
MAGYAR HADISZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

A Khevenhüller-féle hadi utasítás. 

jz ÁLLANDÓ HADSEREG első szervezése 
után mind égetőbbé válván egy általános 
érvényű részletes utasítás szüksége, azt 
Khevenhüller Lajos András gróf, részint 
a régibb, különösan az I. Lipót féle uta-
sítások, részint pedig a török háborúkban 
szerzett saját tapasztalatai nyomán írta 
meg. 

Maga Khevenhüller gróf 1683 nov. 
11-én született és meghalt 1774 jan, 26-án. 
A Szavojai Jenő nevét viselő dragonyos 

ezredben és a nagy hadvezér kezei alatt kezdé meg pályáját s III. 
Károly alatt a törökök elleni háborúban (1716—18) tüntette ki magát 
legelőször. Részt vett Pétervárad ostromában és Belgrád előtt is har-
czolt, azután pedig Eszékre került mint parancsnok. Itt írta nagy 
értékű munkáját. 1734-ben átvette az olaszországi seregek vezérletét, 
de már 1736-ban Bécsbe ment, a hol titkos tanácsosnak s tábornok-
nak nevezték ki, de nemsokára Szlavóniába küldték. Az újonnan ki-
tört török háborúban ismét tevékeny részt vett, elfoglalta Nizzát. 
Widdint is ostromolta és Radojavacnál is harczolt. Az osztrák örö-
kösödési bábomban előbb Bécset erősítette meg jobban, azután Lin-
zet és Passaut foglalta vissza s Bajorországba nyomult, melyet utóbb 
vagyis 1743-ban mégegyszer elfoglalt. Miután még a Rajna mentén 
harczolt, 1743 végén visszatért Bécsbe, a hol Mária Terézia rendkívül 
kitüntette. Naplóit, melyek korának nagybecsű hadtörténelmi forrásai 
is a nemzeti muzeum birtokában levő kézirat nyomán Wolf A. adta 
ki Bécsben 1858-ban. Hadi utasításai: Instructionen für Kavallerie 



und Infanterie czímet viselik s egyes részeiben egészen a legújabb 
korig érvényben voltak s alapját képezik az ujabb rendszereknek.1 

Ennek a munkájának a gyalogságra vonatkozó részét még Mária 
Terézia alatt 174ü-ban magyarra fordította s Pozsonyban kiadta 
h'ováts János mathematicus. Czíme : Hadi exercitium, vagyis gyalog 
regementek gyakorlási, mely Kewenhiller főgenerális alkotmányábid 
Magyar tiszt uraimék kedvéért nyelvünkre fordíttatott, úgy némel 
mathematica observatiókkal meg világosíttatott. 

À nagyérdekű munkát, mely ma már igen ritka, érdemesnek 
találjuk, hogy itt közöljük még pedig egészen eredeti formájában. 

Miképpen ó Folfége Gyalog Regementyei Rendóltetnek, 
és mi-voltokkoz képeft , föl Oíztattnak. 

0 Fölfége Gyalog-Katonái bé vett fzokás fzerint, egyenlő Öltö-
zettel ruháztottnak, és ugyan, Gyöngy vagy-is kék fzinű jó-pofztóbul, 
kinek-is az ő hofzfza és bővfége meg-légyen, hogy így mivel a' nép 
köpönyeg nélkül vagyon effőben fegyverét bé-takarhaffa : A' Hajtó-
kájja, Dolmánkájja (Camifőler) és Nadrágja, az Oberfter Ivedve fze-
rint, változtatthatik ; de a'hajtókák áltollában, egy formára legyenek, 
úgymint régi fzokás fzerint, alul keskenyebbek, három gombra, ahóz 
elégféges, hafittás avagy gombházzal hogy így hideg és effőben 
a'Gyalog katona keze és fegyvere bé-födettheffék : Evvel, az igén 
fztíkőnn l'zabott, némely kűlíő Birodalmak fzokáfitul kűlőmbőz, és 
egy hirtelen nem annyira repedez, hogy ha az ember benne forgoló-
dik. Mi a' fegyverét-illeti, tehát más-fél latos * Calibernyi Puska, jó 
kard Pagnetával adatik : A' kőzőnféges Companiák Fő-Tifftyei penig 
Dárdával (Partifan) fegyvereztettnek, mellek közül az Oberfter Dár-
dájja egéfzlen, az Obrift-Laitenanté félig, a' Kapitányoké a-lfó fele, 
a'Hadnagyoké penig éppen nintfen megaranyozva. E' mellett a' Had-
nagy Dárdájja Tzaffrang nélkül, a' Kapitányoké Tzaffranggal fekete 
és fárga felembűi ; az Oberft Laitenanté Tzaffranggal fekete felem-
bűi és Arany fonálbul fodorítva, az Oberfteré penig tfupa tifzta, 

