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JElso Osztály.
Siklövegek , lőszereik és felszerelésük.

I. Siklövegek,
1. Az Arlilleria (tüzérség) azon fő fegyverneme a’ 

hadseregnek, melly lövegeimk hatása által á’ győzelmet elő
készíti és eldönti.

2. Lövegek azon tűzfegyverek, mellyek különös állvá
nyokon használtatnak és szálitatnak.

A' lövegek sik és telep-lövegekre osztatnak, az elsők sí
kon, az utólsók erősségek megtámadására és védelmére 
szolgálnak.

3. A’ siklövegek vagy álgyuk vagy vetálgyuk. Álgyuk- 
ból többnyire golyók, vetálgyukból pattantyuk leginkább lö
vetnek.

Hat álgyu, 2 vetálgyu teszik rendszerint alkotrészeit egy 
ütegnek.

4. Vannak továbbá gyalog és lovas lövegek amazok 
mellett a’ tüzérek gyalogolnak; emezeket pedig a’ kezelő tü
zérek részint lóháton, részint az agyon ülve követik.

Innen van, hogy az utóbbi olly gyorsan mozog mint a’ 
lovasság.

Ennélfogva az üteg gyalog vagy lovas ütegnek ne
veztetik.

5. Valamennyi löveg csőből, agyból és mozdonyból 
áll.—Az álgyu és vetálgyu cső löveg érczből öntetik. A’ lö
veg érez 10 sulyrésze vörös réz, ’s t sulyrésze сип.

Azon kélkerekes állvány, mellyben a’ cső fekszik ős 
használtaik, agynak neveztetik.

A’ mozdony szinte két kerekes állvány , melly a’ löveg 
szállításakor az agygyal öszszeköttelik, lövöldözéskor pedig



ettől elbontatik ; mi a’ mozdonyról és mozdonyra parancs
szavaknál történik.

6. Az (Ügyük a’ belőlök kilóit vas golyók súlya után 
neveztetnek el: vannak 6, 12 és 18 fontos sík álgyuk.

A' vetálgyuknál e’ megnevezés egy különös kőnemból 
hajdan készült golyó súlyától vette eredetét; vannak 7 és 10 
fontosak. —

A’ 7 fontos kétféle, rövid és hoszszu, miután nevüket 
kapják. —

Az álqguk nevezete az ütegét is meghatározza.
A’ gyalog — ütegek 6, 12 és 18 fontosak a’ lovasok, 

csupán 6 fontosak.
A' ÍJ”105 \fonlos ;,™dJ - velálgyukkal
" \l ” ” L ” 110SZSZUv láttatik el.

7. Л-г tilg у и vagy vetálgyu cső három főrészből áll, 
nevezetesen, fenék, közép és előrészből

Az álgyu fúrása végig egyforma A’ vetálgyué a’ fe
neken külön szőkébb részt bír, ez a’ tölte helye és kamrá
nak neveztetik.

Ä vetálgyu fúrás előrésze veltyű, a’ görbe felület, 
melly ezt a’ kamrával öszszeköti, boltozatnak neveztetik.

Torkolat név alatt a’ fúrás legelőbb! része értetik. Fe
nék-zöm a’ fúrást hátul záró rész.

8. Az álgyu és vetálgyu csövön még következő fontos 
mellékrészek megjegyzendők:

A' gomb és
a' két fül; ezek a’ cső könnyebb kezelésére szolgálnak.
A' két csőtarló; ezeken fekszik a’ cső az agyban, és 

fel és alá‘mozditható.
A két mellékkarika: ezek állal eszközöltetik a cső

biztos, pontos fekvése.
Az elő és hát czél kör; ezek a’ cső irányzására szolgálnak.
A' réz gyulyuk csavar a’ csavarfővel közepén át van 

fúrva; e’ fúrást gyulyuknak nevezzük és a’ töltés kivülrőli 
meggyújtására szolgál.

Al lovas álgyucsöcek gombnélküliek. Mi által a’ 6 fon
tos gyalog álgyu csövektől megkülönböztetnek.

9. Az agy elnevezését a’ benne fekvő löveg csőtől köl
csönözi. Eszerint léteznek 6, 12 és 18 fontos álgyu agyak, 
7 és 10 fontos vetálgyu agyak.

A' lovas agyak különös szerkezetűek.
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\0. Az agy főrészei:
a’ két agy oldal, homlok, közép és hátsó kotla, a’ ten

gely a’ tengely béllel, S kerék, és az irány gép.
Az agy két oldalának és a’ különféle kotláknak jelen

tékenyebb vasalása.
Az elő és hátsó csőtartó agy, a’ két csőtartó fedél, a’ 

zárkapocs kapcsokkal, a’ kotlák kereszt vasa, a’ talp és von
tató fülke a’ kötláncz és a’ tengelyvas.

Az irány gép fő fa részei.
Az alom és az irányék.
Az iránygép fő vasrészei: az alomtengely és a’ tartó 

vas, a’ két aj vas az érez csavarház, a’ csuzó vasak, az 
orsó vas, a’ fogas kerék tolózárával, .és a’ forgantyu.

A’ tengelybély a vastengelyt az agy két oldalával köti 
öszsze. A tengely alkotó részei: a’ tengelyközép, a’ két 
tengely vég, és a’ két végszeg; továbbá a’ két vas hézag 
karika, és karikáikkal a’ tengely végszegek.

A' kerék alkotó részei:
A’ kerék agy, a’ küllők, a’ kerék talpak, a’ kerék sin. 

Továbbá az érczből készült kerék-agypörsöly és a’ kerék 
agykarikák.

Ä 7 fontos gyalog zW-álgyu agy támaszos lőszerládá
val van ellátva ülésül szolgálandó egy embernek.

//. A’ mozdony fóalkotrészei.
A’rúd, a’ rudszárnyakkal, a’ dörzsönyfa (juha) vonó 

mérleg, tengely, burok, kerekek, mozdonyszeg, ’s a’ moz- 
donyláncz, középfa, mozdony nyereg ’s az oldalfák, ke
resztfa, lőszerláda ’s a’ vontató gyűrű.

Ä lőszer ládák a’ 7 fontos vetálgyuknál csak a’ re- 
kesztvények felosztása által különböznek a’6 fontos álgyukétól.

12. Ä 6 fontos gyalog üteg valamennyi lövegébe 4 ló
fogalik be. .

13. Ä lőszerek az ütegek után egy különös szekéren 
vitetnek, melly üteg lőszer szekérnek "neveztetik.

14. E szekér egy 2 kerekes hátsó állványból áll, melly 
egy lőszertárral ellátott szinte 2 kerekes mozdonnyal ösz- 
szecsatoltatik.

A’ hátsó állvány főrészei:
A két hordó rúd 2 kötfa és a’ tengely bélés, a’ lőszer

láda fedelével, a’ potlókeréktartó, a’ saráglya, és a’ ten
gely a’ két kerékkel.

A’ szekér mozdonya főkép azáltal különböztetik meg
1*
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bármilly löveg mozdonyától, hogy dörzsönyfája (juhája) nincs. 
E’ helyett a’ derék szeg egy nyereg kereszt vassal van el
látva. Lőszertára is nagyobb mint más mozdonyé.

Ezen szekerekbe 4 ló fogatik, és minden löveghez egy 
illyen szekér számitatik.

15. Az ütegekhez, иду szinte a' csapatok kissebb fegy
vereihez megkivántató pótló lőszerek vitelére vannak tulaj
don szekerek, um. a’ kisegítő lőszerszekerek.

16. A’ lövegek kezeléséhez különféle tárgyak szüksége
sek, mellyek löveg kellékeknek neveztetnek, ’s e’ követke- 
zendők;

úgymint:
a' löveg csőjén a' torok dugaszai üreg megóvása végett.
Ä gyulguk fedél az agyon a’ gyulyukat óvja. A’ töltő

szer u. m. a’ törlő és a’ tömő, mind kettő egy rúd két vé
gére alkalmazva.

A’ törlőn még megjegyzendő a’ kettős S melly az üreg
ben maradt szeny kihúzására használtaik.

A' mozdony fa a’ löveg le és felemelésére és irányzásá
ra szükséges vas részei:

a’ pánt, fül,
és a’ lovassági lövegnél a’ bimbó-köröm.
A’ mozdonyon:
Csákány és ásó a’ rudszárnyakhoz csatolva.
A’ szertárban vagy az agy ülésben a’ három d:-rab sze

dő eszközök u. m. segédcsavar, körömvas és a’ vas nyelv, 
mellyek az üregben megrekedt idegen testek kiszedésére 
használtatnak.

A’ gyulyuk tü és kalapács, melly a’ gyulyukba beszo
rult tárgyak átnyomására szolgál.

Ä liócz-horog az elrakott tölte könnyebb kiszedésére.
A’ szekérben vagy a’ lovassági agyülésben a’ gyucsa 

tárcza, és a’löveg töltéséhez szükséges tű.
A’ szenny-ujj, mellyel a’ rövid vetálgyunál lévő töltő 

használ.
Ä rak lapoczka a’ lölte elrakásához.
A’ vontató, lánezal és gombjával a’ löveg és a’ mozdony 

öszszecsatolására.
Ä metsző a’ pattantyuk előkészítésére.
Ä szekér emeltyű ezen ütegeknél.
A’ csavar kulcs és balta minden vetágyu szekérnél. A’ 

tölte táska fedél és szijjakkal, hogy kényelmesen hordozni
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lehessen és a’ lövegnél az esetleges gyuladás annál bizonyo
sabban elháritassék.

Ä kanóc* bot, mellyre az elsütéshez szükséges kanócz 
lekertetik.

II. A’ sik-Iöveg lőszerei.
17. Mind az, mi a’ lövéshez megkivántatik, lőszer; 

lövegből az ellenség felé mozdított test, lövet; és az ehhez 
felhasznált por, lőportölte.

A' lőszerhez tartoznak még a’ tölte meggyújtásához 
szükséges eszközök u. m. a’ gyucsa, kanócz és a’ gyuszál.

18. Ä lőpor salétrom, kén és szén vegyületből áll, és 
azon tulajdonnal bir, hogy, ha valamelly tüzes testtel érint
kezésbe nozatik, hirtelen fellángol, ’s minden irányban igen 
nagy kiterjedési erőt fejt ki.

Hadi használatra négyféle lőporral bírunk u. m. a’ va
dász , lőfegyver, álgyu, és repeszlő porral. *b.

tör Ä vadász por mellynek legfinomabb szeme van.
2. Ä fegyver por, valamivel durvább szemű, eza’kis- 

sebb hadi fegyverek töltéséhez alkalmas.
3. Algyupor, e’ még durvább szemű, ’s ezt a’ tüzérség 

mindennemű lövegeihez használja, és
4. Repesztő por., ennek is olly nagy, de szabálytala

nabb szeme van, ’s aknák, szíriek, hidak, ’s több e’féle tár
gyak repesztésére és széthányására szolgál.

A’ fegyver és álgyupor 75 salétrom, 12 kén és 13 
rész szénből áll. A’ vadász por nagyobb, a’ repeszpor kie
sebb mennyiségű salétrommal bír.

A jó lőpor fényes és palakő szinü legyen, a’ kézen 
szennyfoltot ne hagyjon, csomós ne .legyen, azonfelül olly 
keménységgel bírjon, hogy az ujjak között, könnyen szét
dörzsölni ne lehessen. A’ lőpor a’ nedvességet magához szív
ja, ’s ezt homályosabbá és hatásában gyöngébbé teszi, azért 
szükséges hogy" a’ megnedvesült lőszer azonnal és gyakran 
szellőztessék, ’s a’ lőpor igy kiszáritassék.

19. A’ használni szokott lövetek vasból öntetnek; ne
mei: a* golyó, serét, ür golyó és pattantyü.;^*,.

Átalányos nevezettel pedig vaslövetnek neveztetnek^
A’ lövegekhez hasznait golyók neveiket súlyúktól kap
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ják, 's e’ szerint a' siklövegnél vagyon 6, 12 és 18 fontos 
golyó.—

A' seréi apróbb golyó, mellyből egy lövőire nagyobb 
mennyiség használtató. Neveiket szinte súlyúktól kapják , ’s 
Így a’ sik lövegeknél 3—6 és 10 latos serét használtató.

Ezen serétekkel megtöltött szelencze kartácsnak vagy 
serét szelenczének neveztetik, azonfelőlnevétkapja még azon 
lövegtől, a’ mellynél használtató.

Az ür-golyö gömbölii, belől üres és egy gyulyukkal 
ellátott test, nevét a' hason nagyságú golyó súlyától kapja.

Ezekből a’ siklövegnél használtatnak 12 és 18 fontos 
ür-golyók.

Ä pattantyu hasonló az ürgolyóhoz ’s névét egy hason
ló nagyságú kő golyó súlyától nyeri. Vannak 7 és 10 fon
tos pattantyuk.

20. Ä löveg könnyebb és biztosabb töltése végett, a’ 
lőpor tölte zacskóba köttetik.

Ezen zacskó vagy egyedül a’ lőport vagy pedig a’ ló
véiét is magában foglalja, ’s "nnen vak és éles töltőnek ne
veztetik. —

A’ sik löveg (ölle gyapjú szövetből készült zacskóba té
tetik, azért, mivel a’ szövet nem könnyen gyulád, ’s ezáltal 
a’ töltésnél! veszély akadályoztató.

Hogy «’ lőpor ki ne porozódjék a’ szövetből, alapfes
tékkel, hogy pedig a’ nedvességet magához ne szívja, olaj- 
festékkel kenetik be a’ zacskó.

21. Hadi gyakorlatnál a’ vaktölte kissebb, jeladási vagy 
tisztelgés! tüzelésnél pedig azon rendes adag lőpor használ
tató , a’ melly az éles töltőnél.

Neveiket azon lövegtől kapják a’ mellyeknél használtat
nak, vannak ugyan is, 6, 7 és 12 fontos gyakorlási 6 és 
12 fontos tisztelgés! tölték.

A’ gyakorlási tölte zacskó olcsóbb mázzal kenetik be. 
A’ többi a’ fent nevezettel.

