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CZIKKELY.

'Magyar Felkelő Lovasság’ elinté
A
zésében az vetetett fel fundamentom-ré
guláúl, hogy az Ezeredekbe a ' Főseregnek
megoszlása, vagy különszaggatása min
den lehető módonn elkerűlődjön.
A' Líneabéli Osztályoknak tellyes
Szánta külömbkülömbféle esetek , és az
ellenség előtt való veszteség által min
den szempillantásban csonkolást szenved ;
ha még a' külön szaggatás is ide járúl ;
úgy az egész Test gyakran egészen el-

veszti azt a' belső erőt, melly által neki
a’ megtámadásokban a dolgot el kellene
dönteni.
Ezen okbúl adatik minden Osztály
hoz még eggy harmadik Század, úgymint
annak Rezervája: a' mellyet úgy lehet te
kinteni, mint az Osztály’ harmadik Sorá
búl öszveszerkeztetett Századot.
En
nek tulajdonkénen való czélja áll a
zon hadban előfordúló szolgálatoknak
tellyesítésében, mellyeket csak a’ kön
nyű Lovasságnak kötelessége tenni a’ tá
borozásban.
És így ezt Elővígyázati
szolgálatra, — Elő és Hátőrző Sere
gek' formálására, — aprólékos Kiküldé
sekre, — és ha a' Líneabéli Lovassággal
a' Csatában eggyütt áll , leginkább a'
szárnyak' födözésére, vagy apró csopor
tonként való bevágásokra kell fordí
tani.
Ezen Elosztásnál fogva az Osztályok’
ereje eggyütt marad , ’s ebbűl a’ szolgá
latra nézve egyéb hasznok is származnak.
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FELOSZTÁSA:

X/

Állás, és Fclosztás.
Ä' Nemes Magyar Felkeld Seregnél
eggy Lovas Ezéred áll három Osztályokbúl;
minden OíVtály a' m.iga' Rezervájával.
eggyütt három Századokbál; minderi
Század\két Szárnyakból.: minden Szárny
két Szakaszokbiíl : következésképeri az
égész Ezered áll 6. Líneabélü és
Kezerva, eg'gyütt véve 9. SzAzadokbúI,
Száínyakbúl, és 36. Szakaszokbúl. Minden Ösztály áü 2. Línéabéü Századbiíl
•4. Szárnybúl; vagy g. Szakaszokbúl; és
a' Rezerva Század 2; Szárny , vagy 4; —
ÍSzakasz könnyű LovasokbúL • egoyütt
3; Századokbúi; 6. Szárnyakbúi, 12. Szakaszokbúl;
Az Osztályok az azokat Comandíro^
zó Ezétédcs Tisztekrül neveztetnek. A'
jobb Szárny'oün álló Oíztály nz Ezeredeé
Fő-Hadnagy', a' bal szárnyonn álló a' Fö
Strázsa Mester', é* a' közép Oíztáíy az
Ezeredes Kapitány' Osztáltyánák neveztetik
A *
1

Minden Osztályban a' jobbrul áíló
ázázad az í-sö, és a' balrúl áíló a' 2-dik Század' nevét viseli. Az Osztályok' külső
Szárnyai a' Század' 1-sŐ, és a' belsők a'
Század 2-dik' Szárnyának neveztetnek.
Az Qsztály' 8. SzakaíTzai a' két szárny
felül az Osztály' közepe felé számláltatnak, a' mint azt az í-sö PlanumbúI meg
lehet látni.
Az I-sŐ és lll-dik Szakasz för-) Az í-ső
málja az 1-sŐ Szárnyát) SzázadAz V-dik és Vll-dik a' 2-dik) nak.
Szárnyát)
A' II-dik és IV-dik az i-ső) A 4 a-dik
Szárnyát) Század-»
A'VI-dfkés Vili dik a' 2-dik) nak.
Szárnyát)
A' Rezerva SzakaíTzai is hasonlóképen a' két szárny felül a' Század' közepe
felé számláltatnak. E' szerént az I-sö és
lll-dik Szakasz a' jobb, és egyszersmind
1-sö Szárnyat; a' II-dik é* IV-dik Szakasz pedig a' bal, és egyszersmind 2-dik
Szárnyat formálja*

(
3 )
Minden Kiállás' alkalmatosságával
mind a' Gyakorlásokban, mind a' Táborozásban a* Rezerva - Század az Osztálytúl
ktilön a^ két Szárny felül a' Század.' közepe felé áll öszve.
A' szolgálatra , és fenyítékre nézve^
a' Rezcrva-Század' jobb Szárnya az i-sö
Század' első Kapitánnyátúl ; *— a' bal
Szárnya pedig a' l-dik Század' Kapitánnyátúl függ.
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Állás , és Öszve állít ás. A' Lovas Ezerednek rend szérént való
Állása két Rendben van; valamint a' Rezerva Századé is.
A' Rendek' hézákja , és a' Front*
háta megett álló Individuumoknak a'
második Rendtől vaíó távúlsága az Előember' Lovának farátúl az Utóember' Lovának fejéig eggy lábnyomot tészen.
Az Osztályok küztt való Közhely pétüg 24. lépésnyi , hogy így a' RezervaA3

1

Század a' ket Osztály között által hú t
zódhasson.
fia az Osztálvbúl yalamellvik Szárny
jelen nem volna, a' Közhely az Osztály'
eggy ik végétül a' másikig még is megtar-;
tátik.
v
, i4 ,'fj ' •
A' Rezervaszázadok' közepének minr
dég A' tulajdon Osztályok' Zászlóira kell
eranyo^va - lenni ; és ha csak a' fold'
természete megengedi, szűntelen 100. lé-r
pésnyire kell annak az Osztály' hata me :
gett állani.
Minden Kiálláskor , kivált ellenség
előtt, az. Qsztályoknak mentül több Soz
jókkal kell megjelenni.
Kéjt (egymás . háta megett álló Emberek eggyütt eggy Sornak ;több egymás mel*
lett állók pedig eggy Rendnek neveztetnek.
Ha a' második Rendben eggy ember hibázik, akkor a' Sort Vak-Sornak nevezzük.
A' Vak-Sorokot minden Szakaszokban úgy
kell elintézni, hogy azok a' Szakasz' bels6
szárnyára , még pedig a' befoglaló Sor.
mellé, belül essenek.
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Ha a' Sereg olly gyengén áll ki,
hogy eggy Szakasz hat tornái kevesebbül
áll, illyenkor csak Szárnyonként lehet Hadi
forgásokot tenni ; mivel ezen esetben
a' Szakaszok' szélessége csak hét lépésnyi , 's így azoknak szélessége , a hat
lábnyi
mélységgel nincs megeggyező
mértékben.
A' Szakaszok' szélességének
azoknak mélységénél legalább is eggy
harmad réílzel mindég nagyobbnak kell
lenni.
Minden Osztályban vagyon két ZászlóSór, mellyek a' Zászló' védelmezésére vágynak különösen oda rendelve.
!
Ezek teszik egyszersmind a' 7-dik és
S-dik Szakaszoknak béfoglaló Sorait.
Az Osztály' Öszveállítása a'Századok'
két külsó- szárnyaitúl a' Zászló felé megyen öszve. Minden Szakaszban a' legderékabb, és kitanúlttabb embereket kell a'
Befoglaló - Sorba helyeztetni.
A' Szakaszokot mindenféle Kiálláskor különkülön az Osztályban való állásokhoz képest az Osztály' szárnyátú!
annak közepe felé , következendöképen
A 4
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Pirosra, és Páratlanra, — a' Leízállásra, — Áttörésre, és
Frontváltóztatásra nézve. 2-ször két felekre ; a' Szakasz' közepébül kettőnként
vagy négyenként való kündulásra , —
vagy elszakadásra nézve. Az Eloszt4& a'
Strázsa-JVlester' kötelessége.
kell elosztani ; 1 -Jiör

*

in.

1

§.

A' JFö, és Al-TiszteíC elosztása,
Eggy Lovas Ezered' kiálló tellyes Szár
jnához e' következendő Tisztségek tartpznak.
1. Ezeredes Kapitány,mint Comendáns.
I. Ezeredes Fő-Hadnagy.
1. Fö Strázsa-JVlester.
I. Ezered-Segéd.
1. Kórniány-Trombitás,
,
3. Osztálytrombitás.
3. Zászló-Tartó. , ,
Az Osztály-Comendánsonn, Of?tály*
Trombitásonn., és Zász lótartónn kívül
minden három Századbúl álló Osztályban
vágyon:
/

s. Első Kapitány.
2. Második Kapitány,
4. Fö Hadnagy.
' 4. Al-Hadnagy.
: ;
4.» Strázsa-Mester,
r
2.' Trombitás.
36. Káplár.
Ezek közül eggy Líncabéli
,
hoz tartoznak.
1. Kapitány.
1; Fő-Hadnagy.
2. Al-Hadnagy.
1. Strázsa-Mester,
*
1. Trombitás-í
1 pi. Káplán
A' Rezerva-Századhoz.
. 2. Második Kapitány.
2. Fő-Hadnagy.
2. Strázsa-Mester.
• 12. Káplár.
Minden Szakaízban eggy Fö Tiszt, és
három Káplár áll; ezennkívűl minden Osztálynál van eggy Strázsa -Mester, és eggy
Trombitás, a'kik a' magok'Századjoknak
első Szárnyához tartoznak. A' R szervánál a

Strázsa-Mestersk' állása a' Század' köze?
pénn vagyon.
Parádéban az Ezeredes Fő-Hadnagy ,
cs az Ezeredes Ka'pitány tulajdon Osztállyaiknak jobb szarnyánn; a' FŐ Strázsa-Mester pedig bal szárnyánn áll , az
első, és második Sor'nyílása előtt a' Lova'
farával az első Rendtúl ollyan távúlságra,
mint a' mennyit tesz eggy Lónak félhoíszúsága.
A' Gyakorlás' alkalmatosságával az
Ezeredes Tisztek a' magok' Osztállyának
közepe elejébe állanak 's illendő távúiságra,
annak arczot vetnek. Az Ezeredes KapU
tány pedjg, a ' ki az egész Ezeredet comandírozza, annak közepe előtt veszen
állást.
Ennek helyére illyenkor az ó
Osztállyabéli legüdőscbb Kapitány áll.
Az Ezered-Segéd csupán csak az Ellenséges történetekben húz kardot, és parádéban az Ezeredes Kapitány' Osztállyának
jobb szárnyánn áll a' második Rend mellett.
Az ő háta megett áll a' Kórmány-Trombitás a' Század-Trombitás mellett kívftlröl.
Ezen két Kórmánybéli Tagok egyszeribe «'

az Ezeredes Kapitányhoz mennek, mihelyt
az a' comandírozásra a' Front1 elejébe lovagol. Az Ezered-Segécl jobbra, a' Kórmány-:Trombitás pedig balra áll az Ezeredes Kapitány' háta megé.,
Az Osztály r Trombitások parádéban
azon. számynak Trombitássá mellett állanak belplrul, a' mellyenn vagyon az Ezeredes Tiszt' állása; ha pedig ez a' comandírozásra előre lovagol, követik ötet a'
Trombitások , és a' Comendáns'liáta megett
balra vesznek állást.
.j A' Zászlótartq' állása a' Zászlóval
az Osztály' közepéfin vagyon ; ha az Osztály réízekre oszlik, a' Zászló azonn Századhoz tartozik , a' mellynél vagyon az (
Ezeredes Tiszt. Ha az Oszrálvnak eggy
Szárnya jelen nem volna , illyenkor a'
Zászló a' jelenvaló Szárny, és az egész
Század között áll.
A' Tisztségeknek az Osztályba , és
a' Rezervába való Elosztását az i-sö Plánumban meglehet látni. Csak azt kell mégitt megjegyezni, hogy minden Osztalékokkal való Kikanyarodásban a' Zászló szön-

tele« a kanyarodó szárnnyal indul kí ,
és a' Frontnak akármi módon való megszegésében mindég azzal Sz Osztalékkal
megy előre', a' melly legelöször szakad
ki a' Frontból ; hogy így az a' Felkanyarodásban , és Felmasírozásban a' már
meghatározott ,
vagy meghatározandó
Igazodó Poütnak Erányól szolgálhas*
son.
A' Front', és Szárny' megváltoztatásában a' Zászló azon Félnek belső
szárnyánn marad, a' melly nem nyomult
előre,. Lásd a' III-madik Plánum i-s<5
Figuráját.
A' Línea'oéli Osztályok', és a* Rezer,.
va-Száiad' szárnyainn álló Kapitányok
fél Ló hoíszúságnyira kivAl állanak az
els<> Rendenn. A' Szélső - Soroknak a'
Zászlóval eggy erányban kell lenni, hogy
ennél fogva az egész Frontnak három fő
Pontjait szüntelen eggy - erányban tarthassák.
A' Rezerva-Századnak Frontja megétt
álló Fö Hadnagyok a' Szakaszokkal való
elindulásban az első Rendben álló íöik Káp?

lárokhoz zárkóznak, ha pedig Fél-Századokkal tétetnek Hadi forgások, illyenkor
azok a' magok' helyénn maradnak azon
Szárnyak' háta megett, a' mellyekhez tartoznak. ;
, A' Frontnak akármiféle tnegszegésébcn a' Byront megett álló Osztálybéli két
Strázsa-Mesterck az ö előttök állótt 6-dik
Káplárhoz zárkóznak kívülrál ; a : két
külső lzárnyakonn álló Trombitások pedig
az i-ső Káplárokhoz hasonlóképen kívüliül. Lásd a' Il-dik Plánumot,
v
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Egzy magányos Századnak, Szárnynak ±
és Szakasznak Állása.
tía eggy Század magányosan áll ki,
ilLenkor a' Zíszlónak helye a' Század'
közepénn a két Al - Hadnagyok között
vagyon.
Az első Kapitány a' maga' Szárnya
két első Sorának nyílása előtt fél Ló hof
szaságnyira veszen állást; ha pedig comímdírezni kezd, a' Század' közepe' elejébe

lovagol. Az ö helyére áll a' Fö-Hadnagy;
ennek helyére; t. i. a' másik szárnyra pedig a' Strázsa-Mester, a' kinek helyét ismét a' Század' közepe hiegett eggy köz
,> ember pótolja ki, a' ki á' mozdulások' alkalmatosságával a' 6-dik Káplár mellé
zárkózik. Ha a' Századbúi eggy Szakasz
hibázik \ vágy ha átaljábíin az egész Osztájybúl cs&k három Szakasz Volná jelén a' Záfilóval ég^VÜtt, illyenkor a' Zászló' állása
mindénkor az égész Szárny, és az eggyes
Szakasz között vagyon.
Ha eggy Szárny magányosan áll ki a' /
Zászlóval, ezen esetben ennek állása középenn vagyon; a' Comendáns eggy lábnyira áll a' maga' Szárnya' két első Sorának nyílása előtt. Ha a' kiállott Szárny
első Szárny, ezen esetben a' Kapitány' hc5

v

lyét az Al-Hadnagy ; az AI-Hadnágyét a'
Strázsamester, ezct pedig eggy köz ember pótolja ki. Há második Szárrty áll
ki • illyenkor a' Fö-Hadnagy a' Front' elejébe lép, a' 12-dik Káplár az első Reüdbe
megy , és az ö helyére eggy köz ember áll;

Ha egy Szakasz magányosan áll ki,
k' Zászló a' Szakasz' közepénn áll; a'Front
előtt álló Comendáns' helyét az ö háta
megett a' második Rendben álló Al-Tiszt
pótolja ki, ennek helyére pedig eggy köz
ember áll. '
A' Zászlósoroknak szüntelen a' Zász% '

ló mellett kell állani, hogyha azok jelen
vágynák. A' Rezervi-Századot comandírozza az üdősebb második Kapitány , és
mindenben a' szerént cselekeszik , mint az
Osztálybéli Osztalékok' Comendánsai. Az
Ő helyét kipótolja a' Fő ^ Hadnagy , ezét
pedig eggy köz ember;

i. §. ;
A' hibázó TifitségeK

Kipótolása.

A' Tisztségek hellyeinek minden Kiálláskor betöltve kell lenni , következésképen a' hibázó Tisztségeket is kell
kell pótolni ; ez következendő módonn
esik meg;
Az Osztály' Ezeredes Tisztjének helyét kipótolja a' legüdősebb Kapitány, az

l

első Kapitányét a' Fő - Hadnagy, a' Fé
Hadnagyét eggy Al-Hadnagy, az Ál-Hadnagyét eggy Strázsamester, ezért eggy Közi
ember*
Ha mind a két Al-Hadnagyok távúi
volnának, a' 7-dik és 6-dik Káplárok az
rlsö Rendbe lépnek; és az ö helyek Köz
emberek által pótoltatik ki.
A' Zászló-tartó' helyét kipótolja éggy
első Századbéli; 's a' második Rendben álló
Káplár, és a' hol csak egy Század áll ki
magányosan, eggy ezen Századbéli Káplár;
A' Trombitások a' 7'rombitát fújni tudó
Köz emberek akal pótoltatnak ki;
• Az első Pténdbéli jelen nem lévő Káplárok' helyére a' 2-dik Rendbéli Káplárok
állanak, a' kiknek helyére ismét Köz efflJ
berek lépnek.
A' Front megett álló első Strázsamester' helyét az 1-sŐ Káplár,pótolja ki.
A' Századoknak különösen gondoskodni kell arrúl, hogy minden Szakaszban
legalább két Köz emberek kilegyenek je*
gyeaVé, a' kik erre a' szükséges tulajdonságokkal, .a' mellyeknél fogva vélek miudeü

-

( »7 ) ,V
den üdöben Al-Tiszti szolgálatot lehessen
tetetni. Ezt úgy kell tekinteni, mint némünémü plántaoskoláját az Al Tiszteknek.

VI.

§.

Eggy Lovas Bzerediek, és a Rezervának
Fegyverfogható tellycs Síd ma.
Eggy Lineabéli Század teliyes Száma
áll 100 közemberekbül: következésképen
,50 Sorokbúi. Eggy belső Szakasz 12, eggy
külső 13; a' három lineabéji Osztályok pedig.
300 Sorokból: Minden Rczerva-Század áll
50 Sorbúi. A'három Rezerva-Századok 150,
— az egész Ezered a' Rezerva-Századokkal
eggyütt 430 Sorokbúi.
, ,

C.

1

'

MR"

V''

Ezen itt meghatározott fegyverfogható teliyes Számbúi semmiféle szín alatt
csak eggy embert sem szabad a' szolgálat
alól kivonni.

.',

Lov. Gyak. Reg. «
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V .

FEGYVERREL V A L Ó GYAKORLÁS,
I'
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A' Fó-Tisztnck a' kardal való állása és
*

»

.

gyakorlása.
Minden Tiszt, a' ki eggy Fegyverrel
kiállott Sereget commandíroz, kivontt kardal viszi véghez a' commandírozást.
A' Sorban, és Rendben álló Tiszt eggyütt
húzza ki a' kardot a' Sereggel. Az Ezeredes
Tisztek ollyan formán helyeztetik a' kard'
gombját a' czombra, hogy a' kardvas
egyenesen nyúljon felfelé, és-az a' jobb
válltúl eggy arasznyira álljon.
A' Tisztek éppen úgy tartják a' kar« .
dot, mint a' köz emberek. Az Ezeredes '
Tisztek minden esetben köszöntenek a' kardal; a' Tisztek ellenben, ha Sorban, és Rendben állanak, soha sem. De ha mint Commendánsok a' Sereg előtt állanak, Ók is

^ ^

hasonlóképen köszöntenek, mint az Ezeredes Tisztek.
*

Köszöntés

a

Felség és Szentség
előtt.

Mindenféle Köszönte'seknél annyi üdo van ke't Tempók között, a'
mennyi, arra szükséges , hogy ?ggy
•— kettőt, lehessen számlálni. — A'
Köszönte's a' Felség előtt kilencz lépésnyire kezdődik.

Köjzbntés helyben.
A' Kard a' jobb ke'zzel annyira
emeltetik és fordíttatik, hogy a'Kardvas a1 Lapjával kifelé és egyenesen
felálljon;' a' Kéz úgy fordíttatik,
hogy a" .Hüvelyk a' Kardvas' lapjának mentében — a* MarRellenzo (®ügel) bal felé, 's a' jobb kéz
a' bal mellyel eggy a ránt legyen. A'
| könyök a' test mellett marád.

B z
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A' Kard leeresztetik ollyan móddal, hogy a' hegye egészen lefelé,
az éle pedig a' jobb láb mellett feküdjön. A' jobb kar erőltetés nélkül lefelé kinyűjtatik, és a' kéz a'
markolatonn a' jobb czomb mellett
eggy ökölnyire tartatik.
A' test
és fó egyenest marad.
A' Kard , mint az első Tempóban,
felemeltetik.
Mint a' második Tempóban..'
Mint az első
>
,,
i , \ ' empoban
Mint a második )
A' Szentség előtt való Köszöntés
ezen módra esik meg , — mindazonáltal csak két Tempóban, — a 1 Kardnak egyszeri leereiztésével.
A' Kard mindaddig leeresztve
marad, még a'Felség vagy a'Szentség el nem halad.
Ha az Ezeredes Tiszt a' Felséget
tovább kíséri, a' Kardját mindég le-

-

c
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)

-

eresztve tartja, 's így fogadja el annak Parancsolatját is.

Helyreállít.
A' Kard felemeltetik, éppen úgy,
mint a' Köszöntés' el$ö Tempójában.
Az a 1 kiszabott állásába hozatik.
/i

AJarsk'ózben.
l

r

Éppen ú g y , mint helyben , — ki-

—

A' Szentséget marsközben nem
kell köszönteni, mivel ha a* Sereg
a' Szentséggel öszvetalálkozik, annak eloször formálni kell magát; —
a' midőn azután a' Köszöntés helyben esik.

Helyreállás.
7

L'

'

, Ugy, mint Helyben, midőn a' Fel»
\ é g egészen elhaladt.

A' Comandírozó Fo Generalis előtt.
i 1
•
~
;
Úgy , mint a'. Felség előtt.
Hasonlóképen , az^al a' külömbsé^gel, hogy a' Kard nem egéhtn
eresztetik le , hanem csak a' csizma'
órrátúl eggy arasznyira;— továbbá
ho y ezen Köszöntés öt lépésnyire
,
kezdődik. n
Ha az Ezeredes Tiszt a' Comniaüdirozó Generálist a' Front elótt
kíséri, kardját leeresztve tartja;—•
eb^en az állásban fogadja el annak
Parancsolatját is.

Helyreállás.
Mint a' Felség előtt való Köszön'tésután, midőn az, a1 ki köszöntetett,
, elhaladt.
N

y

i

Marsközben.
^

Mint helyben , öt lépésnyire

Helyreállás.
^

Mint helyben, az elhaladás után.

Közönséges Köszöntés.
Mint az elöbbeni Köszöntéseknél.
A' Kard' hegye nem eresztetik
mélyen le, hanem egyenest előre
tartatik, — úgy hogy a' jobb kar
erőltetés nélkül a' jobb czomb mellett nyúljon le ,a' Markolat pedig a'
Kard' vasával vízmértéki líneában
és a czombtűl eggy ökölnyice legyen.
Ezen Köszöntés három lépésnyire kezdődik. — Az Ezeredes Tiszt
mindenik Generálist leeresztett kardal kíséri, 's a' Parancsolat' elfogadásáig ebben az állásban marad.

A' felly ebb való Ezeredes Tiszt
elótt való Köszöntésbűl azonnal helyre áll, 's azt aböan az állásban kíséri
tovább.
A' Parancsolat' elfogadásakor ismét köizönt, és azonnal helyre áll.

Helyreállás
: Mint az elöbbeni Kölzöntések$ben.

*

JVÍars közben.

? ü g y , mint helyben, három lépésnyire.

Helyreállás.

S

Ú g y , mint helyben az elhaladás
után.

Imádsághoz.
Azon módra » a' mint a' Tanítás'
Regulamentumában kiszabatott.

Helyreállás,
") Azon niódra, mint a' Tanítás' fic;gulamcntumában kiszabatott
Esküvéshcz.
A' Kard' eltevéseután azon módra, a' mint a' Tanítás'Rcgulamentu^inában kiszabatott.
Helyreállás.
) A' mint a 1 Tanítás' Regulamenta)mában kiszabatott.
A' Zászlóval semmiféle Köszön,
i tés nem tetetik. ,

f

.
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C Z I K K E L Y.

A Fö-Szeméiyefi

fogadásq.

Ha a' Fö-Személy harmincz lépésnyire
érkezik, az clsö Fő Strázsa-Mester kar-

dot rántat, és ha a' Fo Személy a' bal szárny
felül j3n, comandíroz : Balra nézz l Az
Ezeredes Kapitány a' Fö Személynek elejébe
lovagol , azt az illendő köszöntéssel fo»
gadja, és a' Sorczédulát néki általrtyújtja. Ha a' Fő-Szemely, a' ki az Ezered' megszemlélésére jött , kívánna a' Re.ndek között végiglovagolni; ezen esetben az Eze7T redes Kapitány jelt ád a' Fo Strázsamesf ternek; és ez comandíroz í Második Kend
nyilatkozz! Erre a' 2-dik Rend két ló hofszaságnyira magát hátra vonja, a'Fö Strázsa-Mester azon szárny felé nézet a'
mellyen vagyon a' Fö Személy, ö maga
pedig az Ezered' közepe előtt eggy helyben áll.
Mihelyt a' Rendek' megszemlélésének
vége van, és az Ezeredes Kapitány a' további parancsolatokot kikérte, újra jelt ád
a' FŐ Strázsa-Mesternek a' Rendek' zárkozására : erre ez comandíroz : Vigyázz ! —A ' Fő jobbra marad, ha pedig a' Sereg
balra nézett, azt jobbra veti. Második

Sor! zárkózz! Mars !

Mihelyt a' Sereg kardot húzott, a*
Trombitások egyszeribe elkezdik a' Marsot
fújni , ha t. i. az a' jelenlévő Fő Személyt illeti, mellyet a' Századok' Trombitássai egymásutánn , a' szerént a' mint a*
FŐ Személy az Ő Századjok' hoíTza előtt
megy, folytatnak. A' Trombiták' fúvása
meg nem ízúnik a' hátulsó Rendnek eggyik
szárnyátúl a' másikig való megszemlélése
alatt is.
II.

§•

•

Eggy énként való Lefoszlás.
A' Lefoszlás (defilirozás ) soronként
esik meg. A' comandószó ez:
Vigyázz\

soronként jobbr a vagy balra lefoszlunk. Az
Ezered'Segédje , és a'Kormány-Trombitás
azon szélső Szárnyra lovagolnak, a' mellyrül' kezdődik a' Lefoszlás.
Azutánn co-

mandíröztatik : Lépést! Ügetve, vagy Vágtatval Mars\ A'Lefoszlásban legelső az
Ezeredes Kapitány , vagy a' Comendáns.
Mihelyt ez a' Fő személy előtt 10. lépésnyire elhaladt, megfordítja a' lovát, és.a'

Fő Személy' Jháta megett oldalvást balra
megáll. Az Ezered' Segédje , és Kormány
Trombitás követik az Ezredes Kapitányt;
mihelyt ez tőlök í j . lépésnyire elhaladott,
a' lovokot megfordítják azonn a' helyenn,
mellyenn azt az Ezeredes Kapitány megfordította , és ettül hátra balra oldalvást
állanak. Ezutánn következik a' Lefoszlásban az Osztály - Comendáns , azutánn a'
Kapitány, az í-ső Káplár, £s a' Trombitás , ezutann a' Sorok egy másutánn , ha
az előbbeniek 15 lépésnyire előre haladtak. Mihelyt a' Kapitány , az 1-6Ő Káplár, és a' Trombitás a' Fö Személytől bi•zonyos meghatározott meíTzeségre haladtak, megállanak ; ezek mellé formálja magát az első Sor.
Az Osztály - Comendáns a' Fö Személynek arczal általellenbe áll; úgy hogy
a' Sorok a' Fő Személy , és az Osztály-Comendáns között mennek által egymásutánn.
A' Rezerva-Századok a' magok' Líne^béli Osztállyaik utánn következnek a'
Lcfoszlásban. Mihelyt a'Líneabéli Osztály'

utólsó Sora által megy; a' Eezerva-SzázacT
első Sora azonnal elkezdi a' Lefoszlást.
A' Rezerva-Század' lefoszlott Sorai,
loo. lépésnyire formálják magokot Rendbe a' Líneabéli Oszúly' háta megett, ha
azt a' Vidék' természete megengedi«
III.

öfitalékohkal

1

§. ,

való Lefoszlás.

Az Osztalékokkal való Lefoszlás szakaszonként, fél, vagy.egész századonként
való eggy vagy más eündáJás által esik meg.
Az Ezered'Comendánsa az Ezered'szár-ya
előtt veszen állást , fél Ló hofízaságnyira
az 1 sö Osztály' Comendánsa előtt. Ezenn
kivúl mindenek azon állásban maradnak, a'
mint a' II-dik Plánumban meg van határozva.
Az Ezered Segédje, Kormány, és Osztály-Trombitások a' Század' Trombitássához z^fkoznak.
Az Ezeredes Kapitány, ha a'.Fö Személy előtt io. lépésnyire elhaladt, valamint az Ezered'Segédje, ós Kórmány-Trom-

bitás is, azon helyre állanak, a' melly
a' soronként való lefoszlásban nékik ki van
mutatva.
IV-dik

C Z I K K E L Y ,

A' FRONTNAK HÁTRA VALÓ FORMÁLÁSA.

• I. $.
A Frontnak
•

megfordítása.

/

A'Frontot meg lehet fordítani az Osztalékoknak egész jobbra, vagy balra kanyarodása által, a' mirűl oda alább lészen
szó.
ü. §.
Front,

és Szárny -

Váltóitatás.