1 Thürheim grf. L. A. grf. v. Khevenhüller-Frankenburg. Krones. 
Alig. D. Biographien XV. k. és A Frh. v. Wrede. Geschichte der k. u. k. 
Wermacht. 

* Calibernek fzoktuk a' Tféve ureffég vagy is likanak fzélelTégét 
nevézni in Diametro, ez penig mind az Ágyú, mind penig egyéb apró 
lóvó fegyverben, bé vett fzó : 



Arany-Tzaffranggal vagyon tfinofitva. A' Záfzló-tartók penig ugró 
páltzákkal (Springítecken) provifufok. 

IL A' mi Regementyeink az ő erőffégéhez lévő Proportiója fzerint. 
3. avagy. 4. *Battaliomban föl-ofztattnak, ugy hogy mindenik Batta-
liom. 5. Közönféges-Compagniábul álló, és a' 2. Granadieros Com-
pagnia, a' Regement két fzárnyai felül állíttatik : azon Compagniák, 
mellek Battaliomot formálnak az ô Rángj ok vagy is érdemek fzerint 
tetetteffenek, ugy hogy, ha a' Regement az Armada jobb-fzárnyán 
vagyon, az elfő Compagnia á Battaliom jobb fzárnyára, máfika, halira, 
harmadika ismét jobbra, és igy tovább állittaffék, hogy igy az Iftju-
Compágniák mindétig á középre effenek ; ha penig á Regement a' 
Ball-Szárnyán vagyon, tehát az első Compánia ballra, máfika jobbra 
és igy egymás után allittaffék. 

TTT. Mindenik Battaliom. 3. ** Divifióra vagy is Ofztálra, és 
mindenik Divifio 2. réfsre, avagy fél Divifióra Ofztatik, á mint-is 
mindenik fél Divifio kettőre fzabatik, mellett (zűg) nyílásnak (avagy 
Plotonsnak) hivnak, ugy hogy egy Bataillon 3. egéfz, 6. fél Divifió-
bul és 12. Nyilásbul álló. 

IV. Midőnn á Regement ki-nyomakodik és Roltélozás (Fergatte-
rung) Doboltatik, mind á Fő és Al Tifztek, mind penig a' köznép 
a' Páráda piartzon vagy helen meg-jelennyék, a' Fő-Tisztek azért, 
mivel fzükféges, hogy népeiket magok vizfgállyák, s valahányfzor 
lehet meg-tekintfék, hogy tifzták és rendessek legyenek. 

V. A Stráfa-Meíter (Feldvvabl) a' népet 4. Lineában allittfa, 
hanem ha okvetettlenűl másképpen volna a* parantfolat, a' Lineák 
3. Közönséges lépésre egymaltul állyanak, a' Sorok penig ugy fza-
baffanak, hogy egyike a' máfikát könyökével el-érheffe ; a'mennyire 
lehettféges, egy erányzó magafságuak a' Főtifzedeffel (Gefraiter) és 
őreg katonákkal az első Lineában állittaffanak, az alatfonnyabbak, 
máfodikában, kőzép-fzerűek harmadikában, a' leg-magaffabbak penig 
a' negyedikében, mind a' nyájjon Puskájjokat bal-vállokon jól ma-
gaffan tartsák, a' Pó'tzkőlő ellenzőjjét mellekhez nyomják, hűvekjeket 

* Battaliom avagy fereg. 
** Divifio fzokott hat Iz lenni midőnn a' Batalliom avagy Begement 

megyen. 
A' Magyar Gyalog-Begementeknél a' Lineák Diftantiájja egymáftul 

vétetik oil fzéleíTégre, minemű hofzfzu a' Puska a' fol-fzegezett Pag-
nétával. 