22. éles lölte azon lövettél a’ melly benne van, és 
azon lövegtől a’ mellyhez használtató kapja nevét. Van t. i. 
6, 12 és 18 űr golyó vagy kartács tölte és így tovább.

а) Аз álgyu lőszerei.
23. Csataléren használtatik a’ golyó tölte, ha valamelly 

erősebb tárgy, vagy pedig ellenséges csapatok 500 lépésen 
túli távról meglövendők.
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A’ golyótöltéknél a’ 6 fontosakhoz 1‘12 a’ 12 fonthoz 2*Ь 
és а’ 18 fontosakhoz 4l/t font lőpor adatik.

24. Ä siklövcg kartács egy fenék földlettel ellátott bá
dog szelenczéből áll, melly fenék födletén van egyszersmind 
a’ két szeggel megerősített vastag útlap. Ezen bádog szelen
cze seréttel, a’ serét közötti hézag pedig fűrész porral töl
tetik ki, ’s fedéllel záratik le; hogy a’ töltét ezen szelenczé- 
hez kötni lehessen, ez utóbbin egy körbevágás látható, melly 
szelencze vágánynak neveztetik.

Ä 6 fontos álgyuknál kétféle u. m. 3 és 6 latos se
réttel töltött kartácsok használtatnak ’s innen neveztetnek is, 
—például 6 fontos kartácstöltés 3 latos seréttel.

Hogy a' különféle serétü töltőket egymástól megkülön
böztessük , azért a’ 3 latos tölte egyik vége fekete keresztel, 
a’ 6 latos serétü 12 fontos tölték vége pedig egy fekete 
festett körrel jelölteinek meg.

Ä karlácslöltéknél, a’ 6 fontos álgyukhoz 2, a’ 12 
fontosokhoz 3, a’18 fontosokhoz pedig 5 font lőpor kívántatik. 
— A’ csatatéren kissebb ‘iávolra a’ kartács töltőket csa
patok meglövésére használjuk, főkép ha azok arczvonalban 
közelednek felénk. A’ nagyobb serétü kartács töltőket 400, 
600 lépésnél, a’ frissebbeket pedig csekélyebb távolnál al
kalmazzuk.

25. Ä sik löceg serét szelenczéje hasonló a’ kartácsé
hoz, azon különbséggel, hogy ennek szelencze vágánya 
nincs, ’s ezek a’ már kartács töltővel terhelt álgyuba min
den lőpor tölte nélkül tétetnek azért, hogy az igen közel 
lévő ellenségre nézve gyilkolóbb legyen.

b) Ä vetdlgyuk lösz-erei.
26. A' vetálgyuknál csupán vak tölték használtatnak, 

mellyek a’ tömedék súlyáról latban, és a’ lövegról, mellybe 
szánvák, neveztetnek el.

Ä 7 fontos kurta vetálgyuknál 12, 20—30 latos töl
ték a’ 7 fontos hoszszu vetálgyuknál pedig 12, 20, 42, 56 
latos tölték használtatnak.

A’ vetálgyuk számára többféle tölték léteznek, mert 
a’ különféle lövegek különféle töltőket igényelnek, és mert az 
előjöhető távolság elérésére pattantyuval majd nagyobb majd 
kissebb tölte kívántatik.

27. Ä pattanlyuk épen úgy töltvék mint az ür golyók 
és gyucsővel ellátvák, ezenfelül töltve vannak még több erő-
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sen égő anyagrészekkel, mellyek égany kúpoknak (Brand- 
satz-kegeln) neveztetnek.

A’ patlantyuk hoszszu vetálgyuknál boltozat alakú fa föd— 
letben bádog pántokkal megerősítve vannak.

A patlantyuk a’ czélba vett tárgyat elérvén, 's arra 
már golyókép hatván, több darabokba szélrepednek, mellyek 
erővel szétszórva, az ellenségnek veszedelmesekké válnak, 
de még ezen felül az égany kúp által gyujthatók is.

2S. Az elrendezés és a’ czél a’ vetálgyu serét szelen- 
czéknél ugyan az, melly a' kartácsoknál, csak hogy ama
zoknak a’ vas fenéken kívül még a’ vetálgyu üreg boltozat
jába illő fájuk is van.

29. Ä hoszszu vetálgyu pattantyu kartácsok ollyképen 
öszszeszerkesztvék, mint az ürgolyó kartácsok és fodletök- 
be megerősitvék. Léteznek ezek közül hoszszabb és rövidebb 
távolságra va’ók, mellyek szintén egy kettős kereszttel a’ föd— 
létén vannak ellátva.

30. Ä világító golyók tojásdad gömbölyű testek, fosz
lányom tokból, melly világos lánggal égő anyaggal töltve 
van. Használtatnak sötét éjjeleken az ellenség kikémlelésére.

HL A’ tölte elsütésére szolgáló 
eszközök.

31. a’ gyucsák vékony nádacskák, mellyek lőpor ve- 
gyitékkel telvék, egyik végén lőpor liszttel megtelt lemez 
vagyon papírból készült kis csésze muselinnal bekötve, ’s pa
pírba betakarva.

A’ lőpor tölte elsülésére használtatnak.
32. A’ kanócz különös edző Ing által könnyen gyúlékon

nyá csiná't kenderzsineg, melly ha meggyujtatik lassan, biz
tosan, ’s hegyes szénnel tovább parázsodik.

Használatkor a’ kanócz pálczára tekertelik és a’ meg
gyújtásra szánt egyik vége a’ kanócz-pálczába tett repedés 
közé szoriltatik.

33. A’ gyuszálak hoszszu ujjnyi vastagságú papír hü
velyek, mellyek erős lánggal égő anyaggal töltve vannak.

Használtatnak, midőn a’ nagy esőzés miatt a’ kanócz
nak elaivásától félhetni.
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IV. A’ sik álgyuk felszerelése.
34. Ä lőszer, mellyel a’ telepek felszereltetnek, részint 

a’ löveg mellett, részint a’ telep lőszer szekerén, részint pe
dig málhás lovakon is tovább szállittatik.

A’ lövegnél létező lőszer a’ gyalog lő végnél a’ moz
dony ládában, a’ lovas lövegnél pedig az agy ülésben ra- 
katik el.

A’ lőszer kocsiknál a’ lőszer rakládákba tétetik, mel- 
lyek lőszer rákászoknak neveztetnek, és neveiket a’ befog
lalt lőszerektől kapják.

A’ lősz r szorosabb elrakhatása tekintetéből a’ mozdony 
ládák és az agy ülés, úgy a’ lőszer rakládák válasz desz
kák által fiókokra osztva, a’ tölték pedig ezekbe kócz által 
megerősítve vannak.

A’ gyucsák, liz egy csomóba öszszekölve. a’ gyuszá- 
lakkal együtt a’ gyucsa és gyuszál rakládákba tétetnek.

A’ kanócz hoszs'ü tekercsekbe hajtalik.
Minden kanócz tekercs 4 fontot nyom.
35 Ä lövegnél megkivánlató kellékek részt a’ szerraka- 

szokban és a’ mozdony ládákba, részt pedig szabadon a’ lő
szer kocsiba rakatnak.

Minden gyalog lövegnél a’ töltőszer ’s a’ mozdony rúd 
a’ jobb- egy tartalék mozdony rúd, 12 fontos álgyuknál, és 
hoszszu vetálgyuknál egy emeltyű is—a’ bal szárnyhoz, a’ 
lovas lövegeknél a’ szárny alá, azonkívül még egy tartalék 
töltőszer az üteg lőszer szekeréhez szijjakkal van csatolva.

A’ sáncz-szer minden lövegnél áll egy ásóból és egy 
csákányból. Kívülről a’ rudszárnyra csatoltatik.

36. Ä lőszer a’ 6 fontos agyülésekben.
6 fontos mozdonytár.
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A’ hét fontos rövid vetálgyu mozdony tára.

A- 6 sörét szelencze.
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Minden mozdony ládában van még különösen a’ lősze
ren kívül két tű, egy gyulyuk átszűrő kalapács, efölött a’ 
kiszedő szer és egy kóczhorog.

A’ tűk t. i. egy fúró és egy szúró tű a’ fedél belsejébe 
szalag bokrokba tétetm k. A’ gyulyuk átszűrő a’ kalapácsai 
és kiszedő szerrel, kóczczal körültekerve, fekszik a’ serét 
szelenczéken, a’ kóczhorog pedig a’ töltőkén.

A’ 6 fontos gyalog ütegeknél viadal alkalmával az üteg 
kocsiból 4 gyuszál vétetik, és a’ mozdony láda födelének bo- 
korjába tétetik —Az álgyuknál még három csomó gyucsa té
tetik a’ mozdony ládába. A’ tarisznya szijjak a* láda kartá
maszon erősitetnek meg, és a’ kurta vetálgyuknál egyszer
smind az agyláda megrakatik.

Agytár a’ vetálgyuknál.

1 pattantyu 2 csomó gyucsa

10. 20 latos tölte 
3. 12 latos tölte

Gyuszál és gyucsa rákász.

Gyuszál

Gyucsa.

A’ gyuszál rakládában 20 gyuszál, 10 csomó gyucsa az 
álgyuk és 8 csomó a, vetálgyuk számára rakatik el.

Két kanóczbot az agyülés hátulsó részén szijjal felcsa- 
toltatik.

37. Ez ideig még a' régi modorú 2 és 4 fogatú lőszer 
szekerek használtatnak , az elsők egyedül a’ lovas löveg, az 
utóbbiak a’ többi lövegek részére szánvák

A’ 6 fontos gyalog álgyukhoz tartozó löszei' kocsin va
gyon: Ю golyó tölte rákász, és egy kartácslölte rákász, 
mind egyikében 16 tölte, ugyszint egy gyuszál és gyucsa rá
kász és egy kanócz tekercs.
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6 fontos kartácstölte rákász.

8 kartács tölte 8 kartács tölte

3 latos söréttel 6 latos söréttel

Ä kartácstölte rákászok a’ golyó tölte rákászoktól ugyan 
azon lövegnél csak magosságuk által különböztetnek meg.

Minden tölte a’ rákászokban a’lóporos felével felfelé he
lyeztetik.

A’ gyucsa és gyuszál rákászokban van 5 gyuszál a’ 6 
fontos álgyuknál 25 köteg gyucsa.

33. Az üteg kocsiban a’ 7 fontos rövid vetálgyunál va
gyon: 8 pattanlyu, egy sörét szelencze, egy nagy vetálgyu 
tölte, egy gyucsa, egy gyuszál rákász, azután egy köteg 
kanócz.

A’ vetálgyu-tölte rákászokhoz a’ tőkéken kívül világitó 
golyók is vétetnek.

Minden rákászban a* 7 fontos vetálgyunál van még 10 
pattantyu vagy pattantyu-kartács vagy sörét szelencze.

A’ rákászok ezen töveteknél hoszszában két, ’s mind a’ 
kettő még öt részre osztatik, e’ részek mindegyikébe jön 
egy lövet.

A pattantyuk rövid vetálgyukhoz gyulyukkal felfelé ka
nócz koszorúval ’s zsinórral a’ kiemelés végett körülvéve a’ 
serét szelenczék pedig a’ fa fedletlel felfelé feküdnek.

Minden pattantyu kartács rákásznál, minden rekesztvény- 
ben jobbra vagyon 6 pattantyu kartács nagyobb—balra pe
dig 4 kissebb távolságra valók.

Nagy tölte rákász rövid vetálgyuhoz.

s o о
я ® 1®32# sSi-Ж-

3 világitó golyó 
25—32 latos tölte

A’ gyucsa rákászokban a’ gyalog vetálgyuknál van 50 
gyuszál és 14 köteg gyucsa.

39. A’ lövegkezeléshez szükséges szerek, a’ kocsinál a’ 
rákászokra tétetnek; a’ többi a’ lövésre közönségesen meg
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nem kivántató szerek, más e’ végre határozott rakaszba té
tetnek a’ hájjal együtt.

A’ löveg kezeléséhez megkívántaié szerek ezek: a" 6 
fontos álgyuknál; 2 tarisznya, egy gyucsa tárcza, egy von
tató és 2 kanócz; rövid tarackoknál pedig egy szennyujj a’ 
tarisznyák egyikébe.

Szerek rákász.

1 mozdony-és 1 ül eg kocsi derék szeg
1 lapoczka, i kócz horog, 1 kézbárd és egy srófkulcs

2 kerék vég szeg
1 boszszu) .
1 rövid ) kotel

12 font háj

A’ sróf kulcs és kézi bárd a’ vetálgyu szerek rákászában 
van, — a’ rákász fedele alatt vagyon még egy kis metsző is.

Második Osztály,
1. A' siklöveg kezelése.

A’ töltés és elsütésről.
40. A’ siklöveg kezeléséhez szükséges a’6 fontos gya

log löveghez 9 a’ 7 fontos vetálgyukhoz 10 ember.
A’ legnagyobb szükségben azonban minden siklöveget 4 

sőt 3 ember is kezelheti.
A töltés előtt szükséges az álgyu üreget a’ törlővel jól 

kitörülni, és a’ gyulyukat a’ tűvel jól megvizsgálni.
Ä siklöveg töltése történik, a’ teltének betétele, reá 

nyomása és felszurása által.
Ä golyó vagy kartács tölte betétele úgy történik, hogy 

a’ portölte tétessék először a’ löveg üregébe, és a’ tölte 
varrása az üregben oldalvást essék.

Ä töltének betéteiénél figyelni kell arra, hogy noha 
gyorsan történjék, igen erősen a’ lőpor fenékhez még se lő-
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késsék, hanem ahhoz a’ tömő által addig nyomassák, még 
azt az hiányzó felszúrta.

Ä töltének fenékhez! nyomása minden töltésnél egyen
lő legyen mert az egyenlő nyomásnak az egyenlő lövések ki
vitelére nagy hatása van.

A' töltenek tüveli felszurása folytonos nyomás, és nem 
hirtelen lökés által történik, az irányzónak pedig figyelni kell 
arra, érzi-e a’ lőport és a’ tűt mindaddig bent kell tarta
nia még a’ töltő fa az üregből ki nem vétetett.

Ha kartács vagy serét szelenczével töltetik, először a’ 
kartácstölte tétetik az üregbe, ezután a’ serét szelencze lök- 
fedletével befelé, ’s mindkettő egyszerre a’ fenékhez nyo- 
matik.

