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A Fenyítéket  illető  1808-ik Esztendőbéli 

Törvények. 

Xl-ik C Z I K K E L Y , 

17. kik magokat a' Mustra és 
Gyakorlás alól helyes ok nélkül elvon-
nák, az 16,59. Esztendei 18 dik Törvény-
nek hasonlatossága szerént; első esetben, 
a' Mágnások 50. a' Birtokos Nemesek, 

és vagyonosabb Armalisták »5. nehéz 
mértékíl, vagy is négy ftokattevő  mar-
kákban , az eggy ház helyes Nemesek 
pedig, és Szegényebb Ármalisták 12fo-
rintokban t vagy a' fizetésre  elégséges ér-
téknek fogyatkozása  esetében, a' kör-
nyülállásokhoz mérséklendö Árestommal 
aképpen fognak  bű ntetődni; hogy ama-
rasztalás ugyan , mindjárt a' Mustra al-
kalmatosságával essen meg, az ítélet vég-
re hajtása mindazonáltal , a' Törvény-
Szék tartásáig fiiggesztessen  fel  , azon 
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okra nézve: hogy a' maradhattak hä 
akarnak , és módjok volna benne, meg 
nem jelenéseknek okát adhassak : ezt 
azomban meg nem állíthatván, az ííélet-
nek yegre hajtása, a' Törvény-Szék ál-
tal határoztasson meg, és a' jelenvaló 
Törvényes Felkelés költségeinek fehe-
gellesere tellyesítessen , ezen feliül  a' 
marasztaltattak kötelességeiknek meV ab-
ban az Rsztendöben leendő teljesülése', 
re kenszeríttessenek. E Z C i J Büntetés több-
nyire minden egyes esetre ki terjeíztvén, 
annál fogva  annyiizor , a' mennyiszer 
.lorveny Szegés történik , meg fos  vé-
tettetni. , 6 s e 

Azok mindazonáltal , a ' kik ezen 
Jorvenyes kötelességnek nyilvánságoj 

megvetésevei harm.dszor is elmaradná-
nak, előbb kihalgattatván, azon kivül-
hogy még abban az esztendoben a' De-
putátió által rend elend?» , kötelességek 
telíyesittésére, kénszeríttetni fognak  a' 
környülállásokhoz mérséklendo Arest'om 
ízenyedéssel is fenyíttessenek,  és az el-
lenek hozattatott ítélet végre hajtattasson. 

t. Minden Nemes htiseVgel kö-
teleztetvén Törvényes Királlyához és Ha-
z a h o z , köteles annak engedelmeskedni. * 
Rovetkezésképen a' Király , vagy az Or-
Izág köz Státussá ellen való W törvé-
nyek által tiltott Támadásoknak Szerzője, 



Társa, vagy csak Tudója is, ha a' mag* 
he Ily én n való felfödözése't  gonoszúl el-
iauíaíztja, ugyanazon Törvények értel-
méhez képpest gonosz tettéért halállal 
lakol. , . 

§. 3. A' ki a' hadaktiál Pártütést 
ügy ékezne indítani, — vagy abban részt 
venne , keményen és a' dolog fontosságá-
hoz képpest, — legfóképen  az első Lá-
zasztó, halállal is büntettetik. 

§. 4. A' ki törvényes Feljebbva-
lóinak, Tisztyeinek vagy Katona -ElÖjá-
róinak nem akarna engedelmeskedni; > 
azokkal illetlenül bánna, vagy azok ellen 
kardot vonni gonöszúl merészlene ha-
sonlóképen ktményen ,'s ha a' környül-
állások azt kívánnyák , halállal is büntet-
tessen. .,. ' 

§. s• A' ki az Örök vagy Strasak 
e l l e n kezét felemelni,  vagy ellenség előtt 
azokra rohanni merészlene, az elolrfíeni 
Czikkelyben foglaltt  büntetés alá vettetik. 

§. 6. Az , a' ki ellenség előtt Örallá-
sát elhagyja életét elveteti; máskép ,vagy 
ha az Órállásonn elaludna , érdeme sze-
rént büntettetik. 

§. 7. A'ki Strázsára, vagy más Szol-
gálatban részegen jelen meg, vagy a' szol-
gálát ját elégséges ok nélkül e'hagyja ,áre-
stommal és vassal büntettetik. 

)( * 
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meg lehet ugyan fogni,  de ezen cseleke, 
detet a' Fö vagy Vice. Ispánynak kik 
közül legalább eggyiknek jelen kell 
lenni, azonnal jelenteni szükséges ; a' to-
vábbi letartóztatás csak ezeknek tudtok-
kal eshet meg. 

ió. A.' Katónai kikapások, mellyek-
nek fenyítése,  szorosan Véve ezen Tör-
vényeknek tárgya a* mustra alkalmatos-
ságával a' Fö vagy Viee-Ispány és a 
Katona- Tisztek közzűl választandó Biz-
tosság által summás perrel Ítéltetnek 
meg; de az ítélet csak akkor hajtat>ik 
mindjárt végre, ha a' büntetés ollyan 
természetd, hogy azt a' mustra' üdeje alatt 
ki lehet állani. A' kisebb kikapások, 
mellyek a' békessegben való Gyakorlások-
nál történnek , mellyek a' Gyakorlás' 
rendét illetik, és a' mellyek a Gyakorlás' 
üdejet meg nem haladó árestomot von-
nák magok utánn, a' Ka»ona-Tisztek ál-
tal megbüntettetnek. Mindazonáltal a' ve-
réssel való büntetés nem fog  szabad lenni. 

§. 17- Minden másakárminémü vét-
kek vagy csínok a' rendes formák  sze-
rént vetetnek fel  : de ha az Öszveeskü-
vés vagy magát kiütő Pártütés, Tol-
vajság, s fegyveres  kézzel a', mustra'üde-
je alatt való prédálás , a' fellyebvaló 
Tiszteknek eröszakos, és mások' meg-
botránkoztatásával való megtámadása , 
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inegsebesítése, megcsonkítása, vagy meg-
ölése , a' közönséges bátorság' fenntartásá-
nak okáért a'tüstént való halálos büntetést 
múlhatatlanná tennék, az £lolülÖ álló 
hadi,'s a'Katonaihoz hasonló Törvényt 
hí öíTzve, mellyhéz következésképen Köz-
emberek is hivattatnak, és a' melly hét 
Tagoknál kevesebbül, tizenegynél töb-
bül nem fog  állani. Ez a' közTisztség-
béli Ügyész' felperess,ége  után (actore fisco 
Magistratuali) halálos Sententiát is hoz-
hat, és azt végre hajthatja ; hozzá tevén 
azt világosan, hogy nem csak a' halál' , 
de annak is meghatározásában, hogy a' 
véghez vitt vétek ezen Törvényszék-
nek előbb említett Tárgyaira tartozik-« 
vagy nem , minden eggybehívottaknak 
eggyesültt Votumok kívántatik meg, úgy 
annyira hogy ha csak eggy is a' Birák közül 
azt itéli, hogy akápmelly környúlállá-
sokra nézve az az elébb említett Esetek 
közé nem tartozik, annak megítélése a' 
Törvény' rendes útjára útasíttatik. 

§. 18. Más előadandó és a' Törvény' 
Rendesi útjára tartozó vétkek' esetében úgy 
intéztetik a' dolog hogy az illyen perek 
hacsak a' példa tételért is, a'jövő Esz-
lendoi mustráig elvégeztessenek. 

§. 19. A' mi a' mustra' üdeje alatt 
helyben vagy onnan Haza menetelkor va-
ló Rendtartás okot illeti, ezek «'Megyék 



'(Lnf*  L T Í I Z H í g C K ° k o s b e t e k r e és Gondolkodásokra bízatnak. 
V H,°gy ezen Törvény' Czikke-
Jyem.nd azoknak, a'kiket illetftnd  tokra 
adodhassonn mind azoknak a«'kik m ! 
X t J y í l a S / a , minek előtte a meg határozott helyekre útnak in 

™ ' ; e s az Anyanyelvenn megma-
tszra tetetik ' a > U $ t r a ' ^ e alatt 
«jra tetetik a mustra'mindég ezen Hadi 
Torvenyek kihirdetésén kezdődvén 

s 
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A' 
SZ OL GÁLATOT 

I L L E T Ő S Z A B Á S O K 
A Z 

INSZURGENS KÖZ VITÉZEKNEK 

I-sÖ C Z I R K E L Y . 

i K . Melly ek az Inszurgens katonáknak 
törvénnyel ? 

F. Az Ország' Gyűlésé által megál-
lapított Hadi Czikkelyek. 

%. K. Tartozik - e azokot az Inszurgens 
mégtartani ? 

F. Igen is: ' .» 
3. K. Mi kötelezi őtet erre? 

F. Az Ország' törvénnyé. 
4. K. Mi az Ö létének nemes czéllya?" 

F. A' külső, és belső közönségei 
bátorság. 

K. Mi értetődik a'külső bátorságonn ? 
F. A'.Hazának a külső ellenségei-

len való védelme. 
\ 

6. K. Mi értetődik a' belső bátorságom? ? 
A 



F. A' jó rend, és csendesség; követ-
ftezésképen  a' bátorság' fenntartása  a' 
Hazában. 

7• K. Mi a' fő  virtussá az Inszui^ensnek ? 
F. Az Isten , Fejedelme, és Hazája 

iránt való szeretete. 
8- K. Mi az ö második virtussá a' mága' 

viselésére nézve, mellyenn önnön ja-
va fundáltatik  ? 

F. A' jó erköltsü élet, V betsületes 
maga viselés. 

9. K. Micsoda tulajdonságokkal kell bír-
ni az Inszurgens katonának a' szolgá-
latban ? ' 

F. Mindenre való készséggel, és kö-
telességeinek betöltésében való enge-
delmességgel, húséggel, vigy ázással, 
és állhatatossággal, 

ao. K. Mellyek azok a' tulajdonságok, 
mellyekkel a'katonának kivált az el-
lenség előtt kell birni , 's mellyek az £ 
katona virtussát teszik? 

F. Az ellenség előtt való báíorság,-
és vitézség. 



i i. K. Eggy szóval, minek kell eggy hadi 
embernek lenni ? 

F. Betsűletet szerető embernek. 
12. K. Köteles-e a'katona mind azt meg-

tenni , a' mi a' Királynak ^ vagy Hazá-
jának hasznára van ? 

F. Igen is. • 
13. K. Tartozik-e a'katona minderi ve-

szélyt elhárítani, melly a' Királyt vagy 
a' Hazát fenyegeti? 

F. Minden ereje'v«!: 
Í4. K. Köteles-e arra is, hogy mindent 

bejelentsen , a' kirül neki fundamento-
mos gyanúja van, hogy a' Királynak 
Vagy a' Hazának Java ellen töreke-
dik , vagy pedig a' köz jó ellen velze-
delmes gondolatokot forral  ? 

F. Igen is. 
Jegyzés:  Itt mind a' katonai^ — 

mind pedig a' polgári felsőbb  , és al-
sóbb rendűek, hazaárúlók, kémek, és 
pártütők s a' t. értetődnek. 

i/>. K. Tehet-e a' katona inas' jószágábaxi 
kárt ? és megengedheti-e, hogy akárki 
inát kárt tegyen benne ? 

A 9 



Nem. 
Jegyzés:  ftt  azt kell-érteni, hogy 

minden Jóságnak, akár bízatott, akár 
nem ez az Ö gondviselése alá, megma-
radásánn kell iparkodni. 

K. Kell-e a' katonának vigyázni, 
hogy még akaratjánn kivül is, más' 
jószágában miatta kár ne essen? 

F. Igen is. ' 
Jegyzés?: Értetődik itt minden kár, 

melly vigyázatlanságbúi. p.o. dohányo-
zks,  gyertya , tűz, és másillyenek ál-
tal eshet. 

«7- K. Mint tartozik eggybetsületes Ma-
gyar Nemes ember a' katona életrÚL 
gondolkodni? 

F. Mint az ö nemesi praerogativái-
nak kútfejérül;  és így köteles, azt ízc-
retni , és ahhoz tellyes erővel ra»asz-
kodni. * 

18- K. Mire kell iTeki legnagyobb figye-
lemmel lenni ? 

F - A ' tanításra, és hadi gyakorlá-
sokra; mint a'mellyek által tökélletes 
katonává lehet. 



IQ.  K. Minek kell lenni minden cseleke-
detei' rugójának? 

F. A' betsület' szeretete'nek. 
to. K. Mi vezérli az ő maga viselését arra t 

hogy tehetségeit, készségét, és mester-
ségét a* szolgálat' hasznára fordítsa  t 
a' dicsőségre való útakot, és alkalma-
tosságot felkeresse,  és magának a' tisz-
teletre, és jutalomra fontos  okokotsze-
rezhessen ? 

F. A' Becsület' szeretete, vagy be-
csület' kívánása. 

éi. K. Miképp kell neki a'szolgálatban 
az Elöljárók által kiadott parancsola-
tokot nézni ? 

F. Minden parancsolatnak előtt« 
szentnek kell lenni. 

»2. K. Tartozik-e minden parancsolatot 
halogatás nélkül tellyesíteni ? 

F. Igen is. 
*3. R. Micsoda eseteket kell itt kivenni? 

F, Az olly parancsolatokot nem tar-
tozik tellyesíteni, mellyek letett hite 
ellen valók, és a szolgálataak szem-
mel látható veszedelmére czéloznak. 

A 3 



£4* K. Mit kell neki az illy esetekben 
tenni? 

F. Eggy olly hitetlen Elöljárót be-
jelenteni, és ha annak elszökésérűlfél-
ni lehetne , azt meg is fogni. 

K. Ezen esetenn kivül, tartozik-e ö 
határtalan éngedelmísseggel, ha szinte 
a1 parancsolat nehéznek, és igazságta-
lannak láfszana  is ? 

F. Igen is. 
26. K. Az illy paranc*olatok'tellyesítése 

uránn, ha az ö illendő ellenvetései meg 
nem hallgattatnának, mit lehet neki 
tenni ? ' " 

F. Nehézségeit a' szolgálat' rend« 
szerént fellyebb  lehet vinni. 

%7- K. Kihez kell neki menni, ha vala-
mitkérni, jelenteni akar, vagy valami 
nehézsége van ? 

F. A' maga' káplárjához , és ;azon 
nap szolgáló káplárhoz. 

2». K. Ha valahová megy, vagy viflza-
jön , kinél kell magát jelenteni ? 

F. A' Szakasz káplárjánál, vagy 
edig a' napos káplárnál. 
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K. Ha pedig a káplár az ő kívánságát 

meg nem engedi, mit kell neki csi-

nálni ? 
F. A' maga' kérését , fellyebb  fel-

lyebb, vagy  g a r á d i c s o n k i n t egész a 
Kapitányig; jelenteni. 

S o . K. Ha a' Kapitány sem neki elég-
tételt, van-e jussa arra, hogy kenését 
a Regement' Commandójához vihesse ? 

F. ígen is. 

31. K. Mit kell neki akkor jó előre meg-

fontolni  ? 
F. H o g y vaktában, és elégséges ok 

nélkül a Felsőségnek ne alkalmatlan-
kodjon, és a vett útasítást , avvagy 
a' neki adott feleletet,  minden gyűlöl-
ség nélkül jól gondolóra vegye. 

3*. K. Ha több V i t é z e k akarnak valamit 
feladni  * mihez kell magokot tartani? 

F. Csupán két embernek kell azt a' 

'többieknek nevében alólrúl felfelé  je-

lenteni. ' 
33. K. Mit kell ollyankor csinálni, mi-

kor a' kenyérben, hópénzben, vagy 
A 4 



öltözetben eggyüdeig elkerülhetetlen 
fogyatkozás  van?; 

F. A' katonának nem kell mindjárt 
nyughatatlankodni: hanem meg kell 

magat győzni, es nyugtatni az iránt 
hogy a' Felsöség, annak üdejében, a' 

szükségenn segíteni, eV azf,  a' mi ököt 
illeti, ki fogja  pótolni. 

34. K. Miért nem kell neki az illy ese-
tekben nyughatatlanságot mutatni? 

F. Mert a' hadi embernek köteles-
se'ge, mind a' jót, mind a" gonoszt az 
Országért elszenvedni. 

3^. K. Mike'nt kell rjeki magát akármi-
ne'mü katonaságtál , vagy valamelly 
idegen frigyes  hatalmasságtúl való baj-
társai iránt viselni ? 

F. Jó eggyes'se'gben kellvelek élnie. 
36. K. Hát a* lakosok iránt miként kell 

magát, viselnie ? ' 
F. Szolgálatra való készséggel, és 

nyájassággal. 
K. Hát az idegenek iránt? 
F. Emberségesen, és tartozotj: be-

csülettel. 



K. Köteles-e a katona , hogy Tisztr 

' jei iránt bizodalommal viseltessen ? 
F. Igen is. 

39. K. Hogy kell neki Tisztjeit nézni? 
F. Mint iránta jó gondolkodással lé-

vő tanítóit, vezetőit, és fellyebb  valóit. 

40. K. Tartozik-e óköt ezenokbúl becstll-

ni, és tisztelni ? 
F. Igen ist 

41. K. Beszéllhet-e azokrűl roflzűl  , és 
viíTzaszóllhat-e nekik? 

F. Nem: m e r t az háladatlanság vol* 
na azok iránt, a kik neki javát akarják. 

42. K. Tartozik-e az Ö tanításaikot, és 
kifogásaikot  jó névenn elfogadni  ? 

F. Igen is. 
43. K. Tartozik-e % kirendeltt árestomot 

elszenvedni ? 
F. Igen is, egész engedelmességgel. 

44. K. Mikor kell az árestomban lévő ka-
tonának kérni küldeni , és ki által? 

F. 24 óra alatt két bajtársai által. 
45. A' kibocsátás utánn meg kell-e neki 

azt köízönni? 
F. Igen is. 



46. K.  Mikint nevezi a' Katona a' Tiszt-
jeit a' káplártól fogva  felfelé  ? 

F. Az Úr! elejébe tévén kinekkinek 
a' hivatalát, p. o. Hadnagy (Jr 's a' t. Az 
Altiszteket pedig Uram p. o. Strázsa-
mester Uram, Káplár Uram. 

47. K. Kiket kell neki leginkább ös-
merni. 

/ 

F. Az Ország' Fó Kapitánnyát, azaz, 
a' Felséges Császári Királyi Fó Hercze-
get a' Nádor-Ispányt; a' kerületbéli, 
és Brigadéros Generálisokot, a' Sta-
bális , és FÖ Tiszteket , 's az egész 

» 

Regement, Századbéli Tiszteket is. 
48. K. Csak á' szolgálatban tartozik-e a? 

katona a' Tisztjei iránt való tiszteletet, 
és betsületet mutatni? 

F. Nem: hanem az'onnkrvúl még a' 
barátságos társalkodásban is. 

49. K. Csak a' Regementbéli Tiszteknek 
tartozik-e 0 ezzel? 

F. Nem csak: mert minden más Re-
gementbéli , vagy más katonakarbúi 
való Tiszteknek is-illendő becsülettel, 

és tisztelettel tartozik. 



j5o. K. Mit kell csinálnia , mikor Elöljár 
rójával Izemben találkozik ? 

F. Felé fordúlván,  megkell állani, 
és bal kezével a csákónak napeilen-
zojét illetni, 

j i . K.Miképen kell neki magát tartani, 
mikor eggyik kezében valamit vilzen , 
a'másik pedig lzabadon van? 

F. Akkor nem kell arczal fordulni  —« 
hanem a szabad kezével a' csákónak 

; napellenzöjét kell illetni, és illendő-
séggel tovább menni. 

K. Hát ha mindenik kezében van 
valami ? • ( 

F. Akkor csak tovább mehet, és a' 
nálánál felly  ebb valónak szemébe néz. 

j3. K. Kit ilietátaljában az arcza 1 állás? 
F. Csak a' Tiszteket, ésazokot, kik 

Tiszti jelt hordoznak; azokot is pedig 
csak közeírül. 

54. K. Tartozik-e a' katona a' sorban, 
és rendben köszönteni? 

F. Nem. 
K. Hát ha lóhátonn magányosan Fel-

sőbbel találkozik, mit kell a vi'téznek 
csinálni ? 



F. Előtte arczal kell állani, de £ 
csákójának napellenzőjéhez nem kell 
nyúlni, hanem jobb kezét a' Rendsza? 
bás szerént a' czombjánn tartani. 

56. K. Miként kell a' Strázsát köszönteni? 
F. Ugyanazon módra , csak hogy 

annak arczal nem kell állani. 
^7. K. Szabad-e ittasnak lenni a' katoná-

nak a' szolgálatban vagy azonn kívül ? 
F. Nem." 

$8. K. Mit kell neki szorgalmatosan" el-
kerülni? 

F. A' pénzre való játékot, a' rofsz 
életű asszonyokot, és a' megvesztegete tt 
társaságokot. 

,59. K. A' reá bízott kenyeres bajtárság-
nak pénzébúi szabad-e neki valamit 
maga1 hasznára fordítani. 

F. Nem ; a' legkeményebb büntetés 
alatt. 

60. K. El kell-e minden korhelységra 
való alkalmatosságot neki távoztatni? 

F. Igen is. v 

61. K. Miért? 

/ 



F. Mert önnön java azt hozza ma-
gával. 

Őa. K. Kinek tartozik ö egészségénelc 
fenntartásával? 

F. Magának, a' Királynak,  és at 
Országnak. 

63. K. Micsóda eszközokkel tarthatja fel 
egészse'ge't? 

F.A' tisztaság, és mértékletesség által. 
64. K. Mit kell a' katonának csinálni, ha 

megbetegszik ? 
F. Egyszeribe be kell jelenteni. 

6,5. K. Szabad-e á' betegséget az Ispi-
tálytál való felelem  miatt eltitkolni ? 

F. Nem. 
66. K. Miért nein ? 

* 

•F. Hogy a' betegség még kezdetében 
meggyógyíttathasson. 

67. K. Hogy kell neki azlspitályt nézni? 
F. Mint ollyan helyet, melly az ö ki-

gyógyúlására rendeltetett, és a' hol 
az ó számára a" szükséges Orvosok^ 
orvosság, és eledel, valamint minden 
lehetséges alkalmatosság, és a1 betegek-
re való gondviselés készen tartatik, 



6%: K. Ha pedig ott valami fogyatkozó 
van , mit kell csinálni ? 

F. Eleg módgya van a minden nar-
pi megvisgáláskor panafszát  előadni. 

Ő9. K.  K ö t e l e s - e arra minden Vitéz, hogy 
öltözetét, fegyverét,  és munitióját jó-
állapotban tartsa? 

