék, és a' Népnek bátorság adallék. 

25 Ha Jobbágyok a' Hadi-fogáfokban jól-gyakoroltattak, és ahoz 
fzoktattak, azokkal mindétig jobb az Ellenségre menni, mint fem 
vidéki kűlsőbeliekkel. 

26 Az Ellenséget étzaka hi hivni, és arra ütni, vefzedelmes, leg-
inkább ha a' hel és főidnek fekvése nem tudatik. 

27 Igen nagy fortéi az, ha az ember, reménségén kivűl uj talál-
mányókkal és vidéki fzerfzámokkal az Ellenségre mehet, mivel 
ahoz magát egy hirtelen fői nem találhattya, és nékie ellent nem 
álhat. 

28 Ha a' Tábor Fő-Vezérje magát népére kivánnya bizni, azok-
kal hiven bánnyék, és nékiek elégséges eleséget fzerezzen, mivel 
ez által kedveket nyeri, és igy nem tsak teftyeket hanem akarat-
tyokat ós fzíveket magákoz vonfza. 

29 Miheleft az Ellenség az Orfzágban valamel erőfféget el-foglalt. 
a' kőzél lévő erőffégek jobban meg-rakadtaffanak, és a' mi fzűk-
séges, rendelteitek hogy igy, ha tovább akarna terűlnyi, igyeke-
zettye végben vitele, nékie annál inkább fuloffabb legyen. 

30 Hogy ha az Armáda Marchbann vagyon, mindétig valamennyire 
lehet, Lovasok előre kűldetteíTenek. kik az ellenség állapottyárúl 
elégséges liirt foghaffanak. 

31 A" Táborban az embernek magában el-végzett fzándékát, el-



tőkéilett akarattal végben vinni, nem illik; hanem ha az idő-
mivólta egyfzer-is mind javáslaná : Mivel alkalmatlan időben, ar 

fzerentsét fartattni, jele a fzerentsétlen meg-vakittatott elmének. 
32 Ha ki ellenségét éhség vagy más erőfzakkal gondollya meg-

győznyi, nem tselekfzik heleffen, hogy fzándékát hartzra foltaffa; 
hanem há fzorongató okai volnának. Kinek penig erőffebbel vagyon 
dolga, mellet fokára el-nem állhot, annak inkább minden fzándékja 
a' légyen, hogy ellenségével hartzban meheíTen, várván Iften után 
a' fzerentsétűl. 

33 Mindétig az ellenségre vigyázó ízemmel kőll lenni, és annak 
iparkodáfit fzűntelen vizsgáltattni, ha fzintén még távul volna-is. 

34 Ha valamel fzomfzéd Fejedelem vagy Tartomány, nagy hadi 
erővel készül, azonnal kőll fzorgalmatoskodni, hogy annak fzom-
fzédgyai idején jóakáróvá tetettelTenek; ha penig ez nem lehetne, 
tehát elégséges védelmezés ellene kéfzitteffék. 

35 Hogy ha az Ellenség-Orfzágában nagy-Erőffégek meg vetett-
nek, tehát a' fegyver-viselő népnek ne-legyen fzabad prédálni, ha 
az ember azt kivánnya hogy a' tőbb erőffégek-is magokat meg-
adgyák, és vakmerőn, mint kéttségben-eftek ne-oltalmazzák. 

36 Jobb mindétig a' Hadi népet eleinten a' dolog és nyomoru-
sághoz fzoktattni; mintsem a' henyélés és dobzódásra nékiek fza-
badtságot adni, 's-az után a' munkára fognyi. 

37 A' hadakozásban azért nem kőll meg-dőbbennyi, ha fzintén 
valami fzerentsétlenség találná-is magát elő-adni; mivel gyakran ar 

fzerentse megváltozhatik, és némelkor a' midőn leg-vefzedelmef-
febbnek láttatik lenni; a' hol penig fe fziv, fe elégséges segedelem 
nintsen, ottan minden, vefzedelem alatt forog. 

38 Ha az ellenfég meg-veretik és meg-futtamtatik, aztatt minden 
kéfedelem nélkül kőll kergetnyi és nyomoznyi; a' Hadi-népnek 
penig mind addig praedálni ne engedtelTék, meddig az ellenség 
tellefíeggel meg nem veretett. 

39 Az ellenségre mentül hamarébb lehet, reá kőll ütni hogy ma-
gának annyi időt ne nyerheffen, mell alatt erejét és segittségét 
egyben veheffe. 

4-0 Hogy ha valamell Hadi nagy-Ur okos és ditséretes tselekede-
tett, végben vifzen, avval ne fokát tőrődgyék ha fzintén némellek 
nem ditsérnék-is, ámbár bal Ítélettel volnának-felőle. 

41 Valamel nagy-ErőlTég hogy ha meg-vétetik, tehát a' lakofinak 
fegyver ne engedteffék, leg-inkább ha már a' viaskodáft meg-fzok-
ták és a' fegyverrel tudnak bánni. 



42 A' fzorgalmatos és gyakor kémlés által, fokfzor a' Hadban 
tőbb vitetik végben, mint kézi erővel. 

43 Jobb az Ellenség népe kőzűl némel kémeket penzel meg-
nyerni, mint fem maga nyájjábul valakit rendelni; ha penig ez 
meg nem lehetne, és az ember elégségeíTen nem bátorittatthatnék. 
tehát némellek az ellenféghez mint fzőkevények által kűldetteHe-
nek, hogy igy azok által, minden igyekezeti és indulati az ellen-
ségnek, ki-tanultatthaffanak. 