A' Német-Gyalog Begementeknél penig a' Dárda vagy Partizán 
hofzfzaságára vétetik. 



a' Puska ágya hajlásán főllűl tartfák, és miheleít ki-nyomakodnak 
egy fzót le fzóllanak, fe ne Dohányozzanak, fűvegjeiket Szemőldők-
jőkre jól le-nyomják és Oltőzettyekben meg-jelenyenek. 

VI. A' Lineák egéfzlen telleffek legyenek ha penig történnék, 
hogy elegendő nép nem volna, és igy az utólfó linea az olvasásban 
tfak háromra fzállona az előtte lévő nyílás avagy Ofztál (Diviffon) 
's-Battalliom űres léfzen, ha penig az utólfó Linea kettőre fzállona, 
â máfodik és harmadik Linea üreffen hagyatnak. 

VII. Minden Battaillonhoz, 24. Tizedes rendeltetik, kik közül 
mindenik Nyíláshoz (zug) kettő allittatik, ugy hogy egygyike az elfő 
lineában jobb, máfika penig a' negyedikben, bal-kéz felül efsék, ha 
penig többen volnának, egyike az elfő lineában az elfő nyílásban 
balkéz felül juffon, a' többi penig az (Arrir-Gardeban állittattnak, 
nem kűlőmben az Atfok kó'zé-is, egy rendeltetik. 

VIII. Az Atfok mindenkor az egéfz Regement * Avant Gar-
déjját, avagy Battaillonját tfinállyák, azért az elfő Granadiros Com-
pagniában, jobb felül, egy káplár alatt rendőltettnek : hogy ha a' 
Regement avagy Battaillon az Armáda jobb fzárnyán vagyon, avagy 
a' comandirozó Genérális jobb-feltíl feléjjek élik, ugy, ha jobbrul 
kőlletik marchiroznyi ; hogy ha penig a' Regement avagy Battaillon 
bal-fzárnya felül áll, vagy-is a' Comandirozó bal felül feléjjek efik, 
avagy bal-felül kőlletik marchiroznyi, tehát az Atfok Granadiros-
Compagniájja bal-fzárnya felül kivül állittattnak. 

IX. A1 Fourierok, Barbélok és Fourir-Schűtztzek a' Regement 
elő-állitáfakor, rend és Lineákban állíttassanak, és ugyan az elfő 
Granadier Compagnia űreffége kőzé az elfő Battaillomban, kik előtt 
a' Regement Pater, Auditor, Quartir-Mefter, és a' Regement bar-
béllya meg-állapodgyanak, 

X. Minden Battaillonhoz tartoznak 4. Kapitány, és ugyan min-
den Divifióhoz egy más, a' ki bé fődőzi : ha penig annyan nem vol-
nának, Hadnagyok helettek elő állyanak; azután egy Battaillonhoz 
5. Hadnagy kívántatik, kiknek négye a' Kapitányok utánn, ötödike 
penig a' Záfzló előtt megállapodnak : A' Záfzló-tártok a' Záfzlót, bal 
kezekben vifzik, és a' Battaillon kőzepin meg-állapodnak ; ha penig 
elegendő Hadnagy nem volna, tehát helekben a' Vezérlő (Führer) 
elő állíttatik : A' Hadnagyok utánn állíttatnak a' Strázsa-Melterrek, 
ugy hogy az első Divifióra 2. máfodik és harmadikára egy, és a' 

* Avant Garde az Armada elől járó-feregje lia penig az ütközetre 
rendben állíttatott, tehát az első linea ill névvel neveztetik. 