F. Igen is. 
70. Miképp kell a' katonának felöltözve 

lenni ? •, 
F. Mindég tisztán, csinosan, es rend-

szabás szerént- * 
7 1 . K. Miként kell neki a' vaskészfJletcít 

tisztán tartani? 
F. Minden rozsda nélkül, és c vegre 

jóféle  vasporral kell azt tiszütani. 

7 t . K. Mivel kell a rézszerszámokot tisz-
ütani ? 
F. Gallér földdel  (Trippellel) 

7 3 . K: Hát a réz fazekat  , és serpe-
nyőket ? 

F. Hamuval. 
7 A . K.Szabad-e a puskaszerszám' aczéllyát 

vasporral megdörjölni ? 



- ( i5 ) 
F. Nem: hanem csak ne'méllykör 

kell azt tajtékkövel (93infínftetn)  meg-
dörgölni , és kitiszütani. 

7 y K. Szilkse'ges-e egyébaránt az, hogy a' 
pistoly^ miridkivúl, mind belől, ki-
váltképen pedig a' gyújtó lyuk, min-
denkor tiszta , és rozsda nélkül legyen? 

F. Igerr is. 

76. K. Meg kell-e a' csőt is egészen tisz-
togatni ? 

F. Igen is. 
77. K. Szabad-e a' csőt a' puskaveCCsS-

vel pallérozni ? 
F. Nem; mert ez igen ártalmas. 

78- K. Hogy a'ízerszám minden réízében 
könnyen járjon, és rozsdát ne kapjon, 
miként kell vele bánni? 

F. Meg kell azt gyakran faolajjal 
kenni, valamint szinte a' srófoknak  min-
den vágásait, sőt magát az ágyát is. 

79, K. Mit kell csinálni, ha az olaj na-
gyon bevette magát? 

F. Akkor mindenütt tisztán ki kell 
törülni. 



Ho.  K. Szabad-e az ágyát megvakarni j 
fagy  a karikáknál megvagdalni ? 

F. Nem. 
j i . R. Szabad-e a' tűzi fegyvert  széllyel 

szedni, vagy a' farsrófot  kivenni ? 
F. Nem : hanem jó felvigyázás 

1 
alatt. 

82. K. Szabad-e á' srófokot  elcserélni ? 
F. Semmiképpen nem. 

83. K. Be kell-e a' szerszámnak hátulsó' 
srófját  pagyon szoritani ? 

F. Nem. 
g 4 . K. Miért nem? 

F. Azért hogy az a' sárkányt ne érje: 
85. K. Micsoda baj támadhat abbúl ? 

F. A' sárkány kimozdul az által, 
és nem fog  olly sebesen lepattanni. 

$6. K. Millyen szélesnek keli a' ková-
nak lenni? 

F. Csak ollyan szélesnek, mint az 
aczél. 

87. K- Mivel, és mennyire kell a' ko-
vát betakarni ? 

F. Ónpléhvel, még pedig egész ar 

Kovatartónak széléig. 
88. K. 

' - * ' * • 
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H8. K» Mikor a' kova megtágíttatik , 
vagy felsrófoltatik,  érhet - e az ar 
acáélho^. 

F. Nem. 
89. K. Mikor a' pistolyt kisütik, hová 

vágjon a' kova? 
F. A" Serpenyő' közepére. 

90. K. Miért. 
F. Hogy a' szikra eggyesülve essen 

a' gyújtó porra. 
91. K. Mit kell csinálni a'Pistollyal, ha 

azt már kilőtték ? 
F. Posztóval meg kell azt törülgetni, 

és a' mi hibás, mindjárt be kell mutatni. 
92» K. Tartozik-e a' katona egynehány jól 

befoglaltt  puskakovát, eggy pilzkálót, 
és eggy golyóbishúzót mindenkor ma-
gával hordani? 

F. Igen is. 
93. Mikép kell a' hibás töltést megiga-

zítani? 
F. A' mérték szerént jóféle  papíros-

sal ^ mint azelőtt volt. 
94- K. Hogy kell a' kardot hordani? 



F. Mindem gyalog szolgálatban ä' 
csípőre jó magosan félkötve  ; azon-
kivül kíméllés végett, hogy a' hüvely 
allya által ne kopjon, kézben , vagy 
a\ karonn. 

95. K. Mire kell még a' Hűszárnak , vagy 
Lovas katonának , mind ezekenn kivül 
gondjának lenni ? 

F. A' Lóra. 
96. K. Kell * e neki a Lovát különösen 

szeretni, kímélni, és táplálni? . 
F. Igen is : mert az az Ö elválha-

tatlan társa életének legfontosabb  szem-
pillantásaiban; az viszi Ótet a' dicsőség-
re, segíti az gyözedelemben, és a' történ-
hető veszedelmekbúl az szabadítja ki. 

97. K. Mit kell csinálni a' Vitéznek , ha 
a' lovát valami éri, vagy az megbe-

itegszik ? 
F. Halasztás nélkül a' káplárnak min-

den okaival, és környülállásival be 
kell jelenteni, hogy a szükséges se-
gítség megtetethessen. 

gg. K. Hát ha valahová küldetvén, 's ott 
kovác« nem találtatván , beteg lo-



Vával eggyütt magányosan:, és minden 
segítség nélkül van, mit kell csinálni? 

F. Azokkal az eszkozökkel kell él-
ni , a' mellyeket eddig gyűjtött tapasz-
talási nyújtanak neki. 

^9. K. Szükséges-e hát neki; hogy a1 

közönségesebb gyógyító eszaözökrűli 
és lópatkolásrúl magának valami tudö-

inányt Szerezzen ? 
F. Igen is, hogy, ha lovát valami 

éri í a'lVükségben segíthessen rajta , és 
sok alkalmatlanságot eltávoztathasson, 

ibo. K. Mitte'vö legyen az Iní'zurgens ka-
tona , ha lovának háta megdagadj 
vagy éppen feltúrosodik  ? 

F. Ha csupán csak megdagad, vagy 
feljön  lovának a' háta, eggy darab 
gyepszínt vegyen , 's azt jól megsózván^ 
tegye a'daganatra; annakutánna erő-
sen reá Szorítván a'nyerget, hagyja 
rajta három, vagyiiegy óráig- Hogy-
ha pedig túros, vagy Sebes volna 
már a' lovának a' háta, ecztet méz-
zel öszveforralván  , a' sebet mossa 
azzal gyakorta ; ha pedig vad hús 
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támadna rajta, azt égett , és porrá 
törtt timsóval hintegesse be kétszer, há-
romszor napjában. 

íoi. K. MittévÖ legyen pedig akkor, ha 
a' lova nem vizellhet? 

F. Halehet, juhganéjra, vagyjuha-
kolba vezesse azt. 

102. K. Szükséges-e, hogy minden Vitéz 
fegyverének  , hadi készületinek alko-
tását, azoknak tulajdonságit, azoknak 

széllyelszedése', 's öszverakása'mód-
ját, minden részének czélját, hasznát 
tökélletesen tudja, és értse?j 

F- Igen is. 
103. K. Tartozik-e minden Vitéz önkint, 

és készakartva, minden a' szolgálat' 
javára, Y előmozdítására intézett pa-
rancsolatoknak minden esetekben 
engedelmeskedni, há szinte a' paran-
csolatnak czélját, 's okait nem tudhat-
ja is? 

F. Igen is, szívesen és engedelme-
sen tartozik tellyesíteni mindeneket. 



104. K. Szükséges-e hát, hogy a'maga" 
utasítását tudja, és jól értse? 

F. Úgy van. 
10,5. K. Ha a' Vitéz parancsolatot vesz, 

hogy törvényes kihallgatásra Hadi 
Törvény - Székbe menjen, miképen 
kelj ott megjelenni ? 

F, A' kirendeltt üdore egészen 
jól felöltözve. 

l©6. K. Hogy kell ott magát viselni? 
F. Mindent meg kell szgyelmetesen 

hallgatni. 
107. K. Miért? 

F, Azért hogy minden tétovázást, 
's önnön szavának egybeötését észre 
vegye , hogy e szerént a' dologhoz 

szóllhasson, -
108. K, Mit kell magával vinni a' Hadi 

Székhez ? 
F. A' Pecsétnyomóját. 

109. K. Kinek képét, viseli minden Ka-
tona a' hadi Törvényszékben ? 

F. Eggy igaz, és hallgatni tudó itélö 
biró'képét, a'ki mindent jól kihallgat. 
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no. K. Mivel erősíti meg azt,hogy ö az 
igazságos, és hallgatni tudó itéló bíró-
nak hivatalában el fog  járni ? 

F. Azon esküvésével, mellyet neki 
még előre le kell tenni. 

I i i . K. Ha valamelly tárgyban még töbh 
világosításra volna szijksége , kit kér-
dezhet meg az iránt ? 

F. Az E l ö l ü l ő t * , még pedig minden 
tisztelettel, é s e l ő r e meggondolva; ki 
is a' Tábori Szólzolló által egészen 
megma^yaráztatja neki a' dolgot. 
* A' Praeses , vagy Elölülő a' hadi 
T ö r v é n y széknél mindég az. a' ki köz-
tök legelsőbb Tilzt; a' többiek Tábla-
Bíróknak, Assessoroknak neveztetnek, 

i n , K. Mit csinálnak a' hadi Törvény-
Székben , minekutánna minden elő-
adatott ? 

F. Eloízlanak a Bírák. 
113. K. Miért? 

F. Hogy az elejekbe terjesztett íté-
letet , a' próbák', és tanúk' vallásaival, 
m i n d e n kőrnyűlállásokkal,  'sa' törvé-
nyekkel eggy be vethessék, és a' ve-



tekre, vagy biinre nézve a' Bajtársok 
egymás között tanácskozhassanak. 

114. K. Az Elölülőnek, és a' hadi Törvény' 
Szószóllójának kötelességek-e, magok 
vélekedéseiket világos, és nem két ér-
telmű szókkal, előadni,[azoknak ne-
veiket alá irni, 's azt megpecsételni? 

F. Úgy vagyon. 
115. K. Szabad-e neki reTzrehajlásbál, 

nyers nyakasságbúi, vagy pedig hely-
telen szánakodásbúl, meggyőződése, 
és lelkiösmérete ellen ítéletet adni ? 

F. Semmiképen nem. 
116. K. Ha Bajtársával az Igennel, vagy 

Nemmel adandó feleletben  meg nem 
eggyezhetne, miben kell neki megnyu-
godni ? ' 

F. Abban , hogy a' nála öregebb Baj-
társának voksa vetetödjön akkor be. 

117. K. Hát ha a' Tábori Szószolló javal-
lásában fontos  okokra való nézve mind 
a' ketten meg nem eggyezhetnek, mit 
kell akkor cselekedni? 

F. Akkor vélekedéseikhez azoknak 
okait hozzá kell adni. 
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j18, K. De ha az úlyen vélekedésa'tör-
vény' érteiméiül szembetünöképen 
mefEíe  járna, és az Elölülő, a' hadi 
Törvény'Szóízóllójával eggyütt újjabb 
világosítással, és a' Törvény' magya* 
rázásával sem győzhetné meg a' Bí* 
rákot, mi ennek a következése ? 
F. Akkor az itélet úgy, ammint adó-

dott , annak okaival eggyütt bevetetik. 
119. K. Mire kötelezi még továbbá az 

itélo bírót letett esküvése? 
F. A'Sententiának tkokban való tar-

tására mindaddig, még az ki nem 
hirdettetik. 

IÄO. K. Hát az álló hadi Széknél eloszol-. 
hatnak - e az itélö bírák ? 

F. Nem. 

iái. K. Minekutánna a'Bűnösnek tette és 
az azt illető Törvények, éshadiCzik^ 
kelyek felolvastattak,  mi következik 
azután ? 

. v 1 
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F. A Tábori Szószólló a'maga'* út-
mutató vélekedését az Elölülőnek meg-
súgja, 

122. K. Ha az Elölülő jó Lelki'ösmérete 
szerént való meggyőződése után ma-

gát meghatározta , mi következik 
ezután ? 

F. Megsúgja vélekedését a' mel-
lette ülő itélo bírónak, ez megsúgja 
ugyanazt a' szomszédjának , 's így 
tovább , még ugyanaz a' Tábori szó-

szólló' fülébe  megyen. 
123. K. Mit cselekszik ekkor a' Tábori 

Szószólló ? 
F, Ez az Elölülőnek ismét vifsza-

súgja azt, • 
124. K. Mi okbúl? 

F. Hogy bizonyos lehessen az Előlülő, 
hogy az ő vélekedése a' maga' való-
ságában került vifsza. 

* Utasító vélekedésnek wvezik a'Törvények' 
Szószóllójának azon törvények szerént meg 
határozott vélekedését, mellyek a' Vétek' 
büntetését meghatározzák. 

• ' 



l t j . K. Mit mond erre az Elölülő ? 
F.  A'ki velem eggyet ért, rántson 

kardot. 
126. K. Mit osinálnak az itélo bírák , 

ha az Elölülővel eggy értelemben 
vágynák? * 

f.  Minden itélo bíró kihúzza a 
kardját. 

127. K. Hát az, a' ki más értelemben 
van,vmit csinál ? 

F. Az nem húzza ki a' kardját. v 
128- K. Mi kötelessége az olly vitéznek, 

a' ki a Levélhordozásra rendeltt Baj-
társát felváltja. 

F. Annak minden parancsolatokot, 
útmutatásokot, 's rendeléseket által 
kell venni. 

129. R. Szabad-e neki az útonn a' Szol-
gálatot illető Levelek' vitelekor maga' 
fejétül  mulatni, vagy elkésni? 

F. A' legnagyobb büntetés alatt 

nem szabad. 
130. K. M't csináljon a'Vitéz, hogy meg 

ne nedvesedjenek , annyival inkább 
el ne veíTzenek a' Levelek, melly«-
ket viszen ? 



F^ A' "Leveleket eggy tiszta tarisz-i 
nyába, nyakába akasztva, a" mellyénn 
vigye. 

131. K. Ha megérkezik , késhet-e va-
lamit a' Levél' kézbe-adásával ? 

F. Nagy büntetés alatt tellyességr 
gel nem. 

K. Készen.aza? nyergelve kell-e álla-
ni azon vitéz' lovának, a' kinn van a'Sor 
a' Levél' hordásban ? 

F. Igen is: de nem kell azt fel-
szorítani , 's ezennkivúl jó magosan 

kell a' kötőfék'  száránn a' Lovat fel-
kötni. ., 

133- K. Miért? 
F. Eggy részrill ugyan azért, hogy 

minden üdöhalasztás nélkül lehessen 
tovább vinni a' Leveleket ; más rész-
rúl pedig, hogy a' megszorított he-
veder miatt a' ló' hasa fel  ne da-
gadjon , és hogy a' ló le ne fe-
küdjön. 

134. K. Ha eggy köz vitéz az Ordinan-
czonn a' Szabados' kötelességét telxi ,, 
mit tartozik ö cselekedni ? 



F. A' Vitézeket józanon , és jó 
^Rendben tartani, 's arra vigyázni, 
hogy ki ki kötelességét tellyesítse. 

133. K. Tartozik-e minden köz Vitéz 
az illyen , csak*xideig tartó > Elöbbva-
lójához tellyes engedelmességgel vU 
seltetni. 

F. Igen is. 
136. K. Miért ? 

F- Mert azéggy fundamentomos  ka-
tonai Regula: hogy a' Szolgálatban 
minden ifiabb  az öregebbnek alat-
tavalója. 

137. K. Az olly környúlállásban ellen-, 
ben, mellyben némelly esetek szitk-
ségesképen megkívánják , hogy az 
ifiabb  az öregebbnek elejébe tetessen-, 
mivel tartozik ez amannak? 

F, A' legszorosabb engedelmesség-
gel, 's parancsolatinak követésével. 

138. K. Miért? 
F. Mert ezzel az engedelmességgel 

nem az ö rangjának, hanem a' szol-
' gálatnak tartozik az ember. 



»39» K. Ha ollyan helyre, a'hol katonaság 
fekszik  , valamelly fellyebbvaló 
Tiszt érkezik i mit kell illyenkor az 
alábbvalónak csinálni ? 

F. El kell haladék nélkül a' feljebb-
valóhoz menni» és magát annak je-
lenteni, 

140* K. Mit kell akármellyik Vitéznek 
csinálni * ha ollyan helybe megyén, 
a' hol katonaság fekszik  ^ és ó ott 24 
óránál tovább tartózkodik? 

K. A' Fellyebbvalóknál illendően be 
kell magát jelenteni. 

141. K. Hátha a hely' Cómmendánsa hi-
teles írást kívánna tölle, mit kell il-
lyenkor mivelni ? 

F. Ellenvetés nélkül meg kell azt 
v mutatni. 

142. K. Ha valamelly Vitéz Strázsára kö-
vetkezik, hogy kell neki nézni a'reá 
bízott vigyázat' helyét? 

F. Úgy, mint a' legszentebb helyet, 
magát pedig úgy kell gondolni, mint 
az Országnak akkori szemét , is 
pajzsát. 
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Í43- Mit kell neki mindenek felett  tudni; 
és jól meggondolni? 

F. Hogy csak eggy Örállótul függ 
. gyakorta az egész Ármádiának^ az 

ege'ff  hadi testnek * a' seregnek ^vagy 
vá^őrzókqek Szerencséje-

144. K. Szabad-e a Strázsának a'maga' 
kiszabott állását, még fel  nem vál-
tatik, elhagyni? 

F; Tellyességgel nem, igen ke-
mény büntetés alatt. 

143. K. Hogy kell ollyankor magá t vi-
selni, ha elfelejtették  volna ötet felvál-
tani, és hirtelen valami nagy beteg-
ség jönne reá ? 

F. Ekkor kiáltani kell vagy a' 
több Strázsák' állására, vagya hoz-
zá legközelebb lévő Strázsához, a 
ki a' váltó Strázsáknál bejelenti a' 
dolgot. 

Í46. K. Szabad-e a'Strázsánn elaludni 

vagy megittasodni ? 

F. Nem szabad, kemény í.bünteté* 

alatt; 



147-K. Lehet-e a' Strázsaállásonn enni, 
inni , vagy pipázni ? \ 

F- Nem lehet; hanem meg kell vár-
ni, hogykiki felváltasson. 

148. K. Meg kell-e azt a' Strázsának en-
gedni, hogy valaki hozzá közel 
menjen. 

F. Nem kelL 
149. K. Szabad-e neki akárkitől csak 

legkisebbet is elvenni? 
F. Nem szabad. 

150. K. Mit kell azon esetben csinálni, 
ha valaki valamivel kínálja? 

F. A' Strázsának tudtára kell an-
nak adni, a' ki valamit akar adni, 
hogy azt tegye le a' földre,  mert azt 
elébb el nem veheti, még fel  nem 
váltatik. 

151. K. Szabad-e a' Strázsának valaki-
vel beszédbe eredni? 

F. Nem szabad. 
» 5«. K, Hogy viseli erre nézve magát? 

F. Mindent a' főbb  Strázsaállásra 
igazít. 

153. K. Hát ha valamelly Tiszt kérded 
meg ? 



F. Ennek rövideden, okosan , és 
fontosán  felel. 

134. K. Szabad-e a Strázsának letenni a' 

kardját? 
F. Nein szabad. 

K.Tartozik-e általadni a' kardját még 
tulajdon maga' Ezeredes Kapitánnyá* 
nak, vagy .akárkinek is? 

F. Nem tartozik * sót érte kemé* 
nyen büntettetik. 

156. K. Ehgedheti-e magát felváltani  ol-
lyanembertill, a kinek nincs kardja? 

F. Tellyességgel nem. 
»37. K. Kitűl veizia' Strázsa a' paran-

csolatokot? ' . r 

F. Csupán csak a' Strázsa' Com-
mendánsátúh 

158- K. Lehet-e felváltani  a' Strázsát a' nél-
kül, hogy a'felváltó  más által helyébe 
vezettessen ? 

F. Nem4 

I39. K/Hát ha a'Szabados maga a' Strá-, 
zsák' Comendánsa ? v 

F . Ez eggy m e g h i t t köz Vitézt a z 

új Strázsa* felvezetőjének  hiválaszt. 
1 óo. K. 



160. K. Hogy kell a' Strársiállá*-által-
adásának megesni ? 

F. Igen gondosan minden paran-
csolatok' , és jegyzések' meghagyá-
sával. 

161. K. Fel szóval megeshet-e a' Strá-
zsaállás' általadása,? 

F. Olly lassú szóval, hogy csak 
magok, a'kiket illet, érthessék. 

162. K. Mi módon megy végben a'Strá-
zsaállásnak általadása. 

F. Egyenesen állva, és fejeket  meg 
nem hajtva. 

163. K. Hogy viseli magát a' Strázsa, 
mikor a' felváltó  közelget? 

F. Azon helyre áll, a' hová állít-
tatott, és fegyverét  a' kiszabott mód 

szerent tartja. 

164. K. Mikor kezdheti az új Strázsa a* 
neki kiszabott állásonn a' fel  , és alá 
sétálást ? 

F. Midőn a' felváltó  9 lépésnyire 
elhaladott tölle. 

165. K. Tartozik-e a' Strázsa megtar-
tani azon regulát, melly neki azon 

' C 
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helyet kiszabta, mellyben ä fel  's 
alá járkálhat? 

F. Igen is. 

166. K. Mehet-e killyebb a meghatá-
rozott helynél? 

F. Nem. 
167. K. Hogy viseli magát a' Templomban 

felállított  Strázsa ? 
F. Megáll a' maga' állásánn. 

168. K. Lete'rdepel-e Imádsághoz, midőn 
azt az Anya Szent Egyház' Rendtar-
tási kívánják? 

F. Igen is. 
169. K. MU kell csinálnia' Strázsának, 

ha Búcsú, Szentség, vagy 
valója megyen el előtte ? 

F. Meg kell állani a' helyenn. a' 
mellyre felállíttatott,  és ott meg kell 
tenni az azokot illető tiízteleteket. 

170. K. Mit kell itt különösen megje-
v gyezni a' tisztelettételrűl ? 

F. Hogy a' Lovasságtól való Strázsa 
a' Lovasságnak kiszabott módon áll. 

171. K. Hát azon Strázsák, mellyek fegy-

v ver nélkül állanak, mint viselik ma-

gokot ? 



F. Illendőséggel azon helyekre\állá-
nak, mellyckre felállíttattak? 

172; K. Hát ha a' Strázsa úgy van ki-
állítva, mintLárma-Strázsa, mint kell 
magát viselni ? 

/. F. A' SzentségBúcsú , Fegyveres 
Seregek, és minden fö  Tssztek előtt 
a' Stábálistúl felfelé  szátolátlván, az 
egész Strázsát fegvve.-be  híni. 

