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Bujdosó magyarok hadi szabályzata, 1676—78. 

Observatio in rebus bellicis continuanda. A tábori jó rendtartásért 
ezeket kell considerálni és szorgalmatosan megtartani: 

1. A mely badi vezér, generál, kapitány, badnagy vagy tizedes az 
alatta valóit jó disciplanaban akarja tartani, szükség bogy minden badi 
tisztviselője az egész hadaknál ismeretesképpen meglegyen úgy, hogy mind-
azáltal kiki az ő tisztihez jól értsen ; melyhez képest mind egymást meg-
becsüljék, féljék és szeressék, mind az hadak, BJZBJZ 3 IZ alattvalók minden 
tiszteseéget megadják, az minthogy írván is vagyon : az a kinek tisztes-
séggel tisztességet, a kinek félelemmel félelmet és engedelmességet, a 
kinek szeretettel szeretetet stb., mely ha meg lészen, minden jó kö-
vetkezik. 

2. Minden tisztviselő az alatta valójának a legelső és legkisebb 
vétkét büntesse meg, hogy így mind az utolsót mind az nagyobbat meg-
büntethesse, büntethesse ama közmondás szerint: Principiis obsta eero 
medicina paratur. Mert ha el mulasztja, abból a következik, hogy a vét-
kes ember a nagy vétket is kicsinek, a kicsint peniglen semminek tartja; 
de ha a kicsint vagy kisebbet megbüntetik benne, a nagytól inkább 
megtartozik; ha peniglen az elsőt elszenvedik, készebb a szolgálattól 
megválni, mintsem a második büntetést felvenni. 

Ratio. Salvum sit piis auribus: Nem az ebet az oroszlán előtt, ha-
nem az oroszlánt büntesse meg az eb előtt, azaz: a nagyobbat kell meg-
büntetni a kisebb példájára, nem a kisebbet a nagyobb példájára; mert 
a miért a nagyobbat megbüntetik, a kisebb inkább nem meri azt meg 
cselekedni; de a nagyobb ellenben meg, melyről ilyen okot vészen : 
hadd, hadd! úgy kell! mert ő is rossz lévén, még máshoz teszi magát, 
nem tudja, hogy meg sem pirongatnak ilyen embert azért, a miért olyant 
meg is ölnek. Azért másodszor is kimondom: Az oroszlánt az eb előtt, 
ne az ebet az oroszlán előtt. 



3. Csak azért is, hogy a had a táborban inkább benn tartathassék, 
gyakorta a tisztviselőknek (melyet a közönséges had mindazáltal meg ne 
tudjon) hírt is kell költeni, vagy hogy az, hol ideje, helye, azaz mezeje 
van. a tábort nemcsak az mars, azaz az menés közben, hanem a mulató 
táborozásban a mezőre ki kell vinni, és egyszer egyképpen, másszor 
másképpen az ütközetnek formájára úgy kell rendelni s szoktatni, hogy 
ha hirtelenséggel a dolognak valósága következnék is, tudjon felülni, 
rendben állani, kiki megismervén jól és megtudván szomszédját azaz, ki, 
melyik sereg, melyik mellett állott, melyik ezer vagy kapitány melyik 
mellé rendeltetett, mind gyalog mind lovas megtartván az ő rendit, jobb 
és balfelől, hogy confusióba ne jusson in casu necessitatis. 

4. Ez is megkívántatik, hogy erőssen vei poena vei amissione ca-
pitis megparancsoltassék, hogy egy nap is (mivel minden elég füvet hoz-
hat be, de ha nem is) könyörgés vagy felestökömi (reggeli) időig lovát 
fűre a táborhelyétől ki ne vigye; azután is aki mikor kiviszi, azon pa-
rancsolat alatt meghagyattassék: a strázsát senki meg ne haladja. 

Ratio. Mert az ellenség, a ki ha leselkedvén beáll, ha hajnalban, 
mint eddig, szabad leszen mindennek lovát a táborból fűre kivinni, 
kivált képpen a strázsán kívül, könnyen nyelvet foghatnak, a strázsának 
peniglen nem enged, és az is véllek nem bir sokaságokra nézve. — 
2. ratio. Ha senki a strázsán kívül nem füvei és ki nem megyen, holott 
belől is és tíz ennyinek is elég füvelő helye van: könnyen meg tudhatja, 
a kit kívül lát, hogy ellenség ; de amúgy, az is alkalmaztatván magát, kö-
zelebb jöhet. 