Battaillon után 1. rendeltetik; ha penig ezek elegenn nem volnának 
helekben, Tizedelek állittattnak, Azért fzükféges hogy a' Hadnagyok 
és Fő-Tiíztekben fogyatkozás ne légyen, hogy igy a' jobb és bal-
fzárnyra való változás el-tavoztaJTék. 

XI. Minden Divifio előtt, a' Battaillomnak, ugy Záfzlók és * 
Arrier-Guardénak 2. Dobos adattaffék a' többi az Oberíterhez, 
avagy Begement Comendánt, és Obrilt-Leutenantjához ; ha penig 
Itabalis Tifzt jelen nem volna, a' Záfziókhoz állittaffanak ; A' Bege-, 
ment Doboffa penig az Oberíter utánn, a' többi Dobolok jobb-keze 
felül fzoktak álloni. 

XII. A' Vezérlők (Führer) a' Záfzlónál és ugyan a' Záfzló-Tartó 
bal-keze felül állyanak egy lineában, a' Záfzlók utánn penig annyi 
Gefreiterek, mennyi a' Záfzló hordozók, a' Dobofokkal egy lineában 
föl-ofztaffanak. 

XIII. Valamint hogy minden Izek, avagy Lineák (Glider) az 
egéfz ő Főlfége Begementyei avagy Battaillomiban, ha rendben állit-
tattnak három lépésnyi Széleffégre, egy máltul állónak, azért ëz a' 
Tifztek kőzőtt-is meg-tartaffék, a' Doboffak 3. lépésre a' Lineátul 
(vagy glidtűl) előbb állyonak, ezek előtt 3. lépéffel megént előbb a' 
Feldvvaiblik, kik előtt megént 3. lépésre a' Hadnagyok és végtére 
ezek előtt ugyan 3. lépésre a' Kapitányok meg-állopodgyanak : ez a' 
kőzepin-is a' Záfzlóknál meg-tartaffék, a' holl a' Dobofok és Záí'zló-
hordozók az első, Iz (glid) előtt, három lépés fzéleffégre, kik előtt 
ugyan 3. lépésre a' Záfzló-tartók és Vezérek (Führer) egy lineában. 
ezek előtt 3. lépésre a' Hadnagyok pofztirózva állittattnak. 

XIV. 0 Főlfége Oberíterje a' Battaillon avagy az egéfz Bege-
ment jobb fzárnyán 3. lépésre a' Kapitány előtt áll, ennek előtte a' 
Huboilták jobb keze felül a' Fő-Stráfa-Meíter Ló-haton kard kezében, 
hogy Comandot veheffen megállapodik ; hasonló-képpen a' bal-fzár-
nyan az Oberít-Laitenant, ki mellett bal-felűl a' Wachtmeiíter Leute-
nant mefztelen fegyver nélkül vagyon : Ha penig a' Begement vagy 
Battaillon az Armada bal-fzárnyán vagyon, avvagy a' Comandirozó 
Generális a' Begement ellenében bal felül efik, vagy bal felül kőllene 
ki nyomakodni (abzumarchiren) az Oberíter, Obrilt-Laitenant és a' 
többi vice verfa állittattnak. 

XV. Ha a' Battaillon állíttatik, és fől-ofztatik, az iffjabbik Ivapi-

** Arrier Guardie a' hátusó Seregje az Armádának, mell a' Corpot, 
avagy Sereget felőle tartóztattya, és oltalmazza, hogy fenki meg ne futa-
modgyék, avagy hátra ne maradgyon. 