Ha a' Föld' természete megengedi, a'
Frontot ugy meg lehet változtatni, hogy
a' jobb Szárny minden Osztályban a' bal
Szárny' helyére esik. Erre a' Comandószó
ez: Vigyázz ! Frontot, és Szárnyat változtatunk ! Első Századi Ügetve! vagy
Vágtatva\
Mars.
/

"

;

-

(
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)

-

Ha a' Szazad annyim előre ment, mint
mennyit tesz az Ő Frontjának szélessége, a' Század' Comendánsa comandíroz:
Megállj. Továbbá az Osztály' Comendánsa
Comandíroz : E g é s z jobbra , és balra kattyarodj\
Mars.
Ezt mind a' két Század megteszi , "az első ugyan egész l>alra,
a' második pedigtgész jobbra kanyarodván;
mind a' kettőnek a' Sark ember felíll comandíroztatik: Megállj ! Azuténn a' Század'
Comendánsa (íjra comandíroz : Mars! és
az első Század a' második mellé viflza
megyén.
•
Ha a' második Század comandíroztat- na az elöremenésre, akkor ez éppen így
megy , hanem megfordítva.
Y A ' Zászló mindég a' helyben maradt
Félnek Sarkembere mellett marad. Lásd
Ill-dik Plánum í-só Fig.
Az Osztalékoknak különkftlön egészen jobbra vagy balra való Kanyarodása
a' környülállásokhoz, és főid' természetéhez képest nagyobb vagy kisebb Osztalékokkal a' Ill-dik Plánum 2-dik és 3-dik

Figurája szerént eshet meg, még pedig
vagy a' Frontbúi, vagy a' Csapatbúi —
^ Helyben vagy Mars közben.
Ha eggy es Osztalékokkal egész jobbra , vagy balra keli kanyarodni, a' Comandoszó ez: — Vigyázz! Fél Századokkal,

vagy Szakaszokkal egész jobbra vagy balra kanyarodunk). Mars\
Ha a' Sereg Osztalékokkal marsban volna, és a' kanyarodásnakálló helyben kellene megesni; illyenkor elöször.: Megálij\ comandíroztatik. A*
Rezerva-Század is mindenben e' szerént cselekszik. Ha a' szükség úgy kívánja v a'
tulajdonképen való Frontot helyre lehet
állítani az egész jobbra vagv balra való
kanyarodás, vagy pedig Osztalékokkal
eggy negyed rész kikanyarodás, és az
elöerányba való felmasírozás által, a'hol
arra kell vigyázni, hogy a' Frontnak újra való megszegésc mindég egyforma Osztalékokkal essen meg.
A' két első Kapitányok az egész
^ kanyarodás közben a' Szárnyakra lépnek ;
az ö helyeiket, mellyek az í-ső és 3-dik
a-dik

—

(
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2-dik és 4-dik Szakaszok közé "esnének^
a' külömben a' Front' háta megett álló
Strázs'amesterek pótolják ki, a' kiknek az
első Rendbe kell lépni az Al-Hadnagyok
mellé. A' Század' két Trombitássai is az
Osztály' külső szárnyaira jönnek.
Ezen Fundamentomregulák hasonlóképen tkrtoaiak a' Rezerva - Századokra
is , azzal ÍL külömbséggel , hogy itt a'
Kapitányoknak a' Szárnyakra való áltállépésékor a' két 14-dik Káplárök a' Sirázsamesterek mellé jönnek.
Különösen nagy jialzria leíTz ezen
egész jobbra vagy balra kanyarodásnak
akko-, m'.d3n az Oszcály, és a' Rezerva, Csa-'
patban vágynák, mivel a' hátat fenyegető
ellenség ellen á' felmasírozás által igen
hirtelen lehet a' Sereget hátra formálni.
V-dik

C Z I K K E L Y.
IGAZODÁSOK,

t.

i

jiz Igazodásokrút közönségesen.
• i,

(

Az Igazodás ollyfő tárgy, a' mellynek
fundamentomos megtanítása , és alkalmai,

Lov. Gyak. Reg,

fc

f

,

végbevitele nélkül eggyetlen eggy tökíllötes mozdulást sem lehet tenni.
Ha az Igazodás az Oiztalékoknál tisztán, és helyesen ki Van tanítva, at Osztályonként való Tanítást csak hamar tö j
kélletességre lehet vinni.
Áz Igazodást a' Vállak' líneájánál fog»
va lehet legigazábban felvenni.
Ha az Ezered a' Gyakorló helyfe ki*
áll , és már formálódott * az Ezered'
Corftendánsá meghatározza , ha a jobb ,
vagy a' bal szárny, vagy a' közép, vagy pe^
digvalamelly felvett szempontfelé logyen e
az Igazodás? Azon Osztaléknak, melly á'
többinek sinórmértékül szolgál, előre tökél*
letesen igazodva kell lenni, és a' második Rendnek az elsőtül illeiíflő távúiságra kell állani.
A' Soronként való Igazodásnak egymás után kell, menni; eggy ember sem
lép be mindaddig, még a' sor rá nem
kerül, és még a ízomszéd embere jól nines
igazodva.
A* Szakaszokkal vagy akármi Ösztalé*
kokkal egészen az Osztályig való Igazodás\

'
1 ••>
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hak is egymásután kell menni. Mindazáltal
mind a' Soronként mind az Osztalékonként
való Igazodásnak minden lehető sebességgel, és bátor lépéssel kell végbe menni, a'
melly leginkább az Individuumok' szemmértékétűl, és ügyességétől függ.
Mindenféle igazodásban, a' Frontlineát
egyedül az Individuumok határozzák meg.
Nékiek minden Osztályban egymás utánn ,
fél, sőt egész Ló hoíízaságnyira is előre kell
mozdulni szomszéd embereiktől, és a'legnagyobb sebességgel egymasra kell igazodni; de ennek az egész munkának eggy
ízempillantás alatt meg kell történni, hogy
a' Sereg a' maga' sörönként való igazodásában ne hátráltasson, annyival inkább kétfelé igazodás ne származzön.
A' Század' Comendánsai eggy két„lépésnyire előre lovagolhatnak , hogy a*
Osztátyt könnyebben végig nézhessék,
és azt a' kardnak jobban vagy kevesebbé való felemelése jáltal, a' szerént, a'mint
a' jel az Osztály' közepét , vagy túlsó
szárnyát illeti, az igazodás' iínéájába segíthessék. Legnagyobb gondot kell fordíC a

tani a' Század' Comendánsának a' maga^
legközelebb álló Szakafizára, és kivált ennek
legközelebbi három Soraira,hogy az egész
Ezered meg ne csalódjon , és az egészigazodás haszontalan ne légyen.
Még a' Század' Comendánsa az igazo dó szárnnyal foglalatoskodik , a Századbéli i-s6 Strázsamester hasonlóképen ,
a' szárnyra megy, és a' második Rend'
igazodását , nem külömben Rendhézakját megítéli.
Hasonlóképen cselekesznek a' Fö Hadnagyok a'Rezerva Századnál.
Ezek, valamint a' líneabéli Századok' Strázsamesterei is , tellyességgel nincsenek a'
magok' helyekhez kötve a' z-dik Rend'
háta megett; sót inkább nékiek, mihelyt
valami hibát észre vesznek , a' Front
megett csed&essen fel 's alá kell lovagolni,
a' hibát megigazítani , azutánn helyekre
viíTzatérni. '
Az egész Osztálynak , és kivált az
Individuumoknak igazítása az Ezeredes
Tiszt' kötelessége. Hogy az igazodás könnyebbé tetessen , az egész Osztályt íígy
ktll tekinteni, mintha az három részekre vol#

»

.

pa osztva; az elsó részt a' Fronthoz közel itéli meg az Ezeredes Tiszt, a' középső részt valamivel élőbbről,a' Túlsó szárnyat pedig még ennél is előbbrul, és azokot
a' kardjával igazgatja, mellyet a Front
Marsban is tehet.
Az Osztály* Comendánsa jól szemre
veszi a' már meghatározott erányt; annak
a' hofízában az igazodás' líneájába érkező
Osztállyának elejébe lovagol, annak az újj
igazodás' líneáját mintegy elejébe rajzolja, a'
hátra maradó , ^és habozó részeket bátran
magához vonnya , az elpbbre rúgtatókot
mindgyárt eleinte viíszanyomja, és a' maga' Osztállyának Front líneáját az ellenkező szárny túl jtéli meg. Az eggyes személyek' igazítását az Ezeredes Tiszt az Osz-*
talékok'Comendánsaira haggya. Az egész
Ezered igazodását altaljába^ az Ezered' Comendánsa ítéli meg , ő végig tekint az
egész Front' fő líneájának igazodásánn, mel-.
lyet az Igazodó-Pont, a' Zászló és a'
Túlsó száruy határoznak meg. Ha eggy
bizonyos szempont van fel véve , ezen
«esetben a' fellyebb említett két utolsó ponc 3
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toknak a' felvett szemponttal természet
szerént meg kell egyezni.
ji.- §.
-

0

'
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Soronkérit való Jgazódás.

K Comendáns hirt ád ezen szókkal:
Vigyázz ! Soronként jobbra, balra, vagy
a' középre igazodunk.
K szélső Szakasz,
vagy a' két kó.zép Szakaszok a' magok'
Comendánsaiknak ézen szavára : Szakasz !
Mars\ sebesen előre nyrpmúlnak, mind
addig, még az Ezered', vagy Osztály' Co*
mendánsa karddal jelt nem ád a' Megállásra : Továbbá comandíroztatik: — Jobbra, *— Balra , — Vagy a középre iga%ódj\ A'Comandószót általveszikazOsztályComendánsok ; aztjUgyan nékik el kell várni, még az Ezeredes Kapitány az egész Coma'ndószót kim'ondja, de azutánn minden
"haladék
néfkíll ugyanazon szempillantás?
ban kell azt viszonozni minden.Osztályok*
nál.
Kiváltképen vigyázni kell erre
ezen Comandószavakban ;
Megállj !
•Marsi Ezen szóra: Igazódj\ a' fő azon

-

-•«—
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w.

oldalra vettetik* .a 'mellyrúl \actetik ar
igazodás.
Az Individuumoknak
tgymásutánn
fél Ló hoflzaságftyira előre kell ugratni, 's az
igazodás-líneát az-által kijegyezni; a' Soroknak úgy kell egymásutánn a' Frontba
besietni, mint a* terjedő tűznek.
Ha igen csekély távúiságra hátra kellene igazodni , ezen esetben valamcllyik
szárnyrúl, vagy a' középrftl eggy Osztalék egyenesen hátra húzatijí : és ezen
Comandószóra :
Vigyázz !
Soronként

; jobbra , — balra , — vagy a' középre
hatra igazodunkIgazodj
l az egész Front
a' szomszéd Soroknak észre vehetetlenftl való elhagyása által, minden hirtelenkedés nélkül, az ujj Frontlíneába hátra
húzódik.
A' Soronként való igazodást nagyobb
Osztalékokban, vagy egész Ezeredben csudán csak kis távúiságra lehet tétetni. Ak
' következendő Osztalékokkal való igazo—

dás sokkal serényebben megy végbe, és
" a' ezélnak sokkal jobban megfelel.

«

(
III.

Osztalékokkal
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§.
való Igazodás,

,

A' Comendáns jelt ád : Vigyázz !
szakaszokkal, vagy .FW Századokkal jöbú~
ra, — balra, — vagy a' középre,
, — ügetve , — vagy vágtatva —
igazodunk.
Az igazodásra kirendeltt Osztak-kot annak Comendánssa megszóllítja
ezen szókkal ; Szakasz\ vagy Fél Századi
Mars! Erre az emberek arra az oldalra
vetik fejeket, mellyenn vaü a'Comendáns;
cz pedig vélek lépést, ügetve , vagy
vágtatva mindaddig nyomul előre, még
az Ezeredes Tiszt a' karddal jelt nem ád
á' Megállásra.
Ha az első Osztalék tökélletesen a' felvett szefriponthoz van
igazítva; az Ezeredes Tiszt comandíroz:
Igazodj ! Az'.egész Front az igazodó
szárny felé vet} fejét'; az ezen igazodó
ponthoz légközelebb lévő Fö vagy Al-Tiszt
comandíroz : Szakasz ! vágy Fél Század í
Mars ! mellyre az Osztalék , lépést, és
ügetve ugyan a'második Rendig, vágtatva
pedig a' második Rend' Lovainak faránri

fif, a' helyben álló Osztaléktúl előre indúl. Az álló Osztaléktúl ezen távúlr
ságban az igazodó ponthoz legközelebb
való Individuum comandíroz : Megállj \
jobbra, vagy balra igazodj! Az Osztalékot vezető Individuum a' Comandó alatt
eggy kevéssé előre ugrat, hogy az igazodás' líneáját felvehesse. A' Sereg eggy perczentésig megáll, hogy a' Lovak a' Frontlíneánn kivúl ne rúgtassanak és Soronként az elöször beérkezett Individuumokhoz csatolja magát.
Hasonlóképen comandíroztatnak a' több Osztalékok is Szakasz í vagy Fél Század! Mars ! és akképen igazodnak, a'mint fellyebb meg van
írva.
Ha p. o. az Igazodás Szakaszokkal
jobbra tetetik, a' 3-dik Szakaszt a' 4-dik
Káplár, — az 5-cliket az Al-Hadnagy, — a'
7;diket a' lö-dik Káplár, — a' 8-dikat a FőHadnagy, a' 6-dikat a'^J-dikKáplár, — a '
4-diket az Al-Hadnagy, — és a' 2-dikata'
2-dik Káplár commandírozza a'kündúlásra,
és igazodásra. A' Rezervánál a' 3-dik Szakaszt a' 16-dik Káplár, — a' 4-diket a'

&trázsa-Mester, — a '2 kat a' 14-dik Káplár commandírozza a' kündulásra. A' Zászló azzal az Osztalékkal indul, melly legclóször szakad ki a' Frontbúi, a' Zászló*
Tartónak különösen (igyekezni kell azonn,
hogy az újj igazodás' lineáját eggy szenv
pillantás alatt feltalálja.
Egész Ezeredben lehet az Igazodást kör
\ etkezendő módon is gyakorolni: az Ezeredes Kapitány minden Osztály búi eggy Osztalékot előre viszen, azt tökélletes egyenes
Lineába, állítja, azután a* többieket a' Frpntr
ba a' feljebb meghatározott mód szerént
bevezeti.
A' feljebb megírtt el^ö Híradás »után
comandíroz az Ezeredes Kapitány: Első
Szakajzok ! vagy Fél Századok ! Mars! és
továbbá ha az első Osztalekpk előre meür
tek, 's erányozva vágynák: Megállj! Ezután
következik; Igazodj! mellyre minden Osztalék különkillön végbe viszi azt, a* mi az
egész Ezeredre nézve oda feljebb meg volt
magyarázva.
Ugyanezen a' módonn lehet fél
vagy egész Osztály okkal is ujj igazodás*

lineába jönni, minekutánna ez az elóre nyomúltt Fél Század, és a' szempontnak
kijegyzése által meghatároztatok.
Az
Ezeredes Kapitány hírt ád:
Vigyázzl
Osztály okkal,
Vágtatva , jobbra igazodunkí Igazodj!
Az első Osztály' Ezeredes Tisztje • commandíroz:
Osztály!
Vágtatva!
Mars! Ha a' Front az iga*
zodott Osztaléknak hátuljához . érkezik,
Megállj! Jobbra igazodj \ commandíroztatik.- Mihelyt az első előre nyomuló Osztály második Rendével a' második Oiz*
tály' első Rendének eránnyánn kívül ér,
commandíroz a* következendő Ezeredes
Tiszt: Osztály\ Vágtatva! Mars]
A' hátra való igazodást nagy távúiságra legalkalmatosabban véghez lehet vinni az egész jobbra vagy balra való kanyarodás által»
Az Ezeredes Tisztnek ezen híradására: Vigyázz í Siakaszokkal jobbra, hátra
igazodunk\
az első Szákaszt annak Comendánsa egész jobbra kanyarodásra'COmendírozza, azt a' szükséges távúiság-,
ra hátra vezeti 7 és mihelyt első Rendével

af eránylineába beérkezik,eggy újjonnan v^ló egész jobbra kanyarodással a' Frontot;
yifsz'aállítja, azután magát a' Szemponthoz
erányozza. A' több Osztalékoknak pedig
comandíroztatik Szakaszokkal egéjz balra

kanyarodunk. — Marsi

Igazodj\

a' Fö

ekkor az igazodás' pontja felé balra vettetik. Az Al-Hadnagy comandíroz: Szakasz ! Mars! és a' maga' Osztalékját mindaddig vezeti, még az első Rendbéli Lovaknak Feje a' már helyben álló első Szakasz' második Rendbéli Loyainak farához
érkezik, a'hol comandíroz Megállj! azuT
tán egyszeribe : egészen balra kanyarodj
Marsi Megállj\ Mars ! a' 4-ik Káplár pedig
commandíroz : Jobbra igazodj í Az Al-Hadnagy, és a' 4-ik Káplár előre mozdulnak az Igazodó lineába,és a'Sorok Ő közikbe benyomulnak. A' többi Szakaszok hasonlóképen
cselekesznek ; csak hogy meg kell jegyezni,
hogy a' következő Szakasz,, midőn a' kanyarodásba lévő Szakaszhoz megérkezik,
a' már helyre állott Osztalék' erányúl szolgáló 2-dik Soránn kívül ne menjen, és az
egész halra való második Kanyarodást

-
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előbb el ne kezdje, még azt az előtte való- Szakasz el nem végezte, — beigazodott , — és így a' legközelebb következő
Szakasz az egész kanyarodásra tíézakot nyert.
Ha a' föl/l' természetéhez nincs a' Sereg szorosan kötve , és az ujj Frontnak
az előbbeni Front széíességénn kivűl is
lehet menni, a' hátra való igazodás úgy
is megeshet , hogy mipden Osztalékok
ugyanazon oldal felé kanyarodnák , a' mellyre tetetik az Igazodás.
4
Ebben az Esetben az i-ső Szakasz
még a' híradás előtt comandíroztatik az
egész jobbrá , és mihelyt az az újj Frkntíineába bevezettetett, ismét egész balra
való Kanyarodásra.
A' többi mozdúlás
úgy marad, a' mint az első Igazodásban
mondatott.
'
A' balra Igazodásban minden mozdúlás ellenkezőképen tetetik.
A' Zászló szilntelen a*' kikanyarodó
szárnynál marad.
Azokból, a' mellyek itt az Igazodáf
felül mondattak , világosan kitetszik,

hogy a' Hadi forgásokban altaljában mindert
az Ezeredes és Fo Tisztekrtek Ügyességéitől , — átlátásától, — és serénységétúl
függ. Minden Osztály eggy magában fennálló Test, melly et az Ezeredes Tisztnek kell
az Ezeredes Kapitány' Commandószava
utánn vezérelni. Az Osztály - Cómendánsoknak a' mozdulások' Czélját, és ter*
mészetét tökélletesen kell ösmerni , és
azokot munkás serénységgel kell végre
hajtatni.
VI.

C Z I K K E L Y,
FRONT

- MARS.

r-

A' Frontmarsrúl való Tekintetek.
Az Igazodásonri a' Frontmars, ezenri
pedig a' Rajta-hajtás fundáltatik.
A* Mars mindenkor arra való, hogy
a' Sereg előre haladjon.
'
A' Fröntmarsnak egyenes Czélja mindenkor az igazodó ponltúl határoztatik
meg, már az akár valamellyik szárnyonn, akár a' középeim légyen. Ha az

a Frontnak valamellyik szárnyánrt van,
illyenkor a' széls'Ö Osztalék 's annak há-»
torn' legszélsőbb Sorai2, legfóképen pedig a' befoglaló Sorok határozzák meg az
egész Mars' Czélját. Ha pedig az igazodó pont Valamellyik Osztálynak közepénn
van, ezen esetben ez Czél - Osztálynak
neveztetik, mellyben az emberek mind a'
közép felé néznek, a 1 többi Osztályok pedig
ehheZ igazítják magokor.
Ha az Ezeredes Kapitány cofnandí-

roz: Vigyázz] Egész Frontal masírozunkl
Ezen szóra a' Frónt - Lineához valamelly
egyenes erányban álló tárgy vetetik fel
Czélpontwl, a' melly felé a' Seregnek habozás nélkül , egyenesen , és egyforma
Tempóban kell masírozni.
Közép tárgyakot könnyá találni akárínelly földönn is* a' mellyek arra szük*
ségesek, hogy a' Linea el ne tévesztessen , 's annál bizónyosabb lehessen.
Ellenség előtt mindég az ellenséges
Lineába kerestetik fel a' szempont.
Hogy pedig az igazodó pontnak megtartása annál bizonyosabb lehessen , ha
\
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az Igazodás' pontja a'Jközepenn van , az í-só
Századbéli vagy ennek táviíllétében a'
2-dik Századbéli Strázsa - Mester a' Zászlóval egyenesen , ( perpendiculariter ) a'
12-dik Káplár'háta megé állíttatik, a' ki
ha az első Rend a' maga' Czéljátúl el kezdene'
,távozni, azt arra jókor figyelmetessé teszi.
A' Szempontot, mellyet soha sem
kell oldalt j hanem mindég magunk előft
egyenest előre felvenni, és a' mellyet az
Ezeredes Kapitánynak kéli yálasztani, természet szerént megkell mutatni illyenkor a'
Szélső Sornak , vagy a'ZáCzlótartónak, és
az 1-sŐ Strázsa-Mesternek is.
Minden kivétel hélkül a' fejek szíintelen az igazodó porit felé vettetnek; de
a' kezek nem az igazodó szárny felé, hanem a' nyeregkápárin felül észrevehetetlenül kifelé tartatnak; az által, hogy
ennél fogva a' Ló' nyaka a' kantár' belső
szára által érdekeltetik , a' nagy Frontokba ti
tetemes hibák távoztatnak el.
A' Frontmarsban támadott szorúlásoi
kot soha sem az igazodó pont, hanem
mindég a küUŐ száryakfelé kell tágítani: ' v
"'
ellenberi

eilenben minden nyílásokat lassan lassan
az igazodó pont felé kell bezárni.
A' Ftont-Lineának helyes éseggyenlő kő*
ZÍ\ mozgását az abban elosztott lndividuu»
mok határozzák meg; ezeknek minden hibának elejét kell venni tulajdon Osztalékjókban; annak tovább terjedését meg kell
akadályoztatni, az egyforma Tempót meg
kell tartani, és tulajdon szemclyekkel az
igazodó pontot szüntelen kijegyezve kell
tartani.
Ha egyYiehány embereknek előbbre
ugratása miatt a' Front - Lineát elvesztefték,illvenkör nekiek eggy hátravetett pillantással kell magekonn segíteni. A' második Rendbéli Individuumoknak a' Rend 1
hézak' megtartására kell különös gondot
fordítani , metlynek a' sebes Hadi forgásokban inkább valamivel ßagyobbnak,mint
kicsinyhek kell lenni.
Minthogy a' Századok' Comendánsai
fél Ló hoflzaságnyira kivúl állanak a'FrontLiheánn; ennél fogva nekik a* Front*
eránnvát igen világosánn végig lehet látni. Az Osztálvok'Comendánsai legföképen
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az Osztályok'- Közhelyeinek megtartásáról
gondoskodnak; erre nézve nekik legtöbbnyíre azonn a'szárnyonn kell tartózkodni, melly
az igazodó ponthoz legközelebb van; %£ha néha az ellenkező szárnyra is kell
lovagolni, a' honnan az egész Osztályt,
és a' Zászló' erányozását legjobban szemre vehetik.
Ha az igazódás Czél - Osztály után
tetetik, ezen esetben a'; Zászlótiíl jobbra,
és balra álló három Sorok határozzák
meg az erányt, és minthogy a'. Sereg a' közép /elé néz , a* Fő-Hadnagyoknak arra kell vigyázni, hogy az ellenkező oldalonn lévő Sorok tökélletesen
igazodva legyenek, és azok ízÜntelen^Való figyelmetességben tartassanak. y
Az Ezeredes Kapitánynak ezen Comandószavára: Lépést ^ — Ügetve, vagy
Vágtatva! Mars! mellyet az Osztály'-Comendáusoknak riszánozni kell , és a'
AJarsot az Ezeredes Kapitánnyal csak nem
egyszerre comandírozni , — az egész
Front álló helyéből egyszerre azon mozgásba teszr magát, a' melly coinandírozUtott*.

Ha a' Front-Mars Czél - Osztály utári
esik meg, ezen esetben ide járul még
tez a' híradás is, p. o. A' Czelt az Eze-

redes FÖ- Hadnagy

Osztáílya tartja ! a'

mellyre ezen Osztály egvsztribe a' közép
Tele néz ; a' több Osztályok pedig* a' mellyeknek feje még addig nem arra volt fordítva , jobbra Vagy balra vatí
nézésre
comandíroztatnak.
A' Front Marsot gyakorolni kell a*
bal szárny után is, hogy így a' Sereg
mind jobbra, mind balra egyforma kész- séget szerezzen maganak.
Valahányszorgyengébb mozgásbúi erössebbre keli
v
a' Seregnek álta menni > a' Tempóhoz
mindég hozza kell tenni ezt a' Comandó
szót! Mars ! ha pedig erősebb mozgásbúi gyengébbre kell általmenni, illyenr
-v kor csak a' Tempót magát, még pedig
meghúzva szúkség nevezni p. o.
Lépest.
A' Tempónak vagy Tactusnak egyforma megtartasa a' kiváltképen való
fő dolog, mellyre az Igazodópontnak figyelmezni kell,
Da

*

Lépést rendszcrént 120 lépés számlái*
íatik egy minutumra: az Ügetés ö t — h a t
csendesen tett lépés utánn kapja meg
előszöra' maga' igaz sebességét. Álló helyből soha sem kell egyszerre a' Lovat kemény intések által ügetésre szorítani. A '
Vágtatást ha az egész Front ezenn Tempóba indult mindég inkábbinkább mérsékelni
kell,mivel a' Lovak hajlandók a' Vagtatásba jobbanjobban tűzbe jönni.
A' Tempó'kisebbítésében; p. o. Ügetésbűl vagy Vágtatásbúl Lépésbe az igazítópont' lassanként való tartózkodása ál»

tal minden habozást elkeli távoztatni. A
Megállj\ szóra , mellyet minden Ezeredes
Tiszteknek késedelem nélkül által kell
venni, az egész Front röviden , és a*
mozgás' természetéhez képest kevesebb
vagy nagyobb hirtelenséggel megállapodik
minden merően áll 's mozdíthatatlanul, és
az Individuumoknak , 's Ő utánnok az
Osztalékoknak csak akkor szabad az
erányba igazodni, midőn Igazodj \ CGnundíroztatik.

Ha már az Ezered annyira vitte a'
áolgot, hogy mind Lépést, mind Ügetve,
mind Vágtatva
Frontban jól masíroz;
azntánn gyakorolni kell azt a' Koczkás formájú Marsban (en Echequier) mind
előre mind hátra { ezen gyakorlásban a'
páratlan Századok i^o lépésnyire előre
vagy hátra indíttatnak valamelly meghatározott Czél felé , azutánn a' Párosok
amazokonn keresztül törnek, és így az
elsők ezen utolsóktól a" Frontban felváltatnak.
Ezen előre való gyakorlásnak igen nagy
hasznai vágynák, midőn a' Sereg az ellenség felé közelít, vagy magát attúl hátra
húzni akarja.
A' Mars' Tempóinak változtatását is
gyakran kell gyakorolni ; azon Tempók szerént, mellyeka' Rajtahajt4srúl való
tudományban ki vágynák szabva , hogy a'
Sereg azokot jól értse, és azokhoz hozzá
szokjon.
,
Még azt kell itt megjegyezni, hogy
a' Rezerva, ha t. i. az jelen van, a* líneabéli Sereg mozdulásait követi szünteleu ;
- D j

•

"ha pedig" bezártt Közhelyekkel egész From
tal masírozik a' bereg, ezenn esetbe, az
Ezeiedes I ő-Hadnagy Osztállyának Rezerva Szazadja a'jobb szárnyra, a' FŐ-Mrázsamester Osztállyáé pedig a' bal szárnyra
, húzódik : mind a' kettő Fél Szazadonként
gráditsos állásba telzi magát ; még pedig
a ' Rezerva Szazadnak első vagy
»
jobbrúl álló'szárnya tulajdon jobb szárnyát
a' Front' bal szárnyára; a' Rezerva második Fél századjának jobb szárnya pedig az
előtte masíroz(x első Fél Század közepére
x teszi magát grádicsos állásba. Az Ezeredes Kapitány' Osztállyának Rezervája megmarad a* mí^a' Osztállyának hátamegett •
e-gé z Frontban a' meghatározott távúiságra.
Ugyan ez megeshet akkor is, ha a'
Sereg Közhelyek' megtartásával masíro
zik, a' midőn az Ezeredes Fö Hadnagy' Osztállyának Rezervája, Fél-Századonként az
Ezered' jobb Szárnyára; a'FŐ-Strázsamester Osztállyáé hasonlóképen Fél Századonként annak bal szárnyára vonul, a' fellyebb megírtt módom; az Ezeredes Kapitány'Oíztállya'Rezervájának fele része per
\
t 1
í.
- .
' .' •

dig a' nevezett Osztály' jobb ; a' másik
fele pedig annak bal szárnya megé formálja magát £rádicsos állásba Szakaszokkal
ugyanazon módon, mint az Ezeredes
FÖ-Hadnagy', és Fö-Strázsamester' Osztál»lyaira nézve mondatott. A' 3-dik és 4-dik
Szakaszoknak ^ belső szárnyai a' - magok'
Osztállyának ugyanazon s z á r n y a i r a a z
l-s6 's 2-dik Szakaszok' belső szárnyai pedig az Ö elöttök álló Szakaszok' közepére vágynák, erányozva.
"" A' hátra való Frontmarsnak ugyan
azon fundamentom-reguiái vágynák, mini
az előre való Frontmavsnak.
A' hátra való Frontmarsnak ugyanazon
Frontnak megtartásával, csupánn csak igen
kis táviílságra lehet helye; e' végre comandíroztatik : Vigyázz ! egész Frontal

hátra indálunkl Marsi
A'nagyobb távúlságra Frontal hátra való Marsra, kivált ha az a' Rajtahajtás' Czéljával van egybe kötve, a' Frontot szükségképen meg kell fordítani, melly a'Frontnak hátra való formálása, vagy a'Szárny*,
és Front' megváltoztatása, vagv Osztalé-
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Jcokkal egész jobbra vagy balra való kanyarodás által esik meg. Ezen esetben
clöször, a' Front-Megfordítása, azutánn
pedig a' Mars comandíroztatik.
ü. s-

Azon Tekéntetet mellyekre kell vigyázni,
ha akadalyok adjak elÖ magokot,
A* Front - Mars egyenes fftldönn taníttatik , és gyakoroltatik , azért hogy azt
egyenetlen főldönn is végbe lehessen vinni, és a' Frontlíneára, ha az megszakadna, vagy egészen elveszne, újra hirtelen
reá lehessen akadni.
Ha eggyik vagy másik Osztály valamelly történet által eggy szempillantásigfeltartóztattatik , vagy pedig az akadályos
vidék által a' maga'Czéljátúl félre vezettetik : azt az Osztály-Comendáns a* sebesebb Tempó által újra bevezetheti a' Czéllíneába , vagy pedig jobbra yagy balra
tartás által az elvesztett Közhelyet újjra
viflzanyerheti.
Ha a f Sereg igen öszve
yolna izorúlva, vagy a' línea görbe volna

T-
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vagy a' Mars egészen meg volna akadályoztatva ; ezen esetekben eggy Szakaszt
bátra kell tartóztatni, és ezt a' Szárnyaknak jelenteni kell. Ha a' Sereg az oldalt^
tartás által ismét helyet nyert, az elszakadtt
Osztalék bemegy a' Frontba«
Ha vidékbéli akadályok adják elő magokat , az az Osztalék a' melly előtt vaa
az akadály hátra tartóztatik; és mindaddig a' mellette lévő Osztalék* háta megett
megyen a' Zászló felül jobbra vagy balra,
még csak a' Frontba felmasírozhat.
Ha
ugyan azon eggy Századnak, vagy Osztályjiak két SzakaíTzát kellene hátra tartóztatni , illyénkor az eggyik jobbra, a' másik
pedig balra vonul be egymás mellé. A'
Frontban ez által támadott Közhelyet szoros-an meg kell tartani. Ha szükségesnek
találtatna , eggy vagy több Osztalékot is
előre töretni, a' Közhelyet ekl^or is szorosan meg kell tartani. A' FŐ vagy AlTiszt, kinek Osztalékja előretör, comandíroz: Szakasz! vagy Félszátad] Mars\ és
azzal gyorsabb Tempóba egyenesen elöTC nyomul, ho^y ötet ennélfogva a' Frottf
1
•

-
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annak üdéjében minden akadály nélkül bé»
fogadhassa.
Az Osztalékoknak előretörését. , és
hátratartóztatását egyenes fóldönn is kell
gyakorolni , hogy a' Sereg ahhoz hozzá
szokjon , és azt ' az egyenetlen fóldönn
minden nehézség nélkül végre hajthassa.
Az egész Sereget a' Front - Marsban
soha sem kell tartóztatni , ha csak a'
magát előadó akadály az - egész Frontra
ki nem terjed.
Ha az akadály hoíszan
tartana, a' hátra tartóztatott Osztalékkal
av Frontot Csapatban lehet kísértetni.
Semmiféle Lovasságnak , ha mindgyárt csak eggy 30 Lobul álló Csoport
volna is, nem szabad, sem békességben sem
háborúba Elő, és Ilátőrző Seregek , és a'
környülállásokhoz képpest Oldal - Orjárók
nélkül masírozni.
Ha a' Rezerva-Századnak valamelly része a' Seregnél jelennem volna , ezen szolgálatokra a' leginegbízottabb, és legalkalmatosabb ember
reket kell választani. A' Sereg' Comendánsának semmiféle mozdulást nem kell
fenni , h* csak a' vidék' természetét jói

nem ösmeri; néki azt magának kell kivi»*
gálni , vagy pedig ^ezen foglalatosságra
az Osztály' 1-ső Strazsamestereit, vagy a'
Rezerva-Századtúl a' Fö-Hadnagyokot kell
fordítani egynehány a-dik Rendbéli Káplárokkal eggyütt.
Arkokonn soha sem
kell keresztül ugratni, ha azokon folytában
£ltal lehet lovagolni ; de ha csakugyan
árkot kellene ugratni, mindenik Rendnek
egymás után
vagy 20 lépésről neki
kell annak rúgtatni, és ezen távúUágban
a'Rendnek meg kell kiáltani: Árok\ vagy
KorlátHa
meredek hegyrp kell mászni,
a' Rendeket valamennyire meg kelj nyitni;
A' Lovas a' Ló serénnyébe kapaszkodván , hegynek ugyan előre, völgynek
pedig hátra tartja magát egész testével a*
nyeregben. Ennek, ha csak a' szükség nem kénszeríti, soha sem kell másképeim , mint lépésbe esni. Ha vízenn kell
keresztül lovagolni^ az első Rendnek a'
Lovakot keményen meg kell szorítani,
's átaljában az egész Seregnek, a' mennyire
csak lehet, öszyezárkozva kell maradni,
hogy a' víz' nyomásának mentül eggye-1

sultebb erővel lehessen ellentállani, é$
hogy az első Rend' megcsökkenése által a'
második Rend, vagy az Osztalékok' útja
meg ne akadályoztasson. A' mocsáros helye-

'm
kenn tsendesen, és egymástól
kell lovagolni.
I

.

eltágulva

HL, ' §•

Oldalttartás, és Vonulás a* Frontmarsban.
Az Oldalttartásnak és Vonúlásnak
Fundamentom-Regulái a' Tanítás' Regulamentumában vágynák befoglalva.
Itt
még azt kell megjegyezni, hogy mivel az
Oldalttartás által a' Front csak igen csekélységgel hoíTzabbodik meg, és minden
ember térdet térd megé adván , ugyanazon Frontban marad: tehát ezen mozdulást az Igazodás' megtartásával egész Osz 7
tályokkal is végre lehet hajtani. — Több
Osztalékokkal, kivolt fél, és egész Osztatalyokkal való oldaltvonúlást helyett pedig ,
A' nyóltzadrész kanyarodást; az Osztalékokkal való garádicsos menést — e's a' Frontba való újra felkanyarodás kell tétetni.
/
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C Z I K K E L Y ,
CSAPATRÚL.
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I §•
A*. Csapat* származása.
Minden esetben, és minden alkalmatos*
tággal a' környülállásokriak, és a' föld:
természetének Hell azt meghatározni, mimódon kelljen a' Frontot megszegni, megindítani , és újra kifejteni.
A' Csapat az a' rrf6d\ melly által
a' Sereg a'Hadi forgásokban mozoghatóvá
tetetik, 's melly által azt' mindenfelé
vezetni lehet, ahhol csak annak kifejtését
akár az ellenséggel, való szembe szállás,
akár annak megtámadása, és megverése
kívánnya. „ .
A' Csapat úgy származik, ha a' Sereg a' Frontf Flankja felé Sorokkal elindul, vagy a' Front Osztalékokkal megszegetik. A' Hadi forgás az a'mesterség, fi
melly azt tanítja, mint kelljen minden
gondolható oldal felé mentül rövidebb üd$
• V. /:
.
y
'
" '
;:

alatt, Csapatokot formálni, azokot mozgásba tenni, és újjra kifejteni.
A' Csapat lehet kettős és eggyszerö;
v a g J o n eggyszerö, és kettős SorPCsapat eggyszerö és kettős Osztalékokkal
taló Csapat..
,
.

n.