44 A' Battalliom rendelésében, leg-inkább arra kőll vigyázni, 
hogy arra vagy oldalt, vagy penig hátul az ellenség ne-űtheíTen : 
Ugy a' Squadronok-is távul egy-máftul ne-effenek, hogy igy a' 
gyöngébb és vefzedelemben lévő réfz, annál hamarébb, meg-fegittet-
heffék. 

45 Hogy ha az ember, Elleníégével akar hartzolnyi, tehát annak 
ereje tsekélnek ne-tartaffék, hogy igy ez által a nép őtett könnyű 
válra ne végye, sőtt ugy kőlletik magát vifelnyi, mintha két annyi 
erővel volna. 

46 A' Tábor Fő Tifzte mindeneknek fölötte a' Gabonára fzorgal-
matos gondviseléíTel légyen, hogy az kéfz-akartva el-ne pazaroltaf-
fék, vagy rontallék. 

47 Ha ki valamell Erőfféget meg-akar fzállani, jobb arra minden 
erőbtíl ütni, mint fem kevés erővel az alatt fokáig heverni. 

48 A' Táborban mindétig jó-vigyázaffal kőll lenni, mert az ellen-
ségnek, bár fzintón távul volna, nem kőll hinni. 

e 
49 Az Ütközet elvefztését, nagy vefzedelem fzokta követni, azért 

egy hirtelen dolgát az ütközetre fenki nebizza, leg inkább ha a' 
fzerentsétlen kimenetelén az egéfz Orfzág romlása forog. 

50 Az Ellenség ellen gyalázatos rágalmazáft nem illik mondani; 
mivel az által nem hogy meg-veretnék, lianém még jobban fől-
ingereltetik, és gőrjedez. 

51 Hogy ha fzintén leg-jobb katonái volnának-is az embernek, de 
ha próbált Tifztek veik nintsenek, kik őket tudnak igazgatni, tehát 
minden héjányos és vefzedelmes. 

52 A' meg-fzállott Erőffégnek idején kőll fegittséget küldeni, leg-
inkább ha hallatik, hogy az, a' kire az Erőffég nagyobb dolgai 
bizva vannak beteges, vagy meg-halálozott. 

53 A' vakmerőség a' Hadban ritkán fortélos, ha penig a' dolog 
már minden reménségen kivűl vólna, tehát a' bátorságos hirtelen-
ség, fokfzor minden tanátskozáft meg-előz. 



54 Ha az ember a' Praedat és nyereséget igen óhajtya, az által 
a' eyőződelem fokfzor el-vefztetik. 

55 Soha fok-féle ellenséggel fői ne kőfs, hanem minden tehett-
ségedbűl azon fzándékoskodgyál, hogy némellekel fzép fzerével 
meg-békélhefs. 

56 A' Tábor, mindétig, ugy az ellenség; mint maga erejét és mi-
voltát illik hogy jól-tudgya. 

57 Ki Hadakozását ugy foltattya, hogy el-akarja vefzteni, annak 
mindétig valami nyereségre alkalmatofsága vagyon. 

58 Ha az ellenség igen pattog, jobb előtte kevés ideig félre állányi, 
. és vigyázni, hogy igy valamell fortéllyá el-nyerettettheffék. 

59 Hogy ha a' Fő Hadi-Tifzt el-fogatik, vagy kezd kétségeskedni, 
és vifzfza vonyódni, az által az egéfz Tábor fzive el-efik, és igy 
nagy vefzedelemben forog. 

60 Ha ki a Hartzhoz előbb fől-készűl, az a' máíikának félelmet 
okoz, gyakran ennek fortéi]yát meg-előzi. 

61 Valaki málTal kevélségbűl hadakozik, annak ritkán fzokott 
fzerentséjje lenni. 

62 Ha ki igen tüzes az ellenségén bofzút állani, annak dolgai 
fokszor rofzul folnak. 

63 Illik, hogy a' Fő-Hadi Tifzt, Fő-Tifztei indulattyát, hajlandó-
ságát, fzorgalmatofságát, érkőltsét, és tehettségét, jól fől-vegye, 
hogy igy tudhafsa, mindenikére hogy mit és mennyit bizhat. 

64 Mire az ember a' Háborúban nem kinfzerittetik, arra egy 
hirtelen fejét ne veffe, hanem ha látná annak fzerentsés ki-
menetelét. 

65 Ha a,' nyilvánságos ütközet el-vefztetik, és a' meg-vert réfz-
nek tartalékban fris népe nintsen, mellel magát újra megerőfit-
heffe, tehát a' vefzedelem annál nagyobb. 

66 Az fzokás fzerint a' Háborúságot hofzfzabbittya, kinek már 
ellensége kezében volt, és még-is el-bottsátya. 

67 Ha a' Hadi Fő-Tifztnek valami fzerentsétlensége vagyon, vagy 
népe vel'zedelme felül tudófittatik. tehát fzomoru és kétfcségesnek 
ne láttaffék, hanem mindétig bátor szivét mutaffa. 