tány, mindenik Compania Záfzló-tartójja, a' Vezér (Führer) és egy 
Dobos a' Battaillon kőzépin két lépésre egymás utánn állyonak, az-
utánn a' Comendant meg-parantfollya a' Fó'-Stráfa Meíternek, hogy 
a' Záfzlók elő-hozattaffanak; ez fegyverét praefentállya, és minnyájan a' 
Doboffak Marchot vernek, a' Kapitány a' Záfzlótartókkal, vezérekkel 
Doboffak és annyi Káplárokkal, mennyi Záfzlók a' középfő három 
Nyilásbul (zűg) a' Záfzlók eleiben indulnak, a' holl ezek utánn igye-
neffen meg-állonak. a' Kapitány penig ki a' középfő fél Divifiót 
vifzi, meg-áll, és a' midőnn a' Vezérek (Führer) a' Záfzlókat egy-
máltul el-vefzik, és a' Káplárok azoknak hüvelleit le-vonnyák, a' 
Záfzlók elhozására rendeltetett Doboffak megént Marchot vernek, 
erre a' Kapitány és Záfzló-tartó jobb és bal felé magokat fordittyák, 
és a' Batraillon eleiben állónak, előí'zör a' Kapitány, máfodfzor a' 
Hadnagy, harmadfzor a' Záfzló-tartók, a' Záfzlókkal, negyedfzer a' 
Vezérlők, őtődfzőr a' Doboffak, a' Káplárok penig a' lineákban bé-
állonak és a' Zászlók Strázsájja a' Bataillomot bé födi ; ha penig a 
Záfzlókat mefzfzó'nend a' Comendántul, vagy a' Főftrásárul kőllenék 
el-hozni, egy linea avagy zug jobb vagy bal-fzárnyrul, véle mennyen. 

XVI. Ez után az első-imádtságra doboltatik, erre ugy a' tifztek 
mint a' kőz nép-is, a' Záfzlókat meg-hajtvan, fűvegeket le-vévén, 
térdeptílve, a' puskát térdek mellett a' főidőn igyeneffen fői felé 
tartván immátkozzanak, és a' Dobbal harmadik jel adás utánn fől-
állyonak. 

Az Exercitiumokrul kózónfégefíen. 

I. Ha a' Nép exerciroltatik, fegyvereket jól magaffan, egy erá-
nyos vállozattal vigyék, mindnyájan hallgaffanak, fenki meg ne moz-
dullon ; hanem a' Comandirozó Tifztre fejét más felé nem forgatván, 
bátronn nizzen, és mind addig femmit ne tfelekedgyék, meddig az 
utolsó Comandó fzó egéfzlen ki-nem-mondátik. 

Et. A' Comandérozó-Tifzt, minden fzavait értelmeffen, hakkal az 
utólfó fzavát penig keminnyen tifztán ki-mondgya, ugy a' Coman-
dirozó-fzókat meg-ne változtaffa, hogy a' nép meg ne tibolodgyék. 

III. A' Tifztek az Uj-fogadott népnek a' fegyveri fzokáft (Hand-
grif) magányoffan meg-mutaffák, és ha az alkalmatofság vagy cir-
cumítantiák engedik, mind addig tzélra lőveffék, meddig meg-talállyák ; 
a' mint-is, a' Kapitányok, Hadnagyok és Záfzló-tartók a' Companiá-
kat gyakran exercirozzák, hogy igy a' nép magát gyakorolván töb-
bekre leheffen alkalmatos, és egymás-kőzó'tt magokat tanithassák. 

IV. Mivel meg-tőrténhetik hogy a' midőnn a' Fő- vagy alább-



való Tifzt, a' gyálog katona Exercitiumban történhető tunyaságát 
corrigálni akarná, maga és mellette lévő correctió alatt a' további 
Comanclót nem hallhatná, és igy tőbb vétek eshetnék ; azért fenki-
nek a' Battaillont exercérozón kivül, ne légyen fzabad, egéfz Bat-
taillon exercitiumja alatt, corrigálni. 

Y. Hogy penig a' nép alkalmatoffabban magát állithalTa, és egy 
máira vigyázhaffon mindenkor fegyverét jól-magaffan és egyarányof-
fan hogy hordozza, reá fzoktaffék, forduláfok vállokhoz fzoritott 
fegyverrel, a' tőbb exercitiumok előtt, meg-légyen és nékiek jól meg-
kől magyaráznyi, mit tefzen a' Sor és a' Linea. 

YI. Minden fogás (Handgrif) három Tempobúl áll, ós miheleít 
az utolsó Comandó-fzó, egéfzlen ki mondatik, a' Gyalog katona ol-
vaffon Egy, és mingyárt leg-első fogáshoz kezdgyen ugy tovább kettő, 
három. 