Ä' Zártt Csapatnak Származása.
. ^•

r

.W

\

Ha a' Csapat' Osztalékjai egymáshoz
közelebbre zárkóztatnak üszve , mint a'
mennyit tesz tulajdon szélességek'mértéke,
és a' mennyi a' felkanyarodásokra megkívántatna, ebbül származik a' Zártt Csapat*
J*
• fíJ J
' ^ f . f^Jf
# .t • • «
Vlíl-dik

V Z I K K E L Y .
i.

§.

eggyszerÜ Sor-Csapat nak formálásaiéi
kifejtese.
A' hol a' főid' természete meg nem én*
s£di , hogy a' Sereg izélés Osztalekokban'
folytassa útját, vaey ha a'békességben eggy
helybúi más helybe utaz ; a' Sor-Csapatban

való Mars az egyedül , mellyet haszonta
szokás fordítani.
•t
A' Soronként való Marsb|n minden
F ö , és Al Tisztek megmaradnak a' magok'
kirendelt, helyeikenn a* szerint mint helyben. A' Sorokban térdnek térdet kell érni,
a* Comandó £zó ez: Vigyázz ! Soronként
jobbra , vagy balra indulunk^ Féljobbra ,
vagy balra Mars\ Ha Sorokkal kanyarodni kell, ez mozg& .sarkkal esik meg,
a' Tanítás Regnlamentoma' Útmutatása
szerént.
•
*V '' '
,
» I . 1 vj s .. . í fc
,
n. §.
1
A Front' he Ily re állit ás a.
£z így comandíroztatik: Vigyázz! Soronként jobbra, vagy balra helyre állunk!
Jobbra vagy balra Front ! Erre az i-s6
Sor egyenesen fordul, a'többiek egymásirtán e' mellé zárkóznak ; ha a* Rendek
öszve zárkóztak, az elsó Rend a' Front'
viíszaállításával eggy Ló hoíszaságnyira
előre mozdul, é$ a' második Rend a' kiszabott eggy lábnyi Rend' hézakot megtartja.
,

Ha valamelly Szorosság', vagy akármi
keskeny akadály' meghaladása utánn a'
Csapatból Osztalékokkal való Csapatot kellene formálni, az Osztalék , mihelyt az
frontba helyreállott, vagy Sorokból ftlfutott, egyszeribc Frontmarsra, vagy pedig
jobbra vagy balra kanyarodásra comandíroztatik.

f
Felmasírozás

m.
t

a Csapat' ElÓeránnyába
Fel-futds által.

h
ay

Ez így comandíroztatik: Vigyázz]
Soronként, jobbra , vagy balra felfutunk
Mars! Ez egészen a' Tan'tás' Regulamentuma' Útmutatása szerént esik meg.

ív.
Felmasírozás : hátrafelé felfutás
áltat.
Aj A
fi 'f
,
Commandíroztatik í Vigyázz\ Soronként , jobbra vagy balra felfutunk í Mars!
Ez a* Tanítás Regulamentuma' útmutatása
Szerint esik meg. Ezen Felmasírozás által
'

/

'

'

t

'

''

.

.

'

''

tal V Frontot minden Czél felé lehet fór*
málni.
•:

v. §.
Felfutás Front búi, F ankba s helfbÜl.
• Comaridíroztatik : Vigyem ! Sorok*
kai jobbra y / vagy balra felfutunk!
lépést 1
ügetve ! vágy vágtatva ! Mars! Az egész
Frortt egyszerre mozdulásba teszi magát,
mintha kanyarodni akarna ; mindazáltal
a' felfutásban mindenkor az álló szárny felé kell nézni. Az Individuumoknak azonn kell igyekezni az egész línea' hoíTzábaft,
hogy Ők érkezzenek be legelőször. A'
felfutás' ezen nemével igen sok esetben
lehet élni, 's ez által a' Frontot mind a'
helyből, mind pedig az előre nyomulás
közben valamellyik oldal felé formálni»
.

IX.. C Z I K K E L Y.

, 'jt Kettős

1

Sor*Csapatnak For mállás a, és
Kifejtése,
Ha a' Sereg*valamelly szorosságonn,
vagy pedig Osztalekokkal masírozik, é-sa'
Lov. Gjrak. Heg.
£
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ihagokat előadó akadályokonn való által
mehetésre egynehány Soroknak elszakasztása nem vólna elegendő; ezen esetekben
annak az Osztaléknak közepébul négyével,
vagy ha a' szükség úgy kívánja , kettessévei kell előre masírozni.
Egyébaránt
ezen mozdulás' pontjaiban is a' Tanítás'
Regulamentoma'útmutatásával kell élni.
X.

C Z I K K E L Y.

AZ EGGYSZERÜ CSAPATNAK OSZTALÉKOKKAL VALÓ FORMÁLÁSA ÉS KIFEJTÉSE.

Elindulás

,
I. §.
Szakaszokkal,
fél
Századokkal.

vagy egész

Az Ezeredes Tiszt comandíroz: Vigyázz! Szakaszokkal, fél vagy fgr/z Századokkal jobbra vagy balra indulunk ! ' i
a' í./ Jobbra kanyarodj! Erre a' fo a' kanyarodó Szárny felé vettetik , azutánn ! —
Mars.
A' Kanyarodásnak nem kell igen sebesen kezdődni ; hanem a' sebességet
akkor kell igazán megnevelni , midőn

friár a' kikanyarodott 2-dik Rendnek semmi akadálya nincs. Az Individuumok , a
Kanyarodás közben,tulajdon SzákaíTzaiknak
Közhelyeikenn által vonulnak, és a' II-dik
Plánumban ki jegyzett helyekre állanak.
A' Sarkemberek mellett álló Individuumok a főldönn magok előtt egyenesen eggy pontot vesznek fel, mellyenn
az Osztaléknak az elebbeni Frontul egyenesenn álló Líneába (perpendiculair) Mtgálljt! kiáltanak. Ha Mars\ comandíroztatik, minden Szakaszok ugyanazon szempillantásban mozdulnak ki helyekbűi, hogy
így a' hézakok mindgyárt eleinte el ne vesszenek; egyszersmind a' Fö Dalra vettetik,
és a' Mars közben minden bal szárnyak egymásra erányoztatnak. Ha az Osztalékok'
Sorai nem eggyenlÖ számmal volnának ,
ezen esetben minden Comendánsnak csak
annyi Hézakot kell venni az előtte menő Osztaléktúl, a1 mennyi néki a' Felkanyarodásra elegendő. Ha pedig valamelly sürgető körny ülállásra nézve a' jobbra előre való Felkanyarodás lenne szükséges; erfe mindég előre hírt kell adni: a melly
E % 1

esetben minden -jobb szárnyakat előbb egymásra kell erányozni: a' Fejek jobbra vettettnek.
/
Ha a' Csapat' Marsának Czélját mindgyárt az első kilépéskor hátra felé kellene
venni, ezen esetben comandíroz az Ezere-

des Tiszt: Vigyázz ! Szakaszokkal jobbra
indálunkl Az 1 -só Szmkasz egészen jobbra*
a többi jobbra kanyarodj l- Mars Lazutánn Mars ! Az 1-sÖ Szakasz, a' második
Marsra
egyenest előre megy ; a'. 2-dik
Szakasz a4 második jobbra Kanyarodást
csak akkor teszi meg, midőn az arra a'
Pontra érkezik, mellyenn az i- sö Szakasznak jobb szárnya állott, a' többek hasonlóképeiv cselekesznek ; hanem a' Csapat'
Eleinek valamivel csendesebben-kell masírozni mindaddig, még a' legutolsó Osztalék a' Kanyarodást el nem végezi.
Az Osztalékokkal balra való Indulásban mind azon megjegyzéseket , mellyek eddig a' fő vetésre, a' Rendhézakokr a , és a' szárnyak' erányozására nézve
mondattak, az e.iUnkezŐ oldal felé kell
megtartani,

A' Rezerva, ha az jelen van, hasonlóképen tselekszik.
II.

§.

A Csapat' Kifejtése
az Erányba
Felkanyarodás által.

való

X Comandószó ez: Vigyázz I Balra
felkanyarodunk!
A' FŐ jobbra vettetik:
Mars! Ezt minden Osztalékok álló Sarkkal viszik véghez ^ és az Osztalék-Comen«.
dánsok Megálljt! comandíroznak. Az Individuumok gyorsan a' nékik kimutatott
helyekre lépnek ; ha Igázodj l comandíroztatik m ennek azonn az oldalonn kell
megesni, mellyenn a' Sarkember van.
A' Rezerva hasonlóképpenn tselekszik mindenben.
Az ellenség előtt, és a' Hadi' Forgásokban minden Kanyarodások vágtatva
tetetnek.
Ha valamelly Csapat Szakaszonke'nt kemény ügetésben, vagy vágtatva masíroz ;
illyenkor a' Lovaknak az erős mozgásban
való megnyúlása miatt az az eset adja elő
E J

jnagát, hogy az Osztalékoknak egymásául
val'ó távúlsága nagyobbá leíTz , mint a'
millyen a' Frontba való Felkanyarodásra
megkívántatna. Ezért az í-so Szakasznak
Mars! Comandószóra pontban a' maga Sarkemberénél kell kanyarodni; a' anak
annyival utánna kell az i-sönek rúgtatni,
a' mennyivel gondolja, hogy kelletinél nagyobb az Ö attúl yaló távúlsága, és azutánn kell néki a' Frontba bekanyarodni :
hasonlóképen cselekeíznek a' több Szakaszok is; ennek úgy kell egymásutánn
menni, mint a'terjedíi tűznek.
Ugyanezt kell megtartani t akkor is
ha a' Csapat szélesebb Osztalékokbúl áll»
A' szabad térségekenn , mellyekenn
tulajdonképpenn a' Lovasságot igazi haszonra lehet fordítani, sebes Hadiforgások- ban, és az ellenség előtt, a' Félszázadonként való csapattal kell legfóképen élni.
III, §.

Felmasírozás

a' Csapat' Előeránnyába
Osztalekokkal.

Az Osztalékokkal való felmasírozás
által a' Sereg ollyan állapotba helyhezte-

t

R

, hogy az ellenséget megtámadhatja,
és magát az ellen védelmezheti; ugyan
azé i z eggy a' legszükségesebb mozdulások közül , mellyet úgy kell gyakorolni,
hogy azt mindenféle esetekben , mind előre mind hátra, a' legnagyobb gyorsasággal,
és tökélletességgel végre lehessen hajtani.1
Itt a' következendöket kell megjegyezwi.
i-ször Hogy a? Csapat' Elejének,
már az akár egy Szakasz , akár Fél-Század
légyen, valahánj^szor a' Felmasírozás Osztalékokkal esik meg, mindég annyira előre kell nyomulni, a' mennyit tesz annak
tulajdon szélessége. J^' fél vagy egész
Osztályonként való felmasírozásban ez az
, előre nyomúlás nem szükséges. Ha a'
felmasírozás* líneája meg van már ha- r
tározva, és a' Csapat Marsban vagyon, annak Megálljt f kell comandírozni ; midőn
még annak Eleje eggy Osztalék szélességnyire vagyon a' Felmasírozás' líneájátúl.
2-szor. A' nyolczadrész Kanyarodás
által való Felmasírozásban a' külső szárnyaknak az Erányozást; a' belső szárnyak'
Individuumiuak pedig a Czél-Pontot, és
E 4

t

az Osztalékok'vezetését kell megítélni, és
meghatározni. Az egel'z Front' Eránnvát
az első Osztalék hatarozza meg, ennek
tehát igen tökelletesen kell igazodva len*
ni , akar vaL.meliy felvett szemponthoz,
akar valamelly természeti, támasztékponthoz légyen az igazodás. A" Tisztnek tulajdon Osztaléka meghofízabbított líneája
titán eggy pontot kell választani, a' mellyhez lehesWn néki, a' legközelebb beérkező Osztalékot igazítani.
Az Ezeredes
Tisztek a' szerént cselekesznek itt is, mint
az igazodásban. Ezen Cómandószóra :

Ofitulékokkal

balra felmasir ózunk, a' fÓ

Fel szóra balra vettetik; a' Mars í Coman-'
dószóra megtetetik a' nyoltzadrész kanyarodás , a' midőn a'^Megálljt! az Individuumoknak jókor ki kell kiáltani, hogy
így eggy Osztalék is kelletinél killyebb ne
Äanyatodjon. Az Ezeredes Tiszt másodszori Mars! szavára a' felmasírozás' Hneá;a fele már résfint fordúltt Osztalékok
egyszersmind megindulnak grádicsos állásba.
3-szor. Mihelyt az Osztalékok,mint
itt a' 4-dik Szakasz a' magok bal szárnyaik-

Ital az ujj formálás líneába igazodtak, a*
4-dik Káplár egyszeribe comandíroz: Balra kanyarodjI
és mihelyt az első Kend
a' formálás' lineájához eggy Ló holTzaságnyira megérkezett, ííjjra: Megálljt azután
pedig Balra igazodj \ a'mit minden következő Individuumok, és Comendánsok
egymásután hasonlóképen tellyesítenek,
es a' Frontba bekanyarodnak.
A' Szakaszonként vagy Fél Századonként való Felmasírozásban a* legutóljára
felmasírozott Századnak mind a' két Strázsa-Mesterei, és Trombitása ; nem külömben a' Rezerva-Század' Fő Hadnaggyal hátra maradnak; hogy így mindjárt a' Beka1 nyarodáskar, a' magok' kirendeltt helyek"
re állhassanak a' Front megé.
A' balra való Felmasírozásba hasonlóképen van a' dolog, az ellenkező oldal
•felé,
A' Rezerva-Századnál, ahhol a' Be-

kanyarodást,

Megállást, és Igazodást a'

ló-dik Káplár comandírozza, a'Szakaszok'
bekanyarodása közben, mind a' két FŐ Hadnagyok hátra maradnak, hogy a' Front
megé állhassanak.

Hogy az Osztályt oldalról kéiérő Rer
yerva-Század annak valamimódon akadállyára .ne légyen, az kétszeri jobbra,
vagy balra Kanyarodás által Csapatban
vifiza felé indulhat, és a' helyett, hogy az
a b lineában maradna,a' maga' utolsó Osz4

talékjánal^ c-hez való érkezése után, a*
e d felé való Felkanyarodás által magát ismét az Osztály' háta rnegé formálhatja.
Lásd V-dik Plan. I-sÖ Fig.
Hasonlóképen lehet a' Csapatból Fél
Századonként, p. o. balra kiterjedni, még
az alatt a' Rezerva-Század a' szerént, a'
mint a' Szakaf^onként való Marsban mondatott, — vagy még helyesebben, a' Frontba eggyszeribe való Felkanyarodás által,
a' maga' újj formálás f Pontja felé nyomul, és az Osztály felé jobbra tett Felkanyarodás által magát az Osztály megett
az f g-be formálja. Lásd az V-dik Plan.
i
.
?•
•2-dik Figuráját.
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IV.

§.
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yf' Front megett Osztalékokkal való FeU
masírozás.
Ha a' Sereg Szakaszokkal jobbra indult, és a' jobb szárny, vagv Csapat' eleje jobb oldallal éppen azon helyre jön, a*
mellycnn kell ugyanezen faárrtynak a*
a' Feimasírozás után allani, illyenkor az
Ezeredes Tiszt comandíroz: Vigyázz,! A*
jobb szélső Szakasz megett jobbra felkanyarodunk*. Ha a' jobb Szkmy azon Pont
megé érkezik , melly Fe lmasírozásra
ki van rendelve, ekkor az mozgó farkkal jobbra kanyarodik a' honnan az
12 lépésnyire egyenesen 'előre nyomói , és a' Formáláslineához igazít- «
tátik. A' következd Szakaszok ennek háta megett előre sietnek, és ahhoz képest,
a' mint Ők egymástól való illendő Hézakokat elérik, jobbra kanyarodni, és az ab
üjj Formálás lineájába előre nyomulni comandíroztatnak.
Ha több Osztályok mennek Csapatban,
sz Osztályok' Comendánsai az első Sza,
ü.
f
-

.

-

(.;'?«

)

-

-kaszoknak kimutatják a' helyet, mellyen»!
azoknak kanyarodni kell.
Ugyan ezen kiszabott regulák tartoznak a'
Rezervákra is, ha azok az Of^tályoknál jelen vágynák; melly az ellenség előtt ritkán történhet meg, mivel azok többnyire
E l ő , és Hátőrzö Seregekké fordíttatnak.
Ezenkívül pedig a' Rezervának , még az
Osztály az ab lineába masíroz, a' c-tül a'
b oldal mellett tovább kell Csapatban nyomulni , még- az e-nél lévő illendő távúlságra nem érkezik, és ott az első Szakasz .
megett való masírozás által magát az ed
lineába formálja. Lásd a' Ví-dik Plan.
I-sö Figur.
Az Osztály első Strázsa-Mesterei, és
Trombitásai, nem külömben a' Rezervabéli 2-dik Fö : Hadnagy ahhoz tartják magokat, a' mint az Osztályban való Felkanyarodásban meg volt írva. Lásd Vl-dik
Plan. I-sŐ Fig,
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CSAPATNAK

A' FRONT ELÓTT VALÓ

FORMÁLÁSA.
;

.

•

Í.-'

1

Szakaszokkal való Elindulás, és a Csapatnak a szélső Szakasz előtt való Formálása,
Itt következendő hir adatik: Vigyázz\
Szakaszokkal jobbra indulunk > es magunkat a Front eltilt Csapatba teszük ! Az első
Szakasz egyenest! a' többi jobbra kanyarodj! Mars\
Az l~ső Szakasz álló helyébűi 9 lépésnyire előre nyomúl, és 9 lépégre oldalvást tart, ? s*a' nélkül, hogy
megállapodna ; a' több Szakaszok azonban jobbra kanyarodnak, és ha a' Comendáns látja, hogy az I-sŐ Szakasz a' kanyarodott Osztaléknak bal szárnyával eggyeniő magsságban van, minden késedelem nélkül comandíroz: Mars\
A* Rezervák a magok' Osztállyaikkal
eggyütt, Szakaszokkal kanyarodnak, és a'
Csapatot illendő távúiságra jobbrúl, átaljában mindég az Erány' ellenkező oldalánn késérik.

H

U
Csapóit formálás

•
eggy közép Szakasz
előtt.

E' vógre comandiroztatik: Vigyázz\
Szakaszokkal jobbra
indúlunk,esmagunkat
d Front eLŐttCsapatba tefszük\ Első Szakaszl Mars\ Az í-ső Szakasz 10 lépésnyire egyenest előre nyomííl, álló sarkkal bc'.ra kanyarodik -t és útját tovább
folytatja. A' következő Szakasz* Comendánsa comandirözza Szakaszl Mars\ Ha az
í-ső Szakasz' bal szélső embere j a' $-dik
Szakasz'bal szélső emberével eggyenlő magosságba érkezik, ez 10 lépéoriyire előre
nyomói, hirtelen kanvaródtat és követi az
1-sŐ Szakaízt. Hasonlóképen cselekesznek a' több Szakaszok is. Ha az OsztályComendáns látja, hogy az í-ső Szakasz
még 9 lépésnyire van azon ponttól, a' meddig akarja a'Csapatot előrevezetni, parancsolja a' Csapat' Eleit vézető Tisztnek, hogy
jobb kanyarodást comandirozzon, mellynek mozgó Sarkkal kell megesni, és a*
mit a' többi marsban lévő Szakaszoknak ü
követni kell.

Az a' Szakasz > a' melly elótt formáttátik a' Csapat, egyenesen előre nyomul.
A* legközelebb álló két Szakaszok , ha
azok a' Frontot meghaladták, eggyik ezen
Comandó-Szó 'által balra tarts! Front! a'

másik Jobbra tarts ! Front ! balra nézzl
hasonlóképen a* Csapat' Erányozásába vezettetnek. A' ;többi Szakaszokat a' Szá..

T

t

zad' Comendánsok jobbra kanyarodni comandiro?zák, és a' Mars \ szóra követik
az előre nyomuló Csapatot.
A' Rezerva is Csapatban formálja magát, és mindégaz Osztály' közepe mellett
megy illendő távulságra az Osztály' Erányozásátiíl ellenkező oldalonn, hogy a* következhető Felmasírozásban annak akadályára ne légyen vagy annak eleibe ne
jöjjön.
Ugyanezen Hadi forgást végre lehet hajtani a' bal szárnyról akármellyik
Szakasz előtt való Elindulás által is.

/

HI. §.
A Csapatnak Osztalékokkal a! Résüntéi
Mars által való Formálása.
Szabad térségen igen gyorsan lehet
akár előre, akár hátra, akár jobbra, akár
balra Csapatot áz Oíztalékokkal való Résüntös Mars által formálni, a' melly módja
a' Csapatformálásnak igen hasznosa' Lovasságra nézve, mind akkor hasebe seil kell az
.ellenség felé nyomulni
mind akkor ha
é- .. . ^ '

•

% ^

attól hátrálni kell.
M.
Ezen Mozdulásra a* Comandó szóknak igen hirtelen kell egymás utánn következni , és az Igazításokkal tellyességgel nem kell az üdőt tölteni. Ezen mozdulás mindenkor Fél Századokkal tetetik.
Az Ezerédes Kapitány comandiroz: —
Vigyázz! Jobbra éldre magunkat Csapatba tfjfiük. Fél Századokkal jobbra kanyarodj*. Marsi az utánn Balra felmasirozz /
Az első Fél Század tulajdon széleséégére előre nyomói és Comendánsa Comándo szavárá megáll , a' többi pedig
a' nyolczadrész kanyarodást balra végre
kajtja és fclm^siroz* A' Felmasirozás egész
«rx

(

feéií a' kiszabott regulák szerént esik meg.
Mihelyt mindenik Osztálynak utolsó Osztalékja a' Frontba beér, az Ezeredes Tiszt
egyszeribe comandíroz: Fel Századokkal
balra kanyarod)' ! Mars !
Eggy magányos Osztály' Rezervája a'
líneabéli Osztály' Felmasírozása alatt a*
maga' Osztállyának közepe megett egész
Fronttal folytatja útját, és annak további
mozdulásait kövétE
Ezen Csapatbúi Osztalékokkal jobbra , vagy balra való Felmasírozás , —
a' jpbbra , vagy balra való Felkanyarodás
— egélzen Körifll - Kanyarodás, és Osztaléktínként való Felmasírozás által, minden Óldal felé , előre és hátra lehet a'
Frontot formálni.
Hasonlóképen lehet éhü ezen Csapattal a' hátrálásban is. Ezen esetben
cortiandíroztatik : Vigyázz!. Jobbra , hátira felé magunkat Csapatba tefszukl Fél
Századokkal,
egész. , jobbra kanyarodj /
balMart A — azután; Fél Századokkal
ra kanyarodj ! . Mars ! azután : fobbta felmasírozz.
Az első Fél Század twlají*v.
Reg.
F

i
-jfl
don szélességére előre nyomói,és Comendánsa Comandó szavára megáll,a' többiek £edig
a' 8-rész Kanyarodást jobbra megteszik; és
a' Felmasírozás: után a' szokott Rendszabás
szerént, mihelyt az Osztály' legutolsó Osztalékja a' Frontba ér,commandíroz áz Ezeredes
Tiszt : Fél Századokkal jobbra kanyarodj !

Mars!
Az efféle mozdulásoknak az Ellenséj*
elött yillám sebességgel kell megesni; a'Frontnak, és Szárnyaknak Elő-Sereg által keli fedeztetni.'
'r
Ha az illyen mozdulásokba, a' Rezer-"
vának valamelly Osztalékja Elő - Sereggé
nem volna fordítva, illyenkor annak a' Felkanyarodásokban,a* Líneabéli Osztály' mozdulásait kell követni, már az állása akár
a' Front' elejébe, akár annak háta megé
essen; a' Felmasírozások' alkalmatosságávál pedig a' Rezervának a' legnagyobb
gyorsasággal jobbra, vagy balra fel kell
kanyarodni , és a' Felmasírozás* Líneája elöl serényebb Tempóban el kell ta-»1*
karodni. Ezután vonul minden könnyű
Század a' maga' líneabéli Osztállya megé,
hogyha t. i. a' Rajtahajtás' alkalmatos-
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*

ságával az Oldalok' fedezésére nem fordíttatna. Ha a' Felmasírozás valamelly ollyan Linea' hoíTzába esik, a' melly felé
Rezerva nem áll, ezen esetben a' hasonlóképen felkanyarodik , és ugyanazon Tempóban folytatja útját ezeknek közepe megett , inellyben teszik a' lineabéli Osztályok a' Hadi forgásokat.
XII-dik

C Z 1 K K E L Y .

A' Csapatnak a' Front megett való formúlása és kifejtése.
Csapatot lehet formHni a' Front' háta megett is , eggy vagy más szárny, vagy
• Szakasz ^aegett. E' végre comandíroz az »
Ezeredes Tiszt: Vigyázz! — Szakaszok4
kal jobbra indulunk , és magunkat a' Front
megett Csapatba trffiük ! Egcsz jobbra kanyarodj ! Mars\ melly a'tudva lévő Rendszabás szercnt esik mee. — Azután kö- vetkezik: Az első Szakasz egyenest ay
többi balra kanyarodj! Mars lK Az első
Szakasz 9 lépésnyire balra tart, hogy ennél fogva a' legközelebbik, és azután minF a

den következő Szakaszok , a' közönsé-»
ges Fundamentom-Regulák szerént mozgó
Sarkkal kanyarodhassanak. Mihelyt az i-ső
Szakasz 9 lépésnyire előre és oldalt ment, és
a' többiek a' Frontbül való- első kikanyarodást elvégezték, minden haladék nélkül
Mars\ comandíroztatik,
A' Zászló szüntelen a' kanyarodó szárnyal indul ki« Ha ezen elindulás FélSzázadokkal tetetik, az első Fél Századnak
oldalvást vonulása ekkor is szükségeS*
A' kifejtódés az Osztalékokkal résünt
való vonulás által esik meg, a* hol jól
meg kéli azt jegyezni, hogy ha a' Frontot az eredeti állásba kell helyreállítani; ha az elindulás jobbra hátra
volt, a'kifejlődés alkalmatosságával balra;
— ha ellenben az balra hátra volt, *— jobbra kell felmasírozni.
Sürgető esetekben
fel lehet akár jobbra akár balra masírozni,
aYzerént, * müít a' környülállás hozza
magával.
A' Rezerva hasonlóképen cselekszik,
és ha az már Csapatba formálódott, mindaddig eggy helyben marad, még az Eleje az

-
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Oíztály' közepével eggyenlö magasságba,
nem jön, a' midőn azután az Osztályt
oldalról illendő távúiságban kiséri.
Ha az egész Ezered eggy Csapatba
formálja magát, a' Rezervák hasonlóképen Csapatot formálnak hátra felé, és mindenik különküiön tulajdon Osztállyának közepe mellett folytatja útját, a'hová azoknak
jobbra , vagy Italra az Osztály' hátulja
megett kell magokat végig húzni.
-Ii. §.
A" Csapatnak eggy Sít Is ö Szakasz megett
hátra való formálása, úgy hogy ez a
Szakasz a
Csapat*.Hátáljátformálja.
i E'végre comandíroztatik: Vigyázz l
Szakaszokkal balra indulunk \ és magunkat a' jobb Szárny megett Csapatba tesszük/ •
az első Szakasz helyben maradná többi Szakaszokkal egész jobbra kanyarodj \ Marsi
azután következik*. Második
Szakaszl
Mars!
Az egé'szen megkanyarodott bal széláö
Szakasz tíz lépésnyire egyenesen előre nyomói , álló Sarkkal balra kanyarodik , és
Í J

útját tovább folytatja; ha ezen Száknsz1
bal szárnva a' 4-dik Szakasz' bal száj-nyával eggy en lő magasságban van ; a' 4-dik
Szakasz' Comendánsa comandíroz : Szakasz
Jlíars! Ez is hasonlóképen 10 lépésnyire
előnyomul, gyorsan balra kanyarodtat,
és követi a' 2-dik Szakaszthasonlóképen
cselekesznek a' 6-dik és minden következő Szakaszok.
A'3-dik Szakasz, minekutánna 10 lépésnyire előre nyomult, balra vonulás által a' Csapat' erányába bevezettetik. Utoljára az i-ső Szakasz is, a' melly eddig kanyarodás nélkül eggy helyben állott, a'
Csapat' erányába bévonúl, és azt követi.
A' kifejtődés a' fellyebb megírtt módon esik meg.
A' Rezerva a' szerént formálja magát
Csapatba hátra , a' mint a' Il-dik §. előadatott, és az Osztály' közepe mellé vonói.
Minthogy az Ellenség előtt a' Rezervának eggy része minden bizonnyal
mindég Hátőrzésre van fordítva; ennél
fogva nem szükséges, hogyannak szélső
SzakaíTza mindaddig az előbbi Frontban
V

1

megmaradjon, még a' Csapat egészen nem
formáltatik, és ez a' Comandószó:
A
szélső Szakasz helyben marad/ a' Rezervánál elmaradhat.
1
- .
i'^irh
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A* KETTŐS

CSAPATNAK
KIFEJTÉSE.

FORMÁLÁSA

ÉS

t' y n
Ä
•
v
t §•
Elindulás eggy Osztály ktizep ét Ül
-ofg?-) -ti • i..... .V»; •
.;t ...
E' végre comandíroztatik: Vlgyázz\ Fél
Szakaszokkal középrúl elindulunk! Mars!
A' két középső Szakaszok ügetve elörc
törnek, 's a* Fejek a' közép felé vettetnek. A' jobb szárny' SzakaíTzai a' Mart
Comandószóra balra nyóltzadrész kanyarodást tesznek ; a' balszániy Szakaíszai
pedig ugyanezt jobbra teszik, a* midőn az Individuumoknak a' Megálljt!
jókor kell comandírozni. Az Osztály-Comendánsnak második Marsi szavára minden egyszerre ügetve kilép ; az ,5-dik Szakasz' jobb szárnyánn lév6 Individuum a'
F 4
PM

-
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maga útját, az előtte menő Század' jobb
szarüvára czélozza ; a' 6-dik Szakasz szárryán lévő pedig annak b.íl szárnyára. A'
belső szá-nynak Ind ividfrümjai, a Czélt.
az előttük menő Fél Század' közepének
veszik. A'mint a' Szakaszok' külső szárnyai a' Csapathoz két , legfellyebb
három lépésnyire közelítenek; az 5-dik
és 6-dik Szakasz külső szárnyánn lévő
Individuum , cjmandíroz : Egyenest !
a'hol a' Szakaszok üszve kanyarodnak, és
útjokat í'ojtatjik. , Hasonlóképen cselekesznek a' 3-dik, és- 4-dik Szakaszok,
mellyek a' magok' Eránnyác>«az előttök
menő 2-dik Szakaszok' szárnyáinak veszik. >
Éppen ezt követik az i-ső, és 2-dik
Szakaszok is. Az Osztály 1-sŐ Strázsamesterei a' 6-dik Káplárok megé, a' Trom*
* bitások pedig az í-ső Káplárok mellé vonulnak.
Ha az elindulás két Osztály' közepéből tetetik, az Osztály ok' belső Századjainak Trombitássai , az í-ső Káplár
megé , az jiső Strázsamesterek a' 6-dik

Káplár melle, a' külső Századok' Strásamestereí ellenben a' 6-dik Káplár me»
gett; a'Trombitások pedig az í-ső Káplár mellé állanak,
A' Rezerva hasonlóképen Félszázadokkal elindul; a' Középríü , é.s követi a'
Líneabt^i Osztályt, A' FÖ-Hadnagyok a'
17-dik Káplárok mellé vonóinak; a' két
OTztály' közepéről való elindulásban pedig,
a' belső Szárnyak' Fö-Had'nagyai a* 17-dik
Káplárok megett maradnak, a' kfilsö szárnyakon lévők pedig ezekhez zárkóznak,
'

H. jjjf

A Közép rill Félszáza dokkal formált t Csapatnak kifejtése.
Erre comand/roztRtik: Megállj!