68 Hogy ha valamell Erőffég Oftrommal meg-vétetik, tehát min-
den váláfztás nélkül a' benne lévőket nem kőll le vágni, hanem 
mindeneknek előtte azokat bántattlan hagyni, kik nem fegyver -
viselŐk, és házaikban találtattnak ; de leg-inkább a' Fehér népet 
kőll ój'ni. máskülőmben erre az Armadának nagy fzerentsétlen-
sége J'zokott következni. 



69 A' ki dolgát a' Háborúban egyedül a' fzerentsére bizza, az 
veízedelemben forog, és ritkán tart fókáig. 

70 Vidéki hadi fereget az Eroffégben hagyni, éppen nem tanátsos, 
ha i'zintén jó-baráttságát mutattná-is. 

71 • Ha a' Háborúban egyedül a' Tií'ztség azoknak adatik, kik 
nagy nembűi valók, és nem a' kik arra alkalmatoffak. tehát ez 
által az egéfz Tábor hibányos. 

72 A' Fő Hadi Tifzt nagyobb fzorgalmatofsága a' legyen, hogy 
Armádájjának mindétig ugy vi lelte gondgyát, hogy arra véletlen 
rá-űtés soha ne leheffen. 

73 Ha az el-foglalt-Orfság lakofi fzivét ki magához vonni ki-
vánnya, a' győző fél fzerentséjével és győződelmivel foha ne kevél-
kedgyék. 

7 í Hogy ha az Orfzágban belső háború támad, tehát mindenek-
nek fölötte annak, fo várofa, vagy jobb Erőffégei, jó vigyázás 
alatt m e j ne tartattaffanak. 

75 Ha az Ellenségnek olly erőffége vagy hele el-foglaltatik, mel-
ben leg-inkább bizik, és a' hol Táboránuk és népének taplalására 
való elesége tartatik, tehát oda vagyon, a' mint-is Táborozása fokáig 
nem folyhat. 

76 Hogy ha valamel Erőffég alatt fekvő Tábornak elégséges 
elesége, vagy fzabad járása nintsen, tehát fokáig el nem álhattya. 

77 A Győződelem után, nem jó igen bátran lenni, a' mint-is a' 
Strázsák rendeléfi meg ne lankadgyanak. hanem fzorgolmatoffab-
ban mint egyébkor fől-állittaffanak. 

78 Dandár, vagy-is fegittó fereg, (Retirada) nélkül, foha egy 
könnyen az ellenségre nem kői ütni. 

79 A' Hadakozás nem annyira pénzel, mint Meíterséggel, Okof-
sággal és a' katonák bátorságával fzokott fzerentséíTen foltattni. 

80 Ki a' Háburuban magáért másokon főllul, ki-akar tenni, annak 
fzűkség hogy ifíijuságában oil Meíterségekben fzorgalmatolTan 
oktattallék, mellek a' Hadakozáshoz tartoznak. 

81 Ki máft háborúra őfztőnőz, vagy arra alkalmatofságot ad 's 
kinfzerit, annak ritkán fzokott fzerentséjje virágozni. 

82 A' Fö-Hadi-Tifzt leg inkább akkor erefzfze a' Népét az ellen-
ségre mikor kedve tartva, és kívánkozik a' rajta tett gyalázat 
vagy igafságtalanságért bofzut állani. 

83 Ha a' Táborban a' Hadi nép, Difciplina és mindennapi dolog 
alatt nem tartatik, nem tsak véle femmit végben nem lehet vinni ; 
de rofzfzaságnál egyebet nem tselekfzik. 



84 A' Fö-Hadi-Vezér vigyázása (vagy Alansága) azt viheti véghez, 
hogy derék katonákbul álló hadi fereg gyó'ződelmét el-vefztheti. 

85 Hogy ha a' Fegyvervifelő fereg kemény Difciplina alatt a' 
Fő Hadi vezértűi tartatik, tehát arra annál többet lehet bizni. a" 
mint-is az ollaténrúl az ellenség többet tart. 

86 Ha a' Tábor meg-veretik, azért nem fzűkséges mingyárt rneg-
fzaladni; hanem a' mennyire lehet erejét magához téritteni, és 
az ellenséggel megént ízemben állani, leg-inkább hogy ha fris 
néppel magát egyben veheti. 

87 Ha az Ellenség némelkor magát félénknek mutattya, és hátra 
vonyódik vagy meg-futamodik, nem kőll nékie mindétig hinnyi, 
hogy rémült legyen, mivel ez gyakran akartva fzokott meg-lenni, 
hogy igy ez által a' Máfika alkalmatoíTabb helre tfalattaffék. 

88 Hogy ha a' meg fzállott vagy Ellenség által kó'rnyűl vett 
Erőffégnek, fegitség küldetik, ezeknek bátorság, a' vívóknak penig 
félelem okoztatik. 

89 Valamell beinek oltalmazására, hogy az ellenségnek egy-
könnyen kezére ne kerűlheflen, nem tsak jó Comendant, hanem 
értelmes Ingenieur-is kívántatik. 

90 Hogy ha a' Fő-Hadi-Tifzt az Erőflég meg-fzállásában kato-
náit víg kedvel biztattya, és nékiek jó-reménséget ád hogy a" 
kőrnyűl fzállott helet majd győződelmeffen meg-vefzik ; ellenben 
a' Vár Comendántya-is az övéit bátorítsa, hogy az Ellenség ipar-
kodáfit, majd ki-tsapálTal, és egyéb oltalmazáfTal femmivé tefzik. 