173. K. Ha a' Fellyebbvaló jelt ád, avvagy 
kard nélkül van , mit kell a' Strázsá-
nak cselekedni? 

F. Nem kell fegyverbe  kiáltani. 
174. K. De azon esetben is, hogyha a' 

Fellyebbvaló jelt ád ugyan, de azon-
ban kardja az oldalánn van , mit kell 
a' Strázsának cselekedni? 

F. Az elébb említett, és a'gyalog 
fegyverbe  való állásnak kiszabott mód-
ja szere'nt meg kell állani. 

173. K. Hát ha a' Fellyebbvaló, kit is a' 
köszöntés minden esetben illet, kard 
nélkül volna? 

F. Azon helyre kelf  a' Strázsának 
menni, a' mellyre kiállíttatott , és 

G * 



az oldalfegyvcrt  * meg kell neki 

vonni; , 

,7Ó. K. Meddig tart a'tisztelettetel údeje? 
7 F. Csak nappal : a' Viradótul a 

Takaródéig. 
1 7 7 . K. Kötelesek-e az őrállók a mezonn 

az ellenség előtt tiszteletet t.nni? 
F. Senkinek sem. 

f 7 8 .  K. Az ellenség elótt mire kell min-
den figyelmetességeket  fordítani 

F. Azon czélra , mellyért oda ál-

líttattak. 
1 7 9 . K.  S z a b a d - e nekik az ellenségem* 

kivúl másfelé  arczal fordulni?  ^ 
F. Nem: hanem mindég arra for-

dulva kell maradniok, a* merre az o 
kiállítások'czélja kívánja. 

l S 0 K Ha esso esik, vagy igen rofTz 
üdö van , Szabad-e a Strázsának a 

. faköpönyegbe  , vagy mas erre ren-
deltt födél  alá magát vonni. 

F. Igen is. r - t 

K. De mire kell neki akkor vigyázni., 
p. Figyelmetességét megkettőztetni-



ig«. ]K. Ezen esetben mint viseli magát, 
ha Fellyebbvalója megyen előtte. 

F. Előre áll. 
183. K. A' hol kettős Strázsa áll, mihez 

• 

tartják magokot? 
F. Egymásra vigyáznak, és nera 

beszéllgetnek. 
184. K. Mire kell nekiek a' fel  's alá 

sétálásban vigyázni ? 
F. Úgy kell magokot alkalmaztat-

ni, hogy körülöttök mindent észre 
vehessenek. 

•18J. K. Elne'zhet-e a' Strázsa maga kö-
rül akármelly tisztátalanságot, kiabá-
lást, lármát, czivódást, verekedést, 
puskázást, vagy lövöldözést, dohá-
nyozást, tüzet, vagy lámpás nélkül 
való gyertyát ? 

F. Nem. 
i86. K. Hol lehet legkevesebbet megszen-

vedni a' puskázást , vagy lövést, 
pípázást, tüzet, avvagy lámpás nél-

- kül való gyertyát? 

c * 
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F- A' -hídnál , sze'nánál, szalmá-
nál, famagazínumoknál,  és muni-

t iónál. '] 
»87. K. Elszenvedheti - e általlyában a1 

Strázsa, hogy készakartva való karok 
tevődjenek? 

F- Nem. 
183. K. Mit kell neki cselekedni, ha az 

6 intése nem halinál, és valami tó-
dúlást, avvagytkármelly  gyanús dol-
got veszen észre ? 

F. Eggyes embert azonnal le kell 
tartóztatni, avvagy a' környÚlállás szer 
re'nt a' FÖ Strázsára«kiáltani-

, 8 9 . K . M e g e n g e d h e t i - e a' l á r m á t ü t o 

Strázsa, hogy valaki a' Zászlóhoz, 
yagy a' reá bízott jószághoz, awagy 
a fegyverekhez  hozzá nyúljon ? 

F. Nem. 
K. Még a' Strázsáknak sem? 
F. Eggyenkint azoknak sem. 

191. K . M i r e k e l l vigyázni azon Strázsák-
nak, kik valamelly sátor ház, vagy 

szoba ajtaja előtt állnak? 
Fr A' ki és bemenökre. 



19«. K. Mikor kell legjobban vigyázni? 
F- Mikor az a* személy oda haza 

nincsen,a'kinek a' strázsa rendeltetett. 
193. K. Van-e arra jussa a'strázsának, hogy 

a' ki és bemenőket megszóllítsa, 
hogy mi dologban járnak? 

F. Igen is. ; 
194. K. Ha a'- strázsa fundamentomnsan 
- gyanakodhat a' ki és bemenők el-

len , mit kell neki cselekedni ? 
F. A' gyanús személyt le kell tar-

tóztatni , és felváltásakor  beadni. 
19,5. K. Ha tÚz  támad, vagy más ne-

vezetes dolog törte'nik, mit kell csi-
nálni, ha a' fő  strázsa olly meflze 
van, hogy oda hírt adni nem lehet? 

F.̂ Ezen esetben pistolyával (melly-
nek öve mellet^ kell lenni) tüzet kell 
adni, még pedig , ha a' szükse'g kiváp-
ja, háromszor is egymás után. 

196. K. Hát ha a' strázsa a' puskapor 
, mágazínumnál észre venne', hogy va-

lamelly puskapor elszóródott, vagy 
valamelly veszedelemtül lehetne tar-
tani? 



f.  Azt azonnal be kell jelenteni,. 
lj>7f  K. Hát a' melly strázsák a' Várnak 

külső erösscgénn állatiak, megakadá-
lyoztatják-e , hogy senki a' palizádá-
konn , avagy a farostelyokonn  keresz-
tűi ne máfszon? 

F. Igen is. 
K. Ha a' strázsák a' várfalakonn  gya-

nús személyeket látnak , főképen 
olly anokot, kik az erősségeket le akar-

ják rajzolni * mit kell nekiek akkor 
tenni ? 

F. Azokot le kell tartóztatni, és a 
Strázsaállásra kiáltani. 

199. K. Ejszakának üdejénnmire kell fő-
képen vigyázni a' Strázsának ? 

F. A' Vár'árkára, és a'födött  útra. 
ioo. K, Mint viseljek e'végre magokot ? 

F. Mindent megszóllítsanak, 's le-
tartóztassanak. 1 

2 oi . K. Hát ha semmi felelet  nem adó-
dik , kivált ellenség előtt ? 

F. Azonnal tüzet kell adni, 
sóz. K. Ha a' Strázsa valakit éjszaka kö-

zel észre veszen, hogy szóllítja azt 
meg? 



F. Mtgálly,  kivagy?  ekkor pis. 
tolyát fogja,  hogy tüstént a' Sárkányt 
felhúzhassa. 

8Ó3. K. A' megálly,  kivagy  , kiáltás után 
mitvcsinál ? 

F. Megkérdezi, ki légyen, és mi 
dologban járjon, és lehetősségig ma-
gára vigyáz, kivált ellenség előtt. 

«04. K. Ha a' Strázsa gyanakodik, mit 
csinál akkor? 

F. Ha kit megállított, le is tartóz-
tatja azt, és az álláshoz! kiált, avvagy 
a' felváltásig  magával megtartóztat-
ja , hogy azután általadhassa, 

ao .̂ K. Hát ha a'Strázsa semmi feleletet 
nem kap ? 

F. Felvontt sárkánnyal a'megszól-
lítottnak feléje  megyen, 's eszére ad-
ja ,'hogy , ha nem felel,  mindjárt le-
tartóztatja, ha pedig megszalad , azon-
nal reá ló. 

to6. K. Ha a' megízóllított annak rende 
Izerént felel,  mit csinál akkor? 

F. Ezt mondja: szabad;  és útjára 
bocsátja ötet. 



X07- K. Ha a' megízóllított okot ád a 
gyanúságra, avvagy süketnek, vagy 
némának , avvagy bolondnak látszik , 
akár tréfát  akar űzni, mint kell vele 
bánni ? 

F. Le kell azt tartóztatni, és mi-
helyt, lehet, a1 Strázsaállásra által, 
adni. 

208. K. Hát ha az ollyan Strázsát meg-
támadná , avvagy megszaladna , mel-
lyel magát kivált az ellenség előtt a' 
legnagyobb gyanúba ejtené? 

F. Ezen esetben minden tartózko-
dás nélkül reá kell lőni. 

209 . Ki Ha a' Strázsának fegyverbe  való 
kiáltására valamelly visgáló Fő Tiszt 

avvagy éjjeli örjáró jelenti magát, mii 
kell akkor a' Strázsának csinálni ? 

F. Fegyverbe! kiáltani. 
410. K. Hátha Őrjáró talál lenni? 

F.'Ekkor így kiált: Altiízt, vagy 
Szabados ide! , 

t u . K. Hátha az Altisztnek az állásátúl 
való melTzesége miatt a' Strázsa fegy. 
verte ! nem kiálthat, mit kell neki 
csinálni? 



F. Ahhoz kell magát tartafii,  a? mi 
az eggyes megállítottakrűl mondatott. 

«12. K. Ha a' strázsa megnyugtató fele-
letet kapott, mit csinál? 

F. így kiált: éjjeli órjáró, vagy 
Örjáró tovább! 

$13. K. Ha a' köz Vite'z jelentéssel me-
gyén , mint megy a' véghez ? 

F. Fegyverét a' kiszabott módon tart-
. ván , megáll három lépéssel az előtt, 

kinek jelentést teszen, azonnal egé-
szen egyszerre jobbra, vagy ha úgy 

kívántatik, fél  jobbra , vagy fél  bal-
ra fordúl,  bal lábával előbb lép , :s 
elmegy. 

ti 4. .K. Ha jelentő írásbéli tudósítást 
viszen, hová kell azt szúrni? 

F. A' patrontás' szíjja alá, a' hon? 
\ nét azt az , a' kihez viszi, kiveszi-

J15- K. Ha a Szabados a strázsákot fel-
váltandó Vitézeket az állásokra ve-
zeti, micsoda rendbe veszi őket? 

F. A' legelső állásra rendeltt vitézt 
a' jobb szárnyira állítja, és úgy eg-
gyiket a' másika után sorba. 

t 



zi6- K. Elindulása előtt mire vigyáz? 
F. ElŐremagát meggyőzi a' felül» 

hogy minden eggyütt van, jól van 
öltözve, fegyverkezve,  és hogy min-
den tmber józán. 

»17. K. Hát azután mit csinál? 
F. Akkor jobbra megfordul  , 's 

elmegy. 
218. K. Hogyha ez az eloszori strázsa-

felvezetés,  ekkor ki megy még vele 
eggyütt ? 
. F. Az elobbeni strázsa' Szabadossa , 
a' ki mindent commandíroz. 

219. K.Az elobbeni Strázsaszabados mel-
lyik oldalrúl áll az új mellett, még 
arczal állnak a' vitézekkel ? 

F. Balrúl , hogy midőn egészen 
megfordúlnak,  ő jobbra essen. 

220. Hogy kell a'Szabadosoknak a' fel-
váltáskor a' strázsaállásokonn felmá-
sírozni ? * 

F. A' felváltóknak  az őrálló mel-
lett balra kell felmasírozni. 

*2i. K. Hát magok a'Szabadosok mit 
cselekeíznek. 



F r A' fel  masírozás után jobbra meg-
fordulnak  a' strázsával arczal. a 

222. K. Mire kell itt nekiek gondjoknak 
lenni? 

F. Hogy a' strázsának minden útmu-
tatási, és a parancsolatok annak ren-
de szere'nt általadassanak. 

«23. K. Megengedheti-e a* Szabados, 
hogy azt más valaki t az Elöljáróit 
kive've'n, hallhassa ? 

F. Nem engedheti. 
224. K. Mi következik az állás'általadá-

sa után ? 
F. Mindjárt az általadás után a'fel-

váltott strázsa hátúrűl a' bal szárny-
ra lép. 

223. Hogy viseli magát a' strázsa* által-
adás után , ha lármát üto strázsaál-
lásonn volt ? 

F. Jobbra megfordul  's azzal há-
tra megy. 

226. K. Mind ezek után mit csinálnak 
a' Szabadosok? 

F. Jobbra fordulnak,  v'j elmennek. 



227. K. Mihez tartják magokat a' Szaba= 
dosok, a' hol kettős strázsa áll? 

F- A' két felváltó  strázsát a' két 
élóbbeni strázsák kö?é, vagy a' hol 

• arra hely nincs, egymással arczal ál-
lítják olly közzel, hogy egymást hall-
hassák , és mindent által lehessen 
adni. 

228' K- Hová áll a'Szabados? 
F. A' két strázsa' közébe. 

349. Mire kell a' Szabadosnak főképen 
minden strázsaállásokonn vigyázni? 

F. Arra , hogy vallyon minden 
rendben vagyon-e , és hogy nintsen e 
körül valami gyanús dolog, vagy el-

szökeV jele. 
Í30". K. Ha minden állások felváltattak, 

mit cselekszik a' Szabados a' felvál-
tott vitézekkel ? 

F. Velek a FÓ állásra megy, a' kar-
dot beteteti , és a' Comraendánsnál 
megteszi a' jelentést. 

231. K.-A'  hol a'Szabados níaga az állásnak 
commendánsa, hogy kell neki magát 
viselni a' tudósításokra es jelenté-
sekre való nézve. ' 



F. Mindenrill jelentést tetet azon 
fó  állásnál, a' mellyhez utasítva van. 

232. K. Hogy kell a'lovas strázsákot fel-
vezetni ? 

F. Kivontt karddal azon funda-
mentomos regulák Fzerént, mint a' gya-
logoknál. 

233. Hogy vezetődnek fel  az istálló'strá-
zsái? 

F. Kard nélkül, hanem ha arra kü-
lönös parancsolat adatna. 

S34. K. Mire kell vigyázni az istálló-
strázsáknak ? 

F. Hogy a' Lovak köztt baj ne es-
sen, hogy azok öszve ne rúgjanak, 
el ne szabadúljanak, karórágásra ne 

szokjanak, 's a'kötelet el ne rágják 
's. e. f. 

235. K. Ha tüz.támad, és Szabados az 
állás' Commendánsa , mit kell neki 

'csinálni a' gyalog strázsára állított 
vitézeknek lovaival, ruhájával,- és 
minden hadi készúleteikkel? 

F. Arra kell neki vigyázni : "hogy 
ezekbúi semmi el ne felejtődjön  , ha-



nem mindjárt bátorságos helyre ve-
vodjenek. 

»36. Ha a' Szabados a Szentse'g' késérésé-
re rendeltetik, hogy megy e' véghez ? 

F. Erre még három Vitézek kíván-
tatnak, kik a' kivontt kardot a'rend-
tartás szerént tartják, és a kik kö-
zül a Szentséget kettő oldalt, 'eggy 
hátúi, a Szabados pedig elölrill ké-
sérik. 

237. K. Mit csinálnak a' késérők a" be-
teg háza , vagy sátora előtt ? 

F. Ott meg állnak, várják a' Pa-
pot, azt ismét visszakésérik, és mi-
dőn ez az áldást adja, a vitézek le-
térdepelnek. 

K. Ha a' Szabados rabokot késér, 
hogy kell ennek megesni? 

'F. A' rabokot középre veszi , eggy 
biztos vitézt előre bocsát, maga pe-
dig hátúi megyen. 

239. K. Micsoda helyekenn szükségeía' 
Szabadosnak a' rabok' késérésében 
a' felvigy  ázást megkettőztetni? 

F. Az 

f 
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F. Az olly vidékekenn, a' hol ä' 
rab könnyen elszökhetne. 

£40. K. Micsoda felvigyázás  kívántatik * 
midőn a' rab födél  alatt van? 

F. A' Strázsál a' szobába kell állí-
tani , a' gyertyát égni hagyni * min-
den kijárást elzárni, a' rabot meg-
motozni , és minden veszedelmes esz-
közt tólle elvennh 

241. K. Ha a' rab félre  való frükségere 
menni akar , mit kell vele tenni ? 

F. A'Strázsának kell Ötet oda ké-
sérni. 

»42. K. Ha a' környülállások úgy kíván-
ják , kell-e az egész Strázsának éjíza-
ka is egymást segíteni ? 

F. Igen is. 
443. K. A' rabokot késérö Strázsa tarto-

zik-e akárkinek is tiszteletet tenni? 
F. Senkinek sem. 

244. K. Mikor a'Szabados Órjárókot ve-
zet , mire kell neki legjobban vi-
gyázni ? 



- ( 50 ) -
F. Arra, hogy a1 Strázsák ébreil 

legyenek , és semmi gyanús személy 
az állások köztt be ne csúfszon. 

145. K. Mit csinálnak az útlzák' őrjárói, 
midőn legeloször mennek ki a' Ta-
karodó után ? 

F. Valakit csak azútlzákonn , és 
k o r c s m á k o n n , a' szolgálatonn kivűl ta-
lálnak a' strázsamestertül fogva,  de 
lefelé,  mind azt haza küldik. 

546. K. Mik a'kötelességei a'másodszor 
kirtientt utszaörjáróknak ? 

F. Ezeknek, a'fellyebb  Írottak, és 
a környülállások szerént, lékeli tar-
tóztatni, és azokot a' fő  órállásra 
vinni. 

2X7'  K - Hogy k e l 1 a ' 

minden rendetlenségeket lecsillapí-

tani ? 
F. Okossággal. 

248- K. Adhat-e az Őrálló veszekedések-
re , és rendetlenségre maga okot, 
vagy korhelykedhet-e másokkal e-
ggyütt? 



t F. Tellyesse'ggel nem, a' legna-
gyobb büntetés alatt. 

249. Ki A' fogolyt  kibocsáthatja-e pénz-
ért, vagy kérésére ? 

F. Nem; a' lég nehezebb büntetés 
alatt. 

230. K. Mit felel  az ürjáró Szabados, 
xnidón azon szókkal: meg á//j\  ki  vagy! 
megállíttatik ? 

F. Ezt feleli:  Őrjá.ó! 
251. K. És midőn á'Strázsa neki így fe-

lel: örjáró ftabad  ! mit csittál akkor? 
F. Tovább megy a' maga' útján. 

132. K. Ha a' lármastrázsáiúl megállít-
tatik 4 mit csinál akkor? 

F. Megáll, és a* lárniastrázsa kiált; 
•Altiszt  vagy Szabados  ide! 

233. K. Meddig kell neki várakozni ? 
F. Még eggy Altilzl, vagy Szaba-

dos elejébe jön j a' ki is felhúzott  sár-
, kánnyal, és feltartott  pistollyal ezt 

kiáltja: El6)nr,,'s  tolle a' jelszót ezen 
szókkal: Jelfiót„  kikéri. 

«34. K. Tartozik-e neki a' jelszót meg-
mondani ? / 
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F. Igen is. 
155. K. Elmehet-e a Szabados a' maga' 

órjáróival, minek előtt« a jelszót meg-
adta? 

F. Nem, elóbb ötet el kell igazítani» 
936. K. Ha két Örjárók öszvetalálkoznak, 

mint esik meg az eligazítás? , 
F. Hasonló módon , csak ezen eggy 

külömbséggel, hogy a' melly örjáró 
el&bbszór a' másikot megállíttatja , 
annak tartozik a' másik adni jelszót. 

& s 7 . K.Hát az Éjjeli Őrjáróval hogy kell 
bánni az eligazításra nézve , hogy-
ha ez valamelly Őrjáróval öszveta-
lálkozik ? 

F. Az Őrjáró tartozik amannak a 

jelszót megadni. 
a58. K. Hát az éjjeli Őrjáró mivel tarto-

zik az Órjárónak az 6 bátorságára 
nézve ? 

F. A' hadi jellel ; melly is eggy 
füttyentésben  , csattantásban , vagy 
csismára, avvagy pistolytokra való 
ütésben áll. 



#,59« K» Ha valamelly idegen Órjáróval 
akad öszve, a' melly is más paran-
csolótúl függ  , és a' mellyrúl nem 
lehet feltenni  , hogy a'hadi jel előt-
te tudva volna , mit kell ezen eset-
ben nagyobb bátorságnak okáe'rt cse-
lekedni? 

F. Az idegen Örjárótúl először is 
a' jelszót kell kivenni, 

sióo. K. Mi a' kötelessége az Örjárónak 
az ellenség előtt? 

F. Figyelmetesse'gét a' lehetőségig 
nagyítani. 

s6i. K. Micsoda előre való vigyázással 
kell annak lenni ? 

F. Minden bokros, minden búvó 
helyeket, minden mellesleg való úta-
kot, a' hol csak elrejtett erő leselked-
het, következésképen minden ma-
gosabb, -vagy mélyebb részeit azon 
darabfóldnek  fel  kell keresni, és 
jól megvisgálni. 

aóa, K. Hát éjjel hogy kell neki magát 
viselni ? 



F. Leszállít eggy biztos vitézt a' ló-, 
rúl, a' ki lefeküdvén,  's a' fülét  a' 
földhöz  tartván , hallgatódzik , ha 
nein hallik-e valami lódobogás, vagy 

szekérdórgés ? 
264. K.Há az Örjárónak szoros helyenn , 

"erdönn, vagy falunn  kell keresztúl 
menni, mit kell akkor neki elkövetni ? 

F. Erejéhez képpest el kell szakí-< 
tani magától egynehány embert, kik 
két oldalról, és elöl mindent kivis-
gálnak. 

264. K. Miért szükse'ges az előre való 
vigyázás ? -

F. Hogy meg ne csalattasson. 
263. K. Mi a' kötelessége a' Szabados^ 

nak , mihelyest az ellenségnek valami 
j e l e n s é g é t észre veszi, avvagy vala-
melly nevezetes dolgot felfödöz  ? 

F. Azonnal hírül adja azt a' maga' 
Elöljárójának eggy vitéz által. 

266. K. Szükséges-e nagyobb bátorság-
nak okáért, hogy a' melly őrálló kiküU 
detett,'ugyanaz megállítasSOn , mi-
kor a' maga' állásához yissza jön ? 



— C 55 ) — 
F. Igen is. 

jÓ7. K̂. Ha valamellyík Őrálló ellenség 
előtt ajtói félhet,  hogy a' seregtől el-
vágódik, mit kell végre akkor neki 
cselekedni? 

F. Más visszajövő útat kell neki' 
keresni ; és ha ióhátonn vifsza  nem 

mehetne, lovát e l h a g y v á n , gyalog is 
ilgyekezni kell neki viíTzajönni. 

«68. K. Ha az Őrálló szétveretett, avvagy 
az ezen oldalonn lévő állásokra nyo-
matott vilsza, mit kell neki csele-

. kedni ? 
F. Ügyekezni kell, erriíl előre híra-

dással lenni, és a' maga' üdejében való 
puskázással minden kiállított strá-
zsák' szgyelmetességét felébreszteni. 