Vi*

gyázz ! jobbra, ér balra Frontba Felmasirózunk ! Mars ! —• A* két középső Szakaszok annyira , a' mennyit tesz- az frszéleSsé'gek ,előre mennek, a' többiek pedig jobbra, és balra nyóltzadrész Kanyarodást teíznck az új erány felé, és a'
2-dik Marsi szóra a' kilenczedik Czik*

-
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)

-

kely' 1 -su §-ban meghatározottmód szerént, •.
grádicsos menésben előre mennek^ és a
Frontlíneába bényomúlnak.

nr. §.

.

,

Ä Csapat' eggy'k Felével való Felmasírozái
és a* másik Féllel Flank formálás.
E' végre hír adatiki Vigyázz ! Jobbra
Flankot formálunk;
rí balra felmasírozunk. A jobb szárnynak minden Szakasszai, akár állíttasson meg ciöször a' Sereg,
akár nem , egvmástúl annyi távolságot
vesznek , a' mennyi a' Felkanyarodásra
megkívántatik; csupán csak a' 6-dik Szakasz tartja meg a' g-diktúl valóA Félszázadnyi távúiságot:
Továbbá comandíroztatik : jobb szárny ! jobbra kanyarodjr ! bal szárny! Felmasrrozzl Mars !
Mellyre a" Rezerva hasonlóképen jobbra,
és balra felmasíroz.
Ha a' környülállások úgy kívánják
hogy N Frontal előre kell nycmúlni , a'
Flanknak pedig Rezervában hátra kell maradni ; ezen esetben comandíroz az Ezere-

des Tisz^: Vigyázz] Frontal , és Fiánkat masírozunk.
A Flank Szakaszokkal
balra hátra kanyarodj ! Mars!
Mars !
mellyre az Osztály előre nyomul, és a'
Flanknak bal szárnya a' 7-dik Szakasz'
jobb szárnyával ugyanazon erányban marad.
A' Rezerva egész ÉVontal 1 követi az
Osztályt.
Az Ezeredes Tisztnek következendő
Megállj! szavára, a' Csapat' három j obb
SzakaíTzai, a' Flankal újra jobbra felkanyarodnak, a'liol azutánn további rendelésig Frontban maradnak.
IV.
,

Az Flank"

Felmasírotdsa.

Comandíroztatik : A Flankot helyre/Ulittyuk! Szakaszokkal balra kanyarodj V
Mars ! Az 5-dik Szakasz egyszeribe a
Frontb ; vonúl a' 7-dik mellé; a' 3-dik
és í-sö nyóltzadrész Kanvarodást tesznek.
A' második Mars ! szóra t a' Felmasírozás
végre hajtntik, a' már tudva lévő mód/
szerént.

XrV-dik

C z I K K E L y,
I,

§.

A Zártt- Csapat1 származása , és forma«
)

lásá.
Ha a' Csapat' Osztalékjai egymáshoz
kissebb távulságra zárkóznak , mint a'
mennyit tesz tulajdön Frontjok' szélessége , és mint a' mennyi Felkanyarodásokra megkívántatna , ebből származik
a* Zártt-Csapat, A' Zárt Csapatt' formálása felette sztikséges s mivel a' Felkanyarodásra megkívántató Hézákokat megtartó
Csapat gyakran igen hoíszann nyúlik ,
és nagy helyet foglal él: a' Zá t - Csapatban ellenben az Osztalékok közelébb szoríttatván* a' formállódás' líneájához, gyorsabban ki lehet azokat fejteni; azt mindenféle , és akárminémíl vidékhez alkalmaztatva lehet állítani, 's abbann a' Sereg' igaz erejét az ellenség előtt elrejteni,
és a' nagy -számú Sereget sebesebbéfl
lehet ütközetre vinni. •

-
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A Zártt-Csapat* formálása*
A' ZárttCsapat' foímálására coman*
tííroztatik ; Zárkózz ! Mars í Az első *
Osztalék vagy eggy helyben marad i
vagy pedig útját az előbbi Tempóban foytatja. Ezen utolsó ' esetben a' következő Osztaíékok,sebesebb mozgásban az elsőhöz zárkóznak, a' Fejek azonn oldalra
maradnak > melly re azok a' Csapatban
voltak vetve.
Ha a ZárttCsapat Szakaszokkal foi1maltatik, a' Hézák, melly re ezek zárkóznak, eggy Ló hoíTzaságnyi, és eggy lábnyi,
az elölmenő Szakasz' második Rendbéli
L,ovainak farátúl, a' következő Szakasz*
első Rendbéli Lovainak fejéig.
A' fél vagy egész Századokkal formáltt Zártt-Csapatba a' Hézák két Lo>
hoíTzaságnyi , és ket lábnyi: az az , eggy
Ló hoíTzaságnyi i és eggy lábnyi az előlmenő Osztalék megé zárkozott Individuum' Lovának farátúl, a' következő első
Rendbéli Individuum' Lovának fejéig: vagy
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két Ló hoíTzaságnyi, és két lányomny?, az
elölmenő Osztalék' második, és a'következendő Osztalék' első Rendje között.
Ha a' Szakaszök 9. Sornál kevesebbül állanak , nem lehet Szakaszokkal, ha
pedig azok 6. Sornál is kevesebbül állanának, Félszázádokkal Zártt - Csapatot formálni.
.'
Eggy egvsz Osztálybűl álló Csapatban
a' Zártt- Csapat' Hézákja eggy Szakasz
szélességnyi, a' Front megett álló Individuumok' Lovainak farátül a' következendők' Lovainak fejeig. Ha a' Szakaszok
csak 6. Sorokbúl állanának, illyenkor csak
Félszázadra való Hlzákra kell zárkózni.
A'Zárt-Csapatba való zárkozásbana'
szükséges Hézákra való megérkezéskor
minden Osztalék - Comendáns Megálljt !
comandíroz. •
S
.
Ha a' Csapat Marsi közben zárkoztatik, ha az Osztalékok a' szükséges
Hézákra megérkeztek, egyszeribe azon
Tempót veszik fel, a 1 mcllyben megy a*
legelső Osztalék.

Ha a' Zártt-Csapatnak jobbra, vagy
balra fel kellene masírozni, ezen esetben comandíroztatik: Hézakot a Felkanyarodásra ! Az Osztalékok az elattők
lévőktől a' szükséges távúlságrá elmaradnak; Ezt a'második Osztalék a' Tempónak
lassanlassan való megkissebbkése által
minden megállapoiái nélkül viszi véghez.
MI.

$.<

A Zártt Csapat' kifejtése.
A' Zártt-Csapatbúi való kifejtodést
esak úgy lehet végbe vinni , hogy az első
Osztalék annyira előre nyomul, a* menny it> tesz a' szélessége; küvetkezésképen
a' Felmasírozást akkor kell comandírozni, midőn még a' Zartt-Csapat' Eleje,
annyira van a' formálás' líneájátúl, mint
a' mennyi az Ő szélessége.
A' Zártt-Csapatokat legföképen na^
gyobb Osztalékokkal kell formálni.
A' Zártt-Cáapatbúl való kifejtődés éppen úgy esik meg, mint a' Hézákot tartó Csapatbúi; a kettu közt való külümb*

ség csupánn csak az első Osztalék' előre
nyomulásában áll, a' melly az itt felvett
nyolczadrész Kanyarodás által mind a' két
esetben, a' Szaakaszonként vagy Félszázadónként való kifejtődésben Czükségess.é
lefíz.
A' Fel, és Egész Osztály okkal való Zártt-Csapatban ez az elöfe nyomulás
már nem szükséges. Ezen Felmasírozás
Zártt-Csapatbúl Fél - Századokkal , és
Szakaszokkal egymásutánn esik, mivel a ?
Hézák a' nyólczad rész Kanyarodásra nem
elégséges» •

i^r,

J

/

'Zdrit-Csapatbul egész Osztály okkal való
Felmasírozás.
Ha egész Osztályonként foi/náltt Zártt
Csapalbiíl, a'hol - az Osztályok eggy Szakasz távolságnyira vágynák, a' kiszabott
regula szerént zárkózva kell kifejtődni,
az első Osztály előre nyomulására nincs'
szükség. Ez, minekutánna a' Zártt-Csapat megállott! következendő módon esik
meg: Az Ezeredes Kapitány comandíroz:*

Vigyázz.!

Vigyázz ! Zártt-Csapatbúl
frlmasirozunk\
Az első Osztály helyben marad! a többi
Szakaszokkal jobbra, vagy balra kanyarodj / Marsi Minden Osztály ok Szakaszokkal elkanyarodnak, a' mellyre elegendő Hézákjok van. Fctmasirozz\ Az Osztály- Comendánsok comandíroznak: AJarsl
Erre a'második és harmadik Osztály ok Csa. ,
patba egy szersmind az clsö . Osztály' háta
megett, azon oldal felé, a mellyre a'Felmasírozásnak kell lenni, végig nyomulnak: a'
szerént, a'nüntaz elfb Osztály'háta megül
kiérkeznek , lassaníassan az A. B. C. ,
Frontlínea felé oldalvást , éppen azon
mértékben tartanak, mint a' D. E. Rezerva az F. G. línea felé. Midőn a' Szakaszok Elejekkel a' következendő Felkanyarodásokban a' helyben maradtt Osztály' második Rendének H eránnyába érkeztek; az
OsztályXomendáns hírt ád: Vigyázz! Jobbra vagy balra felkanyarodunW
Mihelyt az
utolsó Szakasz megtartván az Osztály
Közhelyt , a' már Felmasírozott Osztály*
belső szárnyátul illendő Ilézakot vett,
egyszeribe comandíroztatik: Jobbra vagy
Lov. Gyak. Reg.
G
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balra kanyarodjl
Marsi
Azutánn kcK
vetkezik a' B. és C. Osztályoknak az eggy
helyben állva maradtt A Osztályhoz való Igazodása.
Ezen Felmasírozás alatt
a' Fő-Strázsamester' Osztállyának Rezervája eggy helyben marad; az Ezeredes Kapitány'Osztállyáé hat, az Ezeredes FőHadnagy' Osztályának Rezervája pedig tizenkét
lépésre előre nyomói, a' melly által ez^k a*
Szakaszonként való Felkanyarodásra szükséges Hézakokat megveszik, és a' magok*
Osztállyaikkal eggvüft felmasíroznak a' D*
és £ . líneákba. Ennélfogva a' Rezerváknak a' líneabéli Osztály ok tói való t^vólsága tizenkét lépéssel megkissebbedik.
A' Líneabéli Osztályok' Zártt-Csapatjának mélysége. ,54, a' Rezerva-Századok'
Zártt-Csapatjait pedig 44 lépést tesz. Lásd
a' 17. Plán. 2. Fig.
Mind ezen mozdulások hasonlóképen mennek balra is ; hanem megfordítva,,)
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Csapattal való Mars.
A' Csapattál való Marsban a' legfőbb
megjegyezni való dolgok e' következendők.
.
/. h
Az Osztalékok' Hézakjainak megtartása azon szárnyak' Sarkembereinek egymásra való erányozása, mellyekre fog
tetetni szúkségeskcpen a' Frontba való
Felmasírozás.
A' JJézakok a' Szárnyakhoz zárkozott Individuumoknak vigyázása, és minden egymásutánn köve'.kezö Qsztalékoknak eggyenlo Tempóban való mozgása által
Vetetnek, és tartatnak meg.
Az Erányozásra nézve változhatatlan Fundamentomregulává tetetik az ,
hogy szüntelen -a' Sarkember felé kell
nézni , az érzésnek, és igazodásiak hasonlóképen mindég a' felé kell lenni, a'
Comendánsoknak a' kömyúlájlásokhoz
képest mindég tudtokra kell adni az

—

(

Oi'ztalékoknak,
kelljen vetni.

I0O ) —
I
hogy a' fejeket

s-

merre-

.

A* Csapattal való Kanyargás.
Ha a' Marsban lévő Csapat a' maga'
Czél - Pontjátúl, a' melly felé eddig egyenesen tartott, eltér, és eggyik , vagy másik oldal felé más üj Czél - Pontot vesz
fel , ez mindenkor az Osztalékoknak eggyenként, mozgó Sarkkal , jobbra, vagy
balra Kanyarodása által esik meg.
A' Csapatban való Mars-közben szúntelen mozgó Sarkkal tetetik a' Kanyarodás , a' Tanítás' Regulamentumában előadott Rendszabás szerént; mivel az Osztalékoknak megállapodás nélkül való tovább nyomulása által, a' Csapata' maga'
kimutatott Pontját hamarább eléri. Az
Ezeredes Tiszt e' végre a' Csapat' Elejének
valami Jelt ád , vagy pedig a' jobbra 9
vagy balra Kanyarodásra szóllítja, midőn
még az, az a-nál a' 6-tQl, a' Kanyarodás'
tulajdonképen
' .X
:: •
\

való

Pontjátúl 9
'í

\

lépés-"

nyire távúi van; erre az í'ső Rendnek a'
/ Sarkhoz legközelebb lé,vö Individuuma,
a'- Marsnak minden tartóztatása nélkül,
Jobbra, vag}7 balra Kanyarodj! azutánn
a' dd. Kerületnek elhaladása, és a' B. új
Czélnak elérése utánn ismét Egyenest
comandíroz ! a' mellyre a' FŐ újra a' Sark
felé vettetik. Ezt teszik minden Szakaszok egymásutánn, ugyanazonn a' Pontonn. Lásd a' IV. Plán. 4-dik Fig.
Ha a' Csapat nem eggyenló Osztalékokbúl áll, akkor meg kell tartani;
Hogy a' Frontbúi való kikanyarodás
utánn egyszeribe a' jövendöbéli Sarkemberre kell nézni; és ugyanazon szempillantásban az ahüozvaló erányozást végbe kell vinni. így p. o. ha valamelly, Szakaszokkal balra indúltt Osztálvban mile
a z A CzéUúl, balra Kmyarodás által, a'
B-be, és a' ö-tül jobbra Kanyarodás által
a' C. Czélra megy állal, a' 3-dik Szakasz
melly 7 Sorbúi áll, 's egg y Sorral gyengéb,
mint a' 2-dik Szakasz, melly
sorbúj áll,
azt a' balra tartás által ezzel egyerányba
kell húzni. Azon esetben pedig, ha a'
G 3
*

1

,

—

(

102

- /
^
) —

'

Szakasz 9. Rendből áll. jobbra kell néT
kitartani, és bal szárnyát, az előtte menő 8- Soros Oszíalékkal , annál fogra
eggy erányba hozni. Lásd a' IV-dik Plán.
í-ső Fig.
Ugyanezt kell megtartani a' Félszázadonként való Csapat-Marsban is, a'mint
azt a' IV-dik Plán. 2-dik Fig. mutatja.
. Minden Osztaléknak pontban azonn
a' Líneánn kell a' maga' Kanyarodását
ve'gre hajtani, mellyenn az ő előtte menő
Osztalék kanyarodott.
A' külömböző erejö Osztalékoknak
tehát, a* magok' Sorainak számához képest, a? Kanyarodást korábban, vagy
későbben ^ a' kanyarodás' líneájánn innen, vagy túl kell .végre hajtani, p. o. ha
a' bal szárny van crányba véye , és jobbra
kell kanyarodni a* harmadik Szakasznak,
a' melly eggy Sorral gyengébb , mint az
í-sö, ugyanannyi lépéssel későbben, és.'
a' Kanyarodás' líneájánn túl ; az ötödik
Szakasznak pedig, a'melly eggy Sorral erössebb, ugyanannyi lépéssel korábban, és

a* líneánn innen kell a' Kanyarodást elkezdeni. IV-dik Plán. i-ső Fig.
A' Rezerva-Század hasonló mozgásban, és ugyanezen megjegyzett dolgokra
való vigyázással oldalról kíséri a' Líneabéli Csapatot illendő távulságban, mellyet
legtöbb esetekben a' Fold'minémusége határoz meg. ,
Ha Szaknszokkal egész jobbra, vágy
egész balra kell kanyarodni, ez mind helyben, mind pedig a\ Mars közben csupán
csak álló Sarkkal eshet meg.
Ezen Comandószóra: Egész jobbra,
vagy balra kanyarodj ! minden Sarkemberek megálianak , minden Osztalék
megteszi az egész Kanyarodást, az álló
Szárnyonn lévő Individuumok comandírozzák a' Megálljt! Az Osztály-Comendins
comandíroz továbbá : Mars ! A' FŐ az
Erányt tartó Szárny felé vettetik. Ha a*
Kanyarodásnak helybúi meg kel] tétetni,
az Osztály - Comendánsnak a' Kanyarodásra való Comandó - szóhoz egyszersmind
fi Marsot is hozzá kell ragasztani.
G 4

Az

clöre való Kanyarodás közben
kivétel nélköl mindég a' kanyarodó szárny felé kell nézni. A' középeim
lévő Individuumoknak lehet néha a' lineába is e gy oldalpillantást vetni, hogy
azt megítélhessék.
A' Kanyarodás' ezen két nemének
természetével való közelebbi megesmérkedésre szolgál még e' következendő is.
Az első esetben az a Rend, vagy Szakasz előre nyomul mindaddig , még az ő
jobbSzárnya a' £-hez, azaz , a'Kanyarodás'
tulajdonképen való pontjához n^m érkezik, a'hol a' Kanyarodás comandíroztatik, a' Sarkember a' maga' Lovát középenn megfordítja, a'külső szárny pedig
a' cc. kerületet megteszi.
A' második esetben a' Rend, vagy a'
4-dik Szakasz, a' balra kanyarodj! Comandószóra a' Kanyarodástlmég az a-nál,
a' b-m , azaz a' Kanyarodás' tulajdonképen való pontjátúl 9. lépésnyire kezdi
el; a' midőn a' belső szárny valamennyire mérséklett mozgásban a' 14. lépésnyi dd; kerületet; a' külső szárny pedig
minden
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nagyobb sebességgel az er. keríiletet teszi
meg, azutánü az f-hez való érkezéskor,
az Egyenest ! Comandószóra újra az egyenes Czél vetetik fel, és a' további mozdulások végre hajtatnak.
Mind az álló, mind pedig a' mo7gó
Sarkkal való Kanyarodásba , a' második
Rendnek résüntös mozdúlasa által ógy
kell az első Rend' háta megett körűi húzódni , hogy minden Ember a' Lovát eggy
Sorral, az első Rend' Lovainn kívül túl fordítsa ; a' Kanyarodás' vége utánn pedig
észrevehetetlení'll líjjra a' Sarkember felé tartson, cs a' Megállj\ vagy
Rgynest
Comandószóra minden második Rendbéli Ember a' maga' előemberére igazodjon. Itt mind a' Szakaszokra , mind a'
Félszázadokra nézve, gondolóra kell venni mind azon eseteket, mellyek a' Vak
Sorokra nézve elöl fordúlhatnak , a'mint a7
IV-dik Plán. 4-dik Figurájábúl világosan
meg lehet látni , és a' mi már az I-sá
Czikkely' 2-dik §-ban meg is magyaráztatott.
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A Zártt - Csapat' kanyargása.
Fundamentomreguláiíl feltetetett az ,
hogy a' Zártt-Csapatban, már az akármi«»
nemű Osztalékokkal legyen formálva, mindég mozgó Sarkkal kell kanyarodni. Mimódon kelljen azt a'Szakaszokkal formálti:
Csapatban,—(melly is a' maga' szélessége és mélysége közt való mértéknél fogva csak nem eggyenlo a'Zártt-Csapattal)
végbe vinni, az a' XV-dik Czikkely' 2dik
§-ban nem külömben a' Zár;t-Csapat' for*
málása' alkalmatosságával meg volt mondva. Lásd IV-dik Plan. 1-sŐ Fig.
* Ügyánezen Fundamentomregulák szerént esik meg a' nagyobb Osztalékokkal formáltt Csapatnak mozgó Sarkkal var
ló kanyarodása is , az az, a' kilencz lépésnyi
mélységhez alkalmaztatott, 14 lépésnyi
fertálykerílletben, és a' tulajdonképen való
kanyarodás' pontjához való érkezés előtt
9 lépésnyi távúlságra. Fél Századnál széle*ebb Osztalékokkal formáltt Zártt-CsapaN

ta) az Ügetésnél sebesebb tempóban soha
sem kelj Kanvarodást tetetni: mert ha a'
i
Sarkember Vágtatva menne , a' kanyarodóHszárny sebes Vágtatva sem kanyarodhatna rendetlenség nélkül. Ha tehát a'
Zártt-CsapatVágtatásban van, annak a' Kar
nyarodás előtt comandírozni kell: Ügetve!
Közelcbbri'il megvilágosítja ezt a'íV-ik
Plan, 3-dik Figurája, mellyben eggy balra
indúltt Osztály a' B Czéltül a' D felé Rer
zervájával eggyütt balra kanyarodik.
j

Ü. §•
t

A Zártt- Csapatnak egész jobbra vagy balra való kanyarodása.
A' Zártt-Csapatnak egész megkanyarodásában minden Osztalék különkülön
megkanyarodik. E' végre a' Mars közben
comandíroztatik: Vigyázz l Hézakot a
Felkanyarodásra!
mellyre a' Zártt-Csapat'
első Osztalékja ugyanazon Tempóban előre
nyomul, a' többiek pedig hátratartózkodás, és lassabb mozgás által, az előttök
lévő Osztalékoktól annyira elmaradnak,

I.

'

a' mennyi Hézak a' Sorok' számához képest, Felkanyarodásokra megkívántatik: továbbá comandíroztatik : Fél Századokkal,

vagy Fél Osztály okkal egész jobbra vagy
balra kanyarodj! mellyre a' Mars viíszafelé Csapatban, vagy ismét Zártt-Csapatban
tovább folytattatik. Az utolsó esetben co-'
mandíroz az Ezeredes Tiszt:
Zárkózz!
Marsi
a' második Marsral a' Mars tovább folytattatik. Itt jól meg kell azt jegyezni , hogy valahányszor az Osztalékok
eggyenként egészen megkanyarodnak, mind
a' Csapatban, mind pedig a' Zártt-Csapatban
a' hátrafelé való indulás alatt az ój erányozást mindenkor az ellenkező oldalra
kell formálni: p. o. ha ez valamelly balra indult Osztálynál jobbra volt, a' Csap a t ' , " v a g y Zártt-Csapat' Osztalékjainak
eggyenként való egész megkanyarodása
után, annak balra kell lenni; minthogy a'
következhető Felmasírozásnak, vagy jövendő Felkanyarodásnak balra kell megesni.

S

I
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XVII-dik
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C Z I K K E L Y.
i.

§.

Ä Frontnak helyben való Megváltoztat ása%
vagy a' jobb Flankba való Kanyarodás.
Az előre bocsátott Fundamentomregulák szerént, eggy vagy több Osztályoknak Frontját eggy helyben külömbkülömbféleképen meg lehet változtatni, p. o. fel
lehet ,a' jobb Flankba kanyarodni. E'végre comandíroztatik : Vigyázz ! Fél Századokkal jobbra kanyarodj! minden, — k i vévén a' Fél Századok' befoglaló Sorát,
balra veti a' fejét; Lépést ! Ügetve! vagy
Vágtatva l Mars! Mindjárt az első kilépéskor az egész Front valamennyire kívül mozdul azonn a'Frontlineánn mellyrúl
elkanyarodott, kivévén a' Sarkembereket.
A' Kanyarodást minden Osztalékok eggyszer'smind viszi véghez. Továbbá comandíroz az Ezeredes Tiszt: Balra Frontba felmasírozunk! Minden Osztalékok, —
kivévén az elsőt, — nyolczadrész Kanyarodást tesznek. Az első Fél Század,—

-
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a' melly, a' mint már tudni való, a' maga'
szélességével eggyenlö távólságra előre nyomói, egyenesen (perpendiculair) az eredeti
lineára állíttatik, azután comandíroztatik:

Lépést! Ügetve! vagy Vágtatva1 Marsi
Minden a' már jnegírtt Rendlzabás szerént
esik meg. Az Osztalék' Strázsa-Mésterei
a' ó-dik Káplár megé, a' Trombitások,
pedig az 1-sÖ Káplár megé vonóinak, hogy
a' balra való Felvonulásban akadályul ne
legyenek.
Ha több Osztályok állanak egymás*
után Csapatban, a' Felmasírozás előtt Zár*
koizl Marsi comandíroztatik.
Hasonlóképen csolekí'zik a' Rezerva
is, vagy pedig a' környülállásokhoz képest a helyett, hogy az a b lineából hasonló Felmasírozás által a' c d-be formá'

'f

lódna, néki a' maga' első a b Állásából
Frontba résünttartás által egész -át e f-ig
előre lehet nyomulni és az ott való beka*
nyarodás által magát az f g-be az Osztály' háta megé formálni: hasonlóképen
van a' dolog, ha több Osztályok vágynák
is eggyütt. Lásdvaz V-dik Plan. 2. Fig.
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Mind ezek hasonlóképen történnek
halra is az ellenkező oldal felé.
XVIII-dik
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SZOJiOSSÁGOKONN VALÓ ÁLTALMENETEL.

I

'

A' páros és páratlan Osztalékoknak Fel-v
masirozása, és Szakadozása.
•

Eggy altaljában szükséges az, hogy minden Sereg * a' kttlömbkülömbféle vidék'
\
természetéhez képest, nagyobb Osztalékokba fel tudjon masírozni, és a' magokat előadó akadályokhoz, és akárminémü
szorosságokhoz képest kissebb Osztalékokba1 tudjon szakadni. E z , — a' kiszabott
Hézaknak megtartásával, — kétféleképen,
eshet meg.
1-ízör. Ha a' páros és páratlan Osz'talékok cgyfier'smind
felmasíroznak, és
szakadoznak.
•,
'
2-szor Ha a' páros Osztalékok csak
magok masíroznak fel, és S zakadoznak el.
Ha eggy Ezered Szakaszcnkent jobbra indült Volna,

és az

első mód szerént
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kellene néki felmasírozni: ezen esetben hírt
ád az Ezeredes Tiszt: Vigyázz! Szaka-

szokbúl Fél Századokba felmasírozunk!
Mars! A' páratlan Szakaszok' Comendánsai comandíroznak: Jobbra vonulj l a' pá-rosoké pedig balra vonulj! A' páratlanok
többet von'Inak oldalra, mint előre; a'párosok ellenben többet előre , mint oldalt;
mihelyt a'páros Szakasznak vonuló szárnya
a' páratlannak második Rendével eggyen16 magasságba érkezett, és oldalra annyi
/
/
(
távulsagot nyert, mint a mennyit tesz
szélességének fele, a' Szakaszoknak egyszeribe Front comandíroztatik, ahhol meg
kell jegyzeni , hogy a' Front Comandószót
a' páratlan Osztályok' külső lzárnyainn lévő Individuumoknak mindenkór a' páros
Osztalékok' külsŐ szárnyainn lévő Individuumoktól, és így hátúiról kell általvenni. A' Sorok' felfutása után a' belső
szárnvokonn ( először a' páratlan Osztalékoknál) Marsi comandíroztatik. A' páratlan Szakasz lassabban , a' páros pedig
sebesen nyomúl előre: ha az Osztalékok
egymás

egymás mellé érkeznek, az egész Osztalék*
Comendánsa comandíroz : Megállj! Marsi
Ezen módra egész Osztályban is fel lehet masírozni.
Ha keskenyebb Osztalékokba kell
szakadni, comandíroztatik: Vigyázz ! Fgéfr

Ojztálybúl

Fél

Osztályba

szakadunkl

A' páros Századok fejeket jobbra vetik.
Mars! A'páratlan Századok Ügetve e^őre
nyomulnak. Mihelyt a' második Rend ezekkel a' párosSzázadokonn kívül haladnak, a'
páros Osztalék' frelsó Szárnyánn comandíroztatik : Jobbra vonulj í a'páratlauénn pe-

dig balra vonulj!
Pia mind a* két Osztalék a* maga*
szélességének felét oldalt megvette, először a* páros Osztalékoknál, és egyszeribe
azután a! páratlanoknál is, a' vonuló szárTiyakonn Fronti az utánnyomúló szárnya*
konn pedig Mars 1 comandíroztatik. Er-*
re következik az Ezeredes Tisztnek másod*
szori Mars] Comandószava. Ezen mód-4
ra egész Szakaszokig lehet szakadozni.

Lov. Gyak. lieg*
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Ä páros Részeknek egyedül való Felmaslrozása, es Szakadozása.
Az ollyan Vidékenn, mellyenn a? páros és páratlan Csztalékoknak oldalt vonulása meg nem eshetne, hír adatik: Megállj] Vigyázz] Szakaszokkal • Fél Szazadokba felmasíroxunk ! Páros Szakasz ! felmaslrozz]
Ezen Szakaszok jobbra von Inak, vagy soronként balra indulnak,
'$ tulajdon Frontjok' szélességének hézakját megvévén, Frontot vetnek, és a' páratlanok mellé belépnek.
Az Elszakadás így comandíroztatik:
Vigyázz]
Fél Századokbúi
Szakaszokba
szakadunk] Mars] A' páratlafiok sebesen
előre nyomulnak, a'többiek hátra tartózkodnak, még a' páratlanoknak második
Rendje a' Frojit' lineánn kívöl nem haladt;
•azután a' páros Szakasz' Comendánsa comandíroz : Jobbra vonulj í Ha miudenik Szakasz a' vonuló szárnyával az
előtte menő Szakasznak jobb szárnya megé
érkezett, a' jobb sz árnyon 11 lévő Indivi-

\

->dmim ( comandíroz : Front! azután a' bal
szárnyonn lévő: Marsi
-o •
<
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Elszakadás , akadályok miatt*
Ha az Osztalékokat bizonyos akadá-tyok eggy darabig a' Front-Marsban meggátolják , ezen esetben comandíroznak az
Osztalekok'Comendánsai: Fél Századi vagy »
Szakajz ! —-vagy ennyi vagy amanpyi Sor,
a jobb vagy bah.szárny rút)/ Megállj l SzaAactozzl mellyre ezek az elöttök menő
Oíztaiék vbáta megé a' Zászló feléi jobbra
.Vagy balra: .vonulnak. Ha az Osz$al£k: az
.akadálytmeghaladtar, comandíroztatik \
szakádt Sorok V Szakasz vagy .Fél Századi
Masírozz feli
mellyre ezek a vonulás
.által ismét élőbbem helyeikre mennek.
, XIX-dik
AZ

C Z Í K K Í L . Y . ;
EG G Y E S Ü L É S .