91 Ha némel erős beihez erővel jutni nem lehet, tehát aztót 
mindétig Bloquada alatt tartván, éhséggel kőll vefztegetni. 

92 Mennél keményebben az Ellenség Oítromol, annál bátrabban 
kőll nékie ellent állani, mert igy gyakran az Ellenség kedve el-efik 
és azt abban hagya. 

93 A' Tsata vagy hartzban ha a' nyereség :s-gyó'ződelem igén 
idején véletik. hamar rendetlenség okoztatthatik, mely által az 
ellenség diadalmaskodhatik. 

94 A' Tifztek egyenetlensége, fokfzor az egéfz Armáda fzeren-
tsétlenséget és a' győződelem nagy akadállya. 

95 Ollas Had, mell okos Fő-Hadi-Tifzt által vezéreltetik, gyakran 
tőbbbet vifz véghez, bár-fzinte gyöngébb, mint fem nagy erős 
fereg, ki tudatlan által igazgattatik. 

96 Jobb mindétig a' közelebb lévő Hatalmafságokkal, mint fem 
vidékivel Aliancban lenni. 

97 Azokkal, kik gyakran pártot ütöttek, nem jó tárfafságban lépnyi. 



98 A Strázsák mindétig fzorgalmatoíían fől-állittaffanak bár fsin-
tén láttatik is, hogy az Ellenség két annyi erővel főllfíl halladtatik. 

í>9 Oil népnek, mellnek terméfzete fzerint a Hadakozáshoz kedve 
és fzerentséjje vagyon, foha háborúra alkalmatofság ne adalTék, 
mivel a' nélkűl-is ahoz magok hamar okot tálálnak. 

100 A Fő-Hadi-Tifzt fől-fuvalkodott és kevél ne legyen, hanem 
magát kedvellő és nyájjos ; de mindétig Tekintetes maga-vifelélTel 
és gravitáltál főlékefittetett. 

101 Az ollatén Háború nem igafságos, mell a' régi fzővettséget 
fől-bontya. 

102 Akkor lehet az ellenségre legbátrabban ütni, midőn az utá-
zásban vagy valamel tsatában meg-fárodott, és meddig magát még 
meg nem enyhítette. 

103 Az ellenségnek, mihelelt az Orfzágban lép, eleiben kőll menni, 
és meg nem kőll engedni, hogy valami elő-menetele lehelten, hogy 
igy a' fortéit el-ne nyerheffe ; de mind-azon-által jó vigyázattal a' 
Tábort mindétig bé-kőll sántzolni. 

104 Akkor lehet bátran az Ellenséggel ujjat vonni, midőn annak 
népe Uj, nem-gyakoroltatott, és még együtt nintsen; vagy midőn 
annak Fő-Hadi-Vezérje beteg, avagy jelen nintsen : ugy midőn más-
félül tett győződelem hallásával, félelemben hajtatott. 

105 Sok áll azon, hogy ha az ember Ellenségének hatalmát és 
erejét, de leginkáb terméfzetit és hajlandóságát fől-veheti. 

106 Ha valamell ErőlTég eleségel igen rakva vagyon, az által az 
Ellenség igen hozzájja fzivatik, azért aztott titkon kőll tartani. 

107 Mindeneknek fölötte ha lehettséges, ollatén ErőlTégek foglal-
taffanak-el, mellek által az Ellenségnek az-Orfzágban Pallúfa lehetne, 
mely által-is aztot könnyen magáévá tehetné. 

108 Ha az ember annak végére mehet, hogy az Erőfíegben levő 
Comendánt a' pénzt igen fzereti. aztot könnyen lehet meg-fzállani 
és el-nyerni. 

109 Az Erőffég vívásában, a' Mathefis tudásával nagy hafzon 
hajtatik mind az Oltalmazás, mind penig a* vívásban. 

110 Hogy ha valamell ErőíTég az Ellenség által keménnyen fzo-
rongattatik, és onnand kívánnák őtet el-távoztattni, vagy annak 
erejét meg tsorbittani, tehát az O Erőílegei közül jobbikát kőll 
meg-fzállani, hogy igy kinfzeritteffék amaztot el-hagyni, ós magáé-
nak fegittségre menni. 

111 Az alkalmatofság a' Háborúban fokát tefzen, azért aztot foha 
el nem kőll mulatni. 



112 Kinek telles hatalma vagyon a' Comandirozáshoz, az, az 
alkalmatofsággal jobban élhet, mint fem a' kinek Orderre kői 
várakozni. 

113 Ha a' Hadi Fő-Tifzt az ütközet vagy Oítromban maga jelen 
vagyon, avval a' nép bátrabban és frilTebben hartzol. 

114 Az Ellenségtűi által-futottnak egy könnyen hitelt nem kői 
adni, leginkább ha valamell Fő-Tifzt. 

115 Ha az Ember a' Népet fzoros és vefzedelmes helre vinni 
kinfzerittetik, tehát azoknak adomány és ajándék igérteflek, hogy 
annál bátrabban rajta mennyenek és egy könnyen meg-ne futa-
modgyanak. 

116 A' ki valamell Hadi Fejedelemtűi gyűlőltetett, vagy kitől a' 
bofzu-állás tartó, egy könnyen Generálifsá ne válafztaflék. 