Ha pedig a’ siklöveg már kartács töltével lenne töltve, 
’s ekkor még egy serét szelenczével is kellene az álgyut 
tölteni, akkor ez egyszerűen lökfedletével a’ kártács tölté
hez nyomatik.

A' mktölte kötéssel kifelé, a’ varrással oldalvást téte
tik be az üregbe, és így nyomatik az üreg fenekéhez.

Ha a’ már töltött álgyuból a’ töltét ki kellene venni, 
akkor az álgyu előrésze, a’ mennyire csak lehet, leereszte
tt ’s ha a’ lölte magától ki nem esnék a’ mozdonyfával az 
álgyu előrésze ütés által megrázatik.

Ha pedig még most sem esnék ki a’ tölte, akkorazagy 
nagy elővigyázatta! felemeltetik és az ütések ismételteinek.— 
Vak tölték a’ törlő Sével huzatnak ki.

Ha o’ kemény tölle kivétele az előadott módokkal nem 
volna kivihető, akkor a’ vasnyelvet használjuk, melly a’ tö
mőhöz úgy erősített, hogy srófjával kül felülete a’ tömő kül 
felületével egy vonalba essék.

Ha pedig miauiéiig elfoglalt álgyuban kócz vagy más 
anyagba beburkolt golyó vagy kövek találtatnának, akkor 
szinte a’ vasnyelvet használjuk, miután kivált berosdásodott 
testeknél előbb egy ideig olaj vagy viz öntetik az üregbe a’ 
rozsda lágyitására. Elővigyázatból a’ gyulyuknál és a’ torko
latnál előbb mindig vizet kell beönteni, ’s ezáltal a’ lövegtöl— 
tét árlhatlanná tenni. Beszorult fatesteket a’ tömöcs közepé
be srófolt álgyuköröm segítségével huzzuk ki-

46. Ä velálgyu irányozása a’ töltés előtt történik. Vég
hez megy pedig a’ velálgyu töltése, a’ töltének az álgyu 
üregébe tétele, fenekéhez nyomása, a’ felszurás, ’s végre a’ 
lövet betétele által.
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A’ tölle a’ kötéssel kifelé, varrással az üregbe oldal
vást, kézzel tétetik a’ kamrájába; a’ nagyobb tölték kézzel, 
a’ kiesebbek pedig a’ tömő fával nyomatnak a’ kamra fene
kéhez és a’ tűvel felszuratnak.

47. Miután ti pattantyunál az előbb már nagyobb részt 
levágott gyucsőtapasz most egészen levétetett, az úgy té
tetik be a’ vettyübe, hogy a’gyucső kifelé és a’ vettyü üre
gének közepébe essék, ezután a’ pattantyu erősen nyomatik 
a’ vettyü boltozatához, de úgy hogy a’ pattantyu okvetlen 
szükséges helyzete megmaradjon.

48. Ä serétsze/enczék szinte a’ tölte után tétetnek be 
a’ vetálgvuba, a’ faledleltel elől, és szinte kézzel a’ vettyü 
boltozatához nyomatnak.

4У. A világító golyómii töltésnél a’ már kamra fene
kéhez nyomott töltére egy gyöp fódlet, ennek hiányában szá
raz föld is tömelik a’ kamrába, hogy ez tökéletesen teli le
gyen , ezután a’ vettyü a’ törlővel kitisztitatik, a’ világító go
lyó pedig a’ már felvágot tapaszszal kifelé tétetik be.

50. Ha a' rövid 7 fontos vetálgyuból a’ tölte kiveendő, 
akkor először a’ pattantyu vétetik ki, azután a’ tölte, kézzel 
ha elérhető különben a’ törlő S-vel.

A’ sörét szelencze magától kiesik, ha a’ vetálgyu eleje 
a’ mennyire csak lehet leeresztett

51. A löveg d körülményekhez képest vagy kanócz 
vagy gyuszállal süttelik el. A’ kanóczczali elsütés úgy törté
nik, hogy miután ezt az ember a’ kerék sínhez veregette, 
izzó hegyét a’ löveg füleitől a’ gyucsához vezeti, ’s meggyu- 
ladván a’ lisztpor a’ kanóczot gyorsan viszszavezeti a’ fülek
hez. —

Ä gyuszállali elsülésnél periig addig közelit az ember 
a’ láng hegyével a’ gyucsához, még ez fellángol, ’s csak 
akkor rántja viszsza gyorsan a’ gyuszálat.

Altaljában az elsütésnél arra kell figyelni, hogy a’ka
nócz vagy gyuszál egyenesen a’ gyucsa fölé tartassák, kü
lönben a’ gyulyukból kitörő lángsugár vagy a’ kanóczot, vagy 
a’ gyuszálat leüthetné, vagy az ember kezéből is kiránthatná.

Azon esetre, ha ez történnék, de kivált esős időben, 
szükséges, hogy minden lövegnél készen legyen az egész 
tüzelés alatt, két meggyujtott kanócz.

A’ világitó golyókkali tüzelésnél a’ löveg mindig gyu
szállal süttetik el, hanem előbb az illy golyó gyujtatik meg, 
’s miután bizonyos ideig égett, csak akkor sültetik el a’löveg.
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52. Az elsütés után hátra tolult löveg a’ lehető leg
gyorsabban , ennek következtében a’ legénység öszszitett ere
jével viszszavonatik előbbi helyére.

53. Minden lövés után kitörűltetik a’ löveg belől, ki
véve ha az előre nyomuló lovasság az ellenség részéről — 
400, a’ gyalogság 300 lépésre közeledett, mert e’ kor leg
jobban lehet a’kartácsokat használni, illyenkor csak minden 
második lövés után kell a’ löveget kitörülni.

A’ kitörülésnél, mielőtt a’törü betolatnék a’ gyulyukba, 
ezt a’ tővel ismételve át kell szúrni, ’s még a’ törű behat, 
a’ hüvelykei betartani, azután pedig a’ tővel újólag meg
vizsgálni. —

54. 11a d lövés után a’ gyulyuk a’ lölle zacskó vala- 
raelly darabjával annyira bedugult, hogy a’ tővel átszűrni nem 
lehet a’ kor az átszurót, meg a’ kalapácsot gyorsan előkeli 
venni és az irányzónak átadni.

Az átszűrő alkalmazásánál, ezt a’ gyulyukba léve, 
gyengén reá kell ütni, ’s minden ütés után kissé fordítani, 
ne hogy beszoruljon, ha pedig ez még is megtörténnék, ak
kor a’ tűt az átszűrő végén levő lyukba léve, azt ügyesen 
kihúzzuk.

55. H« á gyucsa elégett a’ nélkül, hogy a’ löveg el
sült volna, kis szünetig várni kell, míg a’ netalán bennma
radt gyucsa hüvely része a’ tűvel kivétetett és újra felszu- 
ratik. Ha ekkor az irányzó port érez, tüzet parancsol.

Ha pedig á /átszúrásnál nem érez port, még egyszer 
hátra nyomatja a’ töltét és újra febzurja, ha még ekkor sem 
érez lőport, a’ tölíe kiszedetik.

2. A’ siklöveg hiányzásáról ’s a’ lövés 
módokról.

56. Л-s irányzás legfontosabb lény a’ löveg használá
sánál , mert a’ tüzérség jó hatása leginkább ettől függ.

Azért minden álgyusnak leginkább arra kell töreked
nie,hogy magának minél nagyobb járasságot szerezzen az irány
zásban, és mivel elhatározó pillanatokban a’ lövés gyorsan 
történik , azért ne csak jól, "hanem gyorsan is irányozzon.

57. Ä czélozás körüli alapos ismeretek megszerzésére 
több vonalat és pontokat kell ismerni Hlyének:

az irány pontok,
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az irány vonal,
a’ csőtengely és 

>' a’ röpvonal.
58. Az iránypontok azok, mellyek szerint a’ czélzás tör

ténik , ha közvetlenül a’ két irány körön czélozunk, akkor az 
iránykor két legmagasabb pontja iránypontok.

Legmagasabb pontja valamelly körnek az, meliy a’ töb
bihez véve legmagasabb állásban van.

Az agy kerekei sokszor egyenetlen állásban vannak, 
e’ szerint a’ legmagasabb pontjai az iránykörőknek nem min
dig ugyanazon helyre esnek. Azért az iránykor pontok min
den uj irányzásnál újra felkeresendők

Ä czélköröktetején kijelölt pontok, csak akkor egyez
nek az iránykor valóságos legmagosbbjaival, ha a’ kerekek 
egyforma magosságban állnak, miszerint az irányzásnál sem
mi tekintetett sem érdemelnek.

59. Irányvonalnak azon egyenes vonal neveztetik, melly 
a’ két irányponton keresztül a’ czél pontig gondolható.

Az iránypontok vagy az irány körök két legmagosabb 
pontjai vagy csak az egyik az utóbbiak közt iránypont, ’s e’ 
kor a’ másikra helyzeti emeléken található a’ másik iránypont.

Az üreg vonal azon egyenes vonal, mellyel a’ fúrás 
közepébe fektetve lehet gondolni; egyenes vonulása egye
nes irányban előre meghoszszabbitott üreg vonal vagy cső- 
tengelynek neveztetik (2 T. aa).

Ä röpvonal azon görbe vonal, mellyen a’ lövet a’ le
vegőben halad. (2. Tab. xx.)

60. Ha a' lövegekkel az ellenség előtt kell tüzelni, ak
kor az irányzóknak a’ czél és a’ lövet neme mindig kitü- 
zetik. —

Ha «’ czélnál nem tüzelik ki különösen a’ pont, melly- 
re irányozni kellessék, akkor az irányzónak mindig a’ kö
zépre, és a’ czél magosságára kell irányoznia. Továbbá kell 
nekie a’ távolság, megítélésénél kapott utasítás szerint a’ 
czél messzeséget feltalálni.

61. Ä lövések d lövetek szerint golyó kartács ür-go- 
lyó és üi golyó kartács lövésekre osztatnak fel.

62. A' golyó lövések, mellyek leggyakoriabbak használ
tatnak , főképen ha valamelly merő tárgy lelövendő.

A’ merő tárgy közé számittatik a’ had testület is ha 
csapatba vagy tömegbe közeledik.



17

A’ távolság, mellyre a’ golyók még jó hatással alkal
maztatnak a’ 6 fontos álgyunál 1100 legfeljebb 1400 lépés.

63. Az irányzás szerint a' lövések is felosztatnak törzs, 
kör és emelék lövésekre.

Golyókkali törzslövés hal fontos lövegnél legfeljebb 300 
tizenkét fontos lövegnél 400 lépésre történhet.

Ezen meszeségnél olly kevéssé távozik a’ golyó röp vo
nala a’ meghoszszabbitva képzelt üregvonaltól, hogy ha ez 
utóbbi épen czélt talál, amaz is kellő magosság mellett va
lamivel lentebb czélt találna (II. Tábl. 1 képi.)

64. A’ löveg törzslövésre elkészíttetik, hogy ha az elő— 
irány-körre, melly minden lövegnél kissebb a’ hátsónál egy 
olly emelék adatik, melly által az előiránykör a’ hátsóval 
egyenlő lesz, ezen emelék, törzsnek neveztetik és a’ 6 fon
tosoknál 6 és 3A vonal.

A’ törzslövésseli irányzás illy módon az ellenség előtt 
nem használható, siktéren a’ törzslövés az állal könny!ttetik , 
hogy a’ kör irányzás a’ czél vonal koszban 160 lépésre a* 
löveg előtt a’ földbe tétetik.

Ä törzslövésseli irányzás sik téren mindig alkalmaz
ható , ha ez mindjárt a’ löveg előtt a’ czélfelé valamennyire 
emelkedik vagy esik is (illyen a’ II. képletben egy törzslö
vés emelkedő a’ Hibán lejtős lévén.)

A’ törzsöt meghatározhatni, hogyha a’ hátsó czélkör 
legnagyobb kerületét fonál szállal körülkerítjük, azon ponton 
hol a’ szálak egymást metszik elvágjuk, ezen szálat az elő— 
czél körre alkalmazván, azon részt, melly fennmarad ismét 
levágjuk.

’S e’ levágott szálat hat egyenlő részre felosztván, ’s 
ezekből lesz egyik a’ keresett törzs mérleg.

65. Egyenetlen földterületen a’ löveget törzsirányban 
helyezzük, ha először a’ körön irányzunk, és azután az irány
gépet l'/2 forgantyu fordulattal viszszakozzuk.

Az irány orsón tett fordulatok számát, mellyek szük
ségesek, hogy az irány körön át lett irányzásból a’ törzs 
irányba legyen az átmenet, ekép határozzuk meg:

A’ löveget az iránykörön át egy bizonyos pontra iga
zítjuk, 's hitel a’ törzsöt feltévén olvasni kell a’ forgantyu 
fordulat számát, mellyel addig forgatunk, még az iránykö
rön és a’ törzsön át az előbbi czélpont látható.

Ezen forgantyu fordu'atok száma ugyanaz, a’ melly a’ 
törzsirányzáshoz megkivántatik.

2
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66. Ä délkörön át tett lövések az iránykörök legma
gasabb pontjain át tett irányzás szerint történik.

Ezen lövéseknél a’ röpvonal felül emelkedik az irányvo
nalon és azt kétszer átmetszi először t. i. mindjárt a’ (üveg
nél másodszor egy távolabb pontban (a’ 4ik képlet szerint.)

Ezen 2ik pont távolsága a’.Iö végtől, a’ czél kör távnak 
neveztetik, melly a’ 6 fontosnál 500 a’ nehéz sik álgyuknál 
600 lépésre számittatik.

Ä délkörtávtól kezdve egész a’ törzs távig golyóvali 
lövésre mindig a’ czélköröni irányzást használjuk.

Ä délkörök a’ délkör távhoz alkalmazva vannak, mi
vel ezen távra szabályszerint nem kartácscsal hanem golyó
val lövünk, továbbá, mivel illy távra az álgyu haroz eldöntő 
szokott lenni, azért a’leggyorsabb tüzelés szükséges, tehát 
a’ legegyszerűbb irányzás is.