-ö fA' hirtelen formálodás
kiváltképen való Főtulajdonsága a' jól alko,

;

H%

'

tott, es jól kitanított Seregnek: ez abban
áll, hogy minden Ember \a' maga' SzakaíTzát, Rendjét, E l o , és Szomszédembereit hirtelen megtalálja: ebben a' Sereget sokszor kell gyakorolni. E'végre az
Ezeredes Tiszt a' Zászlót az a' mellett
lévő Individuumokkal, és Zászlós-Sorokkal eggyütt a' Front előtt előre indíttya,
és comandírozza: SxéUyel! Az Ezered elízélled; azalatt az Ezeredes Tisztek á'
Zászlókkal uj Frontlineát vetetnek, és
Lármát fúvatnak, Eggy szempillantás alatt
minden megfordúl a' Zászlókfelé, és azok
köról az egész Sereg öíszvcgyül. Az első
Réndbéli Individuumoknak ü gyekezni kell,
hogy legelsők legyenek a' magok' helyekenn, hogy így a' Frontlineát, és igazodást olly hirtelenséggel kijegyezhessék,
a' mint csak lehetséges.
,
Ez az Eggyesülés az elszélledtt Seregnek a* Zászlók felé való sebes öszvenyargalása által esik meg, mellyeket az
Ezeredes Tisztek, a' Zászlós Sorokkal,
FŐ Hadnagyokkal, és a' la Káplárokkal
eggyütt, az üjj Czél-PoHt felé lépést előre

—

(
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-

vezetnek. Az Ezeredes Tiszteknek a*
Zászlósorokkal való előrenyomólások alatt
az Individuumok mind a' két oldalról
egymásután a' lineába felvetetnek, a' kik
közé azután a' Közemberek belépnek;
minden ügetve,
és vágtatva siet a*
Frontba. — Még azt kell itt megjegyezni,
hogy a' Frontnak ezen folytában való mozgása alatt a' Zászlónak mindég előre, a'
két szárnyaknak pedig hátra, 's a' Rendeknek, még csak az egész Osztály nem formálja magát, nyilatkoztatva kell lenni. Minden
Szakasznak {igyekezni kell, körülbelül a'
maga' Hézakjára jutni, azután a' középfelé ÖÍTzvezárkozni, és magát a* Zászlóho*
erányozni, a'melly lassú mozgásba halad
előre , h*ogy így a* Front az előre-haladás
közben lassanlassan formálódjon. Kiváltképen minden Embernek (igyekezni kell,
hátulról, egyenesen a' maga' helyére lovagolni, a' másnak ugratást, és tolón- "
gást okos előrenézéssei eltávoztatni, magát ennélfogva az abbül könnyen következhető elesés'veszedelmeinek ki nem tenni«
Eggyesülés Ügetve, Vágtatva esik
s Az

meg, 's azalatt minden lárma, és kiáltozás tiltatik.
Az illyen esetekben, valamint egyéb
zolgálatokban is, p. o. az Elö és Hátörzésben a' Trombita' Jeladásaira való engedelmeskedés', eggy a* legszükségesebb dol-»
gok közül, kivált a' könnyÚ Lovasságnál,
melly az ellenséggel gyakran öíTzvekeveredik. A' katonának kell tudni, micsoda

a' Hívó - 'Gyújtó -Mars - Lárma — és hogy
a' Trombitának micsoda jelei jelentik eggyiket vagy a' másikat ?
*•
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Rajta - Hajtás előre.
A'Loyasságnak nagyobb testben való
mozdulásai az Embereknek, és az ö Lovaiknak eggyenként való* kitanításánn fundálódnak, — A' Vágtat ásnak három .nevekedései vágynák, úgymint: a rövid,: vagy

tartóztatott Vágtatás; — a' kantárszár
megeresztése által, — a' keményebb Vágtatás , — és a' sebes Futás, vagy Nekiereszkedés. Ezt a' nevekedő menést, lassan
kezdve egész a' legsebesebb mozdulásig,
az az, a' betörésig meg kell tartani; mert
ha e-zen egész Eröbéli mozdulást korábban kivánja az ember, az a' Lovakat utoljára, és éppen ott, ahhol legszükségesebbekv volnának , egészen elhagyná.
A' Rajtahajtás elótt ezen három Individuumok, úgymint az í-ső Század' i-sö
' Strázsamestere, és a' két 3-dik Káplárok
a' távúlság' kijegyzésére előre küldetnek,
az első egyenesen Zászló'elejébe áll; a'két
Káplárok pedig a' magok' Századjok két
szárnyai előtt, a' melly három Pontokra
az Osztálynak előre kell nyomulni.
Az Ezered - Comendáns a' Kormány
Trombitással a R*jt*hajtás
második része által jelt adat a' Rajtahajtásra. Ezutánn hírt ád: Vigyázz ! Rajta
hajtunk!
A' Sere.g elkészíti magát az ütközetre. ElŐszöi is a' nyeregbunda előrül
hátra hajtatik, és az ülés alá szoríttatjk
"•
. H 4
- '."

hogy a' Pisztolyokhoz szabadon hozzá lehessen férni; azutánn a'Patrontás* fedele
kinyittatik, a' PisztolyveiTzö^ kieresztetik,
a' markolatszíj marokra fogatik, és a'
kantár rövidre vetetik,
A' Század - Comendánsok a' Frontot
végig lovagolják, hogy megláthassák, ha
jó karban van-e minden? A' Front megett
álló Individuumoknak különösen
arra
Jkell vigyázni, hogy a* s-dik Rend a' maga'Előembereire álljon, és hogy a' Rend'
Hézák kicsiny ne legyen«
A' jelenlévő Rezerva - Századok az
Osztályok' Szárnyai megé nyomulnak a*
szerént, a*mint az a' Front Marsról való
útmutatásban ki volt szabva.
Ha minden igazodva van 4 a' Trombitások a Rajtahajtás* második részét el
kezdik füjni. A ' Kormány-Trombitás az
Fzered Comendáns' parancsolatjára három
kettőztetett
hangot fúj ; az Osztály-Comendánsok comandíroznak: Lépést! Mars J
Minden Trombitások a' Rcjtahajtás'
második Része által felelnek. A' KormányTrombitás három kettiztetett
hangot fúj\

Az Osztály-Comendánsok comandíroznak;
ffgctve] Mars] Minden Trombitások a'
Rajtahajtás1 második Részt által felelnek.
Ha a' Sereg az ellenséghez mintegy 200
lépésnyire érkezett,az Ezered Comendáns
x a' Kormány - Trombitás által Fél Marsot
fúvat! Az Osztály Comendánsok comandíroznak ; Vágtatva ] Mars ! Minden
Trombitások felelnek a'
Rajtahajtás'
%-dik Része -által, Ha ez a' Vágtatás
már mintegy 50. lépésnyire tartott , az
.Osztály - Comendánsok még egyszer comandíroznak: Mars! A' Vágtatás' megerősíttetik , és ha a' Sereg az Ellenség-.
, hez 80. vagy 100. lépésnyire közelít,
az Ezered - Comendáns a* Kórmánv-Trombitás által Lármát fúvat, mellyet minden Trombitások viszonoznak, és ugyanazon szempillantásban az Osztály-Comendánsok , x és minden Frontban álló Fö,
és Al-Tisztek Mars!
Mars] comandíroznak. Az Emberek a' Lovakot két
sarkantyú közé veszik, az eisO Renda'
kardot a' Feje felett tartja, 's az ellenségre minden viliamsebességgcl rohan,

Ha az első Rendből eggy Ember elesik ,
annak helyét az Utó-Embernek egyszeribe ki kell pótolni.
Az Igazodásokra, és a' Mars' kíilömbkülömbféle megerősítésére nézve azon
megjegyzéseket kell itt elől venni, mellyekre a' Front - Marsban vigyázni kell. A'
Mars ! Mars ! ízóra
minden Ember
egyenesen néz.
Ha az ellenség megizaladt, az Ezeredes Comendáns comandíroz : Megállj\ A' Kormány, és minden
e£yé b Trombitások kettőztetett
Alvót
fújnak. A' Megállj! szóra az egész Front
tovább halad lassú lépésben,
Mint. kell magokat viselni a'RezervaSzázadoknak , ha azok ElŐ-Seregekké fordíttatnak , az a' következendőkben fog
megmagyaráztatni; itt csak azt kell szükségképen megjegyezni , hogy ha a' Rezerva-Század, még minekelőtte az Osztály a' Rajtahajúst elkezdette volna, az
Elő - Seregbúi vilszahívatott, és a'mint a'
Frónt-Marsban mondatott, magát az Osztályok' ki'ilsŐ Szárnyaira vonta; ennek

JFront-Marsát mindég 80. vagy 100. lépésnyire kell annak követni.
A' Mars].
Mars! szóra a' Rezervák eggy helyben ma- ~
radnak és a' Rezerva - Comendánsoknak
1

a' Rajtahajtás' kimenetelét cl kell várni,
hogv megítélhessék, micsoda próbatételt
légyen szükség továbbra tenni. Ha az el1
\
lenség hátra veretett, a' Rezerva - Századok vágtatva nyomban utánna indulnak,
és az ellenség' kergetésére fordíttatnak.
Ha pedig történetbűi a' Rajtahajtás szeren*
-Isétlenül Ütne ki; ezen esetben mindeneknek előtte a'Rezerva-Század az Ezeredes Ká- 1
pitány' Osztállyának két Szárny'airúl minden
lehető sebességgel a' közép felé - öfjsvehúzódik ; az Ezeredes Fő-Hadnagy , és FŐ
Strázsamester Osztállyainak Rezervái pedig az^ Ezred' két Szárnyaira sebesen
Frontba felmasíroznak, a' Líneabéli Osz-.
tályok' hátrálá át fedezik, éfi ha parancsoltatik, Hátőrzőket formálnak. Az utóisó esetben minden ak Rezerva * Századok
2-dik Kapitánnyinak , és Individuuminak
bátor szívűségétül függ; a' kik a' magok'
rettenthetetlenségek , és elízánások által
'

S
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az ellenség' kezeibűi a' nyertt gyÓzedel.
met kitekerhe:tik , legalább a' Kergetés«
nek gátot vethetnek.
Ha a' F^ezerva-Századok az Ezered'
szárnyainn 'frasználtatnak , az abbúl köv vetkező hafszon felette szembetünő: mert
az által nem csak az oldalak helyheztetnek bátorságba ; hartem még ezenn kívül
a' legnag}/obb hirtelenséggel eggy hármas
megtámadó mozdulást is lehet tenni. i-ször
a' grádic'áós formában az Osztályokhoz kapcsoltt Osztalékok jobbra, vagy balra felkanyarodhatnak , és az oldal felül jövó
ellenségnek ellene nyomulhatnak ; 2-szor
ezek a' Frontot meghoíTzabbíjhatják: és
3-szor a* valóságos Rajtahajtásban, ha
az szerencsésen üt k i , ezeket az ellen- »
I

ség' kergetésére; ha pedig az szerencsétlenül ütne ki, az Osztályok' hátrálásának fedezésére lehet igen hasznosan fori
dítani.
' Ha a' Líneabéli Osztályok az ellenséget hátra nyomták, azt űzőbe veszik,
hogy a' kipihenésre semmi üdcje ne legyen. A' Kormány-Trombitás Fél mar*

tot fú].. Az Osztály - Comendánsok coman^íroznak : Vágtatva ! Mars ! — A'
v Trombitások a' Rajtuhajtás
második része
által felelnek. A' második Mars ! szóra a'
Vágtatás' sebessége megerössíttetik, Ha
az ellenség eléggé hátra kergettetett, a'
Kórmány-Trombitá.'s, és Ő utánna minden
Trombitások két kettőztetett
hangot fújnak. Az Ösztály-Comendáns comandíroz:
Lépést! Mars ! A' Trombitások a Rajtahajtás 2-dik Réfte által felelnek.
Utoljára kö v etkezik a' Megállj! és
egyszersmind a' Kormány-Trombitás eggy
kettőztetett hangot fúj. Minden Trombitások a Rajtahajtás'
9.-dik Részt áltál
felelhek.
Mihelyt a' Lárma megzendül , egy*
szeribe Mars ! Mars ! comandíroztatik.
A' több Comandószavak azutáim következnek, ha a' Kormány-Trombitás a* Jeleket tökélletesen kifújta. Az OsztályComendánsok, az Ezred * Comendáns , az
Ezered-Segéd , és Kormány-Trombitás, a'
valóságos ellenséges történetekben mindaddig a' Front előtt maradnak, még Mars!

Marsi nem comantliroztatik,
a' tulajdonképen való Rajtahajtás el nem kezdődik, a 7 midönn megállapodnak, és magokat a' Frontba a* Közhelyek közötü
felvetfctik ; a' hol Ők is az egész Ifrontal
eggyutt az ellenség k<5zé berohannak.
A' könnyű Seregekre nézve a' Tzokott közhelyekkel való Rajtahajtás Iégtermeszetesebb, és leg<tlk$lmatosa*bb) a*
Líneabéli Oíztályöknak mindég Elö-Sereg
által kell fedezte.tni , a''"kik azutánü a*
Hívd által hehívatnak , és'a* Rajtahajtó
Seregnek Reaerváúl tz olgáln^k.
Azontávidságot, »lellyrul a'.R^it^ajt
tásnak kell kezdődni, a történet, ás a?
Vidék határozzak meg«\
Gyakran a' környúlállások szükségessé teszik azt, hogv a' Seregnek a' Trom*
bita' jeladására álló helyéből egyszerre
Vágtatva kell megindulni, és az arra
következő Marsi Marsi i'zóra, minden
további késedelem nélkftl, Rajta kell,
hajtani.
Az
effélo
Rajtahajtásokkal ,
kivált képen az apró
csoportoknak ,

izők vidékekben lehet élni.
A' kergetés' távólságát sem lehet előre meghatározni ; itt a' környülállások' szoros^ága,
és a' Comendáns' értelme határozza meg a'
dolgot; a' kinek arrúl el nem kell felejtkezni,
hogy az ellenséggel csendes meghatározással kell szembefíállni, és hogy a' Lovalj
erejét az utolsó szempillantásra meg kell
kíméileni; mert lankadtt, és üdö előtt kifarasztott Lovakkal még csak eggy igen.
középszciü ellenséges Sereget sem lehet
hátrálásra kénvszeríteni.
A' könnyű Lovasság' betörése ugyan
nem ollyail pusztító, mint a' nehéz Lovasságé: de ellenben .a' Lovak' tartósságából , és a' könnyöségébül származó
hasznok mind az elsőbb részenn vágynák.
Minden Lovas Seregnek bátor elszánással ki kell állani az ellenség' megtáma-'
dását
nem tekintvén annak nagyobb
számát , vagy erejét , és ha külömben
annak czélját fortélyos Hadi forgások által femmivé nem lehetne tenni ,. annak
bátran «llene kell menni.

Az ellenséges ágyúknak megtámadásában eloszür a' vidék' természetét értelmes emberek által mindég ki kell visgáltatni i a' l^ik az üdó' megnyerése végett előre meghatározott jelek által adhatják a' Seregnek tudtára, ha lehetséges-e
a'megtámadás vagy sem?
Igen tanácsos az Agyuk ellen, a' lövés-czél-líneánn kívól grádicsos formában
nyomulni elő, minthogy így kevesebb lóvéstul lehet tartani; mivel az ellenséges Agyúkat a' lövés' czél-líttcájánn kívül közelítő Sereg felé mindég forgatni
kell; éppen azért az ellenséges Gyalogság* Négyszegeit is mindég a' szegletekenn
kell megtámadni. De ha a' Sereg kényte«
lert volna , ay lövés* czéllíneájábán elő
nyomulni , illyenkor a' megtámadásnak
egész Frontalj és minden kigondolható sebességgel kell megesni. Ha Kartácstftz
alatt kell előre nyomúlni > ezen esetben
tanácsosabb, azt keskeny Frontal tenni.
Ha ollyan magosságokat, mellyekef az el-*
lenség Agyúlövései bejárnak, a* lövés*
czéllíneájábán kellene megtámadni, azokonn

konn egész Frontal kell rajta hajtani; mi*
vei1 a' vízmértékft lövések, és a' felpattogó golyóbisok a' Csapatban nagy pusztítást tennének.
Ha több : eggy Pontra erányzott Ágyukat kell megtámadni,'azok ellen több oldal okról kHl'a Sereget vezetni, hogy így
afc Ellenség1 a' maga Agyúinak foganatos
erejét megószlMíyi*kénjflele!rfttessen«
A' Rajtahaj:ó Lovasságnak , mind
add'g Hem szVibad -egész erőbúi neki ereszkedni, még csak tökélletesen a' Kartács
tűz ala nem 'érkezett;- ekkor a' Sorokat ,
és Rendéket j a' ''Lovaknak kifménnyebben lehető megszorítása végett még lehet
tágíttani, mindazáltal úgy, hogy sbbúl semmi káros rííegszakadás ne következzen. _ ^ a v\ ; « •
r, i"
A' Köz embereknek jól eszekre kell
v
v
•
r *
azt adni, hogy a' Kartács tflzblil'-való
viíTzafordúlás
sokkal' veszedelmesebb •
mint ha abban toVább iá előre nyomulnak7:
mert há az • elleriségés Pattantyúsok: azt
látják, hogy már a' Lovasság nyakokőnn
ván , bizonyósan 1 c\vefjtik bátorságokat;

Luv. Gyak. Keg%

J

ha ellenben a' Lovasság megcsügged,
vagy még viflza is főidül, azok új merészséget vesznek.
Ha cs?k sürgető szükfég nem kívánja, az Agyú' tüze-lé e a.ait ;>oha sem kell a* Sereget újra formálni.
Ha az elnyertté ellenséges Agyúk' elhozása valami akadaly által lehetetlenné
tétetne; legalább a' töltőfaknak , — borosuknak , — és húzó rudaknak elhozásánn ügyekezni kell, 's a'gyújtó lytikakat
be kell lzegezni, a'Töltéseket ki kell öntögetni, eggyszóval, az Agyúkat, a' mennyire csak lehet, haszonvehetetlenekké
kell tenni.
- -

n. §.
i -; v h

Rajtahajtás
•• l .

hátra felé.

•
A' Rajtahajtás hátra ,felé éppen úgy
esik meg, mint előre. A' Front Egész
Kanyarodás, vagy Front, és Szárny
Változtatás által megfordíttatik; ezen
utolsó mód, ha külömben azt a' vidék
megengedi, ezen czélra legalkalmato-

sa"bb; mivel e' szerént a' Fő és Al-Tisztek
helyekenn mint az előre való Rajtahajtásban , megmaradnak.
XXI.
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§.

Sereg.
•

Semmiféle Lovas Seregnek fem szabad > még békességben is, Elő, és Hátőrző Sereg éá oldalt Örjárók, Szárnyallók
ntlkül masírozni.
T
,
Ezen Fundamentom - regulát minden
F ő , és Al-Tisztnek elfelejthetetlenűl elméjében kell tartani, sőt ezt a'közkatonaságnak is úgy eszére kell adni,-hogy ennek követése, és megtartása bennek elmulaszthatatlan szokássá váljon.
Az Elő - Sereg nem csak arravaló %
hogy a' FŐ Sereget megnyugtassa 's bátorságában tartsa: hanem arra is, hogy a*
ellenséget felkeresse , annak czélját felfedezze, állhatatosságát próbára tegye , a*
FŐ Sereget minden lesektúl oltalmazza, an-

nak, a' rendbe szedésére üdőt nyerjen,
mozdulásait alakozza, az ellenséges könnyű Seregekkel -inderkedjen , 's azokat
hátra i'izze, a'vidék' kedvező termeszete
kitanúlása által, a' comandírozó Generálisnak vagy Ezeredes Tisztnek annak használására alkalmatosságot szolgáltasson.
A' Hátőrzök' halzonrafordítása éppen oliyan külömbkülömbféle, mint a'
környülállások' termérzete , a' vidéknek
sokféle formája, és a' comandírozó Tisztnek czélja.

/

Ámbár a' Magyar Felkelő Seregnél
a' következendő Oktatás legföképen a'
Rezerva - Századokra tartozik ; úgymint á'
mellyek kiváltképen a' szolgálat' ezen
nemének folytatására vágynák felállítva;
mindazáltal kötelességek a' Líneabéli Osztályok' minden Fő , és Al-Tisztjeinek is,
ezenn Oktatást tulajdonokká tenni, és ezt
mindenféle vidékben gyakorolni; mivel az
az eset könnyen elő adhatja magát ,
hogy az ö Rezerva - Századjai külön kül-

detnek, és azok ezen tekintetben tulajdon
magokra hagyatnak.

ír. §.
A Puskázásra vagy Csapat' Elöörzésére külon killdolt Osztaléknak Rendszabása.
Ha valamelly Osztály , vagy Század
az ellenséghez közel Frontba felmasírozott, és a' Rezerva - Századjának , eggy
SzakaíTzát , vagy eggy Szárnyát előre
küldene, hogy az az Ellenség' Szárnyailóit zabolában tartsa ; vagy ha valamelly
Sereg Csapatban masíroz, és eggy Szakaszt
Elö-Seregnek kiküld : ezen esetben a' Tiszt
3 — 400 lépésnyire az Osztály' közepe'
vagy a" Csapat' eleibe nyomói, és az első
Rendét még 100—200 lépésnyire, mint
\ Puskázókat előre küldi! Lásd a' Vll-dik
Plan. I-sŐ Fig.
A' Puskázóknak vagy Szárnyallóknak a' magok kiterjedése által az a.
b. Osztály, v gy a' c. d. Csapatnak
• Frontyát az ellenséges Puskázok ellen

egészenn fedezni kell : elszélledések megeihet félhold formában, mint az a. b.
vagy egyenes Frontban mint a' c. d.
IVlint kelljen a' Puskázóknak a' környéket használni, a' térségekenn a' sza.
bad kinézésre magos pontokat, a' magok
bátorságára mély patakokat , és tava-»
kat választani ; mint kelljen nékik magokat a' hídakonn, vagy csekély patakokonn , és szorosságokonn túl helyeztetni; vagy a' szöll(>skertek , erdőségek, '»
egyéb effclék' fedezése alatt, az ellenség előtt, elrejteni, azomban pz ellen
még is ízabadon dolgozni, mind ezeket
hasonlóképen a' VJI-dik Plán. í-sö Figurábúl lehet* meglátni.
A' Puskázóknak szúntelen mozgásban
kell lenni , hogy Őket az Ellenséges Puskázok czélra ne vehessék. Ha eggy a' Pisz*
tolyát elsütötte, tulajdon tetTzése szerént
nagyobb vagy kissebb karibában kőrílL kell
lovagolni, az alatt Pisziolyát megtölteni ;
és a' tüzelés' folytatására elkészülni. Két,
három, négy Fmbcrek szüntelen egymáshoz közel tartózkodnak , eggy vagy kettő

a' Pisztoly t mindenkor töltve tartja's ezen
három vagy négy emfrerek egymást kőlcsönössenn segíttik. , K Segítő 'Rendnek, a'
Puskázóktúl való távolsága (a' hol minden
Embernek fejenként háromhárom lépésre
kell egy mástul távúi lenni) hasonlóképen a'. Vll-dik Plán. l-ső Figurában van
kijegyezve. A' Felváltásra a' Tiszt maga
Vezeti elóre a' Segítő Rendet, és ha a
környülállások a' további előbbre nyomulást megnem engedik, Ő vezeti hátra a' felváltott Rendet a' felváltó Rendnek előbbeni helyére is. Ha az Osztály - Trombitás Hívót fúj, a' leg lőre
nyomúlt Rend a' közép felé öszve,
és az utólálló, hátulról annak háta 'megé
vonúl, ha amaz második Rend volna, emennek háta megé siet; azutánn a' formálódott Szakasz egészen megkanyarodik ,
vagy sürgető esetekben, a' midőn a' Front
elől hirtelenséggel el kellene tisztúlni ,
minden Ember különkülön, a'Front'szár- *
nyai mellett körül vonúl , és magat a*
Rezervahoz csatolja.

Hasonlóképen eselekeszik a* Líneabéli Osztály' SzakaíTza is , ha a' puska,
zásra elóre küldetik*
< \
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§.

JE lói - Serég a' Rezerva - Századat
'

' 4

ti i

Az Ezeredes Tiszt hírt ád : Vigyázz !

A £ Rezerva ElÓ - Sereggé fordít tátik !
mellyre az magát az Ütközetre elkészíti.
Az utánn következő. Comandó - szóra :

Szakaszokkal

jobbra , és balra kanya-

rodj! Mars ! az l-ső?, és 3-dik Szakasz
jobbra ; a' 2-dik , és 4-dik pedig balra
nyó^czadrész kanyarodást teszeh: a' második JVÍ <rs ! Comandó-szóra mind a'négy
Szakaszok jóbb-$ , és balra, az Osztály'
külső szárnvai felé nyomulnak grádicsos
Marsban; a' ol azutánn 'mozgó Sarkkal
jobbra, és bídra. kanyarodnak: a' 3-dik,
és 4-dJv Szaka zv)k az Osztály' közepe
előtt mintegy 100 lépésnyire öszvezárkoznak ; az i-so , és 2-dik Szakaszok pedig a' szárnyaktúl egyenes Czélt veíznek
tovább, éi magokat a' közép Szakaszok-

ra erányözzák.

Az Ezeredes Tiszt co-

mandíroz : Sor, és Rend ny ílatkozz Mars !
A' két Kapitányok a' szélső Szakaijaikkal eggy helyben állva maradnak, a'
két középső Szakaszok pedig, Soraikat,
és Rendjeket középről a' két szárny felé
annyira nyilatkoztatják, hogy azok között
el lehessen \ovagolni.
Az eisö Rend
gyorsann előre , és oldalvást nyomul,
a' második pedig,., (a' mellynél kell maradni mindég a' Fő-Hadnagyoknak), lassabban megy mindaddig, még az első
mintegy 30—go lépésnyire ő előtte el nem
haladt. Az első Rendet comandírozzák
a'középenn álló Strázsamesterek, a'másodikat pedig az előre nyomulásban ugyan a'
FŐ-Hadnagyok, a' tűzben pedig a' 17-dik
Káplárok. Ezen individuumok szünteíen
a' magok Rendeknél maradnak. Ha az
Elő-Seregek' második Rende az Osztály'
Frontjától 200 lépésnyire eltávozott, az
Ezeredes Tiszt comandíroz : * Vizyázz í

Egész Frontt il. masírozunk, ev az EtÓ->
Sereggel e!6»e menve tüzelünk! RÍ ars!
Erre a' Front az Elő-Sereggel

eggyütt

a' környülállásokhoz képest Lépést vagy
Ügetve megindul.
Ha az első Rendbéli, — 's az Orsztáiy Frontját fedező
Puskázok az ellenség' Puskázóihoz eggy
Pisztoly- lövésnyire, az az, 100-—130 lépésnyíre érkeztek, a' Strázsa-Mesterek comandírozzák az elst£ Rendnek : Megállj] Tüzelj! mellyre a' tüzelés elkezdődik , és a' Pisztolyok újra egyszeribe megtöltetnek ; azonközben a' Fő-Hadnagyok ,
a második Rendnek comandírozzak Mars!
melly is az első Rendnek Sornyilásainn
minden Ember a' maga' előemberét jobbra hagyván, általnyomúl; az első Rend
jobbrúl és balrül eggy Ló''szélességnyire
a' középfelé öszvezarkozik , mint az a'
Vlí-dik Plan. 2-dik Figarájában a' cd-nél
ki van jegyezve; a' Fő-Hadnagyok, a'
kik a' második Rendet a' 17-dik Káplárokra bízzák, az első Rend mellé állanak; ha a' második Rend ^o—vagy go
lépésnyire az elsőnn kívül haladt, és az
a a-felé kiterjeszkedett, a' »7-dik Káplárok
azt is tüzelésre comandírozzák. A'Segítő
izaka'zok, az A A-nal után nyomulnak;.

továbbá az első R<»nd újra általvonúl a'
másodikonn, a* melly az r/-felé öszvezárkozik, az első pedig a' A-felé kiterjeszked.k: mind a' két Fő-Hadnagyok a' má^ sodik Rendhez csatolják magokat ; a Segítő Szakasz ,k a' B B-hez vonúlnak. A'
Rend' Felváltása az ellenség' ellentállásátúl függ; és így lehet több ízben is ugyan
azonn a' helyenn tüzet adni, ahhol, ha a'
szükség kívánja, a'Felváltásnak kell megesni.
Az egész Front 200 lépésnyire követi az Elő-Sereget. Ha a' Tüzelésnek meg
kell szünni, az Osztály-Trombitás Hívót
fúj. Ha pedig a* környülállások úgy kívánnák , és ha a' rajtahajtó Front elől
minél elébb el kellene a' Puskázóknak tisztúlni, minden ember különkülön a' Trom/

bitaszóra , és a' FŐ-Hadnagy' parancsolatján
ra, a' mint futhat, a' Front megé vonja magát,— hol is azután a' Szakaszok magokat
formálják,,— vagy ha lehet, a' Szakaszok
magokat jó renddel mindjárt a'.Front előtt
eggyesítik. Ha a' második Rend van elöl,
illyénkor az első azonn általvonúl, mind

a' két Rendek magokat a' közép előtt
Szakaszba formálják , egymástúl elkanyarodnak, tulajdon Osztáilyaiknak Szárnyai felé vészik ügetve ütjokat, és ott
egész jobbra , és egész balra az Oszjálv'
háta megé kanyarodnak. A' Kapitányok
a' Közép Szakaszok' beérkezését elvárják ,
és mind a' két részfül megtett egész kanyarodások utánn azokat követik.
Ez
alatt a' Rezerva - Század belső SzakaíTzai
belső szárnyaikat jobbra, és balra való keresztmenés által, a' líneabéli Századok' külső szárnyaira erányozzák 30. lépésnyire ezeknek háta megett. Ha a'
fóvatik, a*
Rajtahajtásra nézve Hívó
Rezerva - Század'
SzakaíTzai, ugyanehhez tartják magokat a' belépésben is.
Lásd VII -dik Plan. 3-dik Fig.
Ha
3. vagy 4. Osztálybéli Szakaszok, mint ElÖ
Seregek, előre mennek , azoknak Comandírozása eggy Ezeredes Tisztre bízatik, a'
ki is -\z Osztály' Trombitássát magával
az Elő - Sereghez viszi.
Az ollyan Líneabéli Osztálynál , a'
inellynek Rezervája külön van küldve, a'

3-dik , és 4-dik Szakaszok fordíttatnak a"
fellyebb megírtt mőiJonn Eiő-Sereggé.
v . •1 1
•V
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Ha a' környülállások azt kívánnák,
hogy az Elől - Sereget még az "ö.előre nyomulások k'üzben Hátörző Sereggé kellen i váltóztatni ; ezeü esetben az elöl lévő
Rend kezdi, el a' hátraálást, a' Pistolyok
elsütögetése utánn. De ha ezen czélra
a" Rezervát kellene eggy álló helyéből elő
szóllítani , * illvenkor az Ezeredes Tiszt
comandíroz: VtgyáCz\ Ä1 Rezerva
Hát'
orzö Sereggéford!ttatik\
mellyre a' Rezerva
•

Század, a' szerént a'mint a' Ill-dik §-ba*i
ínég volt mondva , a' Front' eleje be nyomul, ezen Comandószóra pedig:
Sor és Rend
nyilatkozz ! Mars ! a'
két középső Szakaszok a* Sorokat , és
Rendeket, a' nélkül hogy előre nyomul
nának, megnyitják. Ezutánn comandíroztatik : Vigyázz ! Hátra huzódunk f és a*
Hatörzö-Sereggcl
tüzelünk! Első Századi

Szakafiokkal
egész jobbra kanyarodj !
Marsi továbbá Mars! Ezen : zázad a'
B-tbl a' C-hez í j o lépésnyire hátrál, a'
hol ez a' maga Comendánssa által Megállásról ést g t s z jobbra kanyarodásra co-.
mandíroztatik: mihelyt ez Frontban helyre állott, comandíroz az Ezeredes Tiszt ÍJ
Második Századi Szakaßokkilegéjz
balra
kanyarodjl Mars! Ezen egész megkanyarodásnak azért kell ellenkező oldalok
felé megesni , hogy a' hátrálásban, a'
8-dik Szakasz a' 7-dik által meg ne akadályoztasson.
A' második Század az eláó mellett
eggy Szakasz szélességny rc megyen e l ,
és annak háta megett még í j o lépésnyire
megy hátra, a'hol Frontban helyre áll, és
a' Szakaszoknak másodszori egész. balra való
Kanyarodása által a' Közhely újra öszvezáratik. Azntánn az í-sö Század ugyanezt
tészi, és így tovább.
A' Zászlót mindenkor a' hátra induló
Század viszi magával: a' Zászlótartó,
valamint a' két Fő-Hadnagyok is, mindég
a' io-dik Káplár mellett maradnak. Illyen
t

szakadatlau Kotzkás Marsban megyen véghez v^Umeliy Ezerednek , • vagy Harcz állasnak hátrálása ; — A' páros v;»gy páratlan •
Századok közíll eggy Erányúl kirendeltetik , a' mellvhez kell a' többeknek igazodni ; a' Közhelyeket szorgalmatosan megkell tartani. A' hátrálásban a' Századokkal mindég a' Rangba legudosebb Ezeredes Tiszt megy hátra.
A' Ilátörzftk

Hátra húzódunk!

ezen

Híradás

utánn;

és a' fíatórzö

Sereg-

gel tüzelünk / egy szeribe elkezdik a' puskázást; ha az elsó Rend kitüzelt, azt
a' Strázsa - Mesterek egész jobbra, és
balra megfordíttyák, és a' második Sor' nyílásainn keresztfil vezetik, ollyan formán
hogy minden a' maga útóemberét balra
hagyja: minekutánna ez a' második Rend'
háta megett 30 — fto lépésnyire egymástól
eggy Ló széllességnyire felfutott, az oda
zárkozott Fö ,- \Hadnagyok által Frontba
helyre állíttatik, és a' töltésre comandíroztatik. A' két Kapitányok is, az első
Rendel ugyan azon eggy üdoben a' magok
Segíttd Szakaszaikkal e^éi'z jobbra „ és

balra kanyarodnak, és eggyéniő távolságra
az AA-ig hátra masíroznak ; a'hol eggy
másodszori egész jobbra Kanyarodás által
a' Frontot hellyreáliítják. Azonközben á'
második Renda' cd. felé kiterjeszkedik, a'
tüzelést folytatja ; azutánn hasonló módon
az első Rendenn keresztí'.l af bb-\\tz húzódik, még azalatt ez az ef. felé kiterjeszkedik, és a'Tüzelést folytatja. A' Segítő
Szakaszok kétszeri egész jobbra , és balra
kanyarodás által az A A-túl a' második Rendel magokat a' Eß-hcz,
és így tovább
húzzák.
fia a' Tüzelésnek megkell szftnni, az
Ezeredes Tiszt Hívót fúvat, azutánn
Megálljt
comandíroz.
A' hátrahúzódó
Szazadok, egészen megkanyarodnak , az
első Század ugyan egész jobbra, a' második
pedig egész balra , és a' D-itA az első hátra maradt Század mellé az E-be felmasíroznak. A' két közéü Szakaszok a' szfeiL

rént formálják magokat V Front előtt, a'mint az Elö-Seregre nézve meg volt hatá*
rozva. A' két Fő - Hadnagyok az első
Rendekkel egész jobbra", és balra kanyri, rodnak,

rodnak, és a Front, 's a Segíttő Szakaszok között tulajdon Osztállyaiknak szárnyai felé indulnak, a'hol a' szerént tartják
magokat, mint az E1Ö-Sereg a' béhívattatás utánn, a'mint oda fellyebb megvolt
mondva. — Lásd a' VII-dik Plan. 3-dik Fig.
Az Elö , és Hát örzö Sereg ezenn
Rendtartásait, az ellenség előtt, nem így
betürül betűre; hanem a' környülállásokh o z , és a' föld .természetének minémüségéhez alkalmaztatva kell követni; e' végre ezeket nem csak egyenes térségeim ,
hanem külömbkülőmbféle vidékekenn, a'
melJyekenn csak Lovasság dolgozhat szükség gyakorolni.
C
XXII-dik

C Z I K K E L Y.
I.