117 Jobb mindétig az Ellenség-Orfzágában táborozni, hogy fem 
a' Magáéban. 

118 Az Ellenség fzomfzédgyait, a' mennyire lehettséges, jó-akaróvá 
kőll tenni, minek előtte az ember reá menne, leg-inkább azokat, 
kiktől fegittségét várhatná. 

119 Bár fzinte fegyver nyugta, hogy Armiítitium köttetett az Ellen-
séggel ; de még-is vásárlás kedvéért annak fok népe egyfzer-is 
mind az Evősfégben, bé ne botsáttaffék. 

120 Meddig az Ellenség, népét még lábon tartya, addig a' Rege-
menteket föl nem kőll bontani, fe valamell népeket el-nem kőll 
ofzlatni. 

121 Sokfzor meg-tőrténik, hogy a' Fő Hadi-Tifzt bár fzintén az 
Ellenség ellen leg-jobb Hadi-kefzűlettel lett légyen, de még-is felőle 
iratik és hireltetik. mint ha nagy kárt vallott, vagy febefittetett. 
avagy penig meg-is holt volna. 

122 Ha az ember valahová titkon bé tíapni kivánkozik. tehát 
mind azok, kik ezen bé-útéít gátolni akrják, tartóztaffanak, vagy 
telleíléggel meg-vereílenek és le-vágattailanak, az Armáda penig 
fietve marchirozzon jó rendtartáífal, hogy fenki el ne fzőkheffen 
ki által el-árultattnék : ugy a' helet-is, hová az ember fzándékozik, 
nem kőll mindennek ki nyilatkozlattni. hogy nyilvánságos ne 
legyen. 

123 Ha az ember iparkodáfit, mellel az Ellensgét fzorongattya, 
tovább-is foltattya, és nékie femmit nem enged, tehát avval a' más 
félnek fzivét el-vefzi. 

124 Azon helnek. mellett az ember meg akar fzállani, fekvése 
és körűi lévő tartománnya. igen fzűkfég hogy főlveteíTék és 
tudafl'ek. 



125 Hogy ha valamell ErőHég Oílrommal el-nyeretik, mellben 
erős Garnifon vagyon, és féltő hogy abban valami lárma ne 
támodgyon. tehát eleinten fenkinek fzállás ne adaffék, lég-főképp, 
kik fegyvert vifelnek, hogy igy a' Többi félelemben tartaffék. 

126 A Fő Hadi-Tifzthez illik, és ahoz köteleztetik, hogy igveke-
zetitt titkon tartsa, és mindétig más iparkodáshoz kéfzűllyőn, mint 
fem magában elvégezte. 

127 Ha az ember kűlső-Orfzágra akar tsapni, tehát l'zűkféges, 
hogy nem tsak annak tartománnyi. de még lakofi-is jól tudva 
legyenek. 

128 Ha ki fzerentsés akar lenni, igafságtalan Háborúban magát 
ne avittsa, vagy annak társafságában lévőkkel ne baráttságos-
kodgyék. 

129 Ha a' hartzban azok, kiket leg-j óbban illet, magokat tunyán 
vifelik és nem főrénkednek, avval a többieknek alkalmatofság ada-
tik a' meg-futamodásra. 

130 Bár fzintén a' Fő-Hadi Oberíternek legjobb alkalmatof-
sága volna-is az Ellenségre ütni, de még-is Order nélkül ne tse-
lekedgye. 

131 Az Armádának minden alkalmatofsága a' meg szaladásra hogy 
ha el-rekefztetik, avval jobban kinfzerittetik az álbotatofságra. 

132 Fő-Tifztek kőzött az egyenetlenség hogy eltávoztafsék, jobb 
hogy ennyihány-felé ofztaffanak, hogy igy mindenike magáért az 
Ellenségen ki tegyen, ha tsak az Ellenség ereje engedi. 

133 Ki Vidéki Orfságban bé-tsapni kívánkozik, az nem tsak a bé-
ment PalTusrokra jól-vigyázzon, hanem aztot oil jó-módban hagya, 
hogy azon vifzfza-is térheüen. 

134 Ha ki a' Hadban mindétig félelmes, az foha femmit ne me-
réfzellyen, ki penig a' fzerentsétlenségtűl nem tart, és könnyen 
vefzthet, hamarébb próbálhat. Azért, jobb mindétig a fzerencsét-
lenséget, félelem nélkül, fzeme-előtt forogtattni. 

135 Nem kőlletik a' Pribék vagy kémeket fzemél-válogatás nélkül 
el-vefzteni, hanem ha az ember nép és eleséggel elégségeíTen pro-
vifus, tehát az illetén kémnek a' kéfzűletet; Hatalmat és erőt 
lehet meg-mutattni, és azokat fzabadon botsáttani, evvel az Ellen-
ség nagyobb félelemben űzetik. 

136 • Nagy fortéi, az ellenfégre ol-felül ütni, méllet tehetettlennek 
állit, mivel onnand foha nem vélte vólna. 

137 Az ollatén ellenséget, ki defperáté vak-merőn hartzol, nehéz 
megelőzni. 



138 Hogy ha az ellenség titkos tanácskozásit az ember fől-veheti, 
annak nehezen lehet győződelmeskedni. 

139 Ki a' Hadban dolgait halkai és jó tanátskozáffal kezdi, bát-
robb lehet annál, ki egyedül a' fzerentsétűl vár. 

140 Ha a' fzenvedő-félnek a hartzban hamarjában fegitség nem 
fzereztetik, késő fegedelemmel kevés vitetik végben és fzokfzor na-

gyobb vefzedelem okoztatik. 
141 Az ütközetben az ember, nagyobb erejét, az ellenség nagyobb 

ereje ellen állittsa, leginkább oil népbűi, mell amavval vinya 
fzokott. 