67. Emelék-lövéseknek neveztetnek azon lövések, mel
lyennél az emelék és irány körön keresztül vétetik valami 
czélba. —

Ezen lövéseknél a’ golyó röpvonala magosabbra esik, 
mint a’ nézvonal, ’s pedig annál magosabbra, mennél na
gyobb az emelék—ezen vonalok a’ czélnál egymást másod
szor vágják keresztül, hogy ha a’kellő emelék'alkalmaztatod. 
(5. képlet)

Ä legnagyobb hatással biró emelőkkel tett lövés a’ 6 
fontos álgyuknál 1100, tizenkét fontosnál 1400 lépés, na
gyobb távolságra a’ lövés igen bizonytalan, de ha még is 
szükséges, akkor vigyázva kell irányozni, és a’ mennyire le
het lassan tüzelni.

68. -d’ különbféle távolságra használható emelék ’/* hü
velyk szerint, következő szabályok után határoztalik meg:

1. A’ lövésnek száz szerinti távolságból kivonatik a’ czél
köri táv, a’ maradvány teszi hüvelykbe az emelék nagy
ságát. — kf

2. Ha ezáltal a' 6 fontosnál 5 vagy több hüvelykek 
jönnek ki akkor az emelék % hüvelykei nagyobbittatik meg.

A’ 6 fontos álgyuknál tehát az emelék :
lső szabály szérint:

600ra, 700ra, 800ra, 900ra lépés 
1. 2. 3. 4.

2ik szabály szerint:
1000 1100 1200 1400 lépés 
6 7 8 10 V« hüvelyk.
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69. A meghatározott cmelékeh különbféle távolsághoz 
mérve, csak az első irányzáskor szolgálnak segítségül, ’s 
ezek hatása megmutatja, az emelék illő arányban használ
tatott-e vagy nem, ha nem, hogyan kell megváltoztatni. 
Azért különösen az első lövéseknél szigorú vigyázat szüksé
ges.—Hogy ha két lövet egymásután meszszebb hat, mint
sem kellene, az emeléket kissebbiteni kell; vagy czélkör lö
véseknél mélyebbre irányozni. Ha azonban két vagy három 
lövés annyira rövid, hogy az első ugrásánál már a’ czélt 
felül haladja, akkor nagyobbitani kell az emeléket, a’ czél
kör irány pedig magasabbra emeltetik.

Meg kell jegyezni, hogy sokkal jobb kurtábbra mint 
a’ szükségesnél meszszebb lőni, azért az irányzónak nagyon 
vigyázni kell, hogy a’ lávságot túl ne becsülje.

60. A sik és kemény földre csapolt golyó sebes ugrá
sokkal halad tovább—a’ későbbi ugrásoknál ritkán emelked- 
hetik fel annyira, hogy az ellenséget kikerülje, innét ke
mény földterületen nagyobb távolságra is lehet czélkör lö
véseket használni.

Hlyen lövéseket ugró lövéseknek nevezünk, mellyek a’ 
6 fontos álgyukból 1100, 12 fontosból 1300 lépésre kez
detnek el, és ezen lövések, ha a’ földterület kedvező leg
jobbak. -—

71. Ugró lövések emelékkel is történnek, akkor ha a’ 
löveg előtt a’ föld nem alkalmas, de nagyobb távolságra is
mét Kedvező. Ekkor t i. olly emelék alkalmaztató, melly a’ 
golyót az első lecsapásnál már a’ rósz területen tulvigye.

72. A golyó lövések továbbá sodró és bök lövésekre 
osztatnak.

Sodrónak nevezők azon lövéseket, mellyek a’ földet 
érintve haladnak, ’s igy az ellenséget át nem ugorhatják. 
Igen ritka lövés egész hoszszában sodró, hanem csak né- 
melly helyeken igy a’ nyílt földterületen a’ törzs lövések csak 
az első lecsapásnál, az ugró lövések az utolsó ugrások után 
sodrók. —

A czélkör és emelék lövéseknél csak egy része a’ go
lyó vonalnak sodró, e: pedig annál kissebb, mennél nagyobb 
az emelék.

A’ sodró lövések legnagyobb hatásúak azért a’ hol csak 
lehet kell alkalmazni.

73. A vizeken is lehet használni a’ sodró lövéseket, itt 
hajók és hidak megrontására fordittatnak.

2*
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На azonban nagy hullámokat vet a’ viz, akkor nem 
czélarányosak, hanem ezek helyett emelék lövéseket kell 
használnunk.

74. Baklövések azok, mellyek a’ földet annyira megü
tik , hogy vagy ben maradnak, vagy ha erejük vagyon nagy 
ivekben tovább repülnek. Ezek épen ellenkezői a’ sodró lö
véseknek a’ mennyire lehet nem is kell ezeket használni (6ik 
képleten vagyon egy böklövés, 7en pedig egy sodró lövés).

75. Ha a’ mozgó seregre lövetik akkor a’ haladás irá
nyába annál előbbre eső pontra történjék a’ czélzás mennél 
sebesebben jár ’s ha az ellenség a’ kitűzött ponttól épen any- 
nyira vagyon mennyi a’ golyó oda repülésére megkívánta#, 
az álgyu elsüttetik.

Hogy ha több csapások vannak akkor csak az első csa
patra kell irányozni, és mindjárt lőni, mert ha az első csa
patot nem találja is, az utána következőket elsodorhatja.

Egyes vizsgálókra parancsolt lövéskor még iOÜO lé
pésre is, nagyobb emelőkkel használt kartács lövések a’go
lyó lövéseknél nagyobb hatásúak.

76. Kartácsok használtatnak arczban felállított csapa
tok ellen csekély meszszeségre. Tömegbe felállított sereg el
len czélszerüebbek a’ golyók, de ha az álgyukatmegtámad
ni akarják, akkor mindig kartácsokat kell használni.

Ha a’ löveghez igen közel vagyon az ellenség a’ kár- 
tácsok melleit serét szelenczék is használtatnak.

77. Ä kartács lövéseknél a’ serét szelencze darabokra 
szaggatta#, a’ csőben lévő puskapor által, kivehetvén a’ 
serétek az üregből, egymástól mindinkább elválnak és szét
szóródnak. (A 8ik képleten oldalról, a’ 9én felülről látható 
a’ kártács lövés )

Ä serét szétszóródása miatt a’ kártács lövés csupán 
kissebb távolságra hat, azért is a’ 6 fontosakból legfeljebb 
500, nehezebb sik álg) ükből 600 lépésnyire lehet kártá- 
csokból lőni.

Ä kártácslövcseknél a’ kissebb serétes kártácsokat kis
sebb távolságra, a’ nagyobb söréteseket, nagyobb meszsze
ségre kell használni.

78. Ha kártácsok sik és tömött föld területen lövetnek, 
akkor a’ serétek még nagyobb részt tovább ugranak, és a’ 
hamarább leesettek még elérhetik az ellenséget.

Ä keresztbe szántott, vagy másként egyenetlen , vagy 
gabonával benőtt területen pedig megakad a’ serét legna-
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gyobb része ott, hol*a’ földhöz ér, (mini a’ 10. képleten lát
ható). Hogy a’ kartácsokat illy a’ kartácslövésre nézve épen 
nem kedvező területen eredménnyel használni lehessen, a’ 
löveg emélékkel irányoztatik, hogy ezáltal a’serétek ív alak
ban a’ czélhoz vettessenek. (A. 11. ki egy kartács lövés eme- 
lék segélyével nem kedvező téren).

79. A’ sik és tömött ’területem kartácslövésre nézve 
következő irányzások vannak:

Egész 300 lépésig mindenkor törzs, 400 lépésnyire 
czélköri, csupán csak a’ 6 fontosnál 6 latos seréttel törzs.

500 lépésre használatik '12 hüvelyk emelék—csak a’ 6 
latos seréttel ellátott 6 fontosnál czélköri.

A’ kartácsok serét szelenczével egész 300 lépésig is a* 
czélköri irányzattal használtatnak.

A’ kartácslövésnél nem kedvező területen 500 lépésre a’ 
czélkör lövés használtatik, és minden további 100 lépésre */« 
hüvelyk emelék adatik, azért 300—400—500 lépésre

1 2 3 (Vi hüvelyk).
80. Általánosan véve a’ lövéseket még emelt, vizirányos 

és alantiakra is oszthatni.
Emeltek azok, mellyeknél a’ csőnek tengelye a’vizirány 

vonallal emelkedett szögölt képez. Alantiak, mellyeknél a’ 
csőnek tengelye a’ vizirány vonallal alanti szögöt képez.

Vizirányos a’ lövés, ha a’ cső tengelye vizirányos.
Nagyon emelt, vagy nagyon alanti lövések ártanak az 

álgyu agyaknak, és azért legalább a’ tovább tartó tüzelésnél 
elkerülendők.

Marmadik Osztály.
Némelly vonalak, felületek és testek 

magyarázata.
81. Szükséges, hogy az irányzónak kiképezendő ál- 

gyus tudja több vonalak, felületek és testek némelly tulaj
donait ; mi által a’ későbbi alapos tanítást kellően megért
hesse, és a’ telepek kitűzése és építésénél képzettségét hasz
nosan alkalmazhassa.
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82. Olly vonal., AB, f3d к T. 1 képlet) melly min
den eltérés nélkül egy ponttól a’ másikig terjed, egyenes vo
nalnak mondatik. A’ vonal kezdetét és végét pontok teszik.— 
Egy jól kifeszitett zsinegnek iránya, a’ vonalzó éle ’sál. egye
nes vonalt képeznek.

Ä mezön egyenes vonal aként tűzetik ki, hogy annak 
két végpontja czövekekkel jegyeztetik meg, ezeken kötél fe— 
születik ki, és a’ vonal liuszszában csákánynyal csekély ba
rázda huzatik. Ezen eljárás barázdálásnak mondatik.

Hoszszabbitása egy olly egyenes vonalnak, melynek 
végpontjai már czövekek vagy más jegyek által meg vannak 
jelölve, azáltal történik meg, hogy illő távolságban ezen vo
nal felé fordulva magunk ebbe egy czöveket a’ földre teszünk, 
és azt jobbra vagy balra addig igazítjuk, még a’ két vég
pontot tökéletesen nem fedi, mi ha megtörtént a’ czövek a’ 
földbe veretik Ezen mód szerint két vagy több czövek is 
ugyanazon vonal irányába hozható ’s barázdálható a’ meddig 
szükséges.

83- Az egyenes vonal közönségesen úgy méretik, hogy 
egy lábakra és hüvelykekre felosztott és fából készült ölmé
rővel megvizsgáljuk, hány ölet, lábot és hüvelyket foglal az 
magában.

Ha meghatározott hoszszaságu vonal volna kitűzendő, 
az a’ már előlegesen barázdált vonalra, vagy az adott irány
ban kitűzött kötélre öl-mérővel feljelöltetik, kezdete és vége 
pedig czövekekkel jegyeztetik meg.

Egyenes vonal adatott egyenlő részekre osztható, ha 
azt előbb kimérve, a’ kapott mérték annyi egyenrészre osz- 
tatik, mint a’ hány részre a’ vonal osztandó, az eképen nyert 
részt annyiszor illesztjük fel a’ vonalra, a’ hányszor lehet, 
végét pedig szinte czövekekkel jegyezzük meg-

Az egyenes vonal mérésére, kitűzésére ’s elosztására a’ 
mérő zsineg gyakran jó sikerrel használtatik. A’ hol nagy 
pontosság nem kívántatik, a’ vonalat szinte lépéssel ki lehet 
mérni. Ezen esetre megjegyzendő, hogy öt lépés két ölhosz- 
szuságának felel meg. *"

84. Olly vonal CD (2dik képlet) mellynek részei 
nem mindegy irányúak, görbe vonalnak neveztetik. így pél
dául az S melly az álgyutörlő végén van görbe vonal szerint 
hajlítva.

A’ kézből hajitolt kő, valamint minden lövet görbe vo
nalú irányban halad.
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85. Kerületnek vagy körvonalnak mondatik azon görbe 
vonal (3ik képi.) melly önmagába viszszatérve, azon tulaj
donsággal is bir, miszerint minden pontja egyenlő távolság
ban van a’ közepén lévő C ponttól p. o. az á'gyu czél- 
körei szélei körvonalak.

Ä körvonal minden egyes darabja. AD (3dik képi.) 
kör-ivnek neveztetik. A’ közepén lévő C pontnak neve kö
zéppont. Minden egyenes AB, melly a’ középponton keresz
tül megy, és mindkét felül a’ kör-ivet éri átmérőnek hiva- 
lik. Minden egyenes CD vagy AC, melly a’ középponttól a’ 
körív valamelly pontjáig huzatik, félmérőnek neveztetik. Az 
olly egyenest FG, melly a’ körív két pontját öszszeköli, húr
nak nevezzük. A’ körív legnagyobb húrja az átmérő.

Ha körívet akarunk kitűzni, a’ középpontnak választott 
helyre czöveket verünk a’ földbe, erre egy bő hurokkal el
látott zsineg erősiltetik, melly az adott félmérő távolságá
ban egy hegyesített czövek vagy csákány körül úgy tekér
tetik , hogy azt folytonosan megfeszítvén, a’ körvonal baráz- 
dáltathassék.

Minden körív, legyen az bár kicsiny vagy nagy 360 
részre osztatik, mellyeket fokoknak neveznek. Minden fokban 
60 perez van. Egy félkör tehát 180, egy negyed kör ív 90 
fokból áll.

86. Szögnek nevezzük két egyenes vonalnak AC és 
BC (4dik képlet) hajlatát mellyek egy pontban C öszsze- 
jönnek igy p. o. az álgyu csövek tengelye a’ czélkör irány
vonallal a’ törzs szögöt képezik.

Ä két egyenes AC és BC, «’ mellyek a’szögöt ala
kítják szároknak, és azon pont a’ mellyben érintkeznek a’ 
szög csúcsának neveztetik. A’ szög mértéke azon fokok szá
ma, mellyek ab íven találtatnak, melly tetszés szerinti fél
mérővel ac, C csúcstól annak szárai közt leírható.