§•

A kiküldött Seregnek Rendszabásí.
Ha a' Líneabéli Lovasságnak yalamelly eggyes Osztalékja kiküldetik ; a'
mellé, ha csak a' környülállások megengediü, a' Rezerva Századbál mindég annyiadatik , mint a' mennyit tesz az ö egész

Lov. Gyük, Heg.

K

'
/

erejének fele p. o. ha az Osztály kiköldßtt
Osztalékja eggy Szárnyat tesz , ehhez a'
Rezervábül eggy Szakasz kapcsoltatik. De
ha a' líneabéli Osztályriak csak eggy SzakaíTza küldetne ki , illyenkor ehhez
különös eseteket kivévénn, a' Rezervábúl
semmi sem adatik. A' Rezervának ezenn
1
Osztalékja úgymint a' melly az egész Seregnek egy harmad részét tészi , az egész
kiküldött Sereg' erejéhez képpest, Elő
és Hát örzö Sereggé, vagy E1Ö - Sereggé ,
és Oldalőrjárásra, vagy pedig mind a' három
féle szoleálatra fordíttatik , hogy ennél
fogva a' Sereg tökélletes bátorságba helyheztethessen.
IL

Ä

s•
kiküldött apró Tsoportoknak Felosztasa, Rezerva Osztalék nélkül.

Ha a' Líneából eggy, p. o. tizennyolcz^
Sorbíil álló Szakasz magányossan kiküldetik, ennek tizenkét Embert, eggy tizenöt
Sorbül álló Szakasznak tíz Embert, eggy tizennyolcz emberrel kiküldött Strázsame-

Bteínek hat Embert -9 és eggy tizenkét Emberrel kiküldött Káplárnak négy Embert
kell, E1Ö Hát, és Oldal őrzőkké fordítani.
Ennek a' Sereg' fedezésére rendek
eggy harmadrésznek Felosztását, eggy AlTiszt' aljától fogra, egész az Osztályig
világosan meglehet látni a' VIII-dik Planumbúl.
A' Káplár két Embert rendel ki ElőSeregbeti , egyet jobbra, és egyet balra»
Oldalőrjárásra; ezek nyolczvan 's százlépésnyire küldetnek előre, és a' két oldalak fele,
azon nyólcz Emberektől, a' kik formálják a'
FŐ-Csoportot. A* Káplár a' Rend közepe
előtt vészen állást, és ezenn módonn indul meg Csoportjával, a' melíynek a'
Mars - nái egyebet nem comandíroz :
Ezeknek az előre, és oldalra kiküldött
embereknek, a'Mars] közben, a'Fő-Csoportot szemmel kell tartani, az altul való eredeti távülságokat
a' mennyire
csak lehet rrteg kell tartani. Ezeknek kötelességek , mindent , a' mit csak az ellenség felül észre vesznek, a' Káplárnak,
haladék nélkül megjelenteni, valamint
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azt is, ha olly szembetünő akadályra buk*
kanak, melly őket a' reájok bízott dolognak végre hajtásába meggátolja ; nékik
Feltételektől mind addig el nem szabad
állni, még csak viíTza nem hívattatnak.
Lásd a' VIII-dik Plan, i-ső Fig.
A'Strázsamester ElŐOrzésre két embert,
oldalt Orjárásra hasonlóképen kettőt, eggy iket jobbra másikat balra küld;Hátőrzésre is kettőt rendel ki. Lásd a' VIII-dik
Plan. 2-dik Fig.
Egy magányossan küldött Szakasznak,
már az akár a' Líneábúl, akár a' Rezerva
Századbúi légyen, ha az p. o. tizenkét Sorokbúi áll, mindenik szárnyrúl, és mindenik
RendbÜl, mindöszve lehet tíz embert comandírozni, minthogy annál három Al-Tisztek is vágynák. A' jobbszárnyra eggy Káplárbúi, és négy közemberbül. álló E1ŐSereg állíttatik ezek mellé két Ember jobbra , kettő pedig balra való Oldal Örjarásra, és ezek mellé két Ember Hát Őrzésre.
A* többi a' szerént esikfneg, mint a'Káplár, és Strázsamester felül meg volt hatá-

rozva, és a'mint a' VIII-dik Plánum 3-dik
Figurájában ki van jegyezve.
,

-

'
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Á Rezervának Felosztása, midőn az a
kiküldött Seregeknél Elő, és Hát
őrző Sereggéfordíttatik.
A' Líneabéli Osztálynak eggy Szírnyához a' Rezervábúl eggy Szakasz adatik.
Ehhez képpest a'Jobbról álló Század első
Szárnyához, a' Rezervának elsó SzakaCza;
a' második Szárnyához annak harmadik
Szakasza; a' második Század első Szárnyához a' Rezervának második SzakaíTza,és annak második Szárnyához, ennek negyedik
SzakaíTza adatik. A'Rezerva a'jobb szárnyra állíttatik eggy Rendbe, csupánn csak a'
Tisztel maradó nagyobb Osztalék marad
két Rendbe.
Minekutáfina a' Strázsamester az El-,
osztást elvégezte, a* Jelentést a' FŐ-Hadnagynak, e' pedig a' Kapitánynak megteszi.
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Az Elindulás' módja ?' számok szerént , a' VIII-dik Planum 4-dik Figurájában van kijegyezne.
Az Elő Sereg követi a' jobbra menő
Oldal Orjárókat, ezutánn a' Szárny, és azutánn a' balra menő Óldal Ö rjárók következnek , a' Hát Őrzök bérekesztöleg mennek.
Az egész Sereg'Elindulását, a' Kapitány comandírozza a' vidékhez, 's önnön
Szándékához képpest. A' Comandószó a' vidék minémüségétül függ, átaljába a' Comendáns az Előlőrzők Főcsoportjának Eleje,
és így ezenn esetbe az első Szakasz előtt
lovagol, az ő helyére áll az első Káplár,
a' Trombitás a' második Rendbe megyen.
A' több Rendtartá§ok megegyeznek
azokkal, mellyek a'Szakaszra nézve mondattak ; hanem azt kell még megjegyezni,
hogy azon Seregnek , melly E l ő , vagy
Hát Őrzőül, a' Szárnyak fedezésére ki van
küldve önnön bátorságára nézve, tulajdon
erejéhez képpest, ismét kell néhány embereket előre vagy oldalt kiküldeni.

Ha egy Líneabéli Század, a' Rezervának egy Szárnyával kiküldetik, ezen
esetbe, az Elosztás alatt a' Fö-Hadnagy a'
maga SzakaíTza ; a' második Kapitány pedig
a' Szárny közepe előtt vészen állást.
Az ElindiUás a'VIII-dik Plánum ,5-dik
Figurája szerént esik meg.
Egv egész Osztály, az egész Rezervátúl kísértetik. Ha az Osztály bálra indult illyenkor a' Rezerva bal Szárnya Elő
Seregnek fordíttatik a' Kapitány a' FŐlíadnagyot a' maga SzakaÍTzával kiküldi $
ez ismét eggy Káplárt hat közember«;
rel Elő Seregbe kiküld ; a' Kapitány helyét,
az első Rendben (ki hogy az egéíTzet könnvebbenn végig láthassa , a' második Szakasz előtt vészenn állást) a' Strázsamester
pótolja ki. A' jobb Szárnynak más két
SzakaíTzai kétoldalriíl mennek, a*mellyek
is, az eggvik Rendet tulajdon bátorságok
végett, Előlőrzésre , és| oldalt Őrjárásra kirendelik. Illyenkor Hát őrzésre eggy Káplár
hat nyolcz közemberrel elegendő Lásd a'
Vili dik Plánum .6. Fig.

Mihelyt az Elö Sereg' legelöl menő
két közemberei ellenségre bukkannak,
egyszeribe Jelentés tétetik, felfelé egész a*
Kapitányig, a* ki minekutánna a' dölog
mivolta felöl meggyőződött, a' Jelentést
az Osztály Comendánshoz küldi. Ez ha
a' sztikség kívánja, az ElŐlörzöknek egyszeribe Segíttséget küld, az OsztálytFrontba formálja , különössenn pedig az oldal
Szakaszokat haladék nélkül tudósíttatja; egy
vagy két Szakaszok , a' szerént a'mint a'
környülállások kívánják Puskázásra előre
küldetnek.
IV. J .

Az Oldatok' fedezése,

a Rezerva által.

Ha eggy, középrül Fél Századokkal
indult Osztály Csapatba masíroz, az ellenség pedig leginkább annak jobb Óldalát
fenyegeti, illyenkor ElŐŐrzésre elég eggy
Szakasz: az ellenséghez legközelebb lévő
óldalt; ellenben, annál inkább szíikség fedezni ; azért is a' felé eggy Szárny küldetik ki; a* második Kapitány az első SzakaíTzal a' Csapathoz legközelebb marad ,

és egyszersmiüd a' tőle jobbra oldalvást
távolabb küldött Fö-Hadnagyhak Segíttségül szolgál a' ki ismét a' 16-dik Káplárt
hét emberrel magáiul jobbra, ez ismét két
embert jobbra még távolabb kiküld.
Ezek az Óldal Örök mindaddig illendő távolságra mennek, a' Csapattül még
valamit az ellenség felül észre nem vésznek ; és az eggypsséget közemberek
által balra feltartják. A' FŐ-Hadnajry, a'
Rezerva bal Szárnyának 4-dik Szakaflzával,
az Hat őrző Sereget formálja, és egynehány Embert előre, és az ellenséges Óldal
felé kiküld.
A' Csapat bal Óidala felül elegendő egy
Al-Tiszt, hat vagy nyolcz közemberrel.
Ha az ellenség a' Mars közben magát,
a' fedezett Óldal felül mutatja, a' Rezerva
Szárny jobbra kanyarodás által egyszer be
Frontot formáll; a' Csapat tüdósíttatik a'
történt dolog felül, és a' további Intézetek a' környülállásokhoz képpest tétetnek
meg. Lásd a' VIII-dik Plán, 7. Fig.
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^T Rezervának a' Hátraálásba való használása.
Ha valamelly Osztály az Ütközet utánn,
vagy nagyobb számú ellenségtül nyomattatvánn, 's hátúlrúl fenyegettetténn magát viflszahúzza ; illyenkor annak Zárt-Csapatot kell formálni , a'midŐnn Előlőrzésre
Csak eggy Al-Tiszt hagyattatik hat vagy kilencz közemberrel. Két felül oldal Orjárásra
rendeltetnek az i-s6 és 3-dik'Szakaszok ; a'
2ártt-Csapat hátúlrúl, bizonyos távúiságra
állíttott Ál-Tisztek, és Közemberek által,
szorgalmatossan őriztetik,
Hátórzésre egy egész Szárny marad ,
a' Kapitány a' 2-dik SzakaíTzal, a' Csapat
megett megyén, ezt követi a'FŐ-Hadnagy
a' maga Szakaíszának hátra lévő részével,
a' ki egy Káplárt négy emberrel, 's ez ismét
két embert hátra hágy. Ha az ellenség kőzelítt , erri'il a Hát őrzök Kapitánnya, az
Osztály'Comendánst egyszeribe tudósíttja,
hasonlóképpen tudósíttja Ö a két Óldal
Őrző Szakaszokat is; erre az Hátőrzők, va-

,

lamint az Óldalt fedező Szakaszok is, egész
kanyarodás által Frontot formálnak az
ellenség ellen , és mindent elkövetnek,
hogy az ellenséget a' Csapat kergetésébenn
megakadályoztassák, vagy legalább mindaddig feltartóztassák még a' Csapat magát viílza felé nem formálta. Az Osztály - Comendáns egyszeribe illendő köztávúlságokat vétet
a' kanyarodásra ,
hogy a' Vidékhez képpest az pllenség ellen Frontba fel lehessen masírozni, és azt
be lehessen várni. Lásd VIII-dik Plan,
7-dik Fig.
Közönséges regulául szolgál.
1-ször. Hogy az Elő Óldalt, — és Hát
Örzo Seregekben lévő Individuumok az el*
lenséget nagy gonddal felkeressék, azt mindég szemmel tartsák, és minden csekély
, történt dolgot egyszeribe jelencsenek.
2-szor. Hogy qilnden kiküldött Sereg,
a' maga' Tőke Seregével szüntelcn eggyesülve maradjon.
3-szor. Ha az Ellenség azt megtámadja , hirtelenséggel formálódjon, az ellen
egész erőbftl dolgozzon, 's a' Megtáma*

*

dásnak bátor mozdulásokkal igyekezzen ellentállani, és a* helyet mind addig álhatatosan megtartani igyekezzen, még a' Fo Sereg
magát formálhatja, és Segíttséget küldhet
tlöre.
,
* A' habózó kétségeskedés , annyival
inl ább azüdö előtt hirtelenkedve tett Hátrálás néki bátoríttja a' megtámadó Ellenséget; a' bátor elszánás ellenbe elcsüggeszti azt, és rendszerént a' nagyobb számií ellenséget is hanyatlásra kényszeríti.
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Síivel
ellenség előtt megtörténhet
hogy a' Vide'Khez képest Lovasságot e's
Gyalogságot ugyanazon Ezeredes Tisztnek Kormánnyá alatt szükség eggyésíteni p. o. valayaeUy Batalion - Comendáns alatt egy, Batajlion . Gyalogsággal
eggy Század vagy Szárny Lovasságot kiküldeni; minthogy továbbá az is gyakran
megeshet,hogy vagy a* Lovasság' vagy «
a\ ; Gyalogság' , Comendánsa üdosebb a*
Rangban : ezen okokra nézve legfőbbJeepen az Ezeredes- Tiszteknek ügyekezjü.kell azonn, hogy a' Lovasságot és Gyalogságot eggyütt, akármelly Vidékben
cs Környtilállásokban is tudják vezérelni.
Erre való nézve ezen írásban ,
melly a'Hadi forgásoknak Vide'khez való
alkalmaztatását tanítja i a' Seregek' ke't
NemeirfU néha eggyütt, néha külön lett*
az e'rtekeze's.

A' Seregek' Comendánsainak tökélletesen tudni kell magokot azon Vidék«»
ben orientálni inellyben a' Sereget gyakorolják; vagy a'mellyben Hadiforgásokat tesznek. Jó előre tudósításokat kell
öszvtszedrü , hogy ezekből átaljában
kitudhassák , mellyik nemeVel a' Seregeknek 'munkálkodhatnak azon Vidékben. A' Batalionnak, Lovas Osztálynak,
vagy akármelly öszvetett Seregnek leglső kiállításától fogva "minden mozdulását ügy kell inte'zni, minthá valósággal háborúban volná. Az ellenséget olly
közel kell képzelni , hogy az káros
következe's nélkül lé^kissebb vigyázatlanságot se tehessen; e mellett semmi
habozásba, határozatlanságba, üdővesztegetésbe: valamint más részrül semmi
hirtfelenkedésbe', vagy az eggyszer tett
Tendelések megváltoztatásába ne essen.
Minthogy semmiféle Seregnek seni
kell Elő és Hatőrzők , valamint Oldalörzök nélkül is masírozni; a' körinyü Osztály , e's a' Lovasságnál a' könnyű Szá*

£ad ezen szolgálatokra kirendeltt Tisztjeinek és Altisztjeinek jól értésekre kell
adni , hogy fó gondoknak a' Vidékkel
való közelebbi megösmerkedésnek kell
lenni; hogy az Elö - Seregnek és az Oldal őröknek a föld tulajdonságira épen
ollyan figyelmeteseknek kell lenni , mint
magának az ellensegnek intézeteire, és
mozdűlásira.
A' Batalion Eleje előtt egynehány
száz lépésnyire masirozó Seregnek , a'
kik a' magok Oldal-Őrjáróikat jobbra,
e's balra kiküldötte'k, — minden akadályokat nagy szbrgalmatossággal fel kell
keresni, a'mellyekcsak azutánnokmenő
Batalionnak eleibe adhatnák magokat, p.o.
A' Batalion Fél Kompániánként Csapatban
az Országútonn masiroz , mellyenn eggy
meredek árok vág keresztül , az árok
felett lévő hid csak hat lépe's sze'lességű;
ezt a' legelső Orjárok közül eggy haladék nélkül jelenti az ElŐ-Sertg' Comendánsának ; ez ugyan azon szempillantásban meg szemléli a'Szorosságot, e's a' Jelentést eggy biztos Altiszt által egyszeribe meg küldi a' Batalion-Comendánsnak.

t

Eggy az oldalra kiküldött Csoportok
közül, mellyek jobbra, és balra egynehány száz lépésnyire a' Batalion' oldalai mellett hüzódnak , reá talál az Országúttúl , mellyenn a' Batalion utaz,
nem- meíTze eggy Mocsár' kezdetére , a'
melly előre vagy oldalt terjed e l , és a'
Batalionnak ezen oldal felé egész Hézakokkal Frontban való Felmasirozását
lehetetlenné teszi ; ezen környülállás
felöl a' Jelentést egyszeribe a' BatalionComendánshoz kell küldeni.
Eggy Oldal Orjáró sok friss Lopat-.
kó - nyomot vesz észre, a' legközelebbik erdő felé, ezen üjságot egyszeribe jelenti, 's a' nyomokat előre vigyázva tovább nyomozza , még az alatt a'
Batalion - Comendáns , a' nélkül hogy
a' Csapat-IV^irsát félben szakasztaná, magát valamelly ellenséges Lesre való bukkanásra készen tartja. —
Továbbá
ha a' -Csapat igen magas hegyek között
soronként, vagy igen keskeny gyalog
ösvények miatt imitt amott egyenként masiroz, az Elő Sereg mindenre, a' ml

v

az ökct követő Csapat* útját megkönnyebbítheti ,
szorgalmatosan figyelmezvén,
eggy erdős hegytetónn túl észreveszi,
hogy ott a' Hegyeknek tér e's tágas hátok van , a' mellyenn Osztalékokkal akadály nélkül lehet , azon pontra a'
mellyre volt intézve a' Csapat' Marsa
eljutni ; ezen Jelentés által a' Csapat*
útja talán eggy fél órával megrövidíttetik.
Ezen példákat, kivált ha az ellenséget közel tefízük fel, még tovább is
ki lehet terjeszteni. Itt csak egynéhányak hozattak fel, hogy világossá tetessen, melly elmulathatatlanúl szükséges
légyen , a' könnyű Seregeket még a'gyakorlásokban is egyenetlen vidékekenn formálni e's tanítani, Híjába vár a' Comen- *
dáns a' maga' Elö-SeregétÓl, e's az OldalŐrjáróitól hiteles, e's helyes Tudósitáso-.
kat az előre, és oldalra fekvÓ vidékfe
l ö l , ha a' §ereg békességben meg nem taníttatik , mint kelljen ezen foglalatosságot okos éflzel, és józan Ítélettel folytatni.
v k
*
—

Mentül egyenetlenebb , e's akadályokkal telyesebb a' vidék; annál több
Örjárókat kell az E1Ő, és az Oldal-Őrzök közül kiküldeni. A' vidék' megitélése're, és visgálására nem minden Embertlehet eggyformán használni. A'Kompánia-Comendánsoknak fo gondjoknak
kell lenni , hogy az ollyan embereket
megesmérjék, a' kiknek erre. természeti
tehetségeit tökélletesíteni lehet, és ezeket
az ElÓ, Hát, és Oldal - Őrzök közé illendoenn fel kell osztani.
A' Puskázókat a* Vidék' Őrjáróit
nem kell egészen ugyanazon eggynek
tartani: az első az ellenségét felkeresi,
e's a' Föld* tulajdonságát a' maga hasztiára, az Ellenségnek pedig kárára fordítja;
az Orjáró ellenben mind a' vidékre mind
az ellenségre v i g y á z , az elsőnek hasznait, és akadállyait az utóisónak pedig a'
FŐ sereg ellen való szandékját megítéli , és' mindenről hirtelenséggel tudósítást teszen.
Érkezhet a' Sereg ollyan vidékbe,
mellyet a'lakosok' szava utánn nemigen
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akadályosnak lehet tartani, e's a' hol
nappal csak keve's Örjárokra van szükse'g, de ha a' Sereg az illyen videkenn
éjszaka, e's ködös időben litaz, az ellen-,
ség pedig előtte van, vagy legalább annak közellétét gyanítani lehet , nem
csak több , hanem a* legalkalmasabb
Örjárókat kell kiküldeni, a' kiket Puskázok által föükség segittetni.
A' mellyek eddig mondattak , azok
egyformánn tartoznak a* Gyalogságra és
Lovasságra ; a 1 hol a' Sereg' ezen két nemei egyesülve vágynák , a' Vidék minémüsége'nek szemre vevése határozza azt
meg, mellyik Seregnembol kell nappal
eggyik vagy másik oldal felé, több vagy
kevesebb Örjárókat küldeni ? Éjszaka ,
e's ködös időben pedig mindég tanácsosab a'Gyalog , és Lovas Örjárókat eggyesíteni; annyival inkább, mivel a' Könnyú gyalogságnak ki kell tanitatva lenni , hogy a' Ló' farára fel tudjon ugrani és a' szükséges esetekben a' Lovassággal egyforma sebességgel hátrálni-

Eggy Batalion vagy Osztály-Comendánsnak gyakorlott szemmértékének kell
lenni. Neki nem csak tulajdon Seregé*
nek Frontban való Felmasirozására j 's
egyéb mozdűlásira megkívántató szükséges helyről kell helyesen ítélni; hanem
az Ellenségnek, és Agyúknak távűlságához is tökélletesen hozzá kell vetni: az
Ő Mértéke a' Frontban álló tulajdon Seregének szélessé'ge; ezzel öszvehasonlítva kell néki szoros bizonyossággal meghatározni ,.hogy á' vidéknek ez, vagy
amaz alkotó része kétszer, háromszor,,
négyszer, vagy ötször van e távúlabb
a' Bataliontűl, vagy OsztálytűI; ha ezen
izem mértéket tökélletesen tulajdonává
nem teszi, -csupán csak vak szerencse'bül fogja a' legalkalmatosabb mozdulást
választani; talán korán, — midőn még
idő lehetett volna valamelly hasznos
fekvésnek elérésére;—vagy igen késön^
midőn már az ellenség nyakánn van, és
minden kedvező kornyülállá«okat kezéből kitekert, fogja formálni a 1 Sereget.
Állandó mértékül, mellyet minden Eze-

redes Tisztnek'" szüntelen szeme előtt
kell tartani, fel lehet venni a1 300 lépést; ezen mértéket által kell rakni, és
igy kell rnagát szorgalinatosan gyakorolni a' Tárgy' kétszeri, háromszori,
négyszeri, ötszöri távúlságának megítélésében.
Ha a'Comendáns magát minden vidékenn orientálni tudja, ha helyes szemmértékkel bir, az Örjárók' jelentéseire
figyelmetes bátor szivvel, és magát feltalálni tudó Lélekkel fel van ruházva,
-ügy nem felhet akármicsodás vidékenn ,
akárn ife'Ie ellenséges
esetekben is ,
hogy zavarodásba jöjjön: de ha ö csupán csak a' Fö seregre figyelmetes; 's
a' magi'Rczervájának, Könnyű seregeinek, Ágyúinak, és Lovasságának alkalmatos haszonra fordításárúi elfelejtkezik , ugy a' szolgálatnak igen nagy
kárával áll a' maga' helyénn.
Az alatt- valók felette hamar, és többnyire igen
helyesen megítélik Comendánsok' tulajdonságait, 's hozzája való bizodalmok azon mértékben nevekedik, vagy

száll alább, a' mellyben a' fellyebb
számlált tulajdonságokat benne feltalálják.
''
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Ai ellenségnek közellétéhen való Marsról.
Mentül szabadabb, kevesebbe akadályos , e's egyenesebb a' vidék azon
út' hoíszában , mellyenn a' Sereg roasiro«»
z i k , annál nagyobb szorgalmatossággal
eggyütt kell tartani a'Líneabéli Bataliont,
— a'Rezervát — az Elö és Hát, vagy Oldal-Őrzőknek ki nem küldött könnyű Seregeket. Valahányszor a' vidék' természete megengedi, a' Sereg Fél Kompá-.
niánként masiroz, e's legalább a' FélHézakot megtartja.
A 1 legszükségesebb mozdulások közé , .tartozik kétség kivűl a' megfordított szárnyal, és Frontal való Felkanyarodás , és sürgető esetben , az ellense'gnek , mintha a' Sereg igazi rendben állana , eltökéllett megtámadá-

sa. p. o. A' Sereg Fél Kompániánként >
Fél Hézakkal masírozik , és annak hirtelenséggel a ' j o b b , vagy bal, vagy mindenik oldalra Frontba kell formálódni;
egész Hézakot venni idő nincs: tehát egyszerre comandíroztatik: Vigyázz]
Sza-

kajtónként , két Hadrendbe
dunk! Jobbra, vagy Balra

felkanyarokanyarodjl

Mars! Ha a' Felkanyatadás jobbra ésik,
ilyenkor minden páratlan Szakaszok az
l-ső e's minden pärosäk balra elfordít»•••'c
'í.
• '' t\
'
•t *
va a' iz'-dik Hadrendbe esnek. Ha az el*
lenség mind a' £ ke't pídaí felől mutatja
magát , az i-so vagy a' 2-dik Hadrend
egészen megfordul, és egyszeribé tüzel,
vagy bajonéttal rohan az ellenségre.
A z előre Frontba ;í foráiálÓdás légsebéssebben végbe megy a' Zártt - Csapatba
zárkoiás által, és még sebesebben , ha
a' Rendbeállás' tökélletességére Remr te«
kintvén, a' Sereg egyszerre mind a'két
szárny felé felmasiroz. A' középről FélKompániánként való elindulás által az
, eredeti Frontot újra viísza lehet állítani.
Az illyea vidékem*« igen sok Örjárókra f

és Puskázókra nincs szükség.; de ezeknek
ollyan embereknek kell lenni, a' kik
éles szemekkel birnak, fákra mászni, az,
épülettetőket, és tornyokat meghágni,
és a' vidék' tulajdonságait meg tudják Ítélni- A'Lovas Puskázóknak gyorsan meg
kell ítélni, hogy az előttük, vagy oldalaslag fekvő vidéknek mellyik porijaiéul lehet szabad kinézések t ; általjában
az egész vidéket helyesen körül keM
nézni, és arról a' jelentést vjflza meg kell
tenni.
Az^Ö.ijátók viréhány Puskázok
által kisértetnek, a 1 kik a1 vidéket kifúr-,
készik, kivált ha a' mezobep magos gabona áll : ezen Embereket gyakran fel
kell váltani,, mivel'sokára elfárasztatná-.
nak, 's • kötelességeket restül tellyesitenék.
A' hol a' vidék tágas és erdőségekkel, vagy Cserékkel van elborítva $ az
Erdőnn vagy sürüségekepn keresztül vezető szekér, és gyalog utakat elörq a vagy,
300 lépésnyire ki kell visgáitatni, de ez által a' Sereg'útjának legkissebbé sem kell
megakadállyoztatódni.

/
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Ezen Örjárók, a' Hátorzókhöz csatolják magokat, e's az Elö , és Hát-Örzo
Seregbéliek a''Könnyü. Osztíüybeli em' berek által időről időre pótoltatnak
ki. Az jllyen vide'kekenn; az ellenséges lesektől való tartásnak soha sem kell
a' Batalion* vagy Lovas Osztály' sietős
útját legkissebbé is tartóztatni.
..
A* • Batalion- Comendánsnak , ha Ő
a'.Sereggel az ellenséghez közel útaz,
az ellenség lesejre való bukapására szüntelen ke'szenn kell magát tartani. IlJyenkor Ó a' 3-dik Rendből formáltt RezervaOsztályt, Zártt, - Csapatban ellenség'
Frontja ellen , a könnyű- Seregeket pedig annak oldalaira fordítja. Ha a' Lesből kirohanó ellenség magát az oldalak
felől mutatja, a' Líneabéli BataliontFelkanyarodás által Frontba formálja > ha
mindgyárt ennek elforgatott szárnyakkal
kellene is megesni 3 eggy Osztállyal a 1 Rezervát segíti, a* más' Osztállyal pedig
eggy második Rezcrvát formál. Ha az

ellenség mind a 1 két oldalrdl mutatja magát, ezen esetben á' Comendáns gyorsan két Hadrendet formál, és a* Rezervával, 's a' Lineabéli Osztállyál az ellenséget jobbról, es balrűl támadja meg.
Ha az ellenség Líneá^ban van, illyenkor a' Zártt -Csapatoknak á' lineánn keresztül kell rontani, e's az ellenséget oldalokrúl, és hátalrul megtámadni. Ha ez
az erdobül vagy Cserébűi kifelé tüzel,
egész Frontal, és bajonettal kell az erdőnek néki nyomulni ^ la' könnyű Seregeknek mindég fedezni kell a^ megtámadd
nép"oldalait, mir azok akárZártt-Csapatban akár Frontban légyenek. Ha az ellenség hátűlrúl a' Hátőrzők felöl mutatja magát nagy erővel , és ha mind a 1 Rezerva - Osztályt , mind pedig a'Könnyűi
Seregeket szükség segíteni; ezen esetbeft
a'Batalion- Comendáns parancsolja a' Líneabéli Batalionnak, hogy a 1 megfordított
Frontal, a'szerént a* mint a'vidék magával hozza, Osztalékokkal vagy Zártt-Csapatból való masirozás által a' középre
Frontba felmasirozzon, és eggy Osztálly*

»

jyál a* Rezervámk segítségére haladék
hélkül előre nyomuljon.
Ha két egymás mellett állott Batalionok , tulajdon közepekbűi Fél Kompá. niákkal indultak előre, 's annak utánna
jobbra kell a' Marsot venni; — a' középbűi előre indult Fél. Kompániák mindenik Bataliönba azon módra jobbra kanyarodnak mint külomben a'Csapattal való Marsba Izoktak; a' második Bátalion
következendő Fél Kompániái ugyan azt
teszik, há^azon helyre v jönnek mellyen
az első Fél Horiípániak kanyarodtak ,
tnelly által ezen két Batalionok eggy
Csapatot formálnak, — midőn az formálva vari a' második Batalion' Comendánsa tulajdon Batalionnyát Mars közben
kettős lépésekben az elsohez Fél Batalion* Hézakra zárkóztatja.
Így annak
.uránná ha szükséges,, lehet a' középbúi
indúlt Fél Kompániák jobb szárnyával
jobbra" Frontba felkanya/odni, a' bal
lzárnyal pedig a' Front megett felmasitözni, mivel a' második Batatalion' bal

J>
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szárnyának is elegcdendő Hézakja lesz a'
Fclinasirozásra.
A' Batalionok között kiszabott rendes Közhelyet azomba a' fellyebb említett zárkozásban is meg kell tartani.
Balra ez ellenkezőképen esik meg.
Ha pedig ezen ke't Batalionoknak a' Csapat Elő eránnyába kellene egymás mellett felmasirozni* — Megállj!
coman«»
diroztatik és tulajdoa Comendánsának
Comandója utáh mindenik Batalion a'
jobbra és balra való Kiterjedés által középre felmasiroz. Annak utánna az első
Batalion megáll , a* második Batalion
Szakaszokkal vagy FélKompániákkal balra kanyarodik, annak utánna a* Marsi
Mars í Comandöszó után. annyira nyomul előre még tulajdon utolsó Osztalékja az első Batalion bal szárnyát és a' Batalion Közhelyet, meg nem haladta ; a'
hol az megáll és jobbra felkanyarodik,
és az első Batalion Frontjában haladék
nélkül be lép<
' •
Ha az ellenség háromlzorta, vagy
még többszörte is erősehb ; — mel-

. —
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' lyet bizonyosan jó elóre észre lehet
venni, és a'midőn nem a' Hatőrző, hanem az Előseregnél kezdődik a' Csata, ezen esetben a' Lineabéli Batalion hátrafelé Négyszeget, a' Rezerva-Oíztály és
a' könnyű Seregek pedig Zártt-Csapatokat
formálnak, mellyek jobbja és balra, a*
Negyszeg' hátulsó szegeletére húzódnak ;
ez pedig őket oldalai által fedezi; mihelyt a' könnyű Seregek jobbra vagy
balra vagy mind a' két oldalra, valami Erdőt , vagy ' hoíszan tartó Cserét,
vagy akármiféle fedező vidéket elérnek , abba egyszeribe bévonulnak ; a'
Négyszeg hátrál ; 's annak útját a' Puskázok fedezik, mind addig még csak valami kedvező állásba nemjút, a'mellybűl Megtámadást lehet kezdeni.
Ha a1 Sereg békességben ekképen
gyakoroltat!k , úgy az ellenség előtt
minden bizonnyal legnagyobb rend , —~
rettenthetétlenség és bátor elszánás fog
íhindén Osztale'kokban uralkodni.
i
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Ha a' Gyalogság mellé eggy Szakád Lovasság van rendelve, ezt a' tágas vidékekenn mindég a' Sereg' eleibe kell altffiffü. A' Comendánsnak ízűntelen szeme előtt kell azt tartani , hogy
ha az Ö Serege Hczakokkal való Csapatban áll, vaty masiroz , a' Csapat' oldalai a' .legerősebb > annak Eléje és
Hátulja pedig a' leggyengébb pontok,
A' Lovasság, ha a' vidék kedvező, gyorsabban formálja-magát Frontba, mint a'
Gyalogság ezért a' Lovasságnak a' tágas
vidékekenn többnyire elöl kell lertni.
Ha a' Csapat' oldalai megtámadtatnak , a' Lovasság az ellenség' oldalába
kanyarodik ; ha pedig annak Hátulja támadtatik meg , ezen esetben az ha az
Szakaszokkal indult , egész jobbra kanyarodik
és magát a' Lineabéli Batalionnak, melly a' középre Frontba felmasirozott, eggyikvagy másik szárnyára
formálja, hogy onnan az ellenség' rendjébe beronthasson; ha a' környék igen
keskeny volna , illyenkor a' Lovasság'
Osztalckjai egész jobbra megkanyarod-

-
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nak, és 50 lépésnyire a* Gyalogság' há- „
ta megé masíroznak, ez pedig a' Felmasírozás után illendő nyílásokat hagy
a' Lovasságnak a' keresztúl nyomulásra.
Ha a' Lovasság Csapatban teszi a'Megtámadást, ezen esetben azt a'Gyalogság oldalrűl kiséri Frontban vagy pedig| ZárttCsapatban. 1 ' . .
••
/
Mind azok , a' mellyek eddig az ellenséges Lesekről mondattak , hasonlóképen tartoznak azon esetekre is, ha az
ellenséggel, Mars közben öszve találkozunk , — vagy ha a 1 Csapatjaink, kfezűlvalamellyikre rábukkan , vagy pedig
valamelly oldalútrúl Csapatunk' hátulja
felé felkanyarodott.
Minden Batalionnak legfellyebb négy
minuta alatt kell magát a' középre formálni. .
Es így a- legkülsőbb Puskázóknak
legalább is 500 lépésnyire előre kell
mindég lenni.
Mihelyt a' Comendáns az ellenség*
közelgetése felől Jelentést veszen , a' Lovasság egyszeribe formálja magát, a' kön/ 1
.
-. ]

/

pyű Seresek annak oldalait fedezik; a!
Comendánsnak pedig, előre kell sietni, .
ho^y az ellenség'útját, vagy állásátmegitélhesse; ezen megitéllés nélkül a' Batalion Felnjas-irozctsa helytelenül eshetne.
Az ellenség vagy fel van már Frontba masírozva , vagy pedig még Marsban vari:
az első esetben , ha az fel van masírozva,
és megtámadásunkra előre nyomul, ZárttCsapatokkal kell annak lineájánn keresztúl rontani. Az Osztályok egymástül elválnak , két Zártt-Csapatot formálnak, mellyek a'Lovasság' szárnyai mellett húzódnak el. A' Rezerva Frontban masíroz, és
azután eggy helyben megáll. A'könnyű
Seregeknek fele eggyenként puskáz a' Lovasság' Frontja előtt, a'másik felepedig
a 1 Zártt-Csapat'oldalaira húzza magát: Lo' vasság, Gyalogság egyszerre ront az ellense'gre , a' nélkül hogy azt bevárná; csak
hogy a' Comendánsnak a' helyes üdőpontra jól kell vigyázni , hogy a' Sereg
elfulladva, vagy rendetlenségben ne er;
kezzen az ellenségre.