369. K. Mikor kell az Örállóknak, végsó 
Strázsáknak, Őrjáróknak , valamint 
minden Commandóknak, és állások-
nak is nagyobb vigyázással, és több 
figyelmetességgel  élni, mijit az őri-
zetben ? 

F. Az ellenség előtt. : 

D 4 



270. K. Ha a külső Örállásokonn kettős 
Örök, és kettős Végstrázsák állíttat-
tak ki, mint kell ezeknek magokot 
viselni, midőn a' puskázás már el-
kezdődött ? 

F. Soha se lojjön a' kettő fgyszer-
re, hanem ha eggyik fegyverét  tölti, 
azalatt lő a'másik, a ki készen van. 

371. K, Mi okbúl van ez? 
F. Azért, hogy eggyik a' másikát 
szüntelen oltalmazhassa. 

47». K. Meg tevodnek-e a külső Örál-
lásokonn a szokott tisztelettételek? 

F. Nem. 
47.3. K. A' külső vagy mezei örálláso? 

konn a strázsa rofsz  üdöben födél  alá 
vagy akárhová elvonhatja-e magát? 

F. Éppennem, a legnagyobb bün-

tetés alatt. 
274. K. Miért nem ? 

F. Mert az által meggátoltatna at-
tűl, hogy mindent jól láthasson, hall-
hasson, és próbálhasson. 

275. K. Mikor kezdenek a strázsák, a4 

kiknek ez parancsoltatik, kiáltani, és 
meddig tart t i ? 



P. A' Takarodótúl kezdve a'Vira-
dóig. 

276. K. Hogy kiáltanak ? 
F. Ki vagy! Őrjáró , tovább! 

277. K. Hányszor kell kiáltani? 
F. Minden fertályórában. 

278. K. Kell-e a' Strázsáknak a' várfa* 
lakonn s bástyákonn is kiáltani? 

F. Igen is. 
279. K. Micsoda renddel megy a' kiáltás ? 

F. Sorban, ammint a' strázsa áll, 
azt eggymás után az első kezdi y a 
végsq végzi, 

a8o. K. Mit kell azon strázsáknak csinál-
ni, a'kik köztta' luáltás megszakad? 

F, Mindjárt a'fó  Örállásonn keli azt 
jelenteni a1 többiek által, 

a8l. K. Miért? 
F. Hogy annak oka aisonnal kike-

restessen. 
K. Szabad-e az ellenséggel maga* 

fejeiül  szóha , vagy beszédbe ele-
gyedni ? 

F. Nem. 



/ a83- K"» M't kell cselekedni az elIenség'Szó-
szóllójával * bizonyos mefszeségre  ? 
F. Ezeket meg kell állítani, és az Al-

tiszt' állására azonnal kiáltani? 
284. K. Ha a' Végör' állása igen meíTze 

1 esik, mit kell cselekedni, a'hol ket-
tős ve'gstrázsa áll ? 

F. Eggyiknek közölök a' jelentés-
sel be kell lovagolni az Örtanyára. 

285. K. Hát a'hol csak eggyes Végőr áll, 
mit csináljon az? 

F. Kiált a' legközelebb lévő Vég-
Őrhöz , hogy azalatt az Ő helyére 
is vigyázzon. 

286. Ki Mit csinál a' Végör, ki is ezen 
esetben a' maga' állását elhadja? 

F. Bevezeti a Szószóllót (Parlame'n-
tair) annyira hogy onnan az Altiszt' 
állására kiálthasson, 

, 1 -

* Parlamentair e g c y okos, nyelveket értő, va-
lóban meghitt Tiszt, a' kii az ellenség hoz-
zánk szóbéli üzertettel, va£y fontos  írásle-
velekkel küld. 



«87- K*  M i t c s i n á l azután , midőn a* 
Szószóllót már általadta ? 

F. A z o n n a l v i f T z a á l l  a maga*állására. 

288. K. Hát ha strázsa, vagy végör kö-
zel nem volna, mit kellene csinálni? 

F. Ezen esetben az állást ei nem 
lehet hagyni, hanem a' strázsa , vagy 
végor tartóztassa magánál a' Szószól-
lót, mégötet felváltják,  ha hogy ha-
marább az Altiszt állásanak, a'felől 
való tudósítására magát alkalmatosság 
elő nem adná. 

289. K. Háryad magával jöhet eggy 
Szószóüó ? I 

F. Legfellyebb  harmad magával, 
úgymint maga a" Szószólló , az Ö kését 
roje, és eggy Trombitás vagy Dobos. 

290. K. Ha többen is jönnének, mit kell 
cselekedni ? 

F. Azokot vifsza  kell küldeni. 
291. h*. Miüsoda előre való nézés szük-

séges akkor, midőn ellenségtűi ka-
tonák Szöknek által? 

F. Ha a Szökött katonák lóhátonn 
jöttek, le kell Szállítani, 's fegyver-



jeket velek le kell tetetni ; a' gya. 
log katona ellenben csak fegyverét 
teszi le. 

29a. K. Kötelességek-e a' strá'zsáknak 
's végső őrállóknak mindjárt bejelen-
teni, havaiamit az ellenségrül észre 
vesznek ? 

F. Igenis. 
293. K. Hát ha a' strázsa, vagy végör-

állás véletlenül megtámadtatik, mit 
kell neki akkor csinálni? 

F. Magát Szakadatlan lárma, és lö-
völdözések között visszahúzni. 

K. A' strázsáknak vagy végőrök-
nek egyenesen az Őrállás felé  kell-e 

- magokot visszahúzni ? 
F. Nem; hanem mikor csak lehet, 

jobb , vagy bal felé. 
»93. K. Miért? 

F, Hogy az Örállásonn lévőknek 
üdejek legyen, lóra ülni, 

«96. K. Hogy kell tehát a lovas strázsák-
nak a' végörhelyekenn magokot a via-
dalra készen tartani? 



F. Minden lovas vég'Őrnek a' leg-
végső Órállásonn pistolyát szüntelen 
kezében, kardját pedig a kezére fel-
akasztva kell tartani, hogy minden 
ízempillantásban a' viadalra készen 
legyen. 

«97. K. Ha valaki (Sauvegarde) * Salva-
gvárdiának kirendeltetik, mit kell 
neki arrúl jól eszében tartani ? , 

F. Azt kell neki eszében tartani, 
hogy Ö csak azon állás' oltalmára ál* 
littatott oda. 

«98- K. Kötelessége szerént mi módon 
kell neki, mint Salvagvárdiának 
(Sauvegardnak) magát a' Lakosok 
iránt viselni ? 

F. Magát kedveitető módon, mint 
a' ki a' Lakosok' sorsában részt ve* 

szen , és szolgálatjokra kész. 
299. K. Miért? 

* Sauvegarde teszi á' bátorságba tevS, vagy 
védelmező Strázsát, mellyet még az ellen-
ség is tekintetbsn tart; níveztetik Salva-
gvárdiának. U. 



< - ( 6 » ) -
F. Hogy az által biüodalmat ö r i t s ö r l 

b e l éjek a ' f e l ü l ,  hogy ö k minden e r ö -

lzakoskodások ellen elegendő véde-
lem alatt vannak. 

oo> K. Szabad - e a' Salvagvárdiának 
csak legkisebbet is ollyat cselekedni * 
melly a' jó renddel* és az Ő felállí-

> tása' czéljával ellenkezne? 
F. Nem szabad. 

101. K. Hogy ha a Salvagvárdiának pa-
rancsolatja volna a' felül,  hogy a' f 
b é k e s s é g k ö t é s i g állását el ne hadja* 

'mit kell neki cselekedni? 
F. Minden szorgalmatossággal azonrt 

lenni, hogy kötelességét állhatatosan 
betöltse, az ellenséget okos elörené-
zéssel várja be, 's katona illendőség-
gel fogadja. 

301. K. Hogy viseli magát a' Salvagvár-
diának Elöljárója, ha mincjjárt csak 
köz vitéz volna is ? 

F.Ha az ellenség beszállni akár, ele-
jébe megy az eloserege' Commendán-
sának. 

303. K- Mit csinál ott? 



- < «3 •) -
F. Megjelenti az ö felállításának 

czélját, oltalom'levele't általadja, és 
kikéri, hogy visszakésértéssen. 

304- Vifsza  kell-e menni, mihelyest le-
het , a' Salvagvárdiának a' maga' 
seregéhez ? 

F. Igen is. 
305. K. Szabad-e valakinek a' marsok-

ban , vagy commandókban engede-
lem nélkül eltávozni ? 

F. Nem szabad. 
306. Ha éjszakának üdéjén az ellenséghez 

közel kell menni, vagy a' seregnek ma-
gát viíTzavonni, szabad-e a' VitJznek 

szunyókálni ? 
f .  Nem szabad. 

307. K. Mi akkor a' kötelessége ? ' 
F. Tellyes erővel iparkodjon az 

álmofszemébűl  kiverni. 
308* K. Szabad-e az olly esetekben a" 

Vitézeknek-dohányozni,  avagy tüzet 
ütni? / 

F. Engedelem nélkül nem lehet. 
309. A' Katonának az ütközet' alkalma-

tosságával mire kell önnön magát 
, emlékeztetni ? 
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F. Tuläjdön betsületére, kívátá* 
íára^ melly szerént, mint jó hadi ím» 
bérnek, kötelességét tellyesíteni kéli. 

3,0. K. Minn kell neki ott tellyfes  tro^ 

v'el ijparkodnii 
F. Azonn, hogy az Ellénségct bátora 

»ágával felülhaladja  , megverje, meg-
győzze , és átalltában, hogy köteles- , 
ségét tellyesítse. 

&U. K. Tartozik-e a' könnyÖ sebbe esett 
Vitéz a' bekötés után ismét mind-
járt vifsza*  menni a maga' Oktale^ 

jához ? 
^F. Igen is. 

3 1 2 K. Szábad-e a Vitéznek, akármelly 
dolog' színe alatt, a' kapott lébenn 
kívül, maga' fejétől  az ütkö*etbúl ma-

gát elvonni? . . 
F. Nem szabad* élete' vesztése alatt. 

3 , 3 . K. Mit kell neki arra nézve előre 

iól megfontolni  ? 
F. Szeme előtt kell tartani < hogy 

á z ollyan nyúlszívú, félénk,  és gya-
lázatos ember , akár tilalmas okok-* 
búi, akár prédálás' kedvéért von,a 

felre 
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félre  magát Elöljárójától, azonnal íé* 
vágathatik. 

314. K. Mit várhat fejére,  a' ki gyáva 
félénkségét,  clrémúlést mutató szó-
kot hinteget4 vagy éppen a' paran-
csolatok ellen szögezi magát? 

F. Akármellyik  Elöjárójatul azon-
nal levágathatik. 

315. K. Mire kell a' vitéznek az ellen-
ség előtt legfőképpen  figyelmetessé-
gét fordítani  ? 

F. A' Commandó szókra, és Elol-
' járóinak parancsolatira. 

316. K. Hogy kell a' parancsolatokot tel-
lyesíteni ? 

F; Serényen, magát elszánva, és 
a' lehetőségig. 

31 7í K. Midőn öszvekapcsoltt erővel pa-
rancsoltatik az ellenség' megtámadá-
sa , szabad-e akkor a' vitézeknek az 
előtte , és mellette lévőktfil  elválni ? 

F. Nem szabad. 
£18; K. Miért nem? 



Mert a' kicsinyben szinteügyv 
mint a'nagyban,mindég az öszvekap-
csoltt ero győzedelmeskedik. 

319. K. Mire kell vigyázni, mikor már 
kardra kerül a' dolog? 

F. Egész figyelmetességét  Commen-
dánsá-a kell fordítani  ^ hogy a paran-
csolatok tüstént tellyesíttethessenek ; 
akár a* Trombitaszóra, akár a' Com-
mandószókra. 

320. K. Szabad-e neki akkor a* kiadott 
parancsolatokonn tanakodni ? 

'F. Nem szabad; hanem pontban kell 
azoknak engedelmeskedni. 

321. K. Szabad-e neki üdeje előtt váló, 
és meg nem gondoltt hevességbül esett 
el ragadtatásával Bajtársit veszedelem-
be ejteni ? 

F. Nem szabad. 
342. K. Miért nem? 

F. Hogy valamelly véletlenül érkező 
ellenséges új erő. Őköt eggyenkint, 
és elszélledve meg ne támadhassa. 

323. K. A' bizodalmonn kivül mit kell 
mutatni a' Vitézeknek Tisztjeik eránt ? 



F. Hozzájok való ragaszkodást. 
324. K. Szükséges-e hogy a' Vitézek 

Tisztjeiknek megmaradását szívekenm 
hordozzák ? 

F. Igén ii. 
323. K. Kötelesek-e azokot védelmez-

ni, és oltalmazni ? - ' » 
F. Igen is. 

326. Mi oszbúl? 
F. Hogy az ellenség' ügye kezetét 

könnyebben megitélhessék , 's a' ma-
gok alatt lévő seregeket jóbb móddal 
vezethessék, és forgathassák. 

327. K. Lehet-e olly környűlállást gon-
dolni , mellyban szabad volna az alatt-
valónak fellyebbvalóját  elhagyni ? 

F. Nem lehet. 

328. K. Miért nem? 

F. Mert az egész sereg' jó hire ne-
ve eggy gyalázatos hiba áltai meg» 
mocskoltatik. 

ßs<j. K. Gyakrím megesik, hogy vagy 
önnön hibája, vagy más akármeily 
mostoha történet miatt, a' legjobb Se-

£ 2 



reg is rendetlenségbe hozódik, hogy 
kell ezen különös esetben minden Vi-
téznek magánn segíteni? 

F. Éppen ez az a' Szempillantás, 
mellyben minden bátor, és állhata-
tos ' oiztale'kot a' maga' megkülön-
böztetésére, minteggy felbuzdit  az 
alkalmatosság, hogy ezekben a' do-
log' kimenetelét elválasztó.,üdŐpont-
jaiban bátorságát elnep veszti, 's 
magát a' zűrzavartól elragadtatni nem 

1 • 
33oenK.eMit keli eggyolly ' osztaléknak il-

ly énkor tenni?. 
F, Jó renddel , és állhatatossággal 

előre kell nyomulni. 
331. K. Miért. 

F. Hogy a' tüzesen ÚzÖ ellenséget * 
midőn már ez nem is vélné , eggy 
sebes rajtahajtással nyakra forevillzä 
verje. 

332. K. Mi éretik el ez által ? 
F. A' rendetlenségbe hozott Sereg 

az által üdőt nyer népe' öszveszedésé-
. re; viOzanyeri ismét, a' mit elvek-
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^ett, és a' legjobb, hírt, nevet szer-

zi magának. v 

333. K. Ha valamelly sereg véletlenül 
' zavarodásba, rendetlenségbe jön , 

mit kell illyenkor kinekklnek csele-
kedni ? 

F. Az első Trombitaszóra azonnal 
kinekkinek maga' helyére állani. 

334. K. így kell - e cselekedni minden 
Vitéznek az elo-és hátörzö sere-
geknél, és az oldaltjáróknáí is. 

F. Az'adott jelt kinekkinek üdövesz-
tés nélkül a' legnehezebb büntetés 
alatt kell követni. 

335. K. Szabad - e a' hadi foglyokkal 
roflzúl  bánni? 

- '' i 
F. Nem szabad. 

336. K. Miért nem ? 
F. Mert alacsony, és nem ember-

hez illó cselekedet, fegyver  nélkül 
valókra önteni ki dühösködését. 

337. K. Ha valamelly vitéz fogságba 
esik, mire emlékezzen? 
F. Nemes születésére , Királlyára, 

Hazájára, eskszvésére, mellyel magát 
ezeknek örökös hiisrfge're  kötelezte. 



338- K. Szabad - e neki ollyast valamit 
feltodözni,  a' mi a' Seregnek káros 
lehetne? zabad-e az ellenségnek 
hasznát szolgálatjával előmozdítani, 
va^y idegen szolgálatba le'pni? 

F. jNem szabad. 
33g. K. Mibe vetheti reménységét az illy 

fogságba  esett Vitéz? 
F. Abba, hogy mihelyt lehetséges 

lefsz,  ruhájára, élelmére, és kivál-
tására gond fog  lenni. , 

340. K. Micsoda végtére a' közönséges 
rendtartás mindazon esetekben, a' 
hol eggy Fellyebbvalónak hivatala 
( akármeily Tisztségben legyen az) 
üresen marad? 

F. Hogy^az ő helyét az foglalja  el, 
a' ki a' rangban hozzá legközelebb 
van. 

341. K. Értetödik-e ez a'rendtartás még 
a köz Vitézekre nézve is? 

F. Igen is ; ha csak előre már mái 
ki nem volna nevezve, a' ki ennek, 
vagy amannak helyét elfoglalja. 



M-dik C Z I K K E L 

A' K Á P L Á ' R R Ü L 

1. K. Kire tartoznak meg a' Káplárnak n 
kötelességei ?• 

F. Az Ö képviselőjére is. 
t. K. Mikint kell magát eggy Káplár-

nak viselni, a' ki alatt eggy egé£z Ká-
plár' alja van? 
~ F. Feddhetetlenül. 

3. K. Mit kell neki tudni? x 

F. Olvasni, és írni, a'katona Szol-
gálatnak elegendő ösmeretével, és a' 
hadi gyakorlásnak mindenféle  rend-
tartásaival eggyütt. 

4. K. Miazo első, és fó  kötelessége? 
F. Alattavalóit jó rendben tartani. 

5. K. Mi kívántatik ahhoz, hogy alat-
tavalóit jó rendben tarthassa. 
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F. Hogy minden esetben kimutatotf 
p k o s magaviselése által magánaktekín-r 
tetet Szerezni tudjon. 

K. ifiért  kell a' Raplárban illyen tu-
Jajdqnságoknak lenni? 

F. Mert gyakran megesik, hogy va-
lamelly Tilztnek távűllétében az egész 

szakasz az Ö igazgatása alá esik. 
7. K. Mit köteles ö a' Strázsamester-

nek nem létében cselekedni, ha szin-
te nem ö volna is az iidosebb Káplár. 

F. Helyette annak hivatalát folytatni. 
S. K. Mit kell neki tehát Szükségképen 

tudqi ? 
F r A' Strázsamesternek kötelességét 

egéSz kiterjedésében. 
9. K. Miként kell neki magát viselni, mi-

dőn valamelly oSztalék az ö kormánnyá 
alá bízatik ? 

F. Úgy hogy az ö magaviselése meg-
feleljen  azop .várakozásnak , mellyet 
eggy Mlyebb már elö adott tulajdon? 
ságú emberben méltán lehet kívánni. 

10. K. Elég-e az , hogy 0 az embereket 
és lovakot tanítani, és a' kiadott pa* 
rancsolatokot érteni, és kiadni tudja? 



F. Nem; hanem reá is kell neki vi« 
£yázni', hogy minden rendesen, a» 
parancsolathoz képest vitetödjön 
ve'ghez. 

,11. K. Mire kell neki a' tanításban 

nézni'( 
F. Hogy senkinek helytelen, és hi-

bás gondolatokot fejébe  ne rakjon. 
12. K. Tartozik-e a' Káplár a' rendtar-

tásban , és tisztaságban alattavalói-
nak példát rdutatni. 

F. Igen is. 
13. K. Mint kell neki ebben az esetben 

alattavalói iránt magát viselni ? 
F. Vigyázni kell neki, hogy azok 

mindég tisztán, és rendesen kikészül-
ve légyenek, fegyvereik  , és hadi ké-

sziileteik jó állapotban tarta-ssanak, 
és más minden kötelességeknek ele-
get tegyenek. 

14- K. Elég-e az, ha az alattavalóit 
hibájokért eloször szépen , és gyen-
gén megszóllítja ? 

F. Nem; hanem tartozik azokért 
ököt hathatósan is megfeddni  , j mi-
helyt a' szép szó sükeretlen. 

/ f 
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1 K . Köteles-e a' Káplár arra, hogy. 

alattavalóinak útat, és módot mutas-
son , és az eszközökre mfegtanítsa, 
mellyek által a' hibákot elkerülhetik ? 

F- Igen is. 
16. K. Szabad-e neki, az elkövetett hi-. 

bákot alattavalóinak szemekre hány-
ni, vagy irántok valami ellenséges-
kedéssel viseltetni, ököt tégetni, 
vagy csúf  nevekkel nevezni, vagy 
illetlen kiáltásokkal, és más hasonló, 
csúfos  méltatlanságokkal velek bánni ? 

F. Nem. 
17. K. Ha valamelly Vitéz büntetést ér-

demel, mit kell a'- Káplárnak csi-
nálni? 

F. Azt őrizet alá kell venni, és a 
vétket fellyebb  jelenteni. 

18. K. Szabad-e a Káplárnak valamelly 
ittas emberrel pörpatvarba elegyedni? 

F. Nem, igen kemény büntetés 
alatt. 

19. K. Hát mit kell neki az illyenekkel 

csinálni ? 



F. Őrizet alá kell tenni, és illen-
dően bekell jelenteni, hogy, ha ki-
józanodik , feleletre  húzathasson; 

20. K Kötelessége-e a Káplárnak a z , 
hogy alattavalóinak hibáit Elöjáróinak 
beadja, és azoknak veget vessen? 

F. Igen is. 
t l . K. Szabad-e a' feddést  megalacso-

nyitással idegenek, vagy főbb  ElŐjá-
rók előtt tenni? 

F. Nem. 
32. K. Szükséges-e , hogy a'Káplár ezen 

esetben magaviselését mérsékelje? 
F. Igen is; és minden indúlatosság-

nak, és utálatos gyülölségnek. távoz-
tatásával. 

23. K. Miért? 
, F. Mert az által alattavalóinak gyü-

lölségébe esik. 
*4.' K. Szabad-e a' Káplárnak alattava-

lóihoz nagyon lebocsátkozni? 
F. Nem. 

25. K. Miért? 
F. Mert ez az irántavaló figyelmet 

kisebbíti, és a' szükséges tekintetet 
•emmivé teszi. 



96, K. Minek kell tehát eggy Káplárna^ 
valósággal lenni ? 

F, Eggy bátor Vitéznek , és derék 
Elöjárónak. 

27. K. Illetik-e tehát a' köz vitézeknek 
kiszabott rendtartások a'Káplárt is? 

F. Bizonyos részben éppen úgy il-
letik ötet, valamint a' rendben , és 
sorban lévő fóbb  hivatalokot ( Char-
gen). 

28. K. Miért kell minden Elöljárónak 
a' köz Vitézek' rendtartásait tudni ? 

F» Hogy azokot magok is kövessék 
és az alattokvalókkal/is követtessék. • 

29. K. Mikor az ö Káplárallyából a] 
Szolgálatra Vitézek küldetnek el, mit 
kell neki csinálni? ' 
F. Meg kell ököt jól nézegetni 

hogy ruhájok, es hadi készületek 
mind jó állapotban van e? 