Azon szöget A CB (5dik képlet) mellynek mértéke 90 
foknyi ab), vagy egy negyed körív, egyenszögnek nevezzük. 
Ha a’ szögnek ACB mértéke kevesebbet tesz mint 90 fokot, 
hegyes szögnek, ha többet tesz, mint 90 fokot tompa 
szögnek nevezzük.

87. Ha egy szög, mellynek szára y>Z/V (4dik képi.) ada
tik, egy más adott ACB szöggel egyenlő legyen: az adott 
szög csúcsából tetszés szerinti félmérővel ab iv, és ugyan
azon félmérővel M pontból, a’ kitűzendő szög-csúcsából np 
iv huzatik; az adott szög ab húrja np-re szinte húr gyanánt
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feltétetik. Ha már most az igy nyert p pontot az adott M 
ponttal kifeszített zsineg által öszszekötjük, ’s MP vonalat 
barázdálunk, PMN szög lesz ACB szöggel egyenlő.

88. Merőlegesnek mondjuk azt az egyenest CD (6dik 
k.) melly egymás AB egyenes felett aképen áll, hogy azzal 
mindkét felől egyenszögeket képez. így például: az agycső- 
tartó tengelye merőlegesen áll a’ löveg cső tengelyére. A’ 
tengelyek merőlegesek az agy közép vonalára.

Ha egyenes vonalra AB (7dik képlet) merőlegest aka
runk emelni valamelly C pontban, azon ponttól jobbra és 
balra egyenlő nagyságú vonalt mérünk, és annak végpont
jait D és E megjegyezzük. Azután egy kötelet úgy te
szünk öszsze , hogy a’ két vége öszszejöjjön, és a’ hajtását 
kézben tartva, a’ zsineg két végét két segéd által pontosan 
D és C pontra illesztjük, és azt egyenlően kifeszitjük. F 
ponton a’ zsineg közepén egy czövek beveretik, a’ zsineg 
maga pedig CF irányban kifeszíttetik,és ha szükséges, meg- 
hoszszabbíttatik, ’s igy PQ melly már most ABre merőle
ges barázdáltatik.

Hogy egy egyenes AB (8dik képlet) В végpontjára me
rőlegest emelhessünk, ismét egy zsineget úgy mint előbb két 
egyenlő részre osztunk. Az egyik vége Bre, a’ másik AB 
egyenes valamelly D pontjára pontosan illesztetik, mind a’ 
két szára egyenlően kifeszíttetik, és a’ középpont C meg
jegyeztetik. Azután a’ zsineg szélső vége В annyira kinyuj- 
tatik, hogy a’ nevezett két pontot D és C egyszerre érje. 
Azon ponton hol a’ zsineg vége van E egy czövek beve
retik , ha már most a’ zsineget BE irányban kifeszitve, ezen 
vonalat barázdáljuk, az lesz a’ kívánt merőleges.

Ha valamelly pontból A (10. képlet) egy egyenesre 
MN egy merőleges volna lebocsá'andó, akkor egy zsineg, 
úgy mint előbb, két egyenlő részre osztatik, és annak kö
zepét A szinte kézben tartván, szárai addig feszittetnek, még 
két vége DésE, MN vonallal öszszetalál. Azokat itt meg
erősítvén, a’ zsineget közepével az ellenkező oldalra áthúz
zuk, olt is egyenlően kifeszitjük, és а’ В pontot, hová a’ 
zsineg középpontja esik, megjegyezzük; ez és az adott A 
pont adják a’ merőleges irányát. Ezen irányban egy kötél ki- 
iesziltetik, ’s a’ szerint barázdáltatik a’ merőleges.

Fa szögmérővel иду emeltetik merőleges, ha azt egyik 
szárával az adott AB (9dik képlet) vonalra úgy illesztjük, 
hogy a’ léczek által képezett egyenszög csucscsa pontosan
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azon A pontra essék, mellyre a’ merőleges emelendő; a’ 
második szár széle AC adja meg a’ merőleges irányát. Ezen 
irányban a’ zsineg kifeszittetik és a’ vonal barázdáltatik.

89. Azon irányú vonal, melly szerint minden test va- 
lamelly magosságról a’ földre esik függőleges vonalnak ne
veztetik.

Függőleges vonali képzelhetünk magunknak egy czérnán 
szabadon függő test által.

Vizirányosnak mondatik azon vonal melly a’ függőle
gesen merőlegesen áll. így például a’ (lük képlet) ha RS 
függőleges MNre a’ kor ennek vizirányos fekvése van.

Ha léczet vagy más mozdítható tárgyat vizirányos hely
zetbe akarunk hozni, akkor sörét mérleget használunk; ez 
t. i. alap területével a’ léczre tétetik, a’lécz pedig addig emel
tetik , vagy sülyesztelik, még a’ mérleg sulytarló fonala a’ 
bekarczolt vonalba nem esik.

90. Párhuzamosaknak mondáinak azon vonalak, mel
leknek egymáshoz! távolsága mindenhol egyenlő marad. A’ 
kocsi kerekei után lágy földben megmaradt nyomok ’sat. egy
máshoz párhuzamosak.

Egy adott egyeneshez CD (12. képlet) párhuzamost 
felállítani, ha két tetszés szerinti ponton E és F emelünk 
EG és FH merőlegeseket, ezeket egyenlőn annyira meg- 
hoszszabbitjuk, mennyi távolságot akarunk a’két párhuzamos 
közt, és a’ két czövek által megjelent végpontot H és G 
barázdált vonal által öszszekötjük.

Ila pedig az A pont (13ik képlet) mellyen a’ párhu
zamosnak keresztül kell mennie, az adott egyenestől igen 
távol esnék akkor következő leendő: A ponton AE egye
nest aképpen huzzuk keresztül, hogy a’ CD adott vonalat 
valamelly E pontba messe. A pontban AE egyenesre n 
szög rajzoltatik, melly m szöggel egyenlő akkor ezen 
szög AB szára CDhez párhuzamos.

91. Egyenes vagy görbe vonalakkal bekerített tér, 
mellynek semmi vastagsága nincs felületnek mondatik. Van
nak sik és görbe felületek. így például: a’ löveg torkolat te
rülete sik, fölszine görbe felület.

Sik felület mellynek o/lyan fekvése van, miszerint a’ 
rajta akármelly irányba húzott vonalak mindig vizirányosak, 
virányosnak neveztetik.

Olly sik melly merőlegesen áll egy vizirányos felett füg-



26

góleges síknak neveztetik. A’ szoba fala függőleges síkot képez.
92. Azon sík felület, те/ly kör vonallal vagyon beke

rítve (13ik képlet) körnek neveztetik.
Minden darabja a' körnek ACD (3d. képlet) mellyel a’ 

két félmérő AC és CD és a’ köztük foglalt körív AD be
zár , körmetszvénynek. Azon terület pedig mellyel egy húr 
FG és egy ív FEG kerítenek körszelvénynek hivatik.

93. Minden sík felület, melly egyenes vonalakkal van 
körülvéve, általában sok szögnek neveztetik. Azon egyenesek, 
mellyek a’ sok szöget bezárják a’ sokszög oldalainak nevez
tetnek. —

Ä sokszögek oldalaik számától kapják neveiket. így 
például: három szög, négyszög vagy tízszögnek mondatik, 
a’ mint három , négy vagy tiz oldallal van bezárva.

94 Egyen oldalúnak mondjuk azon háromszöget (14 
képlet) mellynek mind a’ három oldala egyenlő hoszszasá- 
gu, egyenszárunak (15. képlet) pedig azt, mellynek csak 
két oldala egyenlő; a’ melly három szögben pedig egyoldal 
sem egyenlő a’ másikkal, egyenetlen oldalúnak mondatik.

Azonkiviil még mondatik aj három szög egyenszögünek 
(17. képlet) ha egyenes szög alatt, tompa szögűnek (18. k.) 
ha tompa szög alatt jön öszsze két oldala; hegyes szögűnek 
pedig (16. képlet) ha mindhárom oldala hegyes szög alatt 
metszi egymást.

95. Леду felnek mondjuk azon négyszöget, mellynek 
oldalai egyenlő hoszszuságuak, (19. képlet) és a’ mellyek 
egymásra merőlegesen állanak.

Ha egy négyszögben (20. képlet) csak a’ szemközti ol
dalak egyenlők, ’s egymásra merőlegesen állanak akkor azt 
egyenszögnek mondjuk.

Azon egyenes melly d sokszög egyik szögétől a’ mási
kig huzatik, Mállónak mondatik. (Ilyenek a’ (19ik képleten) 
AB, a’ (2()ban) GE és DF vonalak.

96. Testnek mondatik minden betöltött tér, melly sí
kokkal be van kerítve. Minden testnek van terjedéke hoszban, 
szélességben és vastagságban.

Ollyan test mellynek két vége két tökéletesen egyenlő 
és párhuzamos ABCDE és FGHIK sokszöggel és környös- 
korül annyi egyenszögekkel van kerítve, a mennyi oldala van 
a sokszögnek, szögoszlopnak hivatik. A’ két sokszöget ABC 
DE és FGHIK alap területnek hívják a’ többi bekerítő egyen- 
szögeket pedig a’ szögoszlop oldalainak, Лз oszlop szögek
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neveiket az alapterületek oldalai számától kapják a’ (22ik kép
leten) egy 5 oldalú szögoszlop van ábrázolva.

97. ülly szög oszlop, mellynek a’ lap területei (24dik 
képlet) kör alakúak, hengernek mondatik. A’ legtöbb lőcsö
vök fenékrészei hengerek. Az álgyuk üregei és gyulyukai hen
ger alakra vannak kifúrva ’sat.

A’ henger közép vonala, AB (24dik képlet) mellyel az 
egyik alapterület középpontjától a’ másikéhoz vonva gondo
lunk , a’ henger tengelyének neveztetik.

98. Azon test (25dik képlet) mellynek sik alapterülele 
van ABCDEF és a’ mellyel ugyanannyi egy csúcsba ösz- 
szefutó háromszög keiit, mint a’ hány oldala van amannak, 
gulyának neveztetik.

Ol/y gulya mellynek alapterülele kört képez (26. kép
let) kúpnak neveztetik.

Azon egyenes AH (26dik képlet) mellyel a’ kúp csú
csától az alapterület középpontjáig képzelhetünk magunknak, 
kúp tengelynek neveztetik.

Ha egy gulyának vagy kúpnak csúcsa párhuzamosan az 
alapterülethez lemetszetik, a' megmaradt részt gulyametszet 
vagy kúp metszetnek nevezzük.

99. Egy tökéletesen gömbölyű lest, (29 ik képlet) melly
nek azon tulajdonsága van, hogy felülete minden pontjai a’ 
középen levő középpontnak nevezett C ponttól egyenlő tá
volságra esnek, golyónak hivatik.

Azon egyenes (29ik képlet) melly a’ golyó felületének 
bármelly pontjától a’ másikig a’ középponton keresztül megy, 
átmérőnek neveztetik; azon egyenes pedig, mellyel a’ közép
ponttól a’ felület bármelly pontjáig képzelhetünk, félmérőnek 
hivatik. Egy golyóban az átmérők és félmérők egymásközt 
mind egyenlők.

Ha egy darabja a’ golyónak valamelly irányban sik 
metszés által lemetszetik, ezen darab ABD (30ik képlet) go
lyószelvénynek hivatik.

A’ siklöveg’ kezelése.
(Folytatás)

100. Ä velá/gyuk irányzatáról és az azokkal! lövésmó
dokról.

A’ vetálgyukbó'i lövések a’ felhasznált lövetek szerint ne
veztetnek el; lövetnek pedig a’ vetálgyukból pattantyuk (grá
nátok) sörét szelenczék és világitó golyók; ezenkívül a’hosz- 
s?u vetálgyukból pattantyu kartácsok is lövetnek.
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Az irányzatra nézve történnek a’ vetálgyukból czélköri és 
emelékes lövések.

A’ rövid vetálgyuknál a’ két ez élkör fölötti irány egy
szersmind törzsirány, mert e’ két czélkör ezen lövegnél egy 
nagyságú , azonban valódi törzslövések mégsem történnek, 
mert a’ kis tölték következtében a’ kilökött pattantyuk már a’ 
vetálgyu torkolatnál mindjárt az irány vonal alá sülyednek.

101. A: vetálgy aknái épen иду történik az irány zás, 
valamint a’ közönséges álgyuknál Az emelékes irányzásnál 
az emelék a’ mennyire csak lehet függőlegesen tétetik fel a’ 
czélkörre ’s igy a’ vetálgyu a’ kellő irányvonalba ’s egy
szersmind a’ ke lő emelésbe igazittalik.

Az emelék függőleges állása igen fontos, mert rézsűt 
tétetvén fel, a’ löveg irányzata a’ czélt okvetlenül téveszti.

102. A9 pattantyuk d vetálgyukból lövetnek ellenséges 
csapatok vagy ütegek ellen; használtatnak továbbá raktárak, 
helységek ’sat felgyujtására.

Ha d pattantyuk sík és kemény föld, körös vagy cse
kély emelékü irányzattal löketnek ki, akkor nem meszsze a’ 
lövegtől földre csapódnak, ’s ugorva minden ellent elsöp
rőnek.

Hlyen lövéseket löklövéseknek nevezünk, és akkor hasz
náljuk , ha az előttünk fekvő földterület erre alkalmas (IV. 
T. 1. képlet löklövés czélköri irányban).

Ha pedig d pattantyuk nagy emelékes irányzattal do
batnak ki a’ vetálgyuból a’ czél felé, akkor vagy mind
járt az első lecsapódásnál maradnak, vagy pedig csak kur
ta ugrásokat tesznek.. Az illyen lövéseket vetlövéseknek ne
vezzük, és akkor használjuk, ha a’ löklövések az előttünk 
fekvő egyenetlen földterület miatt alkalmasint siker nélküliek 
lennének, vagy ha az ellenség fallal, fákkal, földtöltésekkel, 
kerítésekkel körül van véve, mellyek őt az egyenes lövés el
len védelmezik, vagy végre, ha valamit felgyújtani akarunk.