5. Hogy meg legyen hagyva minden mifélénknek a tisztek által: 
hogy ha éjjel casu quo sokan vagy kevesen a táborba esnék bejövések, 
lia a strázsa megszólítja, és azután azt mondja, hogy megálljon, ha ezer 
lóval vágynák is, megálljanak, azzal mutatván és választván meg ma-
gokat az ellenségtől, míg a stráz-a jól végére megyen, hogy tábori ha-
dak és nem ellenség. 

6. Hogy minden ezernek, kapitányságnak bizonyos strázsamestere 
lévén a Jelért (jelszó) bizonyos órákban egyszersmind jelennének meg 
szép rendben, hogy se a Jelkiadás el ne múlnék, se egyszer is másszor 
is ne adatnék ki, vagy egynek is másnak is külön-külön. Ebben is a jó 
rend találtatnék meg instat aliarum gentium in castris accomodatarum. 

7. A strázsamesterek híre nélkül, nem az ő mivoltokra nézve, ha-
nem a tábori vigyázásnak, jó hírének, nevének messze kiterjedhető dicsé-
retiért, senkit, úgymint követeket, ki vagy be ne bocsássanak, mint az 
minap is az Barkoczi György kibocsátásában esett. 

Ratio. Mert olyankor a strázsákat meg kell többéteni és erősíteni, 
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és mintha mindenkor úgy vigyáznának is, fel is kell őket ültetni, mert 
minden szem arra vigyáz, és az ellenség, ha ő féléké a követ, azt tuda-
kozza meg a strázsát a bejövésben és kimenésben, mennyi erővel és 
micsoda vigyázásban láthatta. Melyhez képest minden nemzetségnél 
igen szokás, néha egész kapitánság alyát is kivinni, néha két s három 
annyival is megtöbbéteni, a mennyi a rendszerónt való strázsa. 

8. A general prófusz mesteré lehetne ugyan a kivánság; de egy 
lábbó vagy ingó akasztófát is kell csináltatni, melyet szekeren az ágyúk 
után, az mint az hajót is néhol ott kell hordoztatni, úgy hogy a prófusz 
mester, mihelt a tábor megszáll, mindjárt mindenkor a tábor piaczán 
állattasson fel, és a ki érdemli, köttethesse fel, ott állván, míg a tábor 
helyben leszen, osztán levágván róla, a fát ad usum quotidianum vihes-
sék el, melynek formáját ha ki nem tudja, megmondhatom. 

9. Mindennél majd legszükségesebb, mikor a tábor megindúl, a 
tábormesterrel, száz vagy kétszáz gyalog, rendszerént fejszékkel, melyre 
ha ácsok lehetnének, mint más táborokban, és kapákkal az útat csinálni 
elmennének, hogy holmi sáros passusokon az ágyúk és tábori szekerek 
előtt a rossz hidat, pallót, gátot a közel levő erdőkből, berkekből megcsi-
nálván, és töltvén, a lövő szerszámok és szekerek, gyalogok minden aka-
dály és késedelem nélkül mehetnének. Eationem secum fest. 

10. Hogy minden lovas rend, úr, nomes, végbeli és mezei had s 
katona egy-egy nyerges lovát, a mikor a több lovat füvelőre kiviszik is, 
benn tartson. 

11. Minden ezernek, seregnek, lovasnak és gyalognak fizetés vagy 
mustra szerént való laistroma a fő vagy vice generálisnál meg legyen, 
és a kik strázsáló seregek, a strázsamestereknél is. 

Eatio. Mivel száz lovas is csakhamar negyvenre, ötvenre apad, a 
lajstromból az olyan sereget hadnagya előtt szólítatván, a kik jelen nem 
lesznek számot vehessen, és így a felső megnevezett tisztek is, a mely 
sereget a menésközben kevesebbnek látnak kezekben levő regestum 
szerént, mikor amazok ingyen sem vélnék, ki, hol vagyon közülök, szá-
mot vehessenek. 

Kelet és aláírás nélkül. Teleki-levéltár. 3169. sz. a. 
NB. Gyaníthatólag a Bujdosó Magyarok táborozása alkalmával 

(1672—1678) írt szabályok. 
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császári ezredes, később tábornok és hadi tanácsos. 