30. K. Hát akkor mit kell csinálni, mi-
kor azok a' Szolgálatból vifsza  jönnek? 

F. Ugyan azt. 
31. K. Hát ha a Vitézeknek vifszajö-

yetelekor ollyan dolgokra akad , mej« 
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lyekct magci el nem igazíthat, mit 
kell csinálnia ? . 
F.. Azonnal fellyebb  fellyebb  be kell 

.jelenteni. .. . . 
32. K. Minn kell a' Káplárnak minden 

tehetségével iparkodni? \ 
F. Azonn ügyekezni, hogy Vitézi-

nek jó .és. rofsz  tulajdonságit kitanul-
ja, hajlandóságaikot, vétkeiket, és 
kikapásaikot kinyomozza. 

33. K. Mi hasznát veszi o ennek ? 
F. Hogy a' rofsz  következéseket üdé-

jén korán megeJŐzze. 
34. K.Mire kell neki vigyázni, hogy mind 

ezeket kitanulhassa? 
F. 011y figyelemmel  kell birni, 

melly semmi gyanüságot né indítson, 
és semmi gyűlölséget ne mutasson. 

33. K. Hát ha az elszökés , vagy valamelly 
/esletség iránt fontos  gyanúja volna, 
mit kell csinálni ? 

F. Az ollyat szemmel tartani, szün-
telen vigyázni reá, de bizodalmat-
lanságot iráata nena kejl mutatni» 



36. K. Mitsoda okok tehetik fontossá  a' 
Káplár' gyanúját alattavalói iránt ? 

- F. Ha a' Lege'ny a' kiálláskor , a' 
maga'butyorábúl többet venne elő, 
mint parancsoltatott, a' kisebb öltö-
zetbúi többet felöltene;  adósságot csi-
nálna; rofTz  Személyekkel tartana; a' 
Szolgálatban kedvetlen lenné; vagy 
eggy Szóval roíTzúl viselné magát. 

37. K. Ha a' Katona a* szolgálat, vagy 
Elöljárója ellen, csak legkissebbet is 

^ vifszapattogna,  bajtársai, Jvagy akár-
ki előtt gyanús beszédeket ejtene, 
vagy éppen okot az elszökésre inger-
lené , vagy ha nála sok pénz vagy 
más lopást gyanítható dolgok találtat-
nának , mit kell csinálni? 

F. Az ollyat halasztás nélkül árestom-
ba kell tenni, és illendően bejelenteni. 

38. K. Ha valamellyik Vitéz beteges-
nek látszik , mit kell a' Kíplárnak 
csinálni? 

F. Jó móddal meg kell Ötét kérde-
ni , és inteni, hogy betegségét el nc 
titkolja. 



59- K. Hát ha titkolódzónak találná Őtet, 
ügy» h ° g y ki nem vallatthatná vele, 

mit kell csinálni. 
F. Be kell jelenteni, hogy megvis-

gáltasson, és állapotja szerént bán-
hassanak vele. 

40. K. Mi a' kötelessége a' Káplárnak a* 
szoígálatban lévő lovak iránt ? 

F. Hogy azokot tökélletesen, és iga-
zán ösmérje', és Szorgalmatosan vi-
gyázzon , hogy vélek rofszúl  ne bán-
janak, meg ne sértsék, ne rugdos-
sák, fejét  ne verjék eggyiknek is, 
hanem rendesen góndjokot viseljék, 
táplálják , és jó patkólásban tartsák. 

41. K. Miriíl kell neki ezê i ösmeretség 
és a' tökélletes vigyázás által magát 
meggyőzni 

F. Hogy a' ló azon vitéznek gond-
viselése alatt épül -e , vagy fogy  ? 

42- K. Micsoda szolgálatra való lovakra 
kell neki legnagyobb szorgalmatossá-
gát fordítani? 

F. A' heverő vagy vezeték lovakra, 



43- Ha a vezeték lovak' gondviselésé 
más legénynek adatik által, mire kell 
ekkor a káplárnak nézni? 

F. Hogy minden oda tartozó szer- , 
számok az eggyik által a' másiknak 

rendiben, és fogyatkozás  nélkül által-
adassanak. 

44. Hát ha válaminek hijja van , be kell-
e mindjárt jelenteni:* 

F. Igen is t mert egyébaránt a' ká-
plár, ha valami az o rost felvigyázá-
sa miatt elvelz, azért legkeményebb 
felelet  alá vonatik. 

45. K. Mikor kell a' káplárnak a' maga 
k á p l á r a l l y á t eggy helyre öízvehűzni, 
és azt megnézegetni ? 

F. Napjában minden reggel, és a' Td-
karodó után , sokszor nyárban külöm-
bözo órakonn is, és éjjel is megnéze-
getni, hogy e szerént mindennek jó 
rendben létéről, és a' lovak' illendő 
gondviselésérül bizonyos lehessen. 

46. K. Hát ha a' káplárallja több helye-
kenn fekszik,  mikor nézegeti azt meg? 

F. Minderi 
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F. Minden harmad nap, a' mikor 
a' káplár rész izerént oda megy , rész 

szerént pedig a'vite'zeket magához ösz-
vehúzza. ' 

47. K. Hát ha ezen iidö alatt valami fi-
gyelemre méltó dolog történne, be 
kell-e azt mindjárt jelenteni? 

F. Igen i«t 

48. K. Mike'p kell a' káplárnak megtud-
ni , ha más helyeinn az 6 káplárallyának 
valami ollyas történt, hogy azt azon-
nal fellyebb  kell jelenteni? 

F. Az illy esetekre meg kell a' Vi-
te'zeket tanítani, hogy ha nálok vala-
mi különös történne* az üdösebbeknek 
minde'g kötelessége, hogy azt azonnal 
a' káplárnak hírül adják. 

49. K. Hányszor köteles a' káplár a' strá-
. zsamestert tudósítani? 

F. Minden reggel, és valahányszor 
valami különös adja magát elö. 

£0. K. Hát mit veszen által estve a'strá-
zsamestertül. 

F. A' Parancsolatokot. 

F 



tu K. Ha a' Káplár valami Levélhor-
dó állásra rendeltetik, mint kell neki 
magát az olly kiküldött Vitézek iránt 
viselni, a' kik üdorűl üdore hozzá 

^F^Meg kell visgálni, hajói felöl-
tővé vágynak, és általjában tiszták-e? 
hogy fegyverek,  és hadi készületek 
jó állapotban van-e, és több Szüksé-
geikre nézve nincsen-e valami fo-
gyatkozások , végtére hogy nem talal-
tatik-e bfennek  valatni gondatlanság, 

és nem kell-e valamit igazítani, vagy 
elrendelni-

tz. K. Mire kell még vigyázni r 
F. Különöáen arra, hogy a lónak 

' g o n d v i s e l é s é r e ^ , és patkolására nézve 
a' vitéz nem gondatlan-e, esnem kell-

e valamit  i g a z í t a n i , >agy elrendelni. 
i 3 . K. Micsoda előre való vigyázassál 

kell élni, hogy a Vitézeknek fóliá-
sára egyszerre reá akadjon . 

F. Azon házaknál, mellyekbe Le-
vélhordók Szállíttattak, szalmacsutakot 
kell kitenni. 



K. Lehet-e a' szalmacsutakot máJ 

súvá is tenni? 
F. A' Keresztútakra is, hogy az 

ütat el ne tévesszék. 
55- K. MittévÖ legyen a' Káplár a' Le-

vélhordók' állásánn való felváltáskor? 
F. Tudakozódjon az Elöljáróknál a' 

felváltott  Vitézség'maga viselése iránt, 
és arra gondot viseljen , hogy semmi-
féle  rossz személy, űgy nevezett ka-

. tonák után járók, a' Vitézekkel ne 
csavarogjanak* , 

K. Midőn valamelly Káplárnak Sta-
bális Tiszthez, vagy Generálishoz kell 
Ordonánczra menni, miképpen kell an7 

nak magát viselni ? 
F. Annak  legtisztábban kell felké-

szűlve lenni, a' maga' különös foglala-
tosságé a', felváltott  Káplártól, és a' 
Segédtűi meg kell tudni, és minden 
rá bízott doigokot pontrúl pontra kell 
tellyesíteni. 

S7' Midőn a' Generális, vagy Stabális 
Tiszt, a' kit 6 kísér, valakivel beszéd* 
be ered, mit kell neki csinálni? 

F * 



F. Bizonyos távúiságra meg kelí ál' 
Jani, a' beszédre nem kell hallga* 
tódzni. . . 

fg.  K. Megengedheti-e valamelly Vi-
" téznek a' Káplár a' Strázsamester 

híre nélkül maga' fejétül,  hogy el-
mehessen? 

F. Nem$ hanem csak akkor, mi-
dőn ő valamelly elszakasztott osztalék-
nak Elöljárója. 

5 9 . K; Mire kell a Káplárnak vigyázni, 
midőn ő valamelly elszakasztott osz-
talékkal van, és valamelly Vitéznek 
az elmenetelre engedelmet ád? 

F. A' fennforgó  környülállások sze-
rént kell neki cselekedni. 

60. K. Mit kell a' Káplárnak az Ő ká-
pláralljára nézve csinálni, mikor vala-
melly h e l y s é g b e n „bokrokonn, és er-
dokönn keresztül masírozik ? 

F. Az 6 elszakasztott.Seregét a leg-
keményebb felelet'  terhe alatt rend-
ben kell neki tartani, és sohasemkell 
megengedni, hogy vagy öszvezava-
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rodjanak, vagy egymástól elszélled-
jenek. 

0J. K. Kieresztheti - e eggyenkint a' 
rendbúi, és sorbúi az embereket víz-
hozás végett  ? 

F. Nem. 
íz.  K. Miért? 

F. Mert ha a' Vitézek a' vízhozás-
ra engedelmet kapnak, és a' kulacso-
kot öszveszedte'k, jó renddel kell okot 
oda vezetni, 

$3. K. Mit kell neki csinálni, ha vala-
mi Vitéznek természeti szükségére fél-
re kell menni ? 

1 F. Eggy embert tartozik mellé adni, 
a' hátörzö seregnek pedig arra gond-
jának kell lenni, hogy ezek a' magok* 

szakafszokhoz  visszakísértessenek.. 
O4. K. H« valamelly Vitéz, vagy vala-

melly ló az utazás közben megbeteg-
szik, mit kell a' Káplárnak csinálni? 

F. Azt eggy Vitéz által a' hátórző 
seregnek áltaí kell/adni, és a lónik 

szinte úgy, mint az embernek nevét, 
valamint a' Szakaiét, és Századét 
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is, mellyböl valóky ftl  kell jegyezni, 
és ezt Szakasz.rúl Szakaszra a' Csapat' 

Commendáns <nak bemutatni. 
65. K. Mi szüktéges még a'káplárnak az 

iió táblánn kivill? 
F. A' Rang', Szolgálat', Sor', Ká-

plárság' , és Bajtársság' Lajstroma, 
66. K. Melly helyenn kell megesni a' kii 

állásnak, és a' parancsolat' kiadásának 
a' táborban ? 

F. A' kiállás' le'niájánn; a' megné-
zegetésnek pedig a' lovak' háta me-
gélt a' Század' útszájánn szárnyonkint. 

67. K. Hát az örizetenn lévő seregnél 
hogy esik ez meg? 

F. Mind a2 eggyik mind a' másika' 
Commendáns' Szállása előtt, vagy pe-
dig, a' hol parancsolta'-ik. 

68. K. Midőn a' Káplár valahová megy, 
vagy vittzajön, kinek kell magát je-
lenteni? , 

F. A' Strázsamesternek, és midőn 
az Ezredkormányhoz megy, vágy jon, 
az Ezred' Segédjénél is. 

/ 



K. Mihez kell neki magát tartani az 
Ó kéréseiben, panasszaiban , tiszteletté-
telében, az árestomra, kihallásra, ha-
di alló törvényre, a' strázsa' felveze-
tésére, és örjárásra nézve ? 

F. Bizonyos részben éppen úgy, 
mint a* köz Vitéznek, és Szabadosnak. 

70. K. Hogy kell tartani a* Káplárnak, 
midőn Elöljárójával öszvetalálkozik , 
a' pálczát, meg pedig eggyszeribe ? 

F. Jobb kezével a' karikája mellett 
a' pllcza' szíjjánál, úgy hogy annak 
első vége a' jobb lábánn való csizs-
májának küls& hegyével egyenesen 
essen. 

71. K. Mikint kell a* járás közben tar? 
tani a' botot ? 

F. 'Markába szorítva, 's azt annak 
fogójánál  fogva,  az alsó végével a' föld 
felé  fordítva,  a' kiálláskor pedig a'rend-

szabás szere'nt, a'gombjára akasztva. 
72. K. Hogy hordja azt a' lovonn való 

útazás közben? 
F. Jobb kezében alsó végével felfbi* 

, dítva. 
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73. K. Micsoda szolgálatja van a' Szá? 
zadnál a' káplárnak? 

F. Mikor eggy szárny eggyütt van, 
akkor annál, ha pedig az egész Század 
eggviitt van , akkor a' Századnál min-
denik szárnytúl eggy káplár a' napos. 

74. K. Mikor teszi a' Strázsamesternek 
a1 szokott jelentést? 

F. A' Viradó' fúvása  után , a' paran-
csolat' kiadása előtt , é% a' Takaro-
dó után. 

75. K. Mikor teszi a rendkívül való tu-, 

dósítást? 
F. Valahányszor valami új dolog 

történik éjjel, vagy nappal. 

76. K- Kihez kell vinni minden sürget^ 

jelentéseket? 
F- A' Kapitányhoz. 

77. K.Ha valamelly Vitéz megbetegszik, 
kinek jelenti azt a' káplár ? 

F. A' Strázsamesternek, ha van vi-
?yázásra kirendelve. 

7$. K. Mikor teszi a' Regement-Segéd^ 
nek a' jelentéseket? 

F. Mindennap reggel. 



7$u K. Mi az 6 kötelessége a' parancsom 
latnak a' Kapitányhoz való vitelében , 
valamint a'jelentéskor is? 

F. Oda kíséri a1 Strázsamestert. 
$o. K. Tartozik-e a' Vitézeknek nevet 

minejen kiálláskor felolvasni? 
F. Igen is. 

8'. K. Jelen kell-e neki lenni minden 
abrakoláskor, és lótiszütáskor ? 

F. Igen is. 
82. K. Mire kell még neki gondjának 

lenni? ' 
F. Hogy ^ a' kirendeltt trombitálá-

sok, és más jeladások, a'meghatáro-
zott ildöben tetessenek. 

83- K. Tartoztk-e mind?nt, a' ki szolgálat-
ba megy, úgy visszajön , megnéze-
getni ? 

F. Igen is. 
84. K.Mikorkell  neki megvisgálni, hogy 

minden jelen van-e? 
F. Viradó, és Takarodó után meg 

kell vis^álni, hogy minden Vitéz és 
|ó jelen van-e, az rendben van-se, 



van-e, és nem történt-e valami, â  
mit mindjárt be keli jelenteni ? 

&5. K. Mi a' fó  kötelessége eggy káplár-
nak az ellenség előtt? 

Hogy a' maga' embereit, a' mint 
legjobban lehet, eggyütt, és rendben 
tartsa, jó példát adjon nekik, bátran 
ellenség' elejébe vigye Ököt, és ha 
egyedül az Ő kormánnyá alatt volná-» 
nak, őköt okossággal vezesse. 

III-dik C Z I K K E L Y . 

A' T R O M B I T Á S R Ú L . 

1. K. Micsoda embernek kell a'Trom-. 
bitásnak lenni? 

F. Bátor ízívű, józán, muzsikához 
e'rtő , jó lovügló embernek , a' ki a' reá» 
ja bízott üzeneteket véghez tudja vinni. 

t. K. Mi a' kötelességek ? 



F. Kell nekik jól tudni a magok* 
helyét a' seregnek kiállásakor, annak 
minden mozdúiásiban és minden más 
alkalmatosságokban: kötelesek továb-
bá a Corurnendánsra serényen vigyáz* 
ni, és a' megkívántató jeleket a trom-
bitával folyvást,  és üdéjében fúni. 

$. K. Tartozik-e a' trombitájára min-
den i'zorgalmát fordítani  ? 

F. Igen is. 
4. K. Miben kell neki magát kiváltké-

pen gyakorolni ? 
F. A' következendő tábori darabok-

ban , vagy tábori nótákban, mellyek 
a. A' Kéí'zülő. 
b. Az Öszvegyülő. 
c. A' Seregfúvás. 
d. Az Imádságra. 

e. Az egész, és fél  Marsch-
f.  A' Végző fúvás. 
g. A' Takarodó. 
h. A' Viradó, 
i. A' Temploinbahívó. 
k. Az egész és negyed rész hívő. 

A' nagy öszvehívó, vagy Chamade. 



pl. A' Riasztó, vagy lárma. 
n. A' Viadal , vagy Harczfúvás  * 

melly rajtahajtáskor fúvatik. 
o. A' Temetésre való, melly is rend 

szerént való marsch elnyomott 
hangonn. 

p. Az Egyes ) f ,  , 
A' Kettős ) t u v a s -

K. Kell-e neki más musikai nóták? 
bantis magát gyakorolni. 

F. Igen is. v 
6' K. Mikint kell a' trombitásnak magát 

viselni , midőn valamelly szószóllá 
(Parlamentair) mellé rendeltetik, vagy 
a' rá bízott dolgokban az ellenséghez 
küldetik ? 

F. Illendő magaviseletnek kell neki 
lenni, és hallgatni tudni. 

7. K. Ereszkedhet-e beszédbe vagy bo-
rozáiba az ellenségnél ? 

F. Nem ; hanem egyediil foglalatos-
ságának tökélletes végbevitele után kell 
járni. 

J. K.Hát ha valamit kérni, jelenteni, vagy 
panaszolkodni akar, valahová megy,. 
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*agy vifszajönŐrizet  alá tetetik, & 
onnaft  kibocsátatik, eggy szóval, mini 
den katonai dologban, kihez kell ne-
ki menni, és kinél kell jelenteni? 

F. Az első Strázsamesternél. 
9. K. Mikor pedig a' Regementkormány-

hoz megy, vagy onnan viíTzajön * 
kinél kell magát jelenteni? 

F. A* Segédnél, és Kormánytrom-
bitásnál. 

10. K. A' tisztelettételekben mikép kell 
magát viselni az Elöljárók iránt ? 

F. Ogy, mint a' Káplárnál*. 

IV. C Z I K K E L V . 

A' S T R Á Z S A M E S T E R R Ü L . 

it K. Micsoda a' századnál a' Strázsa-1 

' mester? „ 
F. A' káplároknak és Közemberek-

nek Elöljárója. 



а. K. Mit foglal  magában az ö hivatala? 
F. A' Században előforduló  szolgá-

latnak minden ágait. 
3. K; Miképkell Ötet a' Századnál szem-

lélni ? 
F. Mint a' Sege'dét a' Regementnél.' 

4. K. Micsodás magaviselésúnek kell ne-
ki lenni? vagy mikép' kell neki ma-
gát viselni? 

F. Feddhetetlenül, változhatatlanúl, 
és helyesen. 

5. K. Mindezek mellé mi még neki 
szükséges? V 
F. A' Szolgálatnak tökélletes ös-

merete. 
б. K. Mivel tartozik 6 a' Százados Kapi-

tánynak ? 
F. Fáradhatatlan buzgósággal, és 

hiv kezére való dolgozással. 
7. K. Szükséges-e neki jó Lovaglónak 

lenni ? 
F. Igen is. 

8. K. Kötelessége-e a' Strázsamester-
nek, hogy a' katonagyakorlásban na* 
gyon ügyes legyen? 



F. Igen is. 
9. K. Miért? 

F. Hogy az alattavalóit jó elome 
netellel taníthassa-

ío. K. Kinek a' kpzeinn mennek a' Szá' 
zadban minden parancsolatok által. -

F. A' Strázsamestcrénn. 
11. K. Tartozik-e a' parancsolatok' múl-

hatatlan teJlyesítéseVe az alatta való 
Alt iízteket- szorítaai ? 

F. Igen is. 
12. K. Bizonyossá k'ell-e neki magát azok-

nak tellyesíté«ér ül tenni? 
F. Igen is. 

13. K- Mit kell hát neki tenni? 
F. Szorgalmatosan utánna kell látni, 

hpgy a' parancsolat végbe vitetodjön. 
14. K. Bízhatya-e magát az Altisztekre? 

F. Nem. > « '' 
I3. K. Miként kell a' Strázsamesternek 

az alattavalókkal bánni? 
F. Illendőséggel , valamint a Ká-

plárról megmondódott, és minden in-
dólatoskodástúl meg kell magát tar-
tóztatni« 



ifit  K. Miként kell tehát neki magát áá 
álattavalók iránt viselni? 

F. Azokot intések \ nyomos píron^ 
gatások , és végtére a' büntetéseknek 
hathatós elejekbe terjesztcse által kell 
kötelességeknek tellyesítésére hajtani. 

Í7. K. Mi neki mindenek felett  való kö-
telessége ? 

F. Alattavalóiban a'becsület'érzé-
sét gerjeszteni. 

jy. K. Ha a' gyengébb eszközök semmit 
sem használnakvagy a' hiba kemé-
nvebb büntetést érdemlene; mihez kell 
magát tartani? 

F. Az ollyat őrizet alá kell vetni; 
és be kell jelenteni y mint szinte a' 
rész eget is; 

19. K. Micsodás pálczája van a' Strá-
zsamesternek? 

F. Nádpálczája fogójánál  vékonyabb 
kinövéssel, mellynek hoííza a' káplár-
pálczával megeggyez. 

tó. K. Mint kell a' Strázsamestert a' ma-
ga' hivatalára nézve nézni ? 

' r. • • f 

F. Mint 



Fvi Mint legközelebb valót a' F5 
Tiszthez. 

2». K. Mi tehát az ö kötelessége? 
F. Már eJöre ügyeke/zen azon ön-

nön maga' nemesebb palérozásánn , 
mellyet^ ha Fo Tisztte tetetik, rangja 
fog  Hívániii. 