103. Ä pattant íjuknak nemcsak feladata, hogy lecsa
pásuk által az ellenségnek ártsanak hanem hogy egyszersmind 
szétpattanásuk által az ellent sértsék és háborítsák. Vigyáz
nunk kell tehát a’ vetálgyukkali pattantyu lövéseknél, hogy 
ezeket mindkét czéljokra felhasználjuk, mit csak az előttünk 
fekvő tér az ellenség állomása minémüségének tudása, a’ 
tölte és emelék ügyes választása által érhetünk el.

101, Ä pattantyukkatí löklövésehnél leginkább tekin-
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tetbe kell venni, ha vájjon ellenségünk csapatokban töme
gekben, négyszögekben, vagy pedig arczal áll előttünk.

Ha az ellenség csapatonkint mély állomásokban, velünk 
szemközt áll; akkor nagy töltét választunk, hogy a’ pattan- 
lyu szétpattanása előtt egész erővel leüthessen. (4ik képlet).

Ä löklövcseknéli irány zás többnyire c'zélkör fölölti, 
mert ezen irány söprő lecsapódásokat idéz elő—és csak ak
kor használjuk az emeléket, ha vagy az ellenséget czélköri 
iránynyal el nem lehet érni, vagy pedig az előttünk fekvő 
földterület söprő lecsapódásokra alkalmatlan (3ik képlet czél
köri löklövés síkságon 5ik emeléki löklövés) szükség hogy 
az első lecsapódás a’ löveg és az ellen közt fekvő valamelly 
akadály p. o. domb árok ’sat. mögött történjék.

105. Czélköri iránnyal keményföldnél:
a’ 7 fontos rövid vetálgyuból:
12 — 20 — 32 latos töltével a’ paltantyu röpül 800 — 

1000 1400 lépésnyire. Az lső lecsapódás pedig 100 -150
—300 lépésnyire történik.

Minden nagyobbitása az emeléknek 142 hüvelykei ne
ve'i a’ kifutás távolságát valamint az első lecsapódásét is 
100 lépéssel.

106. Az első löklörésnck hatására az irányzónak igen 
kell ügyelnie,’s ha hatásuk csak csekély lenne, azonnal az eme
léket , és ha szükséges a’ töltét is kell változtatnia.

Különösen vigyáznia kell arra, vájjon a’ pattantyu az 
ellenség közelében pattan-e szét, ha az ellenség arczvonal- 
ban van, akkor a’ patlantyuk hatása csekélyebb, ha több 
pattan szét az ellenség mögött mint előtte.

Ha a’ patlantyuk az ellent nem érnék, az emelőket na- 
_ gyobbitani, hogy ha pedig ezen nagyobbitolt emelők két hü

velyknél többet lenne, akkor a’ következő löklövésekhez na
gyobb töltőt, az e’ töltéhez mért emelőkkel kell választani.

Hogyha pedig a' löklövéseknél a’ legkisebb töltével is a" 
czélköri iránynyal a’ patlantyuk az ellen mögött pattannának 
szét, akkor legjobb lesz a’ löklövésekkel egészen felhagyni, 
és a’ vetlövések hatására számolni, mellyek szabályai a’ kö
vetkezők.

107. Ä patlanlyukkali vetlövések 1800 lépésnyi távol
ságra is történhetnek ugyan, azonban ha ezen táv az ÍOOO 
lépést meghaladja, e’ lövések csak igen kiterjedt ellenség el
len használhatók, mert az eltalálás nagyobb távolságra igen
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b'zonytalan, meszszevelések által az agy is sokat romlik, azért 
a’ meszsze fellövéseket a’ mennyire lehet kerülni kell.

Ä patlantyukkali vetlövésekhez a’ távhoz mért tölte és 
emeléket a’ következő tábla szerint kell megválasztani.

Az emelékek hüvelykek szerint vannak feljegyezve:

V et-tábla.
Tá

vo
lsá

g lé
pé

se
kb

en 7 fontos rövid vetálgyu

12. 20. 32.

latos töltések

Az emelék hüvelykben

600 7 77 77
700 8112 77
800 10 3* I2 77
900 7) 411 4 77

1000 V 5 77
1100 77 S3 4 77
1200 77 6: 2 #»
1300 7) 7i 4
1400 77 8 3rh
1500 n 4
1600 77 4112
1700 77

77 5
18)0 71 5'h

77

Az emelik szabályok az emelékekre nézve a’ pattan- 
tyukkali vet-lövéseknél:

1) A’ 12 latos tölte használt. 600—800 lépésre.
20 ,, „ « 800—1400

1400 -1800” 32 ” . ”

2 ) Ä legkisebb emelek -. 
a’ 12 latos tökénél 7 
a’ 20 „ „ 3*/2
a’ 32 „ „ 3'/2 hüvelyk.

V
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3) Minden további 100 lépésre minden tölle melleit a’ 
legkissebb vet-távolyon felül az emelék az érintett táblán 
megjegyzett segéd számmal nagyobbittalik.

108. A’ pattantgu vetéseknél is igen vigyázni kell az 
irányzónak, hogy a’ pattantyuk szélpattanása az ellenség kö
zeiében történjék, mert csak akkor számolhat jó sikerre ha 
ugyanannyi pattant az ellenség előtt, mint háta mögött.

Ha több paltantyu nehány száz lépésre közelebb vagy 
hátrább pattan el, mint azt a’ kitűzött czél igényelte volna, 
akkor az irányzó nagyobbitja vagy rövidíti az emel éket an
nyiszor vett segéd számmal, a’ hány száz lépéssel a’ czél - 
nál közelebb vagy meszszebb estek a’ szétpattanások.

//ti pedig ezáltal az emelék csekélyebb lenne, mint a’ 
legkissebb, melly a’ töltéhez megkivántatik, akkor kissebb 
tölte használtain, a’ hozzá mért emelékkel—de ha az eme
lék ezen változás állal 10 hüvelyknél nagyobb lenne, akkor 
nagyobb tölte és hozzá mért emelék használtalik.

109. A vetálgyukból mozgó ellenség ellen pallantyukat 
vetvén, ez szinte úgy történik, minta’ közönséges álgyuból. 
Tekintetbe kell azonban venni a’ pattantyuk lassabb repülé
sét , és eszerint kell a’ használandó tölték nagyságát is meg
határozni.

110. Ä sörét szelenczék a’ vetálgyukból olly módon lö
vetnek ki, mint az álgyukból a’ kartácsok. A’ sőrétek szét
szóródása és hatása a’ kedvező vagy mostoha földterületen 
épen olíyan mint az álgyuknál. A’ sörét szelencze használa
tánál, mindig a’ legnagyobb tülte alkalmaztat ik, sík kemény 
földet választunk, és a’ czélköri irány mellett 400, 112 hü- 
velyknyi emelék mellett 500 lépésre lövünk.

Lágy földterületen a' sörét, lövéseknél mindig nagyol b 
emelőket használunk; hogy sok a’ földbe el ne verődjék, ezen 
emelék pedig 300,—400, — 500 lépésre t — t'U—1'12 hü
velyk.

111. Vetálgyukból a' világi/ó golyó akkor használtalik 
az ellenség ellen, ha éjjel akar megtámadni; ez az ellenség 
mozdulatait kimutatván, képessé tesz czélszerü ellenállásra. 
Ezen vetések csak kis távra 500 —- 600 lépésre történnek, 
mert nagyobb távolságban világításuk nem kielégítő. Ezen 
lövetek mindig a’ legkissebb töltével (12 latossal) vettetnek 
ki. Az 500 — 600 lépéshez mért emelőt pedig 5 hüvelyk.

Azon vetálgyuk, mellyek kijelölvék világító golyók ve
tésére többnyire sánezok közé helyeztetnek el, és már olly
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irányba tételnek, mellyben valószínű hogy az ellenség kö
zeledik.

jÉszrevételvén az ellenség világitó golyó segítségével, 
iparkodni kell, hogy a’ még kivetendő világitó golyók az el
lenség után essenek le, mert igy őket legjobban meglát
hatván, kartácsokkal legczélszerüebben lövöldözhetjük.

112. Ä vetálgyuknál is ä lövések a’ csőtengelynek ál
lása szerint a’ Iáikor ellenében, vizirányos, felemelt vagy 
alantiaknak neveztetnek.

Nagyon felemelt és alanti lövések, kivált ha ezek nagy 
töltőkkel is történnek , igen károsan hatnak az agyra, azért 
az illy folytonos lövéseket a’ mennyire csak lehet kerülnünk 
kell. —

Az alanti pattantyu lövéseknél még különös tekintetbe 
kell venni, hogy a’ paltantyuvali (ölténél ennek előre a’ vet- 
álgyu torkolata felé gurulását megakadályozandók, kis fa 
ékekre van szükségünk, az irányzónak erről mindig gon
doskodni kell. Ha ék nincs, kis darab fácskák is megteszik 
e’ szolgálatot, ezen kis ékeket a’ vettyüben levő pattantyu 
alá szorítjuk.

Лед ff eilil: Osztály.
Tábori rendszer.

113. A' szolgálati legénység közt első az irányzó, ki
nek felügyelése alá a’ személyzet, ’s a’ löveg minden egyébb 
kellékei alárendelvék.

Ennélfogva az irányzó a’ fegyvergyakorlásban, a’ lö
veg kezelésében, és annak az oktatásban szerzett útmuta
tás általi legczélszerűbb használásában teljesen gyakorlott, 
igazi katonai szellemtől áthatva, elszánt ’s bátor jellemű 
legyen.

Az altiszt távolléiében helyét ő pótolja, következőleg 
annak kötelességeit kellőleg ismernie kell.

Az irányzó minden az ő lövegénél teendőkről felelős 
lévén, szükség, hogy az alatta lévő emberei neki, mint fel- 
lebbvalónak engedelmeskedjenek semmi kényelmet személy-
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zete kötelességének rovására tűrnie nem szabad, mindent 
mi a’ szabályokkal ellenkezik megtilthat, vagy az altisztnek 
bejelenteni köteles.

Az irányzó á löceynek ’s kellékeinek átvételét, annak 
fent irtására szolgáló rendszabályokat, úgy a’ legszüksége
sebbet a’ lovak felszerelésénél ’s ölelésnél értse, és azok 
körüli bánásmódot ismerje, miután az ő , kötelessége az e’ 
részben előforduló hiányokat feljelenteni. Épen úgy a’ löveg- 
nek használásában, az induláskori mihz tartásban, ’s а’ 
viadalban avatott legyen.

I. Ä löveg átvétele.
114. Miután a’ löveg hasznáIhatása és tartóssága, nem

különben a’ hozzá tartozandók legnagyobb fontosságúak, a’ 
kívánt hatás előidézésére, szükséges, hogy az irányzó min
dent a’ löveg átvételénél szorgalmasan megvizsgáljon, és a’ 
letérném t altisztjénél Mjelentse.

115. A' löveg átvételénél először is megvizsgálandó a’ 
csőnél az üreg, és a’ gyulyuk tisztasága, az első az á'gyű 
tői lő a’ másik a’ tű által történik

Nagyobb piszok a’ evőben, kimosás, sőt ha szükséges 
honrnk és koczczali dörzsölés által véMik ki; más az üreg
be lelt beszorult testek pedig a’ kiszedő szer által üríitetnek 
ki. —

Ht? a' cső torkának egyik oldala, már láthatólag к tá
gítva , ki lőve vagyon, vagy már az érez is a’ torok széliül 
megsértetett, a’ kor az üreg is már nagyon sértett ’s biz
tos lövést nem várhatni.

Az üreg hát részének sem szabad gödrösnek lenni; 
mert ha illy mélyedésekbe a’ tűz magát beveszi, a’ töltést 
veszedelmessé teszi.

Ezen gödrök a! kitisztított üregben egy fényes kard, vagy 
egy tükör által belé vetett napsugarainak megvilágítása állal 
észrevehetők, ’s illy esetben a’ löveg levétetvén a’ mozdonyról 
a’cső feneke a’ nap felé irányoztatik, vagy egy a’ rúdra illesz
tett, ’s meggyujtott viasz gyertya által vizsgálatik meg.

Ezen mélyedéseknél még veszede mesebb egy igen kié
gett gyulyuk vagy ha a’ gyulyuk-csavar az alsóbb részénél az 
azt környező ércztől elvált. Ha illy hiányok a’ megvilágítás al
kalmával a* csőknél észre vétetnek, szorosabb vizsgálat vé
gett Mjelenlendők.

3
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Ä délkörök olty sértettek ne legyenek, hogy az ér
czen keresztüli czélzás ’s emelék feltevése nehézzé váljék

116. Az (Идуи agynál megvizsgálandó mindenek előtt, 
a’ csőnek agyábai be illése, hogy az álgyu agyban köny- 
nyen mozogható legyen, ha a’ mellék karika nagyobb 3 vo
nalnál, akkor két egyenlően erős karika a’ csőtartóra tétes
sék fel.

Ä csőtarló által a csőtartó agy illőleg kitöltessék, 
karjai pedig a’ csőtartó födelet érjék.

A' cső minden helyzetében «’ hátsó irány körrel az irány 
gépen nyugodjék, a’ nélkül hogy az agy oldalhoz szoruljon.

Hogy meggyőződjék arról, hogy az agy fa részei nem 
férgesek és porhadtak, az átszűrő kalapácsosai az agy kül
ső oldalain kopoglandó, különösen a’ toló zár közelében an
nak hangosan csengeni kell az eresztékeken pedig poroznia 
nem szabad, illykép tétetik a’ toló zárokoni vizsgálat is.

Szemlélendő toraidba az álgyu agyon nincsenek-e repe
dések, és hasadékok a’ csőtartó ágy után és a’tarló-vas lyu
kaknál —

A vasalt részek közvetlen az oldalokon nyugodjanak, 
és a’ vas pántok erősítő szegek fejei elő ne nyomuljanak.

117. Az irány gépen vizsgálandó váljon az orsó vas 
egyenesen, ’s igy egész hoszszában ki és becsavarható-e 
az "iránygép mozdulatai könnyűek ’s ne rázók legyenek; to
vábbá vigyázandó váljon az alom deszkák az oldalakhoz nem 
szorulnak, váljon a’ tartó vasak könnyen átférnek-e a’ lyuka
kon, jól fekszik e’ az alom deszka—váljon a’ toló zár könnyű 
mozgásu-e, vagy nem magától esik-e le.