142 Ha az Armádában fői zőndűlt egyenetlenséget idején az ember 
le nem tsillapittya, tehát továbbra, nehezebb munkával vitethetik 
véghez. 

143 Ha az Armádában a' félelem el-hatott, tehát minek-előtte ez 
elméjjekbűl ki-vettefTék. a' ki-járás meg-tiltaffék. és alkalmatofságok 
a' futamodás és el pártolásra meg-gátoltaílék. 

144 Ha a' meg-verós után fzaladni kőlletik, tehát az mentül 
hamarébb lehet meg-légyen. és annak, kinek Orfzágán által kőll 
nyomakodni, a' vefztellégrűl femmit nem fzűkség jelenteni. 

145 Azon Fő-Tifztek, kikre az el-árultatás gyanósága véleltetik. 
azokon az ütközet előtt, vagy tellefféggel ki-adalfók, vagy alkalma-
tofság kerefteffék, hogy a* Tsatában jelen ne legyenek. 

146 Oil nép, mell a' Hadhoz fzokott és bátor, jobb hogy min-
détig hadakozzon, hogy fem heverjen, és a' hartztúl el-fzokjek ; 
de mind az által, fenki igáfságtalan okbúl háborút ne kezdgyen. 

147 A' meg-futamodott ellenséget, fzűkség keménnyen kergetni; 
de mégis vidék-Orfzágban igen utánna nyomódni nem tanátsos. 

14S A győződelem után, az a' ki magát vitézül vifelte, megaján-
dékoztalak, és bőtsűlteffék. 

149 Sok áll azon. hogy Armádának oil Fő Hadi-Tifztye adattaflek, 
ki mindeneknél kedves és nem gyűlőltetik. 

150 Ha valamell város meg-vétetik, és ki hirdettetik, hogy a' ki 
nem fegyver-vifelő, annak femmi bántása ne légyen, tehát a' fegy-
vereitek annál hamarébb el-ofzolnak. 

151 Ki Télen ellenségével hadakozáfát foltattya. az annak kor-
mánnyát elforgattya. fólékenné tefzi, mivel olaft nem vélt vólna. 

152 Az alá-ásáffal, vagy Minával, fokfzor a' legjobb erőlTégek meg-
győzetnek, azért ha Minával valamell Erőiléghez lehett érnyi, ide-
jéen annak ellenkező-Mináirul kőll gondolkodni. 

153 Az Ellenség az ErőfTégtűl tovább hátra nem tartóztathatik, 
mint ha annak némel réfzei el-váltofztattnak. 



154 Ha valamell réfzit az ErőHegnek tovább nem lehet tartani, 
tehát az alá Mina ásottaJTék, hogy igy még utóllára-is meg tzáfol-
tatthaffék. 

155 Hogy ha valamell Armácla marchiroz, tehát annak Fő-Hadi-
Tifztye ne legyen mindétig egy valamel réfzénél, hanem majd 
itt, majd ámott, jól vigyázván hogy mindenek jó-rendel foly-
lyanak. 

156 A' Fő Hadi-Tiízt hatalma és ereje abban áll, ha a' népét 
engedelmeflegben tartya. 

157 Az ollatén Ellenségre ki tsak fofzt és Pr<edál két felül kői 
mennyi, egyik réfzfzel hogy az ember rajta meheíTen, máfikával, 
hogy húzás és vonyása meg-előztefíek. 

158 A' Fő Hadi-Tifzt, mindétig vigyázáíTal foglalatofságban találtof-
fék, mivel gyakran hamárjában nagy véletlen fzerentsétlenség tör-
ténhetik. 

159 Fő Hadi-Tifzt jó Hadi-Difciplinát nem tarthat, ha némell 
vétkezteknek kedvez, és egy általlában által nem hat. 

160 Ha az elllenség meg-veretik, és el-fzéllett népe magát egyben 
fzedvén, uj-fereggel meg-erősittettni iparkodik, a' mennyire lehett-
séges akadáloztaffék. 

161 Ha az ember jó fzállált és egyelléget az Ellenségtűi nem vár-
hot, annál keminnyebb és friffebben mégyen rajta. 

162 Valaki kiván győződelmeskedni, az Igafságát Iftenének aján-
ollya, és egyedül annak várja fegittségét. 

163 Ha az Ur-Iften az Orfzágot háborúval akarja bűntettni, nem 
hafznál ott a' vitézség. 

164 Valaliányfzor az Ellenség táborában magát izetlenség elő 
adgya, mindenkor afztot a' mennyifzer lehet kölletik fzapo-
rittani. 

165 Ha féltő hogy az Ellenség az Orfzágban be-tsapna, és annak 
eleiben menetik, jobb kűlőmb-féle sántzokkal a Paflusokon őtet 
tartóztattni, mint fem azonnal véle hartzolni. 

166 Ki az Ellenség népe kőzőtt ki hirelheti, mint ha a' Fő Hadi-
Tifzt elesett volna fzerentsés, mert ez által a' maga nyájja meg-
debbenik es kéttségelfé tétetik. 