«2. K. Mihez ktU a' Strázsán; esternek 
magát tartani az Altiíztek, és l\özvi-

tézek' >alóságos ösmeretere, és reájok 
való vigy ázásra, az új katonák' es re-
taonüa lovak' kitanítasápa, és az őrizet 
alatt lévő rabok' vitelére való nézve ? * 

F. A' Káplárnak kiadott rendizabá-
sokhöi. 

23- K. Mit keil ezennfeMl  megjegyezni, 
a' mit neki szükséges csinálni í 

F. Hogy a ' köz katonákkal sokat 
társalkodjon , hogy az Ö gondolkodá-
sok' módját kitanulja. 

K. Miért IzüKséges ez a Strázsa-
mes temek? 

F. Hogy hozzávethessen, sokat vár-
hat-e vagy keveset aa aiattavalöitúl. 

Q 
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K.Köteles-e  Ö azokra a* Vitézekre* & 
kik szolgálatba mennek, vagy viíTzá 
jönnek, vigyázni? 

F. Igen is. j 
a6. K. Miért. 

F. Hogy m e g g y ő z ö d j ö n a' felöl» 
hogy az Altisztek kötelességeket tel-
lyesítik , és hogy a' Köz vitézeknek 
semmi fogyatkozások  nincs , hogy ha 
a' Tiszt is errtil bizonyos lenni kíván-
na, semmi hibát, vagy hijányosságot 
ne találjon. 

ty. K. Mi a' Strázsamesternek a' köte-
lessége a kiálláskor ? 

F. Minden Strázsamester eggy eggy 
szárnyra vigyáz, és így a' két Strá-

zsamester a' Századra. Ha ezen Század 
az első, akkor jobbrűl balra: a' má-
sodiknál balrúl jobbra eúk az öíTzve. 
állítás: továbbá a' kiszabott rend sze-
r é n t való felosztás,  és a' sorok' szá-

1 mának megolvasása az Ő kötelességek. 
Mind a ketten megmutatják egymás-
nak önnön szárnyok', sorok' számát, 
és kiki bejelenti azt az azon szárnyonn 
lévő leg ifiabb  Tilztnek. 



*8- K. Ha az osztály kiáll, tartozik-e a; 

napos Strázsamester az oíztálysorok' 
ízámát az Ezered-Segédnek bejelenteni? 

F. Igen is. 
«9. K. Hát a' személyeket fel  kell-e osz-

tani, es rendek' Izámába kell-e ttnni? 
F. Nem. 

30. K. Hát ha a' Vite'zek az első vagy má-
sodik Századbúi kirendeltetnek , mi-

- képen állítódnak ki ezek? 
- F. Mjnden külömbség nélkül a jobb' 

szárnyrűl a' balra. 
31. K. Kell-e tehát a' Strázsamesternek 

kitkit emberrül emberre a'maga' he-
lyére állítani. 

F. Semmiképpen nem, hanem in-
kább arra kell i'zoktatni a' Vitézeket; 
hogy az elö, és szomszéd emberekre 

, magok rá akadjanak, és a' Strázsa-
mestereknek eggyedül arra kell vigyáz-
ni , hogy ez hiba nélkül megtörténjen. 

3«. K; Tartozik-e a' Strázsamester a* 
parancsolatot mindenkor kivenni? 

F. Igenis; mégpedig, ha egy szár-
iiya a' Izázadnak jelen n<*m volná; 

g t : -



akkor a' Regementnél levő szárny' &rá-
zsamestere megy a' parancsolatért. 

33. K. Hát ha az egész század eggyútt 

van ? 
F. Akkor naprúl napra felváltva,  és 

akkor a napos káplár kísérvén ötet, 
a meghatarazott óránn az Örz6 Sereg-
nél ugyan a' Regement' Kormányozó-
jához; a' táborban pedig az azt illető 
trombita jelre a' Zaszló Strázsához, me-
gyén a' parancsolatért, és a' mintxdol-
gát elvégzi, a' parancsolatot,a' század' 
Cormnendánsához viszi, a', kinél rninr-
den T,üztjei a' századnak jelen vannak. 

34! K. Mikép adja ki a' Strázsamester 
az Altiszteknek, és Köz vitézeknek a' 
parancsolatot( • • • • A 

F. A' káplárokat karikáb^-i , 
és velek dolgát elvégzi, a'^z?zadű*k 
pedig a parancsolti óránn,. vagy a' 
lzállásánn., v.agy a' front  elolt adja 
azt ki. . . . 

33. K. Mi módon kell megjelenni a' Vi-

tézeknek a parancsolatra? 
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F. A' kis öltözetben, kardot kötve 
.és ha hideg vagy essős üdö van , a'kö-
pönyegben. 

§6. K. Mindjárt kell-e a' rendkiviil va-
ló parancsolatokot a' magok' helyére 
vinni ? 

F. Igenis, mind éjjel, mind nappal. 
27- K. Kinek kell neki ezen rendkivűj 

való parancsolatokot adni, ha a'Tisz-
tek távul volnának. 

F. Minden tidöben kell minden 
szárnynál eggy Tisztnek jelen lenni, 

ennek kell a'más Tisztek' távúllétében 
a' parancsolatokot adni , ha valami 
rendkiviil való dolgot kellene jelenteni. 

38. K. Ki teszi meg a'Strázsamesternek 
a' szokott reggeli jelentést ? 

F. Mind a' napos , mind pedig a' 
többi káplárok. 

39. K. Kihez kell neki azt a' tudósítást 
vinni, és ki kíséri akkor ötet ? 

F. JC  maga' Alhadn-g^ahoz, és a' 
n^pos káplár kísérvén ötet. 



40. K. A' többi jelentéseket ki által adj^ 
6 a'. Tiszteknek , és még a' Kapitány-: 
nak is tudtára? 

F. A' napos Káplár által. 
41. K. Ha valami nevezetes történne, a 

mi hilasztást nemTzenvedheí, ki tar-
tozik azt a' Kapitánynak bejelenteni? 

F. Maga a' Strázsamester, a' ki azt 
azután megjelenti a' Tiszteknek is. 

42. K. Hát ha valami nevezetes történ-
ne, a' melly halasztható, miként kell 
akkor azt bejelenteni ? 

F. Az olly történet fellyebb  fellyebb 
jelentetik be egész a' Kapitányig. 

43. K. Ki teszi meg a Regement-Segéd-
nek a' reggeli tudósítást ? , 

F. A* napi Káplár. 
44. K. Hát a' Strázsamester tartozik 

neki jelentést tenni ? 
F. Igen is, valamikor valami neve-

zetes történik. 
45. K. Köteles-e a' Strázsamester a tu-, 

dósítás' rendes napjainn a'Káplárok" je-
lentéseit öszveszedni, és azokból az 
egész tudósítást kicsinálni ?" . 



F. Igen is. % 
4$, K. Kinek adja 6 ezt által ? 

F. A' legifiabb  Alhadnagynak  y a' 
ki által ez fellyebb  fellyebb.  egész a' 
Század' Commendánsához megyen. 

47- K. Hát az Őrizetnél hová megy a' 
Strázsamester a' parancsolatért ? 

F. A'Regement'Kormányozója'szál-
lására , a' meghatározott üdŐben,"a' 
napi káplár által kísértetvén. 

48. K. Ki commandírozza a' Strázsame-
stert a' Szolgálatba? 

F. A' Regement' Segédje. 
49 K. Miképen Szolgálnak a'Strázsameste-

rek a' Regementben? 
F. Tulajdon Százados Kapitánnyaik' 

rangja szerént. 
5̂0. K. Hát a' Regementenn kívül hogy 

Szolgálnak? 
F. A' Regement' rangja Szerént. 

51. K. Ki commandírozza a' Vitézeket 
a' Szolgálatba ? 

F. A' Strázsamester. 
K. Minek kell tehát ö nála mindég 

készen lenni? 
G 4 

t 



F. A' Század' szárnyairűl készített 
Commandó', kiállás', káplárság', ösz«r 
veállítás', és a'bajtárság'lajstromának. 

33. K. Ha valakire két szolgálat egy-, 
szerre e$ne , mellyik az elébbvaló ? 
F- Az ellenség előtt való a' fonto-

sabb, a' másfélét  azután ki lehet pó-
tolni. ., 

54. K. Az olly szolgálat, mellyet vala-
ki egészen ki nem töltött, tulajdo-
nittathatik-e neki? 

F. Nem, ( „ , 
35. K. Micsoda esetek vetetnek ki itt? 

F. Hogy ha valaki a' szolgálathoz 
valósággal már hozzá kezdett, vagy 
az Őtet illető helyre valósággal elment. 

36. Ki A' kisebb szolgálatok, mellyek 
rang szcrént tetetnek, mike'pen szok-
tak rendeltetni? 

F. Alól kezdődnek, és úgy men-
nek felfelé. 

57; K. Hát a' nehezebb, és 24 óránál 
tovább tartó szolgálatok ? 

F. Ezek felűlról  mennek alá felé 
rang szerént. 



,58- K. Micsoda renddel conmmandíroz-
tatnak a' Káplárok a'Századnál a'1'zoU 
gálatba? 

F. Rangjok szerént. 
59. K. Hát a köz Vitézek? 

F. Azon rend szerént, a' mint a' Com-
mandó-Lajstromban állanak. 

60. K. Köteles-e a'Strázsamester arra, 
hogy minden parancsolatokat, ésrend-

szabásokot, mellyek a'Századhoz jön-
nek , a' napot, és a' helyet is mellé 

'tévén, a' Szolgálatnak mindennapi ki-
osztásával eggyütt, a' Jegyzö-Könyv-

v be beirjon ? 
F. Igen is. 

61. K. Kinek a' kötelessége, hogy min-
den Szolgálati beadásokot elkészí-
tsen , feljegyezzen,  és napló könyvet 
tartson ? 

F. A' Strázsamesternek. 
62. K. Mikor a' Századnál í ró nincs, 

kinek kell az Ö képét viselni, v»<*y 
helyét betölteni, és a' számadást 
vinni ? 

F. A' Századbéli első Ŝ  írny'- S'tt 
zsamesterének. ^ 



63. K. Mirül kell minden Strázsame« 
sternek az őtet illető Szárnyban gont 
doskodni? 

F. Hogy a' Szárnynál tórténtt min-
dennapi dolgokot napló könyvébe be-
írja. 

64. K. Hogy adatik ki a' táborban a' 
Századnak a kenyér ? . 

F. A' Strázsamester által a' hátulsó 
. . • . . . . . ' *\ 

Sátorok' lineájánn." 
63. K. Hát az Őrizetben? 

F. A' Strázsamester által valami al-
kalmatos helyenn, vagy a' Százados 
Kapitány' Szállása előtt. 

66. K. Mit kell a' Strázsamesternek a* 
kenyér , és abrak kiosztása előtt csi-
nálni ? 

'F. Előre jelentést kell az Alhad-
nagynak tenni az eledelnek jósága , és 

száma felül. 
67. K. Mit kell a' Strázsamesternek csir 

nálni azoknak kenyereikkel,  szénájok-
kal és abrakokkal, a' kik a' 'Szolgálat-
ban vannak? 

> , * -



F.  Szorgalmatosan magánál meg 
kell tartani, vagy pedig elegendő vi-
gyázással azon bajtárságnik, mellyhez 
az a' Vite'z tartozik , kiadni, hogy vilz-

szajövetelekor kezébe adhassák. 
68- K. Mit kell tenni a Strázsamester-

nek, midőn valahová megy, vagy 
viílzajön, vagy pedig kérni, vagy pa-
naszolkodni akar ? 

F. Mindenkor az Alhadnagynál kell 
magát jelenteni, és az elmenetelkor, 
vagy virTzajövetelkor a' Regement-Se-
gédnél. 

69. K. IVegengedheti-e ő a'táborban , az 
őrizetenn , vagy a kuártélyokban va-
lakinek az elmenetelt? 

F. Nem, az Alhadnagy' híre nélkül. 
70. K. Mit kell a'Strázsamesternek ten-

ni, midőn az olvasáskor valami legény 
, hibázik? v 

F. Azt a' Káplár, és eggynehány Sza-
badosok által fel  kell kerestetni. 

71. K. Ha pedig hamarjában meg nem 
találtatna, mit kell csinálni? 

FvIlaladék nélkül be kell jelenteni. 



72. K. Hogy kell magát a' Strázsame-
sternek a' fellyebbvalóval való talál-
kozáskor a'Zászló-Strása előtt, a' ki-
hallgatásban , hadi és álló Törvény-
ben viselni? 

F. Mint a' köz Vitéznek. 
73. K. Midőn vagy Örzö seregtűi, vagy 

Táborból, vagy K uártélyból, elmasí« 
roznak, mire kell a' Strázsamest-ernek 
fő  gondjának lenni ? 

F. Hogy minden , valami az illy ese-
tekre elejekbe adatott, vagy a' kőr-
nyülálláshoz képest parancsoltatott , 

szorosan tellyesíttessen. 

74. K. Mire kell a' Marsch közben vi-
gyázni ? , l 

F. Előre ki kell nevezni mindenfé-
le oldaltvaló Orjárásra rendeltt vité-
zeket, eggy szóval mindenre figyelme-
tesnek kell lenni. 

73. K. Mire kell neki a' kiállás' és ne-
, vezetésen a' lárma* alkalmatosságával 

minden erejét fordítani? 
F. Hogy a' Legényeket a' lehető 

'( gyorsasággal, minden lárma, és zaj 

í 



hélkül, mellyel a' rendetlenség még 
jobban nevekedne, öszvegyüjthesse. 

7ó. K. Mi által juthat ezen czélhoz? 
F.'Rész szerént önnön ügyekezete, 

főképen  pedig az Altiszteknek köte-
lességek' tellyesitésére való hathatós 

szoritása által. 
77,- K. Ha pedig az ellenséges lárma éj-

jel történne, melly által a' veszedelem 
sürgetőbb lenne , mit kell csinálni ? 

F. Altisztjeinek segedelme által a' 
lehetőségig azonn kell iparkodni, hogy 
a' nagyobban , vagy kevesebbé szorító 
veszedelemhez képest a' Vitézek túzi 
fegyvereket,  és patrontásokot felve-
gyék, a' zabolát, és nyerget a' lovak-
ra tegyék , serényen összve gyűljenek , 
és ha ez nem lehetne, nyereg nélkül is 
lóra üljenek, és haladék nélkül ki-
álljanak. 

78. K. Miért? 
F. Mert illyen móddal a' fő  czélt 

el lehet érni , és az üdö megnyerődik 
arra, hogy azután a' többi is részenkijnt 
tellyesitödjün. 

/ 



79. K. Hol találtatnak meg a* Strázsá-
mesternek több foglalatosság!  ? 

F. Rész szerént az alattavalói' rend-
tartásiban , rész szere'nt pedig a' Szol-
gálat' rendtartásirúl való különös ok-
tatásban. — ' 
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R EN O S Z A B Á S 

Az ellenség  el,itt  való Puskázásrűl, 

. K. Mi ízithséges IegFőképen a' puská-
zásra? 

F. A' tüzelő fegyvernek  's kardnak 
jó állapotban való tartása. 

• K. Mire kell leginkább magát szok-
tatni a' puskázásra alkalmatos vitéz-
nek ? 

F. Hogy a' kardját-a' markolatjánn 
függő  szíjonn kezére akasztvári, fris-
sen tudja tűzi fegyverét  használni, 's 
azt azonnal meg is töiteni. 
V K. Miért kell a' puskázónak a' kardját 
még. akkor is kezénn fiiggefotve  hagy-
ni, mikor tüzj fegyvere  forog  kezében? 

^ F. Mert a' lovas vitéznek kezében 
a valóságos megtámadó (vagy bajví-
vó) fegyver  a' kard , és ezt neki az el-
lenség előtt szüntelen készen kell tar-
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tani, hogy, ha a' szerencse kedvez, 
tüstént az ellenségre hajthasson , vagy 
ha Őreá csaptak, 's a' lövést Ö elhi-
bázta, azonnal magát oltalmazhassa. 

4. K. A'puskázó vitéz pistolyával hány 
lépésnyire lőhet jó és fundamentomos 
remény ég alatt ellenségére? 

F. I egfellyebb  is 50 lépésnyire. 
r. K Mire kell a' puskázónak különö-

sen vigyázni ? x 

F. Hogy soha magát el ne hidje, és 
legalább eggyik pistolyát önnön vé-
d Inu'ie tartalékban mindég töltve 
tartsa. 

6. K. Hogy kell a puskázónak ellensé-
gére czéíozni , hogy bizonyosabban 
lalnlha^sa? v 

P. Fél emberre kell czélczni. 
7. K. Kikre kell leg inkább a' puská-

zórak löni ? 
F. A' hol kettőt vagy hármat az el-

lenség közül eggyütt állni lát a vitéz, 
*s nevezetesen hogy ha az ellenség pus-
kási köztt magát Tiszt mutatja, arra 
czélozzon. 

; ' l 



K. Hogy oltalmazhatják a' Puskások 
egymást Személyesen ? 

F. Hogy ha hármanv négyen, kik 
a Izakaszokban is már eggyűvé oiztat-
tak , a' puskázásban úgy eggyütt tar-
tanak , mintha ugyan ölzveesküdtek 
volna, es mind magok' oltalmazásá-
ban , mind az ellenség ellen való pró-. 
bakban igazan eggy kézre dolgoznak. 

9• K. Szükséges-e , hogy a' három vagy 
négy vitézek úgy, ammint rendben sor-
ban eggyütt állni Szoktak, itt is Szo-
rosan álljanak ? 

F. Éppen nem; itt ezek 3, 4 's több 
lépésekkel állhatnak* Izeílyel  eggy. 
mástul, csak hogy mindeg^yik egv-
mápt Izemmel tartsa, hogy akár a' vé-
delemre , akár a' megtámadásra tü*. 
lént eggyütt lehessenek. 

10. K. Hogyha az ellenség puskásai 
közül válamellyik vitézségét akarván 
mutatni , a' többi közül meflzere  előre 
kiválik, hogy kell erre ra.jta hajtani? 

F. Az említett 3 vagy négy vitézek 
eggy Szívvel lélekkel wagokot eheáa-
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ván, rajta hajtanak, 's vagy elfogják, 
vagy levágják. 

I i . K. Hát ha ezen 3 vagy 4 öszveál-
íott puskásokbúi valamelyikkel  a' ló 
elesik, ha sebbe esvén , vagy akár-
melly ügyetlenségbúi is lováról lefor-

1 dúl, mit kell akkor bajtársinak vele 
cselekedni ? 

F. Mindaddig kellótet oltalmazni, 
még vagy félül,  vagy bátorságos hely-
re "vitetik. 

12 K. Az illy három vagy négy öszve-
állott vitézek elhagyhatják-e messze a 
többi puskásokot? 

F. Csak közel kell a'tcbbihez járni. 
13. K. Mire kell hát nekik szüntelen 

vigyázni í 
' F. A' tollök jobbra, balra eso cso-

portocskákra. 

14. K. Miért? 
F. H o g y akár egymást védelmez-

ni, akár megtámadni kelljen, velek 
eggyütt vitézkedhessenek , 's nyomul-
janak előre is, hátra is. 

K. A' puskázás közben kell-e a' pa-
ranosoló Tisztre is figyelmezni? 



F. Igen is, a' mit ez parancsol és 
szükscgesnek lát, azt azonnal végbe 

kell vinni. 
16. K. Mennyire mehetnek előre a'Pus-

kázok azon seregtcrf^jmelly  az ő vé-

v delmekre van rendelve? 
F. Nem meflzebb  200 lépésnél. 

17. K. Ha csak lovasok ellen .kell pus-
kázni, mint kell illyenkor magokot vi-
selni a' puskázóknak? 

F. Menti'il jobban lehet, kímélleni 
kell lovaikot, és nem kell minteggy 
karikában nyargalódzván , őköt ki-
fáralVtani. 

ifi.  K. Miért kell a' lovasok ellen való 
puskázásban jobban kímélleni a* lo-
vakot? 

F. Mert soha sem tudja az ember, 
mikor támadja meg az ellenség, melly -
re a' lovaknak egész ereje kívántatik, 
és gyakran a1 megtámadás több izben 
is eshet. 

/ 

19- K. De ha csupán esak gyalogság el-
len esik a' puskázás, hogy kell akkor 
az embernek magát viselni? 



F. Ekkor a' vitézeknek szszntelen 
mozgásban kell lenni, és a' regula-
mentumban megírtt karikában való for-
gásokot kell tenni. 

BO. K. Miért kell a: gyalogság ellen Szün-
telen karikában nyargalódzni ? 

F. Mert másként az ellenség'gyalog-
sága üdot és alkalmatosságot nyerne 
magának , tüzelését eggy illy helyben-
álló czélra bizonyosabban igazítani; 
de ha lovassággal van a' dolog, ettiSl 
felni  nem lehet. 

31. K. Mit kell a' pnskázóknak csinál-
ni, ha viaskodva kell előre nyomul-
ni, és erdőhöz, cseréhez, vagy falu-
hoz érnek ? 

F. Nem kell az illy helyekre eggyen-
kint bemenni , hanem meg kell álla-
podni és a' magok' Tisztjeinek paran-
csolatját be kell várni. 

*2. K. Miért? 
F. Mert ha az illy elbújni való helye-

henn ellenség talál lappangani, az, vala-
mint az Ő puskázói is, a' magányosan lé-
vö vitézeket a' többitiil elszákaszthatják, 
's elfoghatják. 



23. K. Hogy foghatnak  el a' puskázók 
magányos vagy külön szakasztott el-
lense'get azon eseLre, midőn megpa-
rancsoltaik hogy hadi foglyot  kell 
beküldeni? 

F. Eggy lovas vite'z előre megyen, 
mintha vitézséget próbálni akarná. Mi-
dőn erre reá rohannak az ellenség' 
puskázó/', hogy ötet elfogják,  akkor 
az ővele már előre eggyet értett baj-
társi oda ugratnak; mellybűl azonnal 
Viaskodás szokott esni, mellyben több-
nyire eggy két puskázóját az ellenség-
nek mindég el lehet fogni. 

24. K. Hol és mikor veszik hasznát a' 
puskázóknak az ellenség előtt ? 

F. Az elő és hátorző Seregnél, és a' 
mezei őrállásoknál az ellenség őrállá-
sinak hátranyomására"s nevezetesen 
az ellenség' puskázóinak tartóztatására, 
hogy azok seregeink' Dandárjához ne 
közelíthessenek. 

25. K. f.zen  puskázásra Személyesen ren-
deltetnek-e ki a' vitézek, vagy egész 
oi'ztalékok parancsoltatnak kí? 

H 4 
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F. Igen is egeTz osztalékok rendel-
tetnek erre ki, kik is az előremenés-
kor Commendánsoknak parancsolatjá-
ra sort nyitnak , 's e' szerint magokban 
lántz formára  kinyílván, fódözik  a' 
Sereg*dandárját, vagy a' főbb  Sereget. 