A rastenge/y végén ne legyen igen vásott, és a’ szük
séges hézag kaiikák ne hiányozzanak; a’ fatengely pedig 
megrepedt vagy el porhad t ne legyen. A’ kerékszegek jól ül
jenek és szijjakal megerősítessenek.—A’ kerekek jól a' ten
gelyhez feküdjenek, miről meggyőződhetni, ha fent meg
fogva, ’s megrázatva nem ingadoznak, a’ kerék sínek a’ ke
rék talpakra mindenütt rá feküdjenek, ’s a’ szögletén vásott 
ne legyenek A’küllők ne legyenek ingók, vagy repedtek, a’ 
kerék talpak erősen egymásba csatolva legyenek, az agy ka
rika mindenütt a’ kerék agyhoz szorosan üljék.

A’ vastengelvü kerekeknél leginkább figyelembe veendő, 
hogy a’ kerék agy szelencze és kapcsai erősek legyenek.

Fa tengelyű kerekeken a’ küllőnek beczövekelésénél a’ háj
nak átszivárogni nem szabad.
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A’ kötő láncznál tekintendő, hogy a’ kerék kötés kön
nyen történjék és a’ láncz szem gyűrűje könnyen áttolathas- 
sék; — nézendő, nem engednek e’ a’ láncz szemforrasztá
sai; mert az illy hiányos lánczszem, könnyen a’ lánczszem 
elszakadását, ’s e’ folytán veszedelmet előidézhet.

118. A' löltőszer törülöje egy kissé nehezen járjon az 
üregbe, vas körme pedig a’ fenék részszel aránylagos gör- 
bületü legyen, hogy a’ lövet maradványait bizton felfoghas
sa, ’s hozzá kellőleg hegyesitett legyen.

A’ töltő rúd olly hoszszu legyen, hogy a’ rúdfején kí
vül legalább még két széles kezű tér a’ torkon kiálljon.

A’ mozdony fák repedtek, vagy a’ vasalás alatt elpor- 
hadt ne legyenek, szükség, hogy az alsó vasalatai a’ moz
dony talpba jól benyúljanak, és a’lovas lövegnél létező moz
dony fog töredékeny ne legyen.

A’ torok dugasz, gyulyuk födél, és a’ töltő szer, úgy 
a’ mozdony fa felcsatolására szolgáló szijjak elég hoszszuak, 
erősek legyenek, csatjaik pedig könnyen rnozoghatók.

119. Ä mozdony fa és vasalt részei, annak kerekei és 
tengelye ép úgy vizsgáltatnak meg, mint az álgyu agyé, ’s 
leginkább a’ rúd és dörzsöny jó karbani tartására tekinteni 
kell.

A’ mozdony gép és agy ülésnél megvizsgálandó, nem 
repedléiP-e a’ láda oldalai, a’ válasz deszkák nem töröttek— 
e, váljon a’ belső szegek nem állnak e’ ki, és a’ gép pléh 
födele öszszecsatolt-e, a’ födél-tok nem hibás, és a’ támasz 
erős és egész-e.

A’ lőszer-tár erősítése annak ingadozását ne engedje, 
mert a’benne levő lőszer annál előbb megromlik.

A’ mozdony láncz kellő hoszszusága leginkább fontos, 
ha igen kurta, a’ rúd annyira le nem nyomható, mint azt 
a’ mozdony szeg, a’ mozdony lyukbani mozgása engedi, 
ha igen hoszszu, az álgyu agy a’ rúd felemelésénél, kön
nyen a’ mozdony szegtől elválhatnék, mindkettő a’rúd erős 
lenyomása és felemelésénél észrevehető.

A’ mozdonyszeg és a’ derékszeg jól üljék, és hasadéka 
ne legyen.

A’ rúd vége egészen egy ember melléhez érjen és tel
jesen egyenes legyen, mert egyoldalasán görbült rúd a’ vo
nást igen nehezíti. Arról meggyőződhetni, ha egy kötszál 
által a’ rúd vég ének a’ mozdony tengely két végétől! távol

3*
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sága megmérettetik, mellynek mindkét részről egyenlőnek 
kell lenni.

A’ fordulások a1 dörzsönyön kiálló szegek által ne aka
dályoztassanak, "s a’ mozdony kerekek a’ dörzsöny pléhez 
érjenek.

Könnyebb! vonhatás végett igen fontos, hogy a* moz
dony és algyu agy kerekei ugyanazon vágásban legyenek, 
mit megláthatni, ha a’ Iöveg egyenes állásba tétetvén, a’ 
kerekek egymást födik.

120. Ä lőszer kocsinál a' fa és vas részek épen úgy 
mint az álgyu agynál megvizsgálandók. A’ deszkázat fenéken 
’s fedélen megvizsgálandó hogy nincsenek e’ hasadások, mel
leken az eső átszivároghatna.

A’ pótló keréktartó, és annak megerősítése megvizsgá
landó.

A’ régies társzekereknél még leginkább a' fonat és a’ 
fedél tok átlapolja úgy az al-köt-kötél megszemlélendő.

121. A' farészek vizsgálalánuli a’ lövegek és társze
kerek átvételénél annál vigyázóbbnak kell lenni, mennél ré- 
giebb a’ készítés éve, meliy az álgyu hátsó csőtartó ágy jobb fe
lén, a’ mozdony és társzekereknél a’ rúd végpontján látható.

128. Minden felszereltnek átvett lövegnél, a’ társze
kér kellő lőszerrel ellátva, és a’ rákászokba szabályszerüleg 
’s erősen kender koczczal elrakva legyenek, a’ társzekereken 
és mozdonyokon a’ szükséges kellékek, úgy a’ pótló részek 
ne hiányozzanak.

A' mozdony lőszernél, meliy könnyebb romlásu, leg
inkább figyelendő, nem hibások-e a’ lölték, a’ lőpor nincs- 
e kiszórva, a’ töltők nem rázaltak-e öszsze a’ zacskóban, 
nem mutatkoznak-e a’ zsineg kötő alatt mélyebb rosdi he
lyek , a’ kartács és sörét szelenczék nem gömösek-e annyi
ra, hogy kinövéseik végett a’ lövegbei töltésük lehetlenités- 
sék. -—

Hol az utóbbi észrevétetik azok használ hatásáról a’ to
rokba! bedugás által meggyőződhetni.

123 A’ kocsikban lőszer rakládák hasadtak ne le
gyenek, fogganlyukkal és csatló szijjakkal ellátassanak.

Ä rakcsepünél tekintendő, a’ nedvesség által nem cso
mósodott-e meg; meliy nedvességet a’ tölték is könnyen be- 
szivhatják és használhatlanokká válnak.

Minden iir-löveteknél szemügyre veendő, hogy a’ kócz 
rész nincs-e keresztül dörgölve, meg vannnk-e a’ kanócz
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tekercsek, a' hoszszu vetálgyu pattantyúsnál, és különösen 
az ür—golyó kartácsoknál, váljon a’ kanócz tekercsek erő
sek-e, hogy a’ kócz rész a’ rákász fenekét ne érje.

A' hoszszu vetálgyuk Inteleinek fedlele hasadt ne le
gyen , különben maga a’ töltés lehetlennó válhatnék.

A’ gyucsák németig kötegeiben utána nézendő, csöcs- 
kéjök nem hasadozott-e a’ lobbanó por liszt nem rázódott- 
e el ’s a’ gyuszálak nem töröttek-e.

A’ löveg kellékei közt különösen a’ vonó kötélnél figye
lembe veendő, — lánczai nem hasadtak-e a’ kötelek nem 
foszlott és elporhadtak-e; ez utóbbit a’ szag és sötét szín 
bizonyítja.

124. H« az irányzó á lóiig és d hozzá tartozandók 
használhalásáról meg van győződve, a’ löveget átveszi, ’s 
folytonosan iparkodnia kell, annakállapotját lehetőleg meg
őrizni. Minden szabályszerüleg elrakva, ollykép elrendezve le
gyen, hogy kellő időben azonnal használtathassák.

Ennélfogva d löveg tisztaságára különösen ügyelni 
kell, és semmiféle mocskot törnie nem szabad.

Különös figyelmet érdemel az irány gép jó járata 
megtartása végett, a’ belepett portól gyakrabban megtiszti- 
tassék, az orsó és csavarház pedig hájjal, vagy inkább fa
olajjal kenessék be.

125 Ä lövegek és tár szekerek tengelyei minden két
szeri járat után bekenetnek. Minden vastengelyii társzekér
hez megkivántatik 11 lat, fa tengelyűhez pedig 3/< lat háj.

Az vj vas tengelyek, d kerekek könnyebb mozoghatá- 
sa végett, a’ három első járatkor naponkint kenetnek meg.

Ä tengely-kenés négy egyén által történik, mellyeknek 
kelteje a’ mozdony fákkal a’ közép alá nyúlnak, egy pe
dig a’ kereket annyira kihúzza, hogy á tengely vég végét 
megtámaszsza; a’ negyedik pedig bekeni. — Előbb a’ ma
radt régi háj egy hegyesilett fával a’ tengelyről és az agy 
persely kamrájáról levakartatik, azután a’ háj a’ tengely rú
don , különösen erősebb részein és a’ kerék agy oldalain 
szétosztatik. A’ kerék viszszatolása után, az néhányszor meg- 
fordlttatik azután a’ hézag karikák és a’ kerék szegek bedu- 
gatnak a’ mozdony fákkal pedig engednek.

A' nehéz Elvegeknél, és társzekereknél a’ mozdony fa 
az elókerekek elébe fektettelik, az előnyomulás meggátlása 
végett, a’ szekér emelő az álgyu agy oldal előrész alá té
tetik, felemeltetik és hájőztatik.
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126. Az irányzó a’ reábizott lőszer állapotára különös 
figyelemmel legyen, mert ez a’ jó tüzelésnek úgyszólván 
lényege.

Az észrevett hiányokat pedig vagy maga pótolja, vagy 
ha ezt nem tehetné, arról azonnali jelentést teend.

Átkopott tölte zacskókat ki kell javítani, a’ rekeszekből, 
hol voltak kiveendők, a’ szétszórt lőpor pedig kiürítendő.

Ha a’ lőpor szellőzése parancsoltat^, a’ kocsi fedél egé
szen hátra eresztetik, a’ rákászok felnyittatnak megvizsgá
landó a’ kócz nem nedves vagy csomós-e melly a’ kócz- 
fogóval kihuzatik, és a’ kitelt lőporral megszáríttatik.

A’ rákászok az egész szárítás alatt nyitva maradnak, 
a’ hájrakasz azonban mindig csukva tartatik; a’ gynszál rá
kász szinte csukva marad a’ benfoglalt lenmag-olaj végett, 
mellyek a’ gyucsák szellőztetéséig hűvös helyre tétetnek.

2. Ä járatoknáli kötelesség.
127. Az indulás előtt az irányzó tökéletesen meggyő

ződjék arról, váljon a’ lövegek és lőszer kocsikon minden 
erősen felcsatolva, és elrakva vagyon-e a’ lovak kellőleg 
befogva és felszerszámozva vannak-e Altaljában úgy intéz
kedik, hogy az induláskor akadályokkal küzdenie ne kelljen.

128. Ä járatkor minden erővel azon kell lennie.
Hogy a’ megakadást elkerülje, hogy a’ fogatokat meg-

kémélhesse, ’s a’ löveget és társzekereket minden kártól 
megmenthesse.

A’ megakadás elkerülése végett a' lövegek és társze
kerek egymást nyomban követik, a’ nélkül hogy az első lo
vak ezáltal a’ húzásban és mozdulataikban akadályoztassanak.

Ennélfogva az irányzó egyéneivel mindig a’ löveg 
mellett, a’ többi társzeken-khez rendelt álgyusok pedig ezek 
mellett maradnak. A’ minden esetben netalán szükséges 
segítség nyújtása okáért és elválások akadályozása végett, 
mellyek leginkább az éjjeli járatoknál megtörténhetnek és a’ 
legnagyobb zavarokat okozhatják; minden haladó szakaszoknak 
óránkint 5 egész 10 perczig a’ lovak kinyugvása, ’s a’ tár
szekerek öszszehuzása végett megkell állapodni.

A sereghez csatolt telepek a’ seregek mozgásához al
kalmazzák magokat, rs pihenési idejüket legczélszerűbben 
használhatni; a’ takarmány rendbehozására, a’ málhás és 
nyerges lovak terhelői megszorítására és a’ hiányos lópatkók 
kiigazítására.
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A' legelső társzekér mindig egyforma lépést tartson; 
az ut egyik részén haladjon, a’ többi pedig azon oldalon 
kövesse.

129. Ha egy társzekér valamelly körülmény miatt meg» 
állani kényszerült a1 többi szekerek mellette elvonulnak, az 
akadály elhárilatván a’ többit azonnal követi, ’s a’ telepek 
megállapodásakor, ha lehetséges előbbi helyét elfoglalja.

De ha a’ sérelem nagysága hoszszabb időzést igényel, 
akkor a’ társzekér az útból félre tolatván, az irányzónak kö
telessége minden tehetségét felhasználni, hogy azt mentői 
előbb indulóvá tegye, hogy az előre haladt szekerekhez mi- 
nélelőbb csatlakozhassák.

130. Ä fogat kímélése végett a’ lovegek és társzeke
rekre semmi o!ly teher nem rakatik, mi oda nem tartozik.

A’ gyalog lövegeknél járatkor a’ legénység soha fel nem 
ül; lovas lövegeknél a’ legénység hasonló körülményekben 
mindig ülve marad; ha azonban a’ lovak kímélése végett a’ 
leszállás parancsoltatik, ők is gyalogolnak. Ellenben a’ sze
kerészek a’ lóról lenem szálhatnak, ezektől el nem távozhat
nak, hanem azon iparkodnak hogy minden ló egyenlően húz
zon , a’ lovakon! alvás pedig épen nem tűrendő.

A lovas lövegeknél, a’ málha lovak kímélése végeit, 
a’ málha táskák róluk levétetnek; kivévén, hogy ha az el
lenség közel vagyon. A levett málhák az üteg-kocsikba té
tetnek, hogy pedig a’ táskák épségben maradjanak szalma 
csomók rakatnak alájok.