167 Ki rőpűlő Armádával, majd emitt bé-tsap, majd amott huz. 
vony ós fofztogat károkat tévén, annak nehéz gallérját megfogni. 

168 Akkor kőll leg-inkább az Ellenségre ütni, midőn a Fő-Tifz-
tek egymás kőzőtt vefzekefznek, és egyike a máfikátul fűgni 
nem akar. 



169 Ha a' Fő-Hadi-Tifzt igen keminy, és a' népét fok munka 
kőzött nem pihenteti, avval vagy párt űtéít. vagy egyéb fzeren-
tsétlenséget okozhat. 

170 Ki az ő Ellenségével meg akar ütközni, a' népét együtt tartsa, 
és a' kik más-felé volnának Comandirozva magához vonnya, 
hogy penig az ellenség afzt ne tselekedhelTe, minden móddal tar-
tóztaffék. 

171 Ha az Armádának az ütközethez kedve nintsen, annál hama-
rébb meggyőzethetik. 

172 Soha az Ellenségre előbb nem kőll ütni minek előtte az Ur-
Iften fegittségűl nem bivatik. 

173 A' Durtzás és keminy nyakú Ellenséggel, mindétig hafonló 
móddal kőll bánnyi. 

174 Egy hirtelen nem tanátsos az Ellenség üres Várofiban fzálloni. 
bár fzintén nyitva találtottnának-is, mind addig, meddig jól 
meg nem vizsgáltotik, hogy az Ellenség magát abban nem rőj-
tőtte e' el. 

175 Ki az Ellenségnek hartz alatt a' háta megé kerülhet véletle-
nül, az őtett hamar zur-zavarban ejtheti. 

176 Ha az Armáda nagy praedával meg-terheltetett, az reá-ütéffel. 
hamar elforgathatik. 

177 A' Fő Tifztek fzővettsége és baráttságos egyefíége tartya az 
Armádát az ő jó-fekvésében. 

178 Az Ollaténok a' leg-jobb Fő Hadi-Tifztek, kik a' hadakozás és 
nagy dolgokra mint egy fzűlettettek. mindenkor nagyobb állapotok 
végbenvitelére főrénkefznek. 

179 Ki a' Hartzban vagy az előtt, fok rabokat fogott, azokra jó 
vigyázáffal legyen, hogy a' midőn leg-tüzeffebben harzoltatik, vala-
miként meg ne fzabadullanak, és hátul kárt ne tegyenek. 

180 Az ollatén nép, mell még nem gyakoroltatott, az ErőíTégek-
ben vitefsék. és ottan naponként a' Hadi fogásokra tanittafsék, 
hogy igy ez után a' mezőn alkalmatoffabb fzolgálatot tehelfen. 

181 Ki az ő Ellenségével, a' midőn keminyen feléjje tolódik, 
eleinten nem hirtelen és hebehurgyázkodik hanem halkal hartzol, 
a' midőn penig már meg-fárodna, annál nagyobb erővel rajta 
vagyon, az ollatén emefzt könnyen meg-verheti, és futamodtatt-
hattya. 

182 Ha ki előtt erős Ellenség vagyon, és avval kiván hartzolni 
tehát a' jobb és Fő-Tifztek közül fenki az Armadátul el-ne bot-
sáttolTék. 



183 Ki az ő Ellensége fzándékát ki-tudhattya, az ofztot annál 
hamarébb fölverheti, és femmivé teheti. 

184 Ha az Armáda egy helen nem győzi, és a' nép meg-lankad 
és meg-réműl, ha lehettséges az ollatén hel el-hagyafíék. 

185 Vidéki vad nép inkáb pénzel fűzetteffék-ki, vagy más móddal 
elégitteffék meg, hogy fem az Orfzág némel tartománya nekiek 
engedreffék, hogy igy körüle hova tovább ne tfipheffen. 

186 Ha az Armáda elől-járói egyedül azon fzorgalmatoskodnak, 
hogyan jófzágoikat oltalom alatt meg-tarthafsák a' közönséges jót 
penig el-hallogattyák, könnyen meg-lehet hogy az által az Armáda 
fzenvédésre kinfzerittetik. 

187 Az ollatén nép mell még a' Hartzhoz nem fzokott, könnyen 
meg-győzethetik és femmivé tetetthetik. 

188 Ki meg-bágyott Ellenségére, nagyobb erővél reá üt, afztot 
könnyen meg-ronthattya. 

189 Ki Ellensége utait el-foglallya, hogy fe az Armádábul, fe más 
felül, femmi nékie nem vitethetik, avval meg-dőbbenik és félelemre 
hajtatik. 

190 Ha valamell Ellenség az Orfzágban bé-űt, és az után vagy 
egyik vagy máfik hartzban győződelmeskedik, avval az egéfz Orfzág 
meg rémül, a' mint-is könnyen vefzedelem alatt forog. 

191 If méretlen uton mell előre jől meg nem vizsgáltatott, hadi 
fereggel nem jó járni. 

192 Nagy fereg. fzoros helen kevés ellen nem hartzolhat, a' mint 
is könnyen meg-éshetik, hogy a' tsekéllebb fél, a' máfikát meg-
győzheti. 

193 Ha a' Hartzolás közben az üres és meg-nyittatott lineák azon-
nal bé nem állittattnak, és á' meg-fárott nép föl nem váltotik, az 
Ellenség könnyen bé-tsaphat, és fortéllyát el-nyerheti. 