VII. A' midőn Exercitiumra ki-vitettnek, a' Záfzlók othonn ma-
xadgyanak ; hanem ha tellefféggel meg-volna parantfolva. 

Fogáfok avagy Exercitiumok a' Flintával, vagy-is Puskával. 

N. Comandó Tempo 
fzó. 

1 Vigyázzatok 
£ és jól föl ve-

Ez történik a' ball láb farka fordulásával. 

gyetek a 
2 D if tát iátokat, 

^ Záfzlók Fő 
A' Záfzlók, Fő és " Al-Tifztek, ugy a' Doboffak 

a' Battaillon háta megé. valamint előtte volta-
nak, állanak. és Al 

Tifztek Di-
ftantiát okra 

Exerciroz-
nyi 

3 Kezdete a' Fogáfnak efik midőnn a' nép vas-
kos válloffan helében meg-állapodik, fegyverét 
magaffan fől-tartya, pőtzkőlő ellenkezőjét mel-
léhez fzorittya, hűvékét a' Puska ágya hajláfá-
ban főllűl tartya. 

$ Ezenn jellel azonn kéz-fogás avagy Exercitiumok vannak jegyezve, 
mellek a' Boruffiai Király hadában fzoktattak. 



\ Fél jobbra 
vállodrul 

prcefentály. 

5 Ballra 
j duly. 

for- 1 

7 Prœfentàld. 1 

8 Pofádhoz. 

9 Tüzet. 

Port a fer-
10 fenyőre. 
$ 

11 Zárd a' Ser• 
$ penyőt. 

Ez történik forduláffal, le-botsáttáffal, és jobb 
kézzel a' fegyver fogáffal egy Tempo alatt. 

A' Puska Ortzája eleiben tartatik, ugy bogy 
annak Tfévéjje az órra felé légyen. 

Jobb lábbal hátra lép, praefentál ezenn p.i-ae-
fentatiókor, a' Puska ágya fejé tzombjához szo-
rittatik, a' Tféve vége jól magaffan, a' bal-kö-
nyöke penig fzabadon tartatik. 

A' nép jobb lábával egyet lép, és fegyverét 
maga előtt magaffan tartya, ugy hogy a' Tfé-
véjje kivűl legyen, és balkezével az Puska ágya 
fejét alul megragadgya. 

Fegyverét vállára tefzi. 
Elő áll és a' jobb kezét le botsáttya. 
Illy módon vagyon a' fordulás fél jobbra, és 

a' mint fél-ballra parantfoltatik, ugy kőll az 
egéfz forduláft egél'z Jobbra és egéfz balxa for-
dittanyi ugy balra, és jobbra elő állani. 

Ez ugy mégyen végben, mint az első Co-
mandó végbe vitetett, ugy mint a' katona fegy-
verét lapjára le botsáttya, jobb kezével afztet a' 
Sárkánon alul tartya. 

Fegyverét igyeneffen fől-tartya, és ugyan a' 
tfévéjjét a mellye felé. 

Praefentál, és a' jobb lábával hátra lép. 
Midó'nn még praefentál a' Sárkánt fölvonnya. 
Jobb-lábával elő-lép, fegyverét fői emeli, hogy 

a' tfévéjje főllűl légyen, pofájjához fzorittja ugy 
hogy az Agy-feje lapja az Ortzájja felül legyen, 

Jobb lábával hátra lép, és fél-emberre erányoz. 
Ez efik a Pőtzkőlő rándittásával, fegyvernek 

eleiben tartásával, és a' Sárkánjhelre állításával, 
egy tempo alatt. 

Jobb-lábbal hátra lép, fegyverét igyeneffen le 
erefzti, és a' ferpényőt ki-tifztittya. 

A' Por-Szarvhoz kap. 
Port hint a' Serpenyőben. 
A' Por-fzarvat mell lántzotskán függ, el-erefzti. 
A' Serpenyő után jobb-kezével nyul. 
Bé-zárja a' Serpenyőt, és praefentál. 