26. K. Ha mikor az Elo-Seregbül eggy 
osztalék puskázni e l ő r e megyen, mire 
kell ekkor minden vitéznek a' puská-
zás, és előrenyomulás köztt leginkább 
vigyázni ? 

F. Hogy mindjárt előre lovát sok 
köröskörül való nyárgalódzással ki re 
fárafTza,  hanem mindég maradjon ; -
nyi ereje a' lónak, hogy a' vitéz. a', 

szükség' üdejénn az ellenségre' hajt-
hasson, 's a' verekedésbül ötet a lova 
ki is vihesse. 

87» K. Hogy kell magát eggy a' puská-
zók köztt előre menni rendeltt vitéz-
nek viselni, midőn még ellenségre nem 
bukkantak. 

F. Ha valamelly dombhoz ér, arra 
sebesen fel  kell vágtatni, 's jól körül 
nézni, ha láttya-e valami jelét az el-
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lense'gnek? Ha pedig valami szoros 
helyre , mely útra ér, azon nyargal-
jon hirtelen ^ltal, és túl rajta megál-
lapodván, nézzen jól körül. 

28- K. Hogy kell a' pnskázóknak magó-
kot viselni 1'zemélyesen, midón vala-
melly faluim  keresztüi mennek ? s 

F. Minden útszát, templomkerítést, 
Kastélyokot,  és erősebb házakot jól 
visgáljanak meg, ha nincs-e benne el-
lenség elrejtve? 

39. K. Hogyha magát a' jó prédára al-
kalmatosság előadná, szabad-e illyen-
kor csak legkevesebb üdöt is avvalel-
veszteni ? 

F. A' legkeményebb büntetésnek ter-
he alatt meg van az tiltva, mivel e' 

szerint a' katonát az ellenség könnyen 
elfoghatná,  és a' seregnek az ellenség 
káros lest vethetne. 

30. K. Ha az illy puskázok véletlenül 
ellenségés lesbenállókra, vagy egész 
csoportra bukkannának, hogy visel-
jék magokot?, 

F. Mindjárt tüzet kell adni reájok, 
és a' szüntelen tartó puskázással a' ma-
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gunk' serege' fígyelrnettességét  fel  kell 
ébreszteni, hogy ez magát jó védel-
mező karba tegye. 

31. K. Hát ha az ellenséges Sereg szá-
mos lenne és a'puskázókra keményen 
rajta hajtana 's vifszanyomná  őköt , 
hogy kell magokot illyenkor viselni? 

F. Ezen esetben nem kell magokot 
egyenesen a' védelemre álló sereg felé 
vonni, hanem jobb vagy bal oldalra. 

32: K. Hát eggy ElŐ-Seregnek legvégfő 
puskázói, hogy mennek keresztüi eggy 
erdönn , vagy bokros helyenn? 

F. Eggyenként minden lehető vi-
gyázással, a' nélkül hogy védelmező-
iktől mefszére  távoznának. 

33. K. Szükscges-e a' puskásoknak a' 
munitioval gazdálkodni, vagy kell-e 
haszqntalanól lövöldözni? 

F. Nein kell, mert az ' önnön vé-
delmére kívántatik, és sokszor rr.ód-
sincs az ellőtt munitio helyett másnak 
hozására. 

34. K. Mikor van annak igaz helye, 
hogy a' puskázók valósággal tüzel-, 
lyenek? ; 



F. Ha már az ellenségre reá talál-
tak , és ha nem Szükséges a' magok1 

felekezetének  az él lenség' jelenlétét hí-
riíl adni, ezen esetben a'puskázok csak 
akkor tüzelnek, midőn hinni lehet, 
hogy az ellenséget pistolyokkal megta-
lálhatják. 

35 K. Mire kell még nevezetesen a'pus-
kázókivik az alatt, még uz ellenség-
gel viaskodnak, fó  gondjoknak lenni? 

F. A'hívóra (appel), mellynek hallá-
sára minden vitéznek azonnal a' ma-
ga' SzakaíSzába , a maga' sorába 's 
rendébe kell állani. 

36. K. Hát ha azon OSztalék, melly az 
Elósereget formálván,  puskázni elSzél-
led , és vele trombitás nincs, hogy 
kell ekkor a' vitézeket öszve híni ? 

F. A' Commendáns' hívására és Sza-
vára állnak öszve , és éppen azért 
kell vigyázni a' Commendánsra. 

37. K. Hogy kell azon puíkázóknak ma-
gokot viselni , kik a' Hátorzösereg-
hez rendeltettek? 

F. Nem kell nekik nagyon elszél-
ledni, hogy, ha Szükséges , egymást 



jobban oltalmazhassák és magokot ösz-
vekapcsoltt megtámadásra is hirtelen 
formálhassák. 

38. K. Mire kell az ellenség előtt leg-
nagyobb figyelmetességet  fordítani? 

F. Az ellenség'mozdúlásira , a z a z , 
vallyon nem akar-e az ellenség oldal-
ról vagy éppen hátúiról megkerülni? 

39- K. Ha ezt élzre veszik , mi akkor 
ü' puskázok' kötelessége? 

F. £zt azonnal a' io Seregnek tud-
tára adni. 

40 K. Midőn eggy sereg a' maga' hátra-
vonúiásában eggy falunn,  hídonn vagy 
erdőnn keresztül megy , mit kell il-
lyenkor a' puskázóknak, és a' hátőrző 
seregnek cselekedni?. 

F. Mind addig ögyekezni kell az 
ellenség' erejét kiállani , még a' sereg 
á'szoros helyekenn keresztül nem ment, 
's bátorságos helyre nem jutott. 

41. K. Midőn a' puskázok friss  nép ál-
tal a' puskázásban felváltatnak,  mit 
kell nekiek akkor cselekedni? 

F. Helyben maradnak mindaddig, 
még a' felváltó  sereg a puskázásra el-



terült , és az ellenséggel már öszve 
kapott , akkor végre a' felváltottak 
öi'zvevonódnak , 's magok' osztalékjo* 
kot formálják. 

I 
RÖVID RENDSZABÁS 

/ 

Az ellenség  előtt  állá  Al- Tifiteknek 
fiámára. 

a 

1. K. Mi a' fö  kötelessége eggy olly AI-
tisztnek, ki nemesi tűzzel fó  tisztségre 
vágy és arra magit minden módon 
méltónak tenni kívánja ? 

F. Az, hogy eggy részrül ugyan a' 
köz vitézeknek önnön péld íjával elo-

t, menjen, és velek inérséklett okosság-
gal bánjon, de más részrül mind azt, 
a'mi a'Szolgálathoz tartozik , tolok ke-
ményen , nyersen és pontosan mégkí-
vánja. 

2. .K. Mitúl kell magát leginkább tar-
tóztatni eggy Altisztnek? 

F. Á' réizegségtül. 
3. K. Micsoda rofsz  következései vannak 

ennek az Altisztre nézve ? 



F. Elhallgatván a' sok vétkeket, mel-
i® 

lyek abbúl Származnak, és a' vitézt 
inegbecstelenítik, a' réízegség az Al-
tiíztet az ellenség előtt való Szolgálatra 
haszonvehetetlenné teszi, bátor a' ter-
mészettúl erre legjobb tehetséggel bír-
jon is. 

4. K. Micsoda Szomorú következése vau 
még a' re'Szegse'gnek az AltiSztre nézve ? 

F. Az alattavalói előtt elveszti azon 
Szükséges tekéntetet, mellynek nem lé-
te a' legterhesebb Szempillantásokban 
a' Szolgálatra és köz jóra nézve a' leg-
károsabb következéseket húzhatja ma-
ga után. , 

.5. K. Midőn az ellenség' elejébe Coraraan-
dóval eggy Altiszt kiküldodik , mit kell 
nekie elsőben cselekedni ? 

F. A1 pistolyokot minden Vitéznél 
emberrül emberre meg kell visgálni, 

t ha jól meg vannak-e töltve , jó álla-
potban vágynák-e, és mennyi muni-
tziójok van a' vitézeknek? 

6. K. Hogy kell eggy állást általvenni 
az Altisztnek ? 



F. Mindeneket maga' rende'nn kell 
általvénni ; Szükséges, hogy minde-
nekről magát az AltiSzt jól utasíttassa; 
hol és mennyire álljon az ellenség, 
merre kell neki magát vifsza  vonni , 
honnét és micsoda segedelmet várhat ? 
merre 's mennyire járjanak az Öijá-
rók ? 'és kihez kell a' tudósítást kül-
deni ? 

. K. Szükséges-e az AltiSztnek a'kör-
nyékkel mindjárt megösmerkedni ? 

F. A' melly Helységeket közelebb 
vagy messzebb az AltiSzt beláthat, 
azoknak""heveit meg kell tahűlni; ös-
merni kell az azokfelé  vivő gyalog és 

vszekérútakot, ki kell tanulni, mennyi-
re legyenek azok az állástűi? men-
nyire egymástól? és vallyonlelfoglal-
va vágynák-e azok, és ki által? 

K.De hogy tanulhat ja ki mindezeket? 
F. Erre neki eggy olly jó embert 

kell válaSztani, a' ki a' környéket jól 
ösmerje. 

K. Hát ha az ellenség' OrSzágában van 
az AltiSzt, hogy bánjon ott az illyea 
emberrel? 



F. Az illy embert mindaddig tartsa 
magánál az Altiszt, még azonállásonn 
áll, és iigyekezzen az illy embert Ígé-
retekkel, és ha lehet, csekély kedves-
kedésekkel jó kedvében tartani. 

jí mezei 
Örállásokrül. 

0. K. Ha az Altiszt mezei Orállásra 
commandíroztatik, és az állások' el-
intézése öreá bízatik, hogy kell az A'l-
tisztnek vitézit kiállítani ? 

F. Hogy ótet az ellenség ne láthas-
sa, és hogy a' végstrázsák a' csoport-
nak vagy örállásának szeme előtt le-
gyenek. 

1. K. Szükséges-e hogy azon vidéket 
maga jól megnézze , a' mélLyenn a' 
végstrázsákot felállítani  akarja ? 

F- Igen is, mert önnön szcmével 
kell magát bizonyossá tenni a' felül, 
hogy a' hely arra alkalmatos. 

2. K. Minémil helyekre kell a' végstrá-
zsákot kiállítani ? 

F. A. 



•F\ A' honnan olly messze láthasson 
körös körül, ammint csak lehet. 

13. K. Ha a végstrázsa valakit maga 
fele'  jönni lát, mit cselekedjen? 

F. Nem kell addig várni, me'g at 
olly közel jöjjön, hogy jjiegszóllít-
hatná: ki  vagy, hanem-, kivált midőn 
a' ve'gstrázsa kettős , eggyik felvontt 
pistollyal az ösmeretlen felé  lovagol, 
megállítja, 's ügyekeszik kitanülni, ki 
légyen. 

14. K. Ha az ellenség lenne, mit kell 
neki cselekedni? 

F. A' végstrázsa kilövi azonnal pi-
stolyát, és a'szüntelen tartó puskázás-
sal az állásoknak hírül adja az ellen-
ség' közelítését. 

15. K. Hogy kell a' végső strázsákot ki-
állítani , ha a' vidék hegyekkel, völ-
gyekkel, erdőkkel és folyó  vizekkel 
meg van rakva, V mint eggy ezek 
által keresztüi van vagdalva? 

F. í^em kell a' seregtűl messze ki-
állítani ököt, hogy eggy könnyen el 
ne lehesen a' seregtűl szakasztani. 



16. K. Lehet-e a' végórököt eggy víz-
nek vagy nagy pataknak túlsó partjá-
ra állítahi? 

F. Nem. , 
, 7 . K. Hogy kell éjszakára a' végstrá-
. zsákot kiállítani? 

F. Nem kell ugyanazon helyekre a' 
hol nappal voltak, de még is úgy kell 
ököt állítani, hogy semmi se mehes-
sen által köztök, a mit észre ne ve-
gyenek. 

jg. K. Szükséges-e éjszakára mind a 
Végstrázsákot, mind az ezeket oltal-
mazó csoportot viíTzavonni? 

F. Igen is, merte' szerént nem olly 

könnyen támadhatja meg orozva az 

ellenség. 

1 9 . K. Mi által ügyekezhet a mezei őrál-
lás magát olly bátorságba tenni, hogy 
éjszaka az ellenség lopva reá ne üt-
hessen ? 

F. A' Szorgalmatos Örjárás által. 
»o. K. Tartozik-e az Altiszt maga' végs» 

strázsált gyakran i^eglátogatni ? 



F. Bizonyosan, mind nappal, mind 
kivált éjjel, hogy tudhassa', hogy'mind-
nyájan ébren vannak 's jói vigyáz-
nak - e ? 

r 

«1. K. Szükséges-e, hogy a' Mezei Őr 
éjszakánkint készen álljon? 

F. Vagy m i n d nyáj oknak, vagy 1 ega-
lább felének  lóhátonn kell ülni, a' többi-
nek pedig a' kantárszáronn kell lovaíkot 
tartani, mivel az illy állásokot az el-
lenség többnyire éjlzaka ügyekszik vé-
letlenül megtámadni. 

«2. K. Midőn nappal a'lovak étettetnek, 
's itattatnak, hogy kell ennek végbe 
menni ? 

F. Csak felének  egtryszerre, a' melly 
üdo alatt a' másik rész zabolában tart-
ja lovát. 

23- K. Ha éjszaka eggy kiküldött Com-
mandó viílzajön , szükséges-e, hogy 
ezt megállítja a' végső strázsa, és az 
Altiszt kikérdezze? 

F. Igen is, még pedig ügy, a'mint 

« köz vitéz««, és szabadosoW ok-
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tatására a' Szolgálat-Regulamentumban 
megmondatott. 

?,4. K. Nem eshetne-e az meg, l?ogy az 
ellenség a' mi regementjeink' szokott 
ruháját (mundérját) magának megszer-
zené, és a' magunk'Commandója' szine 
alatt a' mezei Őrünkre lopva reá ütne? 

F. Igen is. 
35» K. Hogy lehet ezt eltávoztatni? 

F. Az illy csoporttal nem kell kia*-
hálásokba bocsátkozni, hanem hogy 
ha harmadszor megszóllittatik: Megállj! 
's még sem fogad  szót, és hogy ha 
észre veszi az ember, hogy szóbeszéd 
köztt mindég előbb menni 's közelíte-
ni ügyekeznek, azonnal tüzet kellreá-
jok adni. * -. 

26. K. Ha az ellenség eggy mezei Ór-
állást megtámad, és ez magát vifsza-
vonni kényteleníttetik, hogy kell 
hátrálni ? 

F. A' mellett, hogy errúl eggy biz-
tos és a legjobb lovú vitéz által a' tu-
dósítást mindjárt megkell tenni; Szün-
telen tartó, és sok lövöldözés alatt kell 



hátrálni, hogy e' szerint az egész Se-
regnek a' dolog tndtára adódjon. 

K.. Midonj-ossz iidöben a' mezei Őr- , 
állásonn tüzet kell rakni, mire kell 
ebben vigyázni ? 

F. Olly elrejtve kell a' tüzet rakni, 
hogy azt az ellenség ne láthassa; 
mint p. o. bokrok köztt, kőfal  mel-
lett; a' sik mezőnn pedig gödröt kell 
ásni a' tűznek. 

ig. K. Hogy kell magokot viselni a' 
Végstrázsáknak éjszaka? 

F. Vigyázva,  ébren és csendesség1 

ben kell lenni, minthogy éjszaka in-
kább lehet hallani, mint látni, tehát 

szüntelen eggyik végstrázsa a' másikig 
jöjjön 's mennyen, azonban gyakran 
meg is állyon, és a'lódobogásra, vagy 

szekérzörgésre hallgatódzon. 
29. K. Szükséges-e, hogy a' végstrá-

zsák a legnagyobb elsőben, égi há-
borúban és szélvészekben is a' fellyebb 
megmondott vigyázással legyenek? 

F. Még a' roflz  üdőben kell legjob-
ban vigyázni, mivel az ellenség az 



©rozva való megtámadásra többnyire 
a' rút üdöt szokta használni. 

30. K. Mit kell nappal a' végstrázsák-
nak* csinálni, ha az ellenséget mozdúl-
ni látják ? 

F. Eggy kózűlök azonnál a' hátúi álló 
tanyához lovagol, 's tudósítja azt ar-
ról , a' mit láttak. 

31. K. Mit csináljon az Altiszt, hogyha 
valámellyik vit znek a'pistolya a'vég-
Őröon történetbűi elsül? 

F. Azonnal tudtára adja ezt azon 
Tii'ztnek, kinek seregéhez Ö akkor tar-
tozik, 's eggyszersmind jelenti a' mellette 
lévő állásokra is a' törtéretet. 

32. K. Mit kell a' végstrázsának csinál-
ni, ha az ellenség' trombitássá az Ötet 
késérókkel feléje  jön ? 

F. A'trombitást nem kell a' Végstrá-
' zsákig ereszteni, és úgy kell ötet állí-

tani , hogy arczal az ellenség felé  le-
gyen, a' honnan jött; az ötet késérők 
mindjárt vifszaküldetnek  , eggyszers-
mmd pedig a' trombitás' ott létérül az 
Altiszt azonnal tndósíttatik. 



33* K. Mit kell akkor az Altisztnek 
ffselekedni  ? 

F. Az Altiszt az ellenség' trombitás-
sához megyen, és a' végstrázsák' állá-
sánál killyebb megkérdezi jövetelének 
okát, beküldi ez iránt a' tudósítást, 

.'s elvárja a' parancsolatot, melly sze-
rént vagy be kell az ellenség' küldött-
jét a' tábórba vezetni, avagy tőle a' 
hozott írásokot által kell venni. 

34- K. Ha be kell őtet a' táborba vezet-
ni , hogy kell annak megesni ? 

F. Be kell szemeit kötni. 
35- K. Hát ha eggyedül jönne csak a' 

trombitás, ereszthetik-e a' végstrázsák 
Őtet egészen magokig? 

F. Nem. 
» . 

36. K. Mit kell cselekedni, ha az ellen-
se'gtúl szökött katonák a' végstrázsák-
hoz jönnek ? 

F. Fegyvereiket azonnal el kell Szed-
ni, és Őrizet alatt kell késértetni a* 
mezei Őrállást commandírozó Tiszthez. 

37. K. Van-e ok arra, hogy az éjszaka 
jövő Szökevényeket különös előre né-
zéssel fogadjuk  el ? 



ír-

F. Igen is, mert gyakran a* véleU 
lenül leendő megtámadásunkkal öszvo-
kötött fortélybúi  eshet ez meg. 

3g. K. Mikor kell az Örjáróknak a' me-
zei Őrállásokbúl, avvagy tanyákbúi 
kiindúlni? 

F. Mindennap másmás órában ,, 
mennyire? hogy? 's merre szaguldja? 

' nak ? ezekben a'kiadott parancsolatok-
hoz kell magokot szorosan tartani. 

39. K. Éjszakánkint melly tájban lehet 
leginkább tartani az ellenség' meg tár 
madásátúl ? / 

F, Mikor besetétedik és hajnal előtt. 
40. K. Mikor szokta az ellenség nagy se-

reggel, nagyobb erővel az ellenkező 
felet  megtámadni ? 

F. Hajnal tájban, mivel tudja, hogy 
már ekkor a' setét éjnek védelme alatt 
nem vonhatja magát vifsza,  hanem 
nappal kell annak megesni, a' midőn 
már rosszúl járhatna, ha elegendő 
néppel visszavonúlását nem védelmez? 
Tietné. 



K. Meg kell-e visgálni a' mély göd-
rököt, folyóvizeket,  mellyek a' Vég-
strázsák előtt találtatnak? 

F. Igen is, még pedig nyomosán ki 
kell nézni, ha vallyon ? és hol jöhet 
azokonn által az ellenség ? melly' hel-
yekre a' végstrázsáknak különösen kell 
vigyázni. 

41. K. Mit kell éjjel az illy helyekenn 
cselekedni ? 

F. A' vizek' partjának 's mély, göd-
rök' széleinek mentében Szorgalmatosan 

szaguldanikell, és ha rajta hidak vágy-
nák , egynehány pallóját fel  kell .szed-
ni , mellyeket, ha szükség , mindég 
helyre lehet rakni. 

A' nappali Örjárásrúl. 

43. K. Ha egy Altiszt Szaguldani 12 vi-
tézzel kimegy, hogy kell azokot el-
oSztani ? 

F. Kettőt elql, kettőt kettőt eggyik-
eggyik oldalra rendel, 's köztök ha-
tod magával maga megyen. 



44« K. Hogy kell menni az elo, és ól-
dalt járóknak ? 

F. Nem eggyütt, hanem eggyik a' 
másiktól eggynehány száz lépésre, és 
soha egymás után ne járjanak, hanem 
eggyik a' másikra nézve mindég oldalt 
essen, mivel így sokkal jobban szél-
lyel nézhetnek. 

4j. K. Mit kell a' szélső órjáróknak csi-
nálni, hogy ha ellenségre bukkannak? 

F. Tüzet adnak az ellenségre 's há-
tra hüzzák magokot az Orjárók' Dan-
dárjához, az az , az Altiszthez. 

46. K. Mit kell ekkor az Altisztnek cse-
lakedni ? 

F. Vagy előre puskázókot küld, 
vagy magát az ellenség' erejéhez ké-
pest tartja, hogy jó előre magát hátra 
vonhassa. 

47. K. Minémö előre való nézéssel kell 
az illy Őrjáróknak mtnni ? 

F. Az elől és oldáltjárók által min-
den csere bokros helyeket, völgyeket, 
falukot,  és a' lábánn lévő életet, a' 
mellyekenn csak keresztüi kell menni, 

f 



jól meg kell visgáltatni, hogy az •!-
lensc'g az Őrjáróknaklest ne vethessen; 
és éppen azért kell, a'mennyire csak 
az üdo engedi, ezenŐrjárók'Dandár-
jának (a'Commandónak) lassan menni, 
hogy a fellyebb  említetteknek mind 
ezekre üdejek legyen. 

48. K.Hogy kell magát viselni eggy Com-
mandóval kiküldött Altisztnek, midőn 
6 az ellenséget feltalálta  ? 

F. Ügyekezzen azonn, hogy a' vég-
/ strázsák köztt valahogy belopódhasson; 

ha ezt véghez vihette, és meglátta azt, 
a' mit tudni akart, akkor azonnal vissza 
fordul,  a' nélkül, hogy viaskodásba 
ereíTze magát, vagy prédát kapjon. 

49. K. Hát ha ötet megtámadják? 
F. Arra kell vigyázni, hogy a'töb-

bitül el ne szakasszák. 
$o. R. Kell-e neki azonn ügyekezni, hogy 

az egész kiküldött csoporttal az ellen-
ség végstrázsái köztt belopódhasson ? 