Ha az ellenség bennünket hely T
ben vár b e , ezen esetben , kivált ha
annak Frontja előtt akadályok volnának,
az egéfiz Frontal való Mars káros lenne.
Az Orjáróknál, és Puskázóknállévö
Tisztek' Jelentéseinek : nem külömben
a' szemmértéknek kell azt a' pontot hirtelenséggel meghatározni, melly felé kell
a' Csapatot intézni. A' Lovasságnak,
és könnyű Gyalogságnak védelmezése
alatt, mellyek ezen esetben az üt' fedezése végett pagy részént eggyenként puskázásra elszélesztetnek, gyakran legkönnyebben el lehet a' fel vett pontot Soronként való Mars e's a' Hézakok , megtartása által érni.
Mihelyt a' Sereg
a' Megtámadás pontjához közelit ha a'
Vidék megengedi két Hacjrendbe felmasiroz ellenkező esetben pedig két ZárttCsapatba zárkózik, és a' Megtámadás
pontjánn rohanással rajta hajt. A'RezervaPsztály a' Zártt-Csapatnak háta megett áll
illendő távolságra; a' Lovasságnak, és
könnyű Gyalogságnak eggy része az ellenség' Lineáját tartja szemmel, és az

";:
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Foglalatoskodtatja; a' más része pedig a
megtámadás' pontja fele' vonúl , hogy
annak Segítségül szolgáljon, vagy ha a'
Megtámadás rofTzúl ütne ki, a' Hátrálást fedezze.
Ha a' Sereggel ágyúk is vágynák,
a' Comendánsra kell bízni , hogy azokénak elhelyeztetésére a' legalkalmatosabb pontokat tetszésé szerént válaíTza ki.
A'Megtámadást a'hol csak lehet mindég
nekünk kell kezdeni , 's mindenek felett azonn kell ügyekezni, hogy az ellenségeságyútanyákat, mellyekbúl oldal felöl lehet reánk tüzelni, haszonvehetetlenekké tehessük. Ha pedig az Ellenségnek ágyúi nem,volnának , nekünk kell
reá oldal felöl tüzelni, 's annak minden
lehető módon ártani.
Ha az előre nyomúló ellenség még
Frontba nincsen felmasirozva , illyenkor
mindent el kell követni a' Felmasírozás'
megakadályoztatására. Ezen esetben a*
Lovasság' eggy része'nek, mihelyt a' vidék megengedi , s mihelyt illendő távolságra jutott, az ellenséges Csapatba be

—

X *S )

-r

kell vágni ; a' Puskázóknak futva kell
a s Lovasságot követni, és az ellenséges
Csapat' oldalaira tódulni, melly előrüfis
megtámadtatván , magát az oldal felé nem
formálhatja; a'Linea-Batalion, melly ZárttCsapatokat formál, a'Levasságnak utánna nyomul, 'sa' Megtámadást segíti; sót ha
a' Lovasság vifsza nyomattatna is, a' ZárttCsapatok a' Megtámadást megűjjítják.
A' Lovasság minden esetben vilszai
vonulhat a' ZártlCsapatok között, 's magát a' Rezerva' Oltalma alatt formálhatja.
Gondolni sem lehet, hogy ha a' Lovasság valamelly szerencsétlen Megtámadás
Után magát a'gyalog Zártt-Csapatok megé
•vonhatja, tetemes kárt szenvedjen.
Ha négy Lovas Szakaszok vágynák
eggyütt, ezek köziül keltőnek az ellenséges Csapat' Elejére 's eggyiknek az
eggyik vagy másik .Oldalára kell rontani ; eggy Szakasznak pedig Rezervát kell
formálni.
A' Lovasság'Puskázóinak az ellenséges Csapat' Elejéhez olly közei kell
menni, hogy a- Csapat Eleje között fek-

{ « o
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^o Földnek minémüséget tökélletessi!
ízemre vehessék, hogy így a'Megtámadás a' föld' tulajdonságának valamelly
nagyobb akadálya miatt szerencsétlenül
ne ijssön ki; a' hol illyen akadályok adják elő magokat, a' Hajtahajtást minden lehető sebességgel az Oldalak ellen
kell' fordítani./
Ha az ellenségnek Lovassága v a n ,
annak Állását , és Felmasirozását megkell ítélni; ha ez már Frontban áll, és
a' Gyalogság' Csapatjának KifejtŐdését
ellenzi, ezen esetben a'mi Lovasságunknak gyorsan az ellenség' eggyik vagy
másik oldalára kell húzódni; a' Gyalog
Zártt-Csapatoknak pedig az ellenség'Lovasságánn keresztül kell törni. Az ellen^
se'ges Lovasságnak lehetetlen fejőre mozdulni , ha a' miénk kötelességének igazán megfelel, ép ha a' Puskázok annak
nvakárúi nem tágulnak; ha ágyúink vágynák , ezek a' Puskázókkal annyira előre '
nyomulnak, a' mennyire csak lehet, és
az ellenség'Lovasságára mindaddig Kartáccsal. tüzelnek, még á' Gyalog ZárttCsapatok el nem érkeznek.

~
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Ha az ellenséges Lovasság még fe|
p£m masírozott, mindent el Kell követni,
hogy abban meggátoltasson. Erre az
ágyúk, ha valamelly akadály megé vágynák helyheztetve, leghathatósabb eszközök , kiváltképen ha az ágvtikból való Tüzelést a' Puskázók is nyomosán segítik,
—vagy ha tulajdon Lovasságunk , minekelőtte az Ellenség magát formálhatná,
azonn rajta hajt.
Az említett mozdulásokat azonban
mindenkor az elindulás elptt vett külöm* bözo Parancsolatokhoz kell alkalmaztatni,'s a't. Az illyen parancsolatokra nézve
ügy kell a' Comendánsnak a' maga intézeteit jó eleve tenni, hogy azoknak végbe hajtásában semihi módon meg ne akadályoztathasson.
A' Szorosságok , mellyek Mars közben még egyenes térségekenn is igen
gyakran előadják mágokat, nem csak az
hogy mindég hátráltatják a' Sereg' útját,
hanem ezenn kívül,kivált az ellenséghez
közel, különös előre vigyázást is kívánjak. AI ég a', békességi Gyakorlásokban
I

\

f

>

.

' ,. •

• i Vi• ^

' í

-

( «8 )

-

A
f
,
sem kellene soha a' Sereget az e* végre
előre ki nem szemléltt vidékekben SZQrosságonn általvezetni, azon intézetek
nélkül mellyeknek meg kell tétetni, ha
az ellenség közel volna. A' megkívántató Mozdulások állanak az Elszakadásban és minekutánna a" Szorosság hátra
hagyatott a1 Felmasírozásban ; a' bátorságra nézve teendő intézeteket pedig a'vidék
határozza meg. Ezek közül legelső ez:
hogy ha lehetséges, azon akadályos videknek,xmelly a szorosságot okozza,
egyszerre több pontjainn keli a' Sereget
általszállítani; ez ugyan gyakran csak
Soronként, sőt néha csak eggyenként
eshet meg ; mindazáltal felelte sokat
használ a' nagyobb Szorosságnak bátorsággal lehető meghaladására. A' könnyű Osztálynak , és könnyű Lovasoknak törekedni kell, a'Szorosságtól oldalaslag keresztűl vergődni, és ott az ellenség ellen
ollyan Állást venni, melly a' szorosságot
fedezze. A' Szorosságokonn minden lehető gyorsasággal kell általsietni ; azok
előtt 1 az Előlőrzőket, mint rend szeréitt

szokás , távolabbra kell előre nyomítani.
A' Szorosság' partjait, kivált ha az hoflzäsan tart, és semmi terme'szet felett
Való akadály nem áll ellent, nem keskenyen , hanem szélesen keli néppel
megrakni'. A' könnyű Seregeknek, mellyeknek kötelessége a' Szorosság' partjait megszállani T a' Rezerva-OsztúJy áltál
kell segíttetni.
v •
Számtalan példák Vágynák^ hogy a'
Sereg egynehány e\hír\Xt Huszárok vagy
eggyenként Puskázok által valamelly Szorosságba szavarodásba hozatott; azért e'
1-e'szbe soha sem szoktáthatjuk magunkat
kelletinél több vigyázáshoz. Ha a' Sereg
hofszan tartó Szorosságonn megy keíesztül , a' Hátőrzőknek jóval hátrább
kell maradni, mint egyébkor.
Az
ellenségnek ázon szorosságra tett Megtámadását, mellyenn a'Seregnek keresz, tül kell menni, serényen viflza kell verni. Feltetétik előre, hogy oldal Őreink
megtámadtatván, hátra nyomattak J i l :
lyenkor tehát az ellenségnek nyílást kell
engedni, és azt krft oldalról kell megtá-

madni, 's azonn legalább is Fél Osztály'
búi álló Zártt-Csapattál kcresztül rontani. Ha az első Fél Osztály keresztül tör,
ezt a* másodiknak iebesen követni kell;
ezalatt a' Rezervának minden eszközöket, mellyeket csak az emberi ero megenged, elö kell venni, hogy a'Szorosságból oldalt kivergodhessen.
Hasonlóképen kell cselekedni, ha va-?
lamt hofszan tartó Szorosságonn való általmenetel közben a' Seregnek Hátulja
támadtatna meg: a'legutolsó Fél Osztály
'néki rohan az ellenségnek, a' második a'
szorosság partjaira kapaszkodik fel, és
bajonéttal az ellenség' két oldalainak
esik, vagy pedig felülrul annak Csapatjába tüzel. Hlyen történetben minden
pillantás, melly késedeimezéssel élvesz
felette káros. Az illyen esetekre a' Seregnek már előre kikeli tanitva lenni;
máskép még intézetek tetetnének, parancsolatokra várakoznának, a' Sereg végső
púsztulásra juthatna.

_
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Ha a' Sereg középszerti hegyek között utaz, mindének felett arra kell fo
gondjának lenni, hogy az efféle vidékeknek völgyeivel megesmérkedjen. Ha a'
völgyek, meredek partok vagy egyéb
akadályok között fekszenek , illyehkor,
ha szükséges szélesebben is kilehet terjeszkedui; mint a' völgyek. /Ezek a'
Sereg' M arsának határai, melly eket a'Könnyü Seregeknek gondossan szemmel, keli
tartani, hogy mindent jó előre felfedezhessenek, a1 mi csak azokonn belől történik. Már az Hlyen vidékekenn a' Szorosságok számosabbak , és Jiogy ezekenn
az ellenséghez közel bátorsággal keresztül lehessen menni, gyakran szükséges, a'
Rezervát a' bizonyos alkalmatos pontokonn formálni; Ha az ellenség az illyen vidékekenn a' Sereget megtámadja, annak
eggy részének védelmezöleg, a' másify résznek pedig tánaadólag keil munkálkodni.
Illyenkor a' Föld' esmérése, vagy a' vidéknek helyes megítélése igen hasznos szolgálatot telz a' Comendánsnak, kinek a'
hegyeknek, meilyek között az út megy en,*

Ä
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öszve függését esmérni kell; ez által he-'
lyezlettetik Ő ollyan állapotba; hogy megtudja ítélni tágasabb kerületben is, mimódön férhet az ellenség ő hozzá, vagy
Ó ahhoz; ezen esetben a' nagyobb ErdÖ. ségek és Cserék nera haszrtálhatók ; egyedül a' föídréfieinek égybeköttetése adja
| kezünkbe at intézeteket, mellyekhez kell
magunkat tartani:
E2en egybe köteteseknek megitéllésé által, a1 környéknek azori használható pontjai, mellyeket meg kell szállani,
vagy a' mellyekrül az ellenséget szükségképen el kell űzni, magok szembetúnnek, ezek pedig nem a 1 leg magassabb T e t ő k , mellyek, azokat, a' kik a'
fóldesmérést igazán nem értik , magokhoz szokták kécsegtetni: hanem azok a'
vidékek, mellyekben számos völgyeknek
vagyon a' kezdete, a' hol a' hegyek'
ágai öszvefüggenek, ä' hol keresztűtak
vágynák 's eggyik hegyoldalról a' másikra
nyúlnak ; itt van az uralkodó poht, mellynek a 1 többiek a' völgybe mind alátta vágynák. Az illven pontokat a' Sereg-Comendánsnak
•• V
/

mendánsnak különösen ízemmel kell tar
tani, és ha az ellenség közel van, azokat a' környülállásokhoz képest el kell
foglaltatni, ha raindgyárt az 6 RezervaOsztállya , és a' Könnyű Seregeknek eggy
része ennélfogva eggy egész órával későbben érkezne is be a' fekvésbe , vagy a*
megszáflás' pontjára. A v középszerű hegyek között,' a' hol a' völgyékenn csak
ácsokkal előre készitett űtakonn lehet, Osztalékokkal, és ágyúkkal általmenni, a Lovasság többnyire hátra tarfóztatik, mint'
hogy itt a' Sereg igen sok Szorosságoki
ra talál mellyeket elöször Gyalogsággal .
szükség megrakni, és ti szitkséges esetben azokat azáltal védelmeztetni..
Ha a' Sereg ollyan hegyek között
masíroz ^ mellyeknek csekély völgyei
vágynák , és a' mellyekenn út készités nélkül is által lehet menni, illyenkor csak
nem azon eset jön elől, mintha az út ollyan
egyenes térségenn menne, a' melly nem
igenakadályos ugyan, mindazáltal azonn
nemelly darab erdők vágynák, melly ekien az uralkodó pontokat soha el necí

kell szem alól veszteni. Ha az űt valamelly hegyoldal' hoflzában megy, illy énkor azáltalellenben fekvó uralkodó pont*
hoflzában , ha az közel esik, könnyft
Gyalogságot kell masiroztatni; ha pedig
eggy ollyan hegyoldalt hagyunk hátra,
a' meily a' völgyónn tál, vagy innen fekvő Seregek felett van, annak megszállásáról einem kell felejtkezni.
Az igen magos hegyek Taktikai tekintetből inkább az akadályos, mint az
akadály nélkül való vidékekhez tartoznakAkadályos vidékek azok, mellyekenn csak igen ritkán lehet széles Frontban masírozni, még ritkábban az eredeti
állásba hely reállani mellyeken az út többnyire szélesebb vagy keskenyebbSzorossá-gokonn megyen, és a'Csapat' kifejtése
leginkább csak Zártt-Csapatbúl való Felmasírozás által eshet meg. Az illyen
vidékekenn a Lovasság a' Csapat' hátuljára helyeztetik , és ha az akadályos
környe'k Cserékkel vagy erdőséggel van
elborítva, 4 azt a' mennyire el lehet kerülni, a' veszedelemnek nem kell kitenni*

-
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Itt a* könnyű Osztály nak kell legtöbb
szolgálatot tenni, ennek kell a' Csapatnak dtat nyitni, e's mindent szorgalmatosan kifűrkészni.
Ha az efféle vide'kekenn a' Sereg valamelly meghatározott pont felé, e's az
ellenséghez közel útaz , az okos előre
vigyázást soha sem kell félre tenni, mivel az illyen gondatlanság által a' Sereg 1
Marsa , melly gyakran felette sietős, késleltethetne:
i
Az illyen, környékekenn az Elől>
e's Oldal őrzőket el lehet előre és
Oldalt iüefTzebb is , / mint rend szerént szokás , küldeni ; mert ha azok az
ellenségre bukkannak is , az nékik nem
sokat árthat, sem Őket keményen nem
Űzheti , minthogy Ők is hátulról ollyan erős pontókat találhatnak, mel*
lyekbcm tartózkodhatnak ; a' hátra hagyott ütat , valamint a' meghaladott
védelem pontokat is jól meg kell jegyzeni , és az Orientálást scha el nem
kell téveszteni ; ez kiváltke'pen szükséges a' könnyű Seregek' Tisztjeire néz6

.
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vc éjjel, nappal, és ködös üdöben« Illyenkor a' Frontba való Felmasirozások
többnyire az előre, , vagy hátra a' jobb
vagy bal oldalra való Felfutás által esnek
meg. Tudni való azonban, hogy a'Rendeknek az óldalt felé való helyre-állítása mindenkor a' leghamarábbi formálás' módja marad.
Megtörténhet, hogy csak annyi sza=
bad térség van a' Sereg körül, hogy
eggy Kompárüánál, vagy eggy Szakasz
Lovasságnál többet nem lehét előre vagy
hátra Frontba formálni; ha illyenkor a'
Sereg ellenségre bukkan, nem tanácsos^
ha mindgyárt a' környék árkok, vagy
kerítések által meg volna is szaggatva,
az ellenséggel tartós tüzelésbe ereszkedn i , a' mellynek külömben is semmi
haszna sincs, 's ez által csak á'Mará késleltetik^ és ez káros történetekre Szolgáltathat alkalmatosságot; legjobb iílyenkor apró Zártt-Csapatokba zárkózni , a'
hol csak lehet az ellenségenn keresztül
rontani, és azt bajonéttal megtámadni;
csak hogy az ágyúkra vigyázni kell eze-

kit az akadályos yidékekenn könnyen
meglehet kerülni, minthogy helyeket
nehezen változtathatják , vagy külömbkülömbféle erányt nehezen vehetnek.
Az illyen vidékekenn a' harmadik Sort
hasznosabb a' Lineabéli Batalionoknál
vagy Osztályoknál hagyni, mint abbúl
különös Osztályt formálni, mivel ez által csak az út hoíTzabbíttatna meg* e's
külömben is többnyire csak Osztalékokkal lehet munkálkodni.
A' Batalionok', Osztályok', vagy
Szakaszok' közepéríll négyenként való kündulás
hoíszan tartanak, vagy ha ezek darabonként és újra elöl kerülnek; mivel az
illyen Csapatoknak rendszerént való formálása, vagy^ kifejtése csak a' Front
felé eshetne meg, az oldalak felé pedig az roíszúl ütne ki.
Ha több Csapatok formáltatnak, az által az út sebessebbe' tétetik ugyan ; de minthogy az akadályos vidékekenn a' Csapatok egymástól többnyire külön frakasztatnak , in-

kább azonn kell ügyekezni, hogy a 1 könnyű Seregek által foglaltassunk tágasabb
környtket , azokat a' fontosabb pontokonn a' Test' elerotlenítése nélkül segítessük, és a' Mírsot ennél fogva sebesebbé tegyük. A', fő czélnak végrehajtásánn mind addig törekedri kell, még
- csak az káros következés nélkül lehetsé
ges. Ha a' fó czél az, hogy a' Sereg valamelly kirendeltt pontra érkezzen , a/ ellenség pedig azt apró Oatázásra kényszeríti, és véle üdöt vesztett, már ekkor
az ellenség a 1 Sereg-Comendánsnak czélját, a1 ki a* Marsot hasznosan intézhette
volna semmivé tette. Hasonlóképen ha az
ellenség' Ma rsát késleltetni akarjuk , midőn azzal akadilyos környékben találkozunk öszve, minden módon ügyekeznünk
kell, hogy azt akárhol, és akármint Csafázásra kényszerítsük. A' Hátórzök' Csatázása , kivált az akadályos vidékekenn , nem igen szokott hasznos lenni.
Ha felette átvagdaltt térségenn sokkal nagyobb számú ellenség által támadhatnánk
meg, ezen esetben mindent el kell követ-
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n i , hogy az ellenség bennünket távolról be ne kerítsen; a' gyakorlott kato*
na Izem gyorsan és helyesen meg fogja
ítélni a' vidéket, hol lehessen azt leghamarább keresztűl vágni, és a'Megtamadást
HátŐrzök köztt való Csatává változtatni;
illyenkor a* Lovasságot , a' mint csak
lehetséges, haszonra kell fordítani, hogy
az a' gyalogságnak nyílást készítsen. Mentül nagyobb az a' kerület, mellyet könnyű Seregeink a* bennünket bekerítve
tartó ellenség ellen vonnak; annál könnyebben kcr^Cztúl lehet törni eggy bizonyos poptonn, ha az egész Eröt öszve
veíszük a könnyű Olztályt be vonnyuk,és azokat Hátorzésre, és Oldal fedezésre
fordítjuk,
Igen magos hegyek között az űtak
nagy részént a' hegy ek' bérczeinn, vagy
azokhoz közel, v^gy pedig a' hegyoldalak' hoíszában mennek. Az illyeri fe-^
lette magos hegyek rendszerént csak
eggy bizonyos magosságra vag3rnak er- .
dóséggel, vagy cserékkel elborítva, kivévén az egészen kopasz hegyeket; az

-
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pidal-Örjárókat egészen a* hegy fetökig előre kell nyomitani. Ha csak fe*
lette vigyázatlanok nem vagyunk, ritkán
meri az "ellenség azt megpróbálni, hogy
bennünket a' be'rczekenn, vagy a' hegy
oldalonn oldalrűl támadjon meg; minth o g y ezen esetben a' föld' tulajdonsága
egészen az ö kárára vagyon. A' legfelsőbb magosságokat illyenkor egyszeribe
el kell hagyni, e's annyira le kell húzódni , hogy a' haszontalan lövések eikei Ülődjenek, e's a' golyóbisoknak szabad üt nyittasson. Mihelyt pedig valarr-eily völgyönn keresztül kell nyomulni^
hogy eggy más hegyoldalra juthassunk,
egyszeribe azon intézeteket kell ismét
elöl venni, mellyek a' középszerú hegyekre nézve oda fellyebb meg voltak
határozva. Az pedig tudva van, hogy
mihelyt a' környék' {tulajdonsága megengedi, a'Csapatot a' felmasirozás által
egyszeribe szélessebb Osztalékokba kell
formálni.
Igen magos hegyek között
a* harmadik rendbűi külön Olztályt
kell formálni, és azzal Rezerya gyanánt
"

'•
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^11 élni, a' melly nek különös nagy hasznai vágynák.
i
**
A\ Fekvéshely ekrűl, Állásökrül, azoknak
Megtamadásárúi, és Védclmczéstrül
Ha a' Batalion * Comendáns eggy
vagy több Batalionokkal, és bizonyos
számú Lovassággal, eggy vagy más pontra kiküldetik, hogy ottan az ellenségnek ellent álljon, ezen esetben mindén
azon Fekvéshelyppk kiválasztásáttíl függ,
mellybe a' Sereget megszállitja. .Ha
ezen Pont tökélletesen megvan határozv a , feltetetik, hogy az már előre ki van
szemlélve, és az a' védelmezésre alkalmatosnak találtatott, illyenkor tehát az
Ezeredes Tisztnek a' kiadatott Útmutatáshoz kell magát tartani; ha pedig &f
Pont csak általiban mutatódott k i , az
állás' kivállasztása pedig tulajdon belátására hagyatott volna, ilyenkor
következendő FundameMom , regulákra
kell vigyázni.

' A' Seregnek Állást a'körül fekvő vidék' legmagosabb oldal4nn, vagy oldala
mellett kell választani."- A' Front előtt,
és a' két szárnyaktól 3000 lépésnyire
eggyetlen eggy magosabb pontnak sem
kell lenni, mint az, a' mellyenn a' Sereg áll. Ha mindgyárt az Állás' háta
megett közel a* Föld magosabb is, ez
még magában nem káros , csak hogy ezen
magosságra Csapattal, vagy Ágyaikkal
azon útonn kivűl , mellyen a' Sereg'
áll , eggyetlen eggy útonn is el ne
lehessen jutni. Csak nem lehetetlen el
kerülni hogy gyalog ösvények , roísz
erdős űtak az Állás' háta vagy oldalai
felé ne nyúljanak , e' nélkül is a' Könnyű Gyalogság felmász a' legmeredekebb magoságokra is, által lopja magát
a'mocsárokonn , és igy ezen tekintetben
csak nem lehetetlen volna, csak eggy
Fekvéshelyit is választani. Az illyen
nyílásokat tehát hasonlóképen Könnyű
Gyalogság, és kiváltképen fortélyos Hadi
forgások által kell védelmezni. A' hol
csak lehetséges, a' szárnyakat meredek

hegyoldalakhoz, mélységekhez , tavak««
h o z , folyó vizekhez , mély patakokhoz,
kastélyokhoz a' lapályos vidékekenn
nagy mocsáros folyó vizekhez, — tenger szemekhez, — hozzá járűlhatatlan
mocsárokhoz , — ingoványos fenekű
erdöse'gekhez 's a' t. kell támasztani.
Egyéberánt nem mindég vagyunk ollyan
környülállások között , hogy a' Sereg'
mind a' két Szárnyait természeti akadár
lyokáltal fedezhessük, sokszor eggyetlen
eggy Támaszpontot sem találhatunk.
A' Sereg' Állására választott helyet,
— igy szóll a' Nagy Friderik, — úgy
kell nézni, mint valamelly Köntöst, mellynek ahhoz kell szabva lenni, a' ki ezt
viseli; ennél fogva a'kiválasztottlineának
igen szüknek, annyival inkább pedig
igen tágasnak nem kell lenni; mert az
első esetben a' lineát tömöttebben meg lehet rakni, azonnkivül még Rezerva is marad fenn. - Azonban ollyan eset is adhatja elő magát, hogy nagyobb helyet
foglalunk el, mint a' Frontlineának szélessége meg kivánná, ha azt megszaka-
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dás nélkül állithatnánk e l ; ha t. i. ollyaj!
akadályok vágynák a' Front előtt, mellyeket az ellenségnek lehetetlen meghaladni. p. o. mély mocsárok, széles és
mély áradosok , mély fenekletek , mellyekbe mély és mocsáros patakok folynak
's a' t.
Ezen esetben megtörténhet ,
hogy a' Frontlineának némelly részeit
nem szükség megszállittani , hanem
a' vidéket csak Puskázókkal kell meg
rakni.
Az eggyik Szárnytól a' másikig való közösülésnek soha sem szabad megszakadni; ezt előre, oldalra, hátraszüntelen fenn kell tartani; ennek olly szélesnek kell lenni, hogy legalább Szakaszokkal mindenütt be lehessen vonúini.
Felette szükséges, hogy az Állás' helyének
minden pontjairól szabad kinézés legyen;
ennek megnyerésére mindent el kell követni. A' Front előtt soha nagy erdőségek ne legyenek; ezek elörol igen károsak , és csak a' hát felől hasznosak. Még
a' cserék is ártalmasok a' Front előtt.
Az ellenben igen hasznos, ha a' Fekvés-

; v hely úgy van alkotva , hogy á' Seregnek
eggy részét p. o. a* Rezervát, vagy a ?
Lovasságot mind azon Szempillantásig, ^
melly ben azokat haszonra kell fordítani,az ellenség előtt elrejtve lehet tartani.
Mentül keskenyebb Megtámadás' pontj a , mellyet az ellenség válasz{, mentül
több akadályokat talál az a' Front
előtt, vagy azon ponton, mellyről a'
Megtámadást ellenünk'kezdi, annál jobb
. a' Fekvéshölyünk + ' mivel az eJlcnscg
annál totfább kenytelenítetik a J tüz alatt
maradni.
^ ,
, S
A' Szorosságok , ha azok a"" Sereg7 háta megettfektisznek, mindég károsak; ezt
mindazáltal nem lehet mindég elkerülni,
mivel a' Szorosságokat igen gyakran azoknak torkolatja elől kell védelmezni. Ha
üdonk van a' c környékenn munkások által segittetni, arja kell minden gondot
' és szorgalmatosságot fordítani, hogy
magunknak Szabad kinézést készítsünk ;
a' közösülést kiterjefszük, az Ágyuk' elhelyeztetésérül ^ és a' gyengebb pontok
megőrzéséről gondoskodjunk, 's a' t. Ha

a* Fekvés már be van sánczolva, ezetí
esetben minden attól függ, Hogy a' sánczok helyesen meg legyenek rakva, a'
midőn a' Rezervákról nem kell elfelejtkezni. ' A' Fekvéshelyek' elfoglalására
kiküldött Brigadirosoknak, és Ezeredes
Tiszteknek meg kell tartani még azt is*
hogy az ollyan lejtős hegyekenn, mellyek
előtt térség van, legjobb feküdni; ha a'FŐ
sereg a' hegy' töve felett mintegy tiz
lábnyira magosabban áll, mint az előtte lévő térség, a' Rezervának 300 lépésnyire lehet hátrább állani; ezen esetben
a Lovasságot, ha ugyan arra a' Lineába
szükségnera volna, a' hegy'hátán túl kell
helyeztetni * hogy az a' Gyalogságot
eltakarja.
Gyakran szűkség Fekvéseket ollyan
hegyekenn is választani, a' mellyek előtt
más magosságok feküsznek; ezen eset 'a'
hegyes vidékek között csak nem mindenütt elö fordül; illyen helyenn a' Sereget
a' hegy' oldalára olly magosán kell helyeztetni , hogy az előtte fekvő földönrt
viz lábnyira végig láthasson*