1 A' jobb lábával, helre lép. 
2 Le botsátván jobb kezét, bal kezével a' Pus-

kájját a' Tféve véginél (holl a' globits ki-me-
gyen) meg-fogja. 

3 Jobb lábával elő lép, és fegyverét bal-felűl 
állittya. 

1 Jobb kezével a' Tőtéft a' tféve mellé hozza. 
2 A' Tőtéft fogával meg-fzakafztya. 
3 A' Tfévében bottsáttya, papiros és glóbitsal 

együtt. 
1 Merő-kézzel a vefzfző végit meg-fogván, föl-

húzza. 
2 Azt középen meg-fogja és harmad réfznyire 

kihúzza. 
3 Forditott kézzel egéfzlen ki-huzza, és a' Tféve -

lukával egy-exányoffan meg-forditva tartya. 
1 A' nép a' Yefzfzőt merő karjával fzeme előtt 

tartya. 
2 Annak vaítagabb végét melléhez nyomja. 
3 Jobb kezét letfufztattya. 
1 A' vaítag fele, a' Tfévében nyomatik. 
2 Jobb-kézzel felén főlltil fogatik, és alá tafzit-

tatik. 
3 Jobb-kézzel annak vékony vége fogatik. 
1 A' nép igyenes teltei álván, a Yefzfzőt föl-

vonya, hűvekét a' vékony végire tefzi, és a' fuj-
tást háromfzor meg-fzorittya. 

1 Ki-huzza a' Yefzfzőt merő karjával, és jobb-
kezével, egéfz a' Tféve végéig le nyul. 

2 Ismét merő karjával annyira ki-huzza, hogy 
tfak egy-arafznyira a' tfévében, benn marad, és 
a' jobb kezét ismét ippen a' tféve végéig le 
erefzti. 

3 Forditott kézzel az egéfz vefzfzőt ki-huzza, és 
igyeneffen a' Tféve-Likával tartya. 

19 Rövidüsd a' 1 Maga előtt magaffan tartya a' vefzfzőt, ugy 
$ vefzfzőt. hogy a' vaítag vége főllűl légyen. 

2 A' vékony végét a' mellére tefzi. 
3 Jobb kezét a' végéhez egy arafznyira le tfufz-

tattya. 

12 Bal feléfor-
J dittfátok a' 

fegyvert töl-
teni. 

13 Fogy Lódin-
s 9ot-

14 Vond ki a' 
á Puska vefz-

fzőt. 

15 Rövidre fogd 
£ a vefzfzőt. 

16 Tedd a Tfé-
£ vében. 

17 Háromfzor 
J fzoritsd a' 

töttéft. 
18 Vond ki a' 
í vefzfzőt. 



20 Helére a 1 
6 Vefzfzőt. 

3 
21 Szegezd a 1 
J Pcigyiétát, 2 

3 
22 Előre ály- 1 
$ lyon a' Pag- 2 

né ta. 
3 

Az Ember a' vefzfző vékony végét a' Máfodik 
héjjazottyában erefzti, és azonnal jobb kezével 
egy-arafznyira a' tféve végén fó'llűl meg-fogja. 

A' vefzfzőt az utólfó héjjazottyán alul le 
nyomja, és mint egy, egy-arafznyira kin mara-
dott végét, főnt, jobb kezével meg-fogja. 

A' Tenyere lapjával a' vefzfzőt le-nyomja. 
Meg-fogja a' Pagnétat (Bajonet). 
Ki-huzza, és jobb ízeméhez hozza, merő kar-

jával. 
A' Tfévére fői í'zegezi. 
Jobb-kezével a' kakafon alul fogja puskáját. 
Előtte tartya igyeneffen fői, ugy hogy, a' tféve 

maga felől állyon. 
Jobb lábbal hátra lép, és Puskáját bal kar-

jára erefzti, ugy hogy a' kakaffa, atzéllyával 
együtt kiviil a' tfévéjje penig főllül légyen. 

Közli : Dr. SZENDREI JÁNOS . 

Huszár 1765-ből. 