194 Ki az Ellenségére akar mennyi, teltét étel és itallal meg-
terhellyene, Lelkét penig Iltenének ajánollya. 

195 Hogy ha az Ellenség valamell Erőfféghez közelget, a kapuk-
ban lévő Strázsák meg-erőfitteffenek, és mentül jobban lehet 
vigyáztoffék, leg-inkább a' kapuk foha bé vagy fői ne Zároltaf-
fanak, minek előtte elégségeffen meg nem vizsgáltatott, hogy az 
Ellenfég valami titkos agyarkódáfi nem de nem volnának e' ? 

196 A* kőrnyűl fzállott Erőffég egyetlenegy Poítirumja fe hagyas-
fék Strázsa nélkül, vélvén hogy oda az Ellenség nem mehet. 

197 Ha valamel Armádft Ellensége előtt titkon vifzfza marcluroz, 
tehát ejjel a' Táborban Tűz ne tartaffék, hogy igy magokat él-ne 
árullyák. 



198 Ha a' Fő Hadi-Tifzt bőtsülete el véfz, oda van a' Hadi dis-
ciplina is. 

199 Ha az Armádának mennyi kőlletik, nem annyira kőll a' közel 
útra vigyázni, mint annak bátorságára, hogy az eleség alkalma-
tofíabban vitettheffék. 

200 Ha a' Comendánt éfzre vefzi, hogy a' reá-bizott Erőffég némel 
réfze gyönge volna, mellért-is éjjel lapagva és titkon meg-hágot-
hatnék, arra mindétig jó vigyázáffal légyen, ha tsak valami más 
móddal aztot meg-nem erösittetheti. 

201 A' Hadi Fejedelem mindeneknek előtte azokra vigyázzon, kik 
nékie az ütközetett javafollyák, és jól meg-vizsgállya, hogy kik 
legyenek azok, ha nem de valami fajnálkozásbul, bőtsűlet nyere-
ségébűi, vagy magok hafznokbul tselekszik e' ? hogy igy annál job-
ban és mélségeílébben végezhelTen. 

202 Nem tsak arra kői vigyázni, hogy az Ellenségre erővel hogyan 
lehetne ütni; hanem mindennemű fortéi és sőrénséggel, hogyan 
lehetne nékie kárt tenni. 

203 A' ki egyedül magát oltalmazván Hadakoz, való hogy bát-
robban mehet, de mindétig tőbb kára, mint hafzna vagyon. 

204 Mell Had, jó fegyverrel fői nem kéfzűlt, a' már fele-vert. 
205 A' Fő Hadi Tifzt fzorgalmatoffan vigyázzon, hogy a' népnek 

Fő-Tifztei által valami rövidsége ne legyen, vagy meg ne tsalat-
taffék. 

200 A' Eegement büntetés és birodalom vezérlésével fzokott tár-
tattni, de ugy hogy bofzu állás, irigység és harág tartás ne-lát-
toffék. 

207 A' Hadakozás Tzellya a' győződelem, ki efzt el-nyeri, hafzna 
és bőtsülete nevelkedik, nem nizvén aztott hogy mitsoda fortéllal 
vitetődött végben. 

208 Nagyra vágyódás és bofzu-álláe fokfzor az Armáda Főit 
meg-vakittyák. mel által fok jó tanátskozások femmivé tetettnek. 

209 Ámbár vefzedelem és Próba nélkül a Hadban kevés vitetődik 
véghez, de még-is mindétig jobb, ha jó Okoskodáffal a bátrobb 
fél válofztatik, és fzűkség 's-jó-alkalmatofság nélkül, vakmerőség 
nem tetetik : Azért ha ki a' fzerentsétlenséget el-akarja kerülni, 
foha magát igen ki ne nyilatkoztaffa. 

210 A' Hadi Tanátskozásban, minden dolgok nehezebb és vefzedel-
meffebbnek állittaffanak mint sem eshetnék, hogy igy idején kitud-
haffék, hogy minden féle elő adandó tőrténetekben el-álhottya é 
az ember, vagy sem ? 



211 Ha az ember a' Had minden féle történetire nem elégséges 
és, láttya hogy Ellenségének ellent nem álhat, jóbb a' tűrhető 
békeffégben megmaradni. 

212 Hol az Ellenség leg-győngébb leg előfzőr ottan kőll reá űtniy 

a' hol penig erőffébb, onnand jobb rendelések legyenek. 
213 Hogy ha az ellenség valamel Armádát tellefféggel bé-keritett,. 

jó kéfzűlettel mennél közelebb lehet, bé várottaffék, igy a kűlső-
béliek mind jobban efzve tolakodnak, azért a' bé kerittettek lővéfi 
nem lefznek hafzon nélkül, a' mint is az elsőknek vefzedelmét 
látván az utóbbiak, könnyen megfzaladnak. 

214 Hogy az ellenséget fortéllal valamel vizén megkerűlheffed, a' 
hidtfinálás némel készűletit nem oda hordasd a' hol által akarsz 
költözni; hanem vagy alább, vagy penig főlebb ; hogy igy amaz 
ide minden vigyázáffal lévén annál hamarébb, megtántorittaffék. 

215 Szerentsés oil Város, mely Békefség idején hadakrul gon-
dolkodik. 
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