Az ollyan hegyekenn való Fekvéseket 4 mellyek előtt hasonló magosság
fekszik , ha ugyan alkalmatosabb Állást választani lehetséges , el kell kerülni ; azombln ugyan szükség néha illyen
Fekvést is foglalni, ha azáltal az ellenségnek valamelly Szorosságonn való által nyomulását meg lehet gátolni. A'
Sereget úgy kell helyeztetni, hogy a*
az ellenség' Ágyú tüzének ne légyen kitétetve.
Az ollyan hegyenn , melly
előtt magosabb hegyek feküsznek, soha
sem kell Fekvéshelyet foglalni, hanem
ha valami rendkívül való esetben, ha p.
o. az ellenségnek valan.elly Szorosságból
vagy torkolatbúi való kinyomulását kénytelerfek volnánk megakadályoztatni, és azt
csak kevés üdőre kellené tartóztatni, ha az
ellenség vigyázatlanságbúi azt a' hibát ejtené , hogy Seregének eggy re'szét a Szorosságba beküldené , a' nélkül hogy a' '
Vidéket előre kivisgálta. volna ; .illyenkor abbúl annyit által kell ereszteni ,
a* mennyit minden bizonnyal meg lehet bírni , 's azokot zabolátlan roha-
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nással a' Szorosságba vifTza kell nyomni. A'Seregnek , minekelőtte a' Megtámadásra elő rohan , a'hegy háta megett kell
magát tartani, és az ellenséget csak Puskázok által kell kifcemléltetni; mihelyt az
ellenség hátra veretett, a' Sereg újra a'
hegyek' háta megé vonja magát ^ éjízaka pedig a'hegyek' tetejénn kell néki lineába állani, 's a' Szorosságra nagy gondal
vigyázni, és az Agyúkat még est ve a'
Szorosság' torkának kell ízegezni.
'jr *
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Az Elővigyázatoknak a' Táborokba való kiállításáról eggy arra rendeltt
. különös Czikkelyben lészen értekezés.
A' ' Fekvéshelyeknek védelmezése
vagy helyben , vagy Rajtahajtások ,
vagy pedig más Mozdulások által esik
meg-.,
Ha az EJlŐvigyázatokat be kell vonni , és az Agyúknak szabad játékja van}
ezek az ellenséges ágyúk által megtámadtatott pontot a" legnyakasabb ellent
állással védelmezhetik, a' midőn a'Fekvés* Comendánsának minden módon törekedni kell, hogy a' közelgető eilénsé-
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get puskázók által a' lehetségig tartóztassa annak szándékát kitanulhassa. Ahhoz
kell azután tulajdon mozdulásait alkalmaztatni.
Ha a' Sereg valamelly Állás' vfc'delmeze'sében csupán csak ízenvedöleg tartja magát, a'következés többnyire az szokott lenni , hogy vifízanyomatik : a*
mennyire csakl^het, a' védelmezést mindég megtámadással kell egybe kötni, és
néhány újjonnan megteendő megtámadásokra , mellyekre az ellenségszámot sem
tartha t mindég előre készen kell lenni ; azonban az illyen megtámadásoknak a' Fekvéshelytol . soha sem kell
na-gyobb távolságra esni, mint a' men• nyíre azokat az ágyú , és puska tűzzel
egész eröbul lehet segíteni.
Mennyibe
kelljen itt a' Lovasságai használni, azt
az ellenség' intézetei határozzák meg.
Az ellenség* mindég azon iparkodik ,t
hogy eggy pontra több erőt gyüthessen öszve , mint a' mennyit mi oda
ugyanazon údo alatt fordíthatunk, de
ezen czélját nehezen fogja elérni, ha

öü a' tertnészet által megerősített pofi-4
tokát csak gyengén rakjuk meg, és
azoknak megőrzésére Rezervákat tartunk
kcszen.
Az ellenségnek további törekede'se rendszerént az szokott lenni, hogy
eggyik vagy másik szárnyunkat megkerülhesse; megbocsóilíatatlan hiba volna,
ha mi eggyenlö erővel léve'n,ezen szándékot "ellenkező mozdulásaink által meg
nem tudnánk akadályoztatni, mert Fekvéshelyének megtartására még a' gyengébb ellenség ellen sem tarthat eggy Co^mendáns is számot, ha mozdúlhatatlanűl eggy helyben marad , és a' Rezervák"
kai az ellenség ellen Hadi forgásokat
viszont nem tészen. Ha pedig az ellenség kétszer, vagy háromszor is erósebb
nálunknál,és bennünket Frontban támad
meg, eggyszersmind a' szárnyak megkerülésére is intézeteket tészen; ha minket
a' Vidék nem eléggé fedez, őtet pedig
igen nagy kerülésre kényszeríti tenni,
ezen esetben annyi könnyü' Sereget, a>
mennyit csak lehet, és ha a' vidék a' Lovasság'munkálkodására is alkalmtos^ etu-
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nék is eggy re'szét ellene kell annak kül s
Sdeni ,azt mind addig tartóztatni, a'med*
dig csak lehetséges, és ha az talán ezalatt magát a' Frontban meggyengítette
volna , nekünk kell azt megtámadni. Altaljában szóllván , valamelly Fekvés hely- ,
hek védelmezése a' Comendánsnak okosságától , átlátásától, és állhatatosságától
függ; ezek által lehet néki magát az ellenség előtt tekintetbe tenni, azt kényszeríteni, hogyha' maga' próbatételeit nagy
élőre vigyázással rendelje el, azokatgvakran változtassa, ez által talán gyengeségét kimutassa * a' mellyet késedelem
he'lki'tl haszonra kell fordítani*
A' szükséges, és a' legvitézebb ellentállás után az elkerülhetetlen Hátrálások között, legelőször a' Szorosságokonn, vagy keskeny nyílásokonn való
Hátrálás jön tekintetben; itt előre fel kell
azt tenni • hogy a1 Comendáns magát
azon utaknak , uiellyekenn a' fő Sereghez, vagy a1 Hadakhoz viísza kell magát vonni, tok'élletes esmeretébe tette;
azokat megi^azgattatta, és mcgszélesít-

tette', továbbá hogy az utakat a' Csoport 1
Tisztjei olly töke'lietesen esmérik, 'hogy
azt a' legsetétebb éjízaka sem téveszthetik el. Az eíFéle útak gyakran ki is czövekéltetnek.
A' Fekvéshely'Comendánsa a 1 könnyű Seregeknek , a' Kormánnyá alatt álló
Lovasságnak vagy Gyalogságnak , a'Pattantyúsoknak , a' harmadik Rendnek vagy
Rezervának Comendánsait, néhány üdősebb Tisztekkel eggyütí, az útak' kivisgálására magával vilzi, ezeknek előre oktatást ád, hol ts mi módon kelljen a' kedvező Vidékbül hasznot vonni ? azon eset>

ben, ha az ellenség a' Hátrálás közben utánnunk erősen tcdúlna, hol kelljen a' könnyű Seregnek, a'Rezerváknak, vagy Li' neabéli Seregeknek helyet foglalni, és
az ellenséggel magát tekintetben tartani?
hol lehessen hasznosan leseket vetni, és
hol kelljen több Lovasságnak vagy gyalogságnak Hátórzésre maradni ?
A* nagyobb Szorosságokat, mellyek
az elhagyott Fekvéshely , és a' Fő Sereg,
vagy az Hadak között vágynák, előre

pieg kell szállani. Azon űtakonn kívül,
mellyekenn a' Sereg nappal hátrál, hasznos más kevesebbe' járatos útakat is válasz, tani , mellyeket titkon meg kell igazgattatni, éjszaka azokra ferdülni, 's azokonn leseket kell elrejtegetni.
Néha a' vidék ügy van alkotva, hojry
a'Hátrálást oldalaslag való vonulás által
nagyobb bátorsággal végre lehet hajtani.
Ha valamelly mély utat szállottunk meg,
a 1 hátunk megett pedig nagy erdőség fekszik , a' melly úthoz legközelebb álló
legnagyobb fák közzül egynehányak előre levágatnak olly formán, hogy azok
ledűlésekkel a' mély utat elzárják. Ha
a' mély útból hátrálni kell, az Ácsok ezen
fák melle' állíttatnak, a' kik, ha a' Nép
• általtakarodott , azokat egynehány vágások által egészen ledöntik, ollyan formán , hogy azok a' mély útba rohanjanak. Az útakat el lehet meg zárni erős
Spanyol Sorompók , egynehány száz lépésnyi hofszuságra ledöntögetett, fák ,
vagy valami gyúló materiával megtöltött
szekrek által, a' szerént a'mint ezeknek
Slkészítésére üdő van.

Minden Hátrálás' alkalmatosságával
legelolzör is a' butyoroktul kell meg
szaöadülni; ,átaljában a' Szükséges butyo*
rokat csak nappal kell magnnknál tartani , estveie pedig legalább eggy ipérfóldnyíre hátra kell azokat küldeni, és osak
reggel kWl újra elo hozatni, midón a'reggeli Örjarók beérkeztekHa a' Til'zt egjry SzakaíTzai vagy
Szárnyal a' Híradás' kedvéért állíttatott
ki, és tudósítást vesz, hogy ötet bizonyos
nagyobb lzámu ellenség meg akarja támadni, illyenkor ne^i a'FeHvést el lehet hagyni es mintegy nyolez legjobb
Lovaslegenyeket ütői őrzésre hátra lehet
hagyni. 0 magamagát oldalvást el rejti, /
az Háiörzpket maga mellett elhaggya
nyargalni, es ha a' kergető ellenséget magánál gyengebbnek találja, azt hasonlóképen által ereízti, és azonn hátulról rajta csap- Ha pedig az ellenség sokkal erosebb, illyenkor oldalvást húzza magát
.hátra; de ha a' háta megett segítő Csoport \volna , eien esetlen a' Hátrálást a' felé kell intézni, vagy pedig azt

A legelső lármára haladék nélkül szükséges tudósítani. Lovasságnak magányo.san soha sem kell a'Szorosság előtt meg
állapodni, hanem olly gyorsan kereszíül
kell azonn nyomulni, a' mint csak lehet. séges; á' megett eggy két száz lépésnyire Frontot kell formálni , és a' kergető
ellenséget, ha az kevés számmal jön a'
Szorosságba, vifsza nyomni.
Ka a' Lovasság valamelly Várasonn
keresztúl hátrál, eggy két Legényt hátra
kell hagyni, a'kik a'sorompót lehúzzák,
és azt erősen leszegezzék. Ha a'Hátrál
lás Falunn megy kereszíül, ezen esetben
eggy két trágyával megrakott szekerek
az út1 eleibe vonatnak előre , és ha a'Sereg általtukarodik, azoknak eggyike az
utszánn keresztbe taszíttatik.
Ha a' Lovasság nagyobb számú ellenség által kergettetik, annak a' Gyalogságot mindaddig el nem szabad hagyni, még csak ennek megmentésére már
semmi eszköz nem használhat. Ha a*
Sereg a'Hátrálás közben valami erdőséghez , vagy Szorossághoz érkezik , abban
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a? Gyalogság előre besiet , e's azt meg
ízállja, még azalatt a' Lovasság az ellenség' tódiílását minden lehető módon
feltartoztatja.
Azután a' Lovasság is
sebesen keresztül vágtat, és az Erdő vagy
Szorosság megett .3— 400 lépésnyire Frontban felmasiroz, a' Lovakat kifútatja , és a'
hátráló Gyalogságot előre ereszti, még
pedig a' [hol csak lehet annyira , még
csak az újra valami ollyan vidéket nem
talál, a* mellyenn a' Lovasság sík térségre vonhatja magát hátra, és a' vidékenn
legelőszőr általmehet.
A' Hátrálás nem| mindég az Országlitonn tétetik, hanem az erdők' széleinek
meglábolható lápoknak, vagy Fojó vizeknek hoŰzában, hogy ennélfogva gyengeségünket az ellenség előtt eltitkolhassuk,
- azt a'Lesek, és érkezendő segítség felől
gyanúba hozhassuk, és magunkat eggy
oldalról a'megtámadások e's körülkerítések ellen bátorságba helyeztethessük.
Ezen esetben a' Lovasság a'-Gyalogság" nak fedezetlen szárnya felül oldalvást
megyen.

Minden Hátráló , e's Hátörzö Seregre nézve fűndamentom - regula e z , hogy
egész eröböl kell sietni, és a' Puskázással sok üdöt nem kell vesztegetni, mert
ez által az ellenség üdot nyer a' maga'
Gyalogságának, e's Ágyúinak előmozdítására , és ez által annál erőssebb lesz.
A' Hátrálásnak egész az utolsó szempíllantásig titokban való tartása csak nem minden esetekben felette szükséges.
A' futó ellenségnek arany hidat kell
e'píteni, ez eggy régi , de a' mai hadimesterse'gre nem illő köz példabeszéd.
— Akkor lehet igazán aratni , ha a*
sebes kergetés által a' megverés' magvát
kihintettük. Mihelyt az ellenség hanyat-,
lik, a' Könnyű Századokat, és könnyű
Agyúkat egyszeribe utánna kell annak
küldeni; ezeket követi a 1 Líneabéli Lo- .*
\asság, és könnyű Gyalogság; azt pedig a' Líneabéli Lovasság a' lovak' faránn viszü, hogy az az erdőkben, töltésgátoknál, hidaknál, vagy a' hol csak az
ellenség helyet akar foglalni, egyszeribe
'
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kéznél legyen. H3 a'Csata alkonyodásísal végződik, a' Lovas Agyúk előtt
könnyű Gyalog Osztályokat kell küldeni; azokot kell a' könnyít Századoknak
követni. Mihelyt az ellenségtől valaki
mutatja magát, az Agyúk eggyszeribe elkezdenek tüzelni, ha mindgyárt csak Szivárványos lövéseket lehetne is tenni; a*
tapasztalás tanítja, hogy ezen esetben az
elszélicdve csatázó ellenség soha sem állja meg a' síkot. Az ellenség' megfutamodását semmi sem segíti ugy elő, mint
ha annak Oldalai ellen előnyomulhatunk:
ezért mindent el kell követni, hogy az
ellenséget külön küldött Csoportok által Oldalban megtámadhassuk ;'ha a' háta megett Szorosság van, azt abba minden erővel be kell nyomni. Ha az ellenség szemünk láttára vaja melly hidonn
húzódik által, ilyenkor az Agyúkat a'hidonn alol vagy fellyül 1500 lépésnyire
kell elhelyeztetni , és a' víz' szinére fel*
pattanó lövéseket kelj tenni, ollyan formán hogy azok a' hidat taláíják.
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Az Elővigyázatod
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kiállittásáról,
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Az Elővigyázatok' kiállítására néz*
ye a' kissebb, e's nagyobb kiküldött Seregek Comendánsainak
következendő
Fundamentom - regulákat kell szünteleq
szenieik előtt tartani, '
A' FŐ sereg' bátorságára nézve az
Elővigyázatok' Láncza se kissebb, se
nagyobb kiterjedésre ne nyúljon, mint a'
Főpontoknak, szélessége mellyokenn az
ellenségnek elmúlhatatlanul kerésztúl kell
menni, vagy a' mellyekre annak rá kell
bukkanni.
Melyik nemébül a Seregnek álljon
az Elővigyázatok' láncza , azt a' Vidék határozza meg ez a szabad térségekenn
nagy részént Lovasságbúi, az akadályos
vidékekenn többnyire könnyű .Gyalogságból áll.
Az Elővigyázatoknak egymástúl soha sem kell melyebb lenni, mint a' mennyirül azok magokat annak üdejéban
ViíTzavonhatják , vagy segí(tethetnek;
ha a' távúiságigeo kicsiny, ekkor ismét
V«.
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a* Fo Sereg' bátorsága szenved , azon
eseteket kivévén, midőn az ellense'ghez
. igen közel állunk, e's annak elfogadására minden szempillantásban ke'szen kell
leqnünk; enne'lfogva az Elovigyázókat
közel a' Front előtt kell kiállittani.
Egynehány Batalionokbűl, e's Lovas Osztályokból álló, Kiküldött Sereg
előtt az Elővigyázatok eggy fertálynyi
távolságra legalkalmatosabban állíttathatnak k i , ha pedig a' vide'k igen akadályos , fél órányi távolságot is fel lehet
felvenni. AZ Elővigyázatok' Láncza szárnyainak, a' hol csak féhetséges, térmészeti akadályokhoz kell támaszkodni, vagy
azokat a'FŐ tanyákhoz kell ragasztani, a'
vagy pedig apró külön Csoportokat kell
eleibek állítani, mellyek gyakór Orjárás
által a' szárnyakat bátorságban tartsák.
Az ElŐvigyázásnak czélja az ellenségnek szemmel tartása, és annak az előnyomulásban minden lehető módonn való tartóztatása. Az a része a' Seregnek,
mellyre az ellenség' szemmeltartása van
£izva , legtávolabbra nyomul előre \ és

ollyan helyekre á l l , inellyeki ül az elót'
te fekvő vidéket, és az ellenbég' oldala
felé fekvő nyílásokat tökélletesen beláthatja ; ennek, ha csak a'vidék rendkívül
nem akadályos, könnyű Lovasságbul kell
állani. Ezekbűi állanak a' Mezei Strázsák,
kik a' Legénységnek eggy harmad része't
eggy két száz lépésnyire előre küldik ,
és r\ vidéknek minden pontjára, mellyrúl mefsze lehet látni, két végőrt állítanak. A' mennyire csak a' vidék meg engedi, a 7 Mezei Strázsáknak mindég ollyan
helyekenri kell tartózkodni, mellyek fedezve vágynák ,• tígymint; dombok' háta
megett, mélységekben, töltés gátok, vagy
csérek megett, a'bokrok'széleiben 'sa't.
A' Végortanyáknak mindég látni kell
• egymást, mind éjszaka , mind viradtakor, 's egybe köttete'seket szorgalmatos
Őrjárás által fel,kell tartani. A' Mezei
Örök megett az9tl nyílásokra , mellyekenn az ellenség elő nyomulhatna , Segítő
tanyák rendeltetnek , kiváltképen az
ollyan pontokra, mellyeknek hoíszabb
üdéig lehetŐ^védelinezését a' vidék hat-

hatósan segíti p. o. Szorosságokba., falukba, bokrokba, és oda, a'hol több utak
jönnek öszve. A' Segítő tanyáknak a' mezei Őröktül nem kell igen meísze lenni,
fiogy azokat fel lehessen fogni; leg alkalmatosabban állanak ezek közepett a'
Mezei Őrök, és a' Fő-Séreg között. A* ,
végörök nagyobb kiterjedést'foglalnak
el t mint a' FÖ-Sereg; a' Mezei Örök pedig
, Öíszébb a' Segítő tanyák még ennél is
öszébb szorúlnak, minthogy ezek csak
a' Fő nyílásokat fedezik , és nékiek Szükségben az ellenségnek ellent is kell állani. Mennyi üdejig kelljen magát valamelly Tanyának tartani, azt a' kiállítás'
"Oka határozza meg. A' Végörök e g y
szeribe hátra húzzák magokat , mihelyt
az ellenség' előnyomúlását hírül adták;
a' Mezei Örök akkor kezdik el a' Hátrá ;
lást,ha ellenek nagyobb számú , és va^
lamelly Örjáró Csoportnál több jön; ai
/

Oldaltanyák pedig akkor, minekutánna
ők , minden előre feküdtt Seregeket ma 1
gokhoz vontak, és mindaddig állhatatosan helyben maradtak, még az ellenség

a'maga czélját a' Megtámadásra nézve elárulta és minekutánná meggyőződtek a'
felől, hogy már az ElŐlorzuk, vagy a
Fő-Sereg is tidot nyert a maga rendbeszedésere. Egyébaránt a' környülállások , a' kiküldött Seregek' Comcndánsát kényszGríthetik ,hogy az a' Segítő tanyáknak ollyan parancsolatot adjon ,
hogy magokat a 1 legnagyobb megátalkodással védelmezzék, kiváltképen ha abbúl valami fontos haszon következik.
Altaljában szóllván a' sokféle Vide'k
nem engedi* hogy mindenre különös
példákat hozzunk felt Az Elóvigyázásra kirendeltt Seregnek száma, és neme,
a-Comendáns' belátásától, és a' vidék*
helyes megítélését Ül függ. Tegyük fel,
hogy valamelly Fekvésnek védelraeze'sére , vagy az ellenségnek szemmeltar.tására két Batalionok, .és két Lovas Osztályok vágynák ki küldve; a' környülállások úgy hozhatják magokkal, hogy
a'vidékhez képest ezekenn kivül még eggy *
könnyü Gyalog Osztályt, és eggy Rezerva-Századot is kell Elővigyázatra ki•
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réndelni, ha t. i. a' vidék nagyobb részént
akadályokkal tellyés. Meg lehet p. o. *
hogy négy Gyalog Mezei Ortanya, két
Gyalog, és eggy Lovas Segítőtanya szükséges ; ehhez képest eggy Komp.ínia könnyű Gyalogság Mezei Strázsíra és ebbül
minden Végőrtanyára eggy eggy Szakasz
rendeltetik ; a' Lovasságbúi a' megkívántató két Mezei Örtányákra eggy Szárny
comandíroztatik; mellyek közül mindenik tanyára , a 1 vidékhez kepest, eggyeggy Szakasz adatik ; 's illyenkor a' Gyalogság'Segítőtanyái fél Kompárüábúl,- a'
Lovasságé pedig eggy Szárnybúi állanak.
Ha a' Föld'tulajdonsága azt kívánja ;
hogy a' szélső Őrök' láncza hoíszabban
kiterjesztessen, illyenkor eggy eggy Mezei Ortanyára elegendő Fél Szakasz is ,
melly által a' Mezei Ortanyák' száma meg
kettőztetik, csak hogy a' Segitőtanyáknak, a' mennyire csak lehet, úgy kell
a' Mezei Örcsoportok' háta megett elhelyeztetve lenni, hogy azok a' leg rövidebb útonn juthassanak ezekhez. Minőén gondot arra kell fordítani, hogy a' kiáilíttás

a1 Föld' tulajdonságához légyen alkalmaztatva, a' vidéknek minden kedv ező tulajdonsága haszonra fordítasson, és a'
közősülés a' Mezei Strázsák , és Oldaltanyák , valamint a' Segítő tanyák , és a' Fősereg kőzött is feltartasson, hogy a' FŐ
Sereghez való Hátrálásban, eggy Mezei
Strázsa, vagy Segítő tanya se tévedjen ollyan vidékre, melly azon Sereg' nemére nézve alkalmatlan. Adhatja elöl
magát ollyan eset, hogy az előttünk
fekvő vidékenn csupán csak Lovasságot, és egyneháry Vadászokat lehet
Elövigyázatra fordítani ; a' mint hogy
az igen magas hegyek között többnyire
ezen utolsó eset adja elő magát, a1 hol
Elövigyázatra CSupa Gyalogságot, és legfellyebb eggy ket Lovast lehet kiállítani; Mindenkor halznos, a' lánczot o l dalt , vagy hátulról Segítő tanyák által
fedezni, a' kik Örjárőkáltal oldalfelé bátorságba helyeztetik mind a' lánczot ;
mind a' Fősereget. Egyébarár.t minden
esetben felette hasznos ,ha az Elovigyázatokonn kivül a' Fősereg' eleibe, mint-

eggy ezer lépésnyire még eggy Csoport
9 állíttatik ElŐ-Seregnek; mert az az Ä e ;
elö adhatja, és már igen gyakran előadta magát, hogy az Ellenség eggy Mezei Őrtanyát véletlenül meglép, és a' Segítő tanyák között egész a' Fő-Seregig
előnyomul; ebben és más hasonló esetekben az Elő Sereg ha az hasonlóképen keményen tartya magát, nagy hasznot tehet; kivált ha a' legközelebbi Segítő tanyák , mihelyt fellármáztatnak ,
az ellenségnek hátára, és oldalára csapnak.
Át úgy nevezett Kerengő Seregekrül.
Ezek kétfélék: az elsők az ellen- jéghez igen közel szállanak táborba, és
azt szemmel tartják, a' második rendbéliek
az ellenség' határjába, és annak eg^yesülő pontjaira is benyomulnak.
Az első, vagy az ellenséghez közel
fekvő Seregnek fő czélja az, hogy az ellenséget Élésházai , Sütőtárjai, Bűtyorai, lerakott Jószágai, kiváltképen pedig Közösülése eránt mindenféle módon,

rsszüntelen nyughatatlanságban tartsa
ellenséget Kiküldésekre kényszerítse, annak takarmányszerzéset, és sattzolásait minden lehető medon megakadár
. lyoztassa,és apró Comandóit elfogdossa.
Az illyen Seregnek tapasztaít, ellVántt,
serény Fe'rj£u által kell vezéreltetni; ennek legalább is hat ezer Emberbűi kell állani, semmi bűtyort magával nem kell
hordozni, mindég az ellenség' eggyik
vagy másik szárnya körül kell tartózkodni, azonban vaiaraj kedvező vidék megett ügy kell elhelyeztetve lenni, hogy
az minden feléje közelítőknek , visgálódóknak , és kémeknek erősebbnek , és
merészebbnek tessen, mint valósággal
a' millyen, hogy ennélfogva az ellenség' nyughatatlansága neveltessen. Erre
számtalan eszközök vágynák , eze'rt e' részben semmit probála-tlanúl nem kell hagyni abból, a' mit csak a' gondolkozás, és
tapasztalás kezünkre adnak. Ha a^ illyen
Sereg felé az ellenség közelít, annak
egész a' kedvező vidék' határaig ellene kell
füenni, e's azt ágyúztatni; ha pedig az
•
/
/
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ellenség az Ő megtámadására, vagy
megkerülésére mozdulásokat tesz, a' már
ejöre kiválasztott útakonn, vagy valami
más vidék megé, vagy pedig a' FŐ-^ereghez jó üdejénn vifsza kell húzódni.
Annak igen ritkán, vagy talán sohasem
kell a'Csatapiaczot megtartani, Fekvését minden éjszaka meg kell változtatni,
és az ellenséget éjlzakánkent fellármázni; a' hol csak alkalmatosság adódik , az
ellenségnek eggy vagy más apróbb Csapitjait eggyszerre több oldalokról, és nagyobb erővel kell meglepni. Minthogy
az illyen Sereg a' sok éjlzakai utazások',
Strásaállások, és apró Csatázások által
felette sok nyughatatlanságot szenved,
ezt rendszerént minden pyolez napban fel
szokás.váUani, A' Kerengő Seregnek nagy
haszna akkor tűnik kiváltképen Izembe,
ha az az egefsz Haddal eggyet értve munkálkodik.
Az illyen Sereget Vezérig Generális mellé mindenkor eggy bátor, fáradhatatlan 'filztet kell a' Fö Kormánytól
adni, a ki tapasztalassal, és kemény

testtel bírjon f a' vidéket tökélletesen
esmérje , és azt hirtelen meg x tudja
ítélni. *
A' második rendbéli Kerengő Seregnek, melly az ellenség' földjére mefsze benyomul, és az ellenséges Seregek megett kereng, nagy részént köi\pyü Lovasságbűi, Lovas pattantyúsokból , Vadászokbúl, és könnyű Gyalogságu l kell állani, a' kik a' környülállásokhoz képest vagy szek ere ken ír, vagy pedig
a' Lovak' faránn vitetnek. Bútyorrúl itt
még csnk gondolni sem kell.
A' Lovasságnak jó lovas legényekből kell állani; ha az út ollyan Tartományonn megy, mellynek lakosi idegen
nyelvenn beszéllnek , arrúl gondoskodni
kell, hogy a' Kerengő Seregben ollyan
Emberek legyenek , a' kik a1 Földnépének nyelvénn beszélleni > és irni tudjanak.' A' Comendánstiak, és az Ö utánna következő első Tisztnek a' Tartomány' Föld-rajzolatját jol kell esmérni;
a' Tiszteknek fiatal, merész , és serény embereknek kell lenni. A' Seregnek soha

spkáíg eggy helyben mulatni nem kell;
gyakran kell annak éjszaka utakat tenni, nappal e'tetni, e's pihenni, a'városokban a kapukat megszállani,
Elindulás
utánn azokban eggy Csoportot hátra hagyni , a' melly megakadályoztassa, hogy
a' várasonn keresztól az ellense'ges Corpusokhoz vagy Vár - Comendánsokhoz,
' hírmondók, sebes posták , vagy Curirok
ne küldessenek.
Az egész Seregnek,
valamint minden attól küldött Tisztnek , úgy kell magát kiadni , mintha
valamelly nagy Corpus Elo-Serege volna, és egészen ellenkező utak felől kell
tudakozódni, mind a' mellyekenn szándékozik valósággal menni: az egész Seregnek gyakran több részekre kell oszlani, és ismét valami meghatározott pontonn eggyesülni.
A' Gyalogság' sebes
szállitására megkívántató
szekerekenn
kivül, a' mellyekbe jó, e's ha csak lehet, Uraság' lovainak kell fogva lenni,
a' kész pénzenn, és kezesekenn kivül szemmit sem szabad magával vinni,
Minden aprólékos
Tárházbei}

»

cleségeket, és bótyorokat meg kell e'getni, az ellenség felé lévő hidakat el keli
pusztítani. Ha ellenséges Csoportok ejtetnek fogságra , csak a* Tisztek vitetnek el, a' Közemberek pedig fegyvereiktől megfoztatnak, a ' l o v a k , ha azokat el néni lehet vinni * a* körülbelül
lévő helységekbe eladatnak.
Kiváltképen törekedni kell a* Curiroknak
és sebes póstáknak elfogdosására; a' Postahelyekenn az leveleket el kell szedni,
és minden eszközoket el kell követni az
ellenséges Vezérek és az azok háta mec
gett fekvő tartomány köztt való levelezésnek félbeszakasztására. Ha ágyú, puskapor, ruházatbéli szállitmányokra talál a' Sereg , mind azt el kell pusztítani. Eggy szóval, az ellenségnek okozott kár határozza meg azon érdeminek nagyobb vagy csekélyebb voltát,
mellyet a' Kerengő Sereg' Comendánsa
az efféle próbatételekben szerzett magának. Az illyen S ereg' Hátrálásának többnyire egészen ellenkező oldal fele kell
mege sni.
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ges Cs. K ir. F ő Herczeg és Orszá
gunknak Nádor Ispánnya által ki
rendel tt Katona - Biztosság által
helyben hagyattak.
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II. f. A' Kiküldött apró Tsoportoknak elosztísa , Rezerva Osztalék nélkül
146
III. §.4A' Rezervának Feloszíása midőn az
a' kiküldött Seregeknél, Elő, és Hátőrző Seregajé fordíttatik
- 149
IV.
Az Oldalok' fedezése, a' Rezerva
által
.
.
.
.
.
- 152
V. í. A' Rezervának a' Hátrálásba való használása.
.
.
.
.
1^4

A' Hadi Forgások külömböző Vidékhéi váld

Alkalmaztatása.'

'

'

»

F O G L A L A T J A
B J£ - V E Z E T E S .

,

' Oldal

?

/

Az Elő, és HatőrZő Seregek , és Oldalörök
kötelessége külömböző Környékekben
A' Comendáns' Szemmértéke
AZ ELLENSEG' KÖZEL

MARS

-

4
io

LETEBEN VALÓ

-

12

Két Hadrendbe való Felmasírozás , és
helyre állás

-

-

13

A' Comendáns' kötelességei az ellenséggel
való véletlen öszve találkozásban 15 19
Két egymás mellett Nataliomnak tulajdon
a' közepekbül való hlindaiasok , —
- a ' két Csapat' eg^yesíttse, es helyre
állítása

-

- ' -

-

A' Comendáns' Kötelessége a' Szorosságokon való által menetel közben

17

27

A* 1EKVÉ3 HELLYEKRÜL ÁLLASOKRÓL
AZOKNAK MEGTÁMADÁSÁRÓL, ES VEDELMEzEsERŰL
41
A' Fekvés helyek' választása

-

41

A' Fekve'« hellyek' védelmezése

*

48

<5lda
A' Fekvés heltyeknek megtámadása
Szorosságokon által való Hátra vonás
AZ ELŐVÍGYAZATOK

KIÁLLÍTÁSÁRÚL

-

49
32

59

Az Elővigyázatok' Czélja
,6o
Az Elővigyázatok' s z á m a , és Vidékekhez
való alkalmaztatása
63
A ' KERENGŐ SEREGRUL.

Az el!en*ég ? szemmel tartására való Kerengő Seregekről' 66
Az Ellenség* főidére benyomuló Kerengő
Seregekről.
-

M E G J A V Í T Á S A .
Némely Hibáknak á' Lovasság' Tanítás Ré-»
gul áment urnában.
175-dik. Óldal
8-dik. Sor " Három Sor „
olvasd Három Rend.
76-djk. Óldal 1,5-dik. Sor
Három Sor „
%
olvasd Három Rend.
79-dik. Óldal 17 dik. Sor " erre a' S^óra
Mars olvasd erre a' szóra Jobbra \agy
Balra tarts! Mars.
Hibák a' Gyakorlás Regulamentumában.
20-dik Óldal 14 dik Sor " A' Szencség előtt
való Köszöntés ezen módra esik meg ,
mindazonáltal csak két Tempóban a' Kard_ nak egyszer a' Leeresztésével olvasd a*
Szencség előtt való Köszöntés Imádsághoz /aló állással esik meg.
21-dik Oldal 4-dik Sor Helyreállás Temp. 1.2.
25-dik Q.ldal 1 í-dik Sor Helyreállás Temp. 1.2.3.
21-dik Oldal 10-dik Sor l i Marsközben ,,
olvasd Mars közben.
26-dik Óldal 24-dik Sor " Második Sor „
olvasd Második Rend.
44 dik Óldal 24-dik Sor " Második ^Során „
olvasd Második Rendén.
56-dik Óldal * 6 dik Sor " Tekéntatet ,, olvasd lekentetek.
N
109 dik Óldal 21-dik Sor " Balra Frontba Felmasírozunk ,, olvasd Balra Frontba Felmasírozunk Mars !
114-dik Óldal 2-dik Sor i f Részeknek „ o!-.
« vasd Osztalékoknak.
136 dik Oldal ,5-dik Sor " Szizadot „ «lvasd
Századdal.
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