F, Nem kell; psak eggyedül kell ne-
ki belopódni, mivel az egész Comma*-
clót könnyen észre vehetnék. 

/ 



51. K. Hogy kell az illy Örjáróknak a' 
hídonn, vagy a' vízenn való átjárá-, 
sonn magokot vilTzahúzni ? 

F. A' legnagyobb sebességgel, de 
ha keresztüi mentek, azonnal öszve-
állnak, és a'kergető ellenséget nyomo-
sán megtámadják, vagy a' környűlál-
láshoz képpest tüzeléssel tartóztatják. 

52. K. Hát ha az Orjárókot az ellenség 
körúlveszi, hogy kell magokot tar-
tani ? 

F. Akkor a' vitézeket öszve kell húz?' 
ni, és keresztüi kell magokot vágni, 
mivel eggy bátor szívü vitéz becsület' -
vesztése nélkül pardont nem kérhet, 
magát máskép el nem fogathatja  , ha? 
nem ha sebbe esett, vagy lova alólla 
ellövetett, 

53. K. Az ellenség' elejébe kiküldött 
Commandó leszállhat - e a' lóról eggy 
faluban,  vagy a' falu  előtt,-vagy  e r * 
dőben ? * 

F» Spha sem, hanem ha önnön bá-
torságáért előre Őrállókot kirendelt. -



54« K. Hogy viseli magát eggy illyen 
Commandó a' szembe jövő paralztok 
vagy utasok iránt ? 

F. Minden parasztokot, útasokot, 
akárkik legyenek is azok, szorosan" 
ki kell kérdezni: honnan jönnek? ho-
va akarnak menni ? tudnak-e valamit 
az ellenségrűl vagy sem? és mihelyeist 
ezek gyanúsoknak tetszenek, azonnal 
letartóztattatnak és hátra küldetnek. 

JJ. K. Mir.e kell az Altisztnek vigyázni» 
midőn Ő oldalorjárásra kiküldetik? 

F. Ügyekezni kell rajta, hogy min-
dent, a' mi előtte, háta megett, vagy 
oldalt esik > láthasson, tudhasson; de a1 

mellett soha azon sereget, melly ötet 
kiküldötte, el ne tévefsze. 

fó.  K. Hogy kell neki magát viselni, ha / 
erdőbe vagy faluba  jut ? 

F. A' legnagyobb vigyázással, és 
előre magányos vitézeket kell bekül-
deni szaguldani. , 

57. K. Mit kell az Altisztnek csinálni, 
hogyha azon Commandót , mellynek 
Ő oldaljáró Őrjárója, a2 ellenség meg-
támadtad? 



F. Szüntelen kell neki mindenfele 
járni, 's vigyázni , hogy az ellenség 
a' Commandót el ne vághassa, és ha 
effélét  észre venne , azonnal aztat tud-
tára adja. Egylzersmind ügyekezni 
kell neki az órjárókkal a' legmagosabb 
helyekre felmenni,  hogy onnat min-
dent beláthasson. 

38- K. Hogy kell * maga' vitézit Szük-
ség' üdejénn öízvehúzni? \ 

F. Bizonyos jel által, melly már 
tudíokra adatott. 

59. K. Kell-e neki magának is azon 
jelre vigyázni , a\ mellyre magának 
is vitézivel a' sereghez kell vonódni? 

F. Legfóbbképen. 
60. K. Hogy kell eggy Altisztnek magát 

viselni, midőn legnagyobb előre való 
nézése mellett is az ellenségnek úgy 
markába esett, hogy már sem keresz-
tüi magát csoportjával nem vághatja , 
sem avval el nem Szaladhat? 

F. Ekkor Commandóját széllyelof*-
latja, és minekutánna a' Vitézeknek, 
jól megmagyarázta* mUsoda átakonn 



juthatnak ismét az armádiához , kiki 
tigyekszik cserék , faluk,  's olly búj-
nivaló helyek felé  tartani, mellyekenn 
keresztül az ellenség a' levetés' félel-
me miatt nem olly hamar kergetheti 
Ököt., 

i »» . / r , . . 

Az éjjeli őrjárásrúl. 

él. K. Hogy kell magokot viselni azŐfjá-
. róknak éjjel? - ' 

F. Gyakran meg kell állni, és hall-
gatódzni, hanem hallik-e lovak' do-
bogása, szekerek' zörgése,  vagy ló-
nyerítés , vagy pedig kutyaugatás, 
mellybül ítélni lehet , ha vallyon 
nincs-e marsba valamelly ellenséges 
s&reg ? E' mellett eggy vitéznek gyak-
ran le kell szállani, és a' fülét  a' föld-
höz tartván, hallgatódzni. 

62. K. Mit kell csinálni, ha a' szaguldók 
éjszaka eggy falukoz  érnek , melly-
rúl tudni nem lehet, nincs-e beaaeelr 
lenség? 



F. Ott egy biztos vite'zt a' lórül lé 
Jő kell Szállítani, a' ki vigyázva eggy 
házhoz lopódik, és ha az ablakonn ál-
tali katonát a' házban nem lát, gyen-
gén bekopogtat, és a' gazdát kihíjja, 
kitűl is azt, a'mit tudni akar, megtu-
dakozza. 

63. K. Hát ha ez az ellenség' OrPzágában 
történne, mit kell akkor cselekedni ? 

F. Akkor a' lóról leszállítanjdóv Vi-
téznek , ha lehet, ollyannak kell lenni * 
a' ki a nyelvet tudja, 's iparkodjon a' 
maga' ruháit olly módon rendbe Szed-
ni, hogy ötet az ellenség'katonájának 
gondolhassák , és valóban antiak is 
kell kiadni magát. 

64. K. Mit kell az éjjeli Örjáróknak csi-
nálni , ha valahol tüzet látnák ? 

F. Eggy biztos vitéz gyalog lopód-
jon oda^ 's nézze meg, nincsenek-e 
ott katonák, és ha Vannak, gyalogok-e. 
azok.vagy lovasok? sok-e vagy ke-
vés? « " 

6j. K. De hogy lehet oda lopódni, ?s 
mire kell abban vigyázni ? 

F. Egyenesen 



F. Egyenesen a' tűznek kell tartar 
tani, és midón az ember gondolja, 
hogy már ko-cel van az ellenség' vég-
strazsáihoz, akkor négy kéz láb mind-
addig kell mászni, még az ember a' 
strázsánn túl nincs. 

<66. K. Hát vifsza,  hogy kell jönni? 
F. Minekutánna azt, a' mi í'züksé-

ges, kinézte, ismét hasonló módcnn 
kell viűzajonni, mint a' hogy ment, 
hogy a' reá bízott dologról tudósítást 
tehessen. 

Ö7. K. Mire kell az őrjarónak igazán vi-
gyázni » midőn éjízaka * kény telt  níl te-
tik útmutató embert magával vinni? 

F. Arra , hogy ez a' Commandót 
hamis útra, sőt talán az ellenseg' ke-
zébe ne vezesse. 

6«. K. Ha etttil az ember fél\  mit kell 
akkor cselekedni? 

F. A' lóhoz kell kötni af  embert, 
's meg kell ijjeszteni, hogy' mindjárt 
agyori lövetik, ha a' Commandót az 
szllenség' kezébe viszi. 

K 
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6g.  K. Hogy kell az illy Commandónak 
e'jszaka menni? 

F. Nagy csendességben 's vigyázni 
kell, hogy a' vitézek a lovonn ne alud-
janak, mert úgy könnyen megeshet» 
hogy megállnak, 's a' Commandótúl 
eltévednek. 

Az EH-Seregrül. 

7 o. K. Hogy kell az Altisztnek masíroz- « 
ni, ha eggy Commandóval 6 formálja 

az elosereget? . 
F. Éppen úgy, mintáz Örjárásban, 

úgymint: két embert előre küld, ket-
tőt kettőt eggyeggy oldalra, kik is 
éppen arra vigyáznak, a' mi az Őrjá-
rásókrúl mondatott. 

71. K. Hogy kell neki magát viselni éj-
szaka í marsban ? 
F. Ha az Altiszt keresztútra, hídra, 

mocsárra, vizekenn való általjárásra, 
vagy közönséges éh szóllván , valamire 



öllyanra akad, melly által az Ö dan-
dárja (a' fó  Commandó) megakadá-

- lyoztatódhatna, hátra küld a' fő  C o m -
mendámhoz eggy vitézt, a' ki megmu-
tatja az utat, a' mellyenn o elment. ' 

72. K. Hát a'várasokonn vagy falukonn 
' az útszákra ne'zve kell-e ezen előre 

való jó intezetet tartani? 
F. Igen is. 

73» K. Midőn az ElŐ-Sereget vívó vagy 
vezető Altisztnek parancsolatja van, 
hogy mindenre, a' mi elejébe akad, 
fajta  hajtson, de e' mellett mind az 
ő óltalmazásárül, mind hátravonódá-
sának módjáról már előre bizonyossá' 

/ tetetett, mint kell nekie megtámadni 
az ellenséget? 

F. Zárkózva, Sebes vágtatva, kivontt 
karddal a' legnagyobb tűzzel, és mi-
dőn már csak hat lépésnyire van az 
ellenségtől, akkor sarkantyú közébe 
kell venni a' lovat, hogy tellyes erő-
vel Szöktessen az ellenségnek, 's aztat 
öszveddllya. 

« K 2 



74- K- Mikor kell a lovakot ismét tar-
tóztatni? 

F. Csak akkor, mikor már az ellenség' 
lineájánn keresztüi ment, a' mikor is 
ismét öszve kell magokot húzni, és 
vagy ismét utánna kell vágni, vagy 
a' környülállás úgy hozván magával, 
hátra, vonúlni. 

7,5. K. Mire kell nevezetesen vigyázni 
az ElÓ-Seregnek ? 

F. Hogy a' maga' Dandárját el ne 
veszejtse, hogy az annak rende szerint 
utánna menni érkezhessen. 

76. K. Hogy kell az Elö-Seregnek a'vá-
rosokonn, falukonn,  erdökönn's ef-
félékenn  keresztüi menni ? 

F. Minekelőtte ezen helyekbe az Elö-
Sereg bemenne , az Altiszt eggyes vagy 
magányos Örjárók által Smindent meg-
visgáltat, és mind azt, a' mire ezek 
találtak, a' Dandárjának jelenti. 



Az HátÓrzo  Seregríll. 
i '  ' 

77. Mire kell vigyázni az Al-Tilzt-
nek, a' ki a' Hátorzö Sereget vezeti ? 

F. Mind azokra, mellyek az Elő-se-
regrűl mcmdódtak, csak hogy a' kik 
ott elöl mennek, itt hátul leTznek. 

78. K. Mehet-e folytában  ? 
F. Nem. Neki gyakran meg kell 

állhi 's vigyázni, ha nem kergeti-e az 
ellense'G, és ennek minden JJO vagy 
100 lépésre meg kell esni. 

79. K. Mit kell csinálni akkor, midőn 
az ellenség a' Hátorzö Seregnek szszn-
telen nyakánn van? 

F. Puskázással kell azt tartóztatni,4 

be kell várni, messzére nem kell lőni, 
és az ellenségnek minden lehető úton 
módon kárt 's bajt kell csinálni. 

go. K. Mit kell az Altisztnek csinálni, 
midőn a' Hítőrző Sereggel hído.in 
kell átmenni? 

K 3 



- F. Általmenvén a' hídonn, el kell, 
ha lehet, azt rontani. 

81, R. Hogy lehet ezt hamarjában ..vég-
hez vinni. 

F. Ugy, hogy egynehány vitézeket 
le kell lovaikról ízállítani, lovaikot 
bajtársajkkal tartatni, a' kik a hidat 
fellzedik,  pallóit áthúzzák, vagy a' 
vízbe hányják, az alatt még a* töb-
biek puskázásokkal az elleméget tar-
tózta ják a' hídhoz való közelitésrül. 

gz. K. Hát ha a híd köbül van, 's kön-
nyen megbontani nem lehet, mit kell 
akkor csinálni? 

F, Akkor a' hídra szalma, 'veflző 
vagy száraz gally hordódik, 's meg-
gyújtatik, melly tűz által a' lovak efi-

, jesztödnek, 's még a tűz tart, ke» 
relztül nem mehetnek. 



F E L J E G Y Z É S E 

Azon Mesterszóknak, mellyek a' Magyar 
Nemes Felkelő Seregnek Regulamen-
tumaiban idegen nyelvekbűi Magyar-
ra fordíttattak  > 's mellyek a' Felse'-
ges Cs. Kir. Fó Herczeg es Orízá-
gunknak Nádor Ispánnya által, ki-
rendeltt Katona - Biztosság által 
helyben hagyattak* 

A. 
\ . » 

Állás ©teOung. 
Állas helye az Őrnek, Soften  bet ©tf;ilbtvad|)e. 
Á l l ó H a d i T ö r v e ' n y -

szék ©tanb * 5Hed)t. 
Alakozni SOiaSeuen. 
AgyúTanya »atterie* 
Általvetö «Kantelfacf. 
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Bútyor ©epacf.  • 
Betörés Cboc. 
Befoglaló  Sor (Stnfaffimgá  Í Öiottéi. 

C. 

Czél í)irectiűn. 
Czélpont 33íreÉtion8punfí* 
Czéllinea ®irtftioní(inie. 
Csapat Kolonne» 
Csatatűz 23ataiQí*$eüfr. 
Comandírozni jtomanbitfn, 
Comendáns jfommanbant. 

" / * 
EggyesÚlés daűicung» 
Egyenest!  (ö'rab «U« I 
Egyenlő közű vagy, 

Egeyarányú ^araQeí. 
Éjjeli Örjáró Otonb. v-
ElÖ-ember 93otbetraann* 
ElÖerány Allignementbec Téte 
Elő Sereg jiítocintgatbe. 
Elosztás €ínt&ftlung. 
Eleje a Csapatnak Tóté bet á̂ olínhe. 



Erány N Alligneraent. 
Erányozni Uűtgnitfn» 
Ezcred 9?e<}íment. 
Ezercd' Kormánnyá JHefltmentáí  j?#mmanb*. 
Ezeredes Tiszt ©taab$í£>jftjter. 
Ezeredes Kapitány £5bet(ler, 
Ezeredes Fo Had-

nagy Dberflíteutenqnt, 

. F. 

Fa-Köpönyeg ©cfjtíberfcűua. 
Farsróf  ©rijroantfcljraube. 
Fennálló Had Dtegulaire^rmef.' 
Fegyverfoghatók'  szá-

ma (Streitbarer ©tanb. 
Fegyverbel  (EetDe^C  \)CVÖU8  !, 
Flank v . Oldal glanfe. 
Fóör £auptn»adje. 
Fordúljl  um! 
Front!  Svonc! 
Frontmárs (Jcontmarfá. 

G. " 

GyÚto  Xaü. 
Garádjcsos Állás. ©teQung ín ©tafeln. 



Hadi forgás  Manoeuvre, 
Had 2lrmee. 
Híradás 7ltjetti|Teratnt« 
Hézak ®i(Tanj. 
Hátulja a'Csapatnak Queue bee ífűíonnr» 
Hátravonás ) ^ ^ > 
Hátrálás > 
Hívó!  X u f ! 

Hátorzösereg Tírietegatbf. 
Harcz-Rend ©cfyladjtotimung. 

I. 
Igazodás Oíicfctunq. 
JgaztíJjl  Xid)t £ud)l 
Jelentés Rapport, 
Individiam v, sze* 

mély. 
K. 

Kanyarodás ©djWfnfum), 
Kéftülö  Vcvaattetüng. 
Kettős Lépés £>oublit * ©djtitf« 
Kiállás llbécucíung*, 
Kiálló Szám Tluárucfcnfcetc  ©tonb. 
Kiküldött Sereg ômonbo. 
Koczkás Állás. ©teöung cn échequier, 



Kiterjedés SDeploítung. 
Kifejtödés  (Sntroicfelung. 
Kompánia ifompűgníe. 
Közhely Intervallum, 
Közlépés Dttunaim ©d)rítt. 
ftöszöntés  ©aluticung* 

L, 
lábhoz \ / 
A' Legénység ít)ie tDianflfcfjűft, 
Lármastrázsa ©djnartpofh 
Lefofolani  SDeftliten-
Lefolzlás  $)cfilirung» 

M, 
Márs SKatfá. 
Masírozni SP?arf(̂ if  rrn* 

N, 
Napos Káplár jfotporaí  bom 
Napló Könyv 3ournaí. 
Nyalábkötél Joutagíec»©ttícf« 
Nagyhivá  Á Chamadc• 

o. 

Örize* ©atnifon. 
Osztály • * í5iötfíen. 



Osztalék Ílbtfcíilung, 
Öszveálh'tás ÍHangitung. 
Oltalomállás SDefenfibe  ©teűung. 
Oldal vagy Flank l̂anf?. 
Őrálló ©dfjilbwacf)?-
Őrtanya fjouptpoftfn. 
Őriáró P̂utcouille» 

p. T 

Paskázó ^Maníltt — Tiraillenr* 
Puskázni ^Dlüijttín. 
Puskaízár ©djaft. 
Portázni Ífataíoltren. 

R. 

Rajtahajtás líttaque» 
Rajta hajdani "Mttaquttfn. 
Rend ©lifb. 
Rendszabás 93orfc0tift, 

S. 

Száma a' Kompániá-
nak ©tanbbet ífompagníê  

Szakasz 3U9* 
Szemme'rte'k 3íugfnma§. 
Szempont Point de vue, 
Szakadni'. Tíbfűűen« 



Szúlyel!  Qítíseinattbev. 
Század (üécabcon. 

, Százados Kapitány (Íőcabconíí̂ ommanbant« 
Szárny S'űfl'f. 
Szabados , ©efieítec. 
Szomszédember 0iebenma*n* 
Szójel íofung» 
Sark tyibot. 
Sarkember ©tocfmantu 
Sor CRottt. 
Sorcsapat Síéiben Í ifjíonnc. 
Szabás aSecbaltung. 
Szorosság Defile'. 
Szószólló Parlaaientaire. 
Szelsó ember glügelmann* 
Szelsö osztalék gltígeUlíbt&fiíum}» 
Szárnyaló Jlanqueur. 
Sánczoló &d)auy,&tteid). 

T. 

Tábor fagu, 
Törvényesszószól)ó ííut»it»c. 
Törvényes kihall-

, gatás. 23er&ó'r. 
Tisztség Űtyatge. 



Tüzelés Cfcacgírung. 
Tellyes szám jfompletec  (atartb» 
Takarodó  3«pfenflreicí>. 
Terjedő Tűz  íauf*  geuet. 

. . Ü. 

Utó ember #intetmartn» 
Üdószakasz Vagy)  ? f m p o 

Tempó ) 
Ütasítás 93ocfcí>ríft* 

V. 

VégÖr SJíbette. 

Vir  adó  \ Za$wad)e. 

Z. 

Tjárkoti!  ©fließt  c\iá)l 
Zártt Csapat SJhffa. 
ZászlóSor Gflűnfcűrtt'Oíattf» 
Zászlóhordozó ^ű&m b ei t>er Snfoti 

tfCÍf-
Záfiílótartó  Gflanbarte  í gű&w. 



F O G L A L A T J A , 

A' Fenyítéket illető i8«8-dik EsztendŐ-
béli Törvények. 

Pag. 
í.  Czikkely. A' szolgálatot illető 

szabások az Insurgens köz vi-
% Gézeknek - - 1 

H. Czikkely. A* Káplárrúl - 7I 
ÍTI. Czikkely. A' Trombitásról - 90 
IV. Czikkely. • A' Strázsamesterrül 93 

RÖVID RENDSZABÁS 

a könnyű Lovasság' Al Tisztjeinek és 
köz Vitézinek számára. 

Az ellenség előtt való Puskázásnál 113 
Az ellenség előtt álló Al-Tisztek-

nek számára - ' - 125 
A' mezei Örállásokrúl - - 12« 
A' nappali Őrjárásrúl - * '37 
Az éjjeli Őrjárásrúl - - «43 
Az Elő-Seregről - - ,*4Ó 
A' HátorzŐ Seregrűl - - 1 4 9 



H I B Á K . 
/ 

Lap on helyett  olvasd 
30— Írottak —irottakot 
50 —verekedéseketat— verekedéseket és 

íoz—napi Káplár —a'napos Káplár 
lo,3—napi , —napos 
127 —valyon lelfog 

lalva — valyon elfoglalva 





A Fő  Ordinánz'  helye, 
/ 

Levélvitel' Jegyző Könyve. 

I . F o r m a . 

Jegyzés, Valahányszor más Vitézek által felváltatik  Levélküldő állás, mindanyiszor, fel  kell írni a' felváltatt  Altisztnek, vagy 

az Ö képviselőjének az üdőt, hivatalt, vagy Tisztségét, és a Regement'nevét, a mellyhez ő tartozik, és azt annak tovább 

folytatása  végett által kell adni. 



Regement 
Szolgálat' Lajstroma. 

Század. 
I I . F o r m a . 

Járó Com-
mándók̂  
mellyek 
24 órán 

túl hete-
kig, vagy. 

hónapo- I 
kig kin,ma-
radnak, 

mint szin-
tén bagá-
sia Com-
mandók 
betegek' 
kiséröi. 

Deposito-
riura Fö 
Porkaláb-
bal lévők. 

Mindenrövid üdö-
re való Comman-
dónmint a'Bagá-
siával, betegekkel 
Marsközben; Ta-
karmányozók.Elő 
ésHát-örzö sereg-
hez de nein az el-
lenség ellőtt; to-
vábbá minden kis 
ízolgálatok; szal-
maért* vizért, tá-
bor készitésért, 
ide 's tová kül-
dések, mellyek 24 
ó r á n á l tovább 
nem tartanak. 

Ki hal-
gatás 

Hadi és 
álló 
Tör-
vény 
Izé-

tok és 
végre-
hajtása 
a Tör-
vény-
nek. 

Jegyzés: Az ezeket illető Szolgálat'be Írásakor, az időt mindenkor, feli  kell jegyezni. 

Minden kis Szolgálatok, mellyek a rang szerént végeztetödnek, alólról kezdődvén 

ugy mennek fel  felé.  Minden hadi, és fontos  szolgálatok, vagy a' mellyek 24 órk-

nál tovább tartanak felölröl  mennek alá felé. 



I I I . F o r m a . 

Regement Század. 
Káplárság' és Bajtársság' Lajstroma. 



Ö s z v e á l l í t á s' L a i s t r o m a. 
Század. 

E l s ő R e n d . 

N e v e k . 
Tisztség Mérték. Individuumok a' Front megett. 







PESTEN, 

H A R T L E B E N  K K O N R Á D  A d o l F N Á l 

1809. 