Az erős hajtás csatlakozás végett legkeményebben til- 
latik, a csatlakozás sebesebb lépésekbe történhetik csak, mert 
gyorsabb mozgás által, nemcsak a’ lovak hanem az üteg 
szekerek és a’ lőszer is igen szenvednek.

131. Ä /üvegek és tár szekereknél minden balesetek el
hárítása végett szükséges, hogy az elvonuló dohányzó egyé
nek jó szerivel elutasitassanak, 's a’ veszélyre figyelmeztes
senek. Az ut közelében élesztett tüzek eloltandandók, a' ko- 
vácsműkelyek jól bezárassanak, és egy felállított egyén állal 
őriztessenek.

132. Meredek és hoszszubban tartó hegyem felmenés
kor a’ befogó szekerészek a’ lovakról leszállnak’s nyerges lo
vaikat vezetik.

Különösen meredek hegyen a’ szekerek egymástól távo- 
labban tartassanak mint közönségesen, hogy hátra enge-
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déskor az előbbi társzekérrel az azt követő vonat meg ne 
s értessék.

A’ lovaknak a’ kibújásra idő engedendő, mi kevesebbé 
meredek kanyargásoknál történik, a’ megállás alkalmával elő— 
vigyázatból egy előre elkészített kő a’ hátsó kerék alá téte
tik egy álgyus állal.

A’ hegyről! lehajláskor csupán a’rudas kocsis marad ló
háton , az első és közép lovasok pedig leszálnak, ’s lovaikat 
a’ húzástól visszatartják.

Hoszszabb hegyeki öli leereszkedéseknél az elő húzóik le
vétetik , ’s csak a’ ru ias lovak maradnak befogva.

A’ kerék kötés egy álgyus által lehető legnagyobb gyor
sasággal történik, miért is a’ társzekér egy kevéssé megáll.

A’ hoszszas ideig való állást völgybe ereszkedéskor el
kerülhetni , ha az első kocsi kerék megkötésekor a’ másik 
melléje, ’s szinte megköttetik az első elvonulván, a’ harma
dik a’ második mellé, ’s így tovább.

Igen hoszszu hegy lejtéseken állás közben a’ kerék egy 
vagy többször köttetik át, és a’ köíláncz egymás küllőre, de 
soha egy, a’ két talp öszszecsatlá<át megelőző küllőre nem 
tétetik át. Rósz uthelyek kövek általi betöltés, gályák és fűid 
bedobás által sáncz eszközök által kiigazitandók.

Nagyobb sik jéggel fedett helyek pedig feltörés és föld
deli beszólás által járhatókká tétetnek.

Sikjég, vagy hóval nagyon fedett helyeken, ha jéglán- 
czok nem hiányzanak műiden kötött kerékre egy alkalmaztas
sák, úgy hogy a’ jégláncz alant a’ talpon áttéve, egybe az 
alsó külők közül beakasztassék.

13$. A' gyöngébb hidak befagyott vizek, és mocsáro
kon! átkelésnél a’ társzekerek a’ közönségesnél nagyobb tá
volságban tartandók, mind a’ mellett azonban nagyobb lépé
sekkel, minden megállapodás nélkül haladjanak.

Mocsárokon át vonuló társzekerek sülyedései ’s inga
dozásai figyelemmel kisérendők, a’ következő szekerek az 
első csapást követik, ha az ebő szekér eldülés vagy elsü- 
lyedés veszélyben nem volt; ellenkező esetben uj átmenet 
keresendő.

Ha a’ mocsár olly mélységű hogy a’ viz a’ rákászokat’s 
a’ mozdony tárt elérné, ez mindjárt feljelentendő miután vagy 
más kissebb mélységű ut kerestetik, vagy kirakatván a’ rá
kászok, áthajóztatik.
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134. Az ülgyи tanyára érkezvén, az irányzó a’ reá bí
zott lövegek, társzekerek és lőszerek állapotát különösen 
azoknak helyes elrakását átvizsgálni, ’s az észrevetteket a’ 
felszerelés és patkoltatásra nézve is feljebbi altisztjének min
denkor lejelenteni köteles.

A’ szükséges takarmány lerakásánál a’ szolgálati sze
mélyzet is segit, melly alkalommal különösen ügyelendő, 
hogy az abrak zsákok nincsenek-e átdörzsölve.

3. Viadalkori kötelesség.
135. A’ viadalban az irányzó a’ löveggel eszélyesen 

bánjék, az ellent lehetőleg megkárosítja, figyelmét a’ vezény
letre ’s felebbvalói parancsára irányozván, azt azonnal, és 
határozottan végrehajtja.

Ezenfelül a’ lövegnél személyzete kötelességének teljesí
tésére ügyeljen, ’s különösen vigyázzon, hogy minden a’ 
gyakorlati szabályok, ’s parancsok szellemében történjék.

A’ lövegnél csend és rend uralkodjék, az irányzó kü
lönösen a’ tapasztalatlan legénységet saját példájával lelke
sítse , ’s őket ha szükség röviden a’ bátor harczosok köte
lessége teljesítésére intse.

136. Had „Wveghczí: vezény eltelik elkészíttetik a’ lö- 
veg a’ tüzelésre. Az irányzó mindenekelőtt iparkodjék aztharcz- 
ra készen tartani, hogy fontos és komoly hivatásának nyu
godt lélekkel megfelelhessen.

A’ lövegnél az iránygép mindig könnyen mozogható, az 
üreg és gyulyuk pedig tiszta legyen, a’ tárt az irányzó fel
nyitja és a’ lakatot annak valamelly részébe beteszi.

A’ kocsi kulcsát az irányzó a’ lőszer kiszolgáltatására 
rendelt embernek adja át, a’takarmányt a’ fedélről a’ sarag- 
lyára téteti fel, nehány lőszeren a’ böczot szellőzteti, hogy 
könnyebben kivenni lehessen.

Ä 6 fontos ütegeknél a' lőszer, melly a’ viadal eseté
re el van készítve, ez-n idő alatt az álgyu agy lőszertálába 
tétel ik.

A’ vonó és málha lovak terhelői meghozatnak, a’ rud- 
tartó kötél megerősittetik, a’ rudas lovak ha kell jobban 
kiköitetnek, a’ lovak vonó kötelei megvizsgáltatván, a’ 
gyengébbek azonnal felestrélíetnek.

137. Nehogy minden lőszer kocsik egyszerre kiürítés— 
senek, az ütegnél marad vagy azt követi: 2 lövegre egy
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kocsi és egy csapat rak-lovak, mellyek bokrok, házak, ’s 
más hasonló elfedő tárgyak mögött állíttatnak el.

Ha azonban a’ lőszer hordozás által a’ tüzelés igen kés
leltetnék , akkor a’ szekerek és raklovak egész a’ mozdonyig 
elővonandók.

A’ többi szekerek és raklovak maradnak néhány száz 
lépésnyire lehetőleg fedetten a’ telep után, de a’ hozzájok 
rendelt álgyusok az elöltök lévő társzekeret szemük előtt 
tartják, ’s kiürittetvén az előbbiek, az ezeket pótlókkal elő
re siessenek.

138. Az üteg d tüzeléshez indulandó, vagy ellent el
várandó , minden löveg az igazodott szárny oldalán mellet
te lévő lövegéhez nem kissebb mint a’ gyakorlati szabályok 
által kiszabott távolságban álljon egymáshoz.

A’ mozdonyról ,,után melly lehetőleg gyorsan történjék, 
az irányzó lövegének a1 többiekkeli egy vonalba hozását esz- 

Özli, a’ nélkül hogy magát ezen rendezéshez azon esetben 
szorosan kötné, ha ez által lövegének rósz helyzést szerezne.

139- A' fó löveg állásnak síknak kell lenni, egyik 
oldalán lejebb száloia nem szabad, ’s a’ mennyire lehet fede
zettel is bírjon-

A lövegnek természetes fedezetül szolgálnak a’ löveg 
előtti bár a'acsonyabb föld emeletek p. o. magosabb utak, 
töltések, ’sat. mellyek mögé a’ löveg helyeztetik. Sőt kicsiny 
berkek és egyes bokrok is gyakran fedletül szolgálnak.

Az irányzó azonban illy fedtetek használhatása végett, 
lövegével az ütegben határozott helyéről nem igen távoz
ható. —

A’ löveg, kőhalmok, fák, falak és szikla romok köze
lében ne igen állíttassák fel, mert az álén állal lelövött tár
gyak a’ kezelő személyzetnek igen károsak lehetnek.

A’ föld csekély emelkedései, mellyek á löveg hátra - 
nyomulását gátolják, néha a’ sáncz eszközök által 'kiegyen
líthetők.

140. Az ellen sereg, cagg más czélba veendő tárgy, 
úgy a’ használandó lövetek neme az irányzónak a1 parancs
nok által jelöltetnek ki, ’s ezen meghagyástól az irányzó ön- 
hatalmilag el nem térhet, mert legártalmasabb volna, ha á 
tüzelés a’ ütegnek nem egyesitelt erejével ’s nem a’ kellő 
lövetekkel történnék.

Miután az irányzónak lövegét jól ismerni és használni 
tudni kell, neki az irányzási mód mellyel élni szokott külön
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elő nem szabatik, hanem azt a’ körülmények szerint ő ha
tározza meg— Ennélfogva képes legyen a meglövendő czél 
távolságát, és a’ közte fekvő földnek minőségét egy szem- 
pillantás által meghatározni.

Az irányzó a’ földre nézve tekintetbe veszi váljon azaz ug
ratott lövéseket a’ lövet egész vonalában, vagy csak a’ lö- 
vegtől valamelly távolságban, vagy épen nem engedi meg.

Ha az irányzónak már előbb alkalma volta’ löveg előt
ti tájékot megszemlélni, mint midőn az ellenséget a’ vett 
helyzetbe várjuk el—akkor a’ közeledhetési pontjait az ellen
ségnek már azelőtt megbírálja, ’s a’ föld minémüségét is 
tekintetbe veszi.

141. Alkalmas területen ’s illő távolságban az ugratott 
és hajított lövések az alkalmatlan térségen pedig mindig e- 
melt lövések és pattantyu vetések használtatnak; mint két 
esetben az irányzat az oktatási szabályok értelmében teendő.

A’ pattantyu vetéseknél a’ tölte az ellenségnek arczbani 
felállítása, vagy mélyebb helyzete szerint választandó.

Srét lövések álgyukból és velálgyukból kedvező és nem 
kedvező területre különösen megállapított irányzattal tétetnek»

Olly seregek ellen, mellyek arczvonalban, tömegben, 
vagy négyszögben felállitvák, csapatok ellen, mellyek a’ lö- 
végnék épen átellenben állnak, mindig csak középre czél— 
zandó. —

Rézsut álló csapatok, a’ legelső szakasznak a’ lö- 
veghez legközelebb eső szárnyán megtámadandó.

Rézsut álló lövegekre kerekük tájára, az egyene
sen állókra pedig a’ homlok kötfa magosságára irányzandó.

Az ellenség ütegeire való tüzelésnél nem minden löve- 
gek azok közepére irányzandók, hanem szárnyait átellenök- 
ben álló szárnylövegekkel kell megtámadni.

Magas fáju erdőben felállított seregeknek legkönnyebben 
árthatni, ha a’ golyókat a’ fák fél magasságára irányozzuk, 
’s így a’ letövölt faágak ál al nekik kárt okozunk és ha a’ 
patlantyukat vetésük által az erdő vége mögé eresztjük.

A’ hajókat a’ viz felületénél (színénél) kell találni, hogy 
a’ betóduló viz által a’ vizalá nyomassanak.

Hajóhidaknál vagy járom, ’s kecske lábfa hidaknál, 
azoknak közép hajóját, vagy a’ híd közép támaszát; minden 
lövegekkel támadjuk meg, mert igy középrésze lerombolása 
által az egész hid szétszakad.
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A’ sánczok megtámadásánál, azoknak mellvédjét so
hasem bántjuk, mert ezek a’ közönséges jövetekkel szét nem 
rombolhatok, hanem a’ lövések a’ sánczokbani lövegek szol
gálati legénysége és a’ gyalogság ellen irányzandók, úgy bogy 
a’ lövetek szorosan a’ mellvéd felett eresztettnek be.

Ennélfogva a’ legjobb szolgálatot teszik a’ vetálgyuk, 
mivel a’ pattantyukkal a’ sánczok belsejébe is be lehet hatni.

112. Ä löveg czélszerü hatása végett a’ lövetek szo
rosan megvizsgálan lók, és miután az irányzó a’ füst miatt 
lövetei hatását nem láthatja, előttevalóinak e’ részbeni állí
tásaikra különösen figyelmezzen.

Az ellenség felett elszáll lövések legfeljebb esetlegesen 
hatnak a’hátolróli találás által; hatásuk ártalmas, mert az 
előcsapatokat az elijesztés helyett felbátorítják.

Másként van ez a’ kurta löveteknél, mellyek ha máskép 
nem, legalább ugrások által az ellenség előcsapatait érik, 
és azokat folytonos félelemben tartják.

Az irányzó tehát mindig inkább rövid, mint hoszszutö
veteket tegyen, mert e’ mellett azon előnye is vagyon, hogy 
a’ hatást könnyebben meglátja.

143. Ha az irányzóra vagyon hagyva a’tüzelés, akkor 
a* lövetei hatásához méri, azoknak gyorsabbilását vagy las- 
sabbitását ’s jól megfontolja, hogy löltéi csak kevés órákig 
tartanak, ’s nagyobb részét akkor használja lel, midőn az
zal az ellenségnek legtöbb kárt tehet—’s ha ezt szemügyre ve
szi az elhatározó pillanatokban lőszerben nem fog szükséget 
szenvedni.

Nagyobb távolságra, ’s csekély ez élokra, különösen ha 
ezek ollykép helyezvék, hogy a’ rövidre ható golyók által 
nem találtatnak lassan tüzelendő, csekélyebb távolságra,na
gyobb czélokra és kedvező téren a’ tüzelés gyorsasága arány
lag növelendő.

Szabály szerint 1000 lépésen túli távolságra lassan,700 
lépésnyire mérsékelt gyorsasággal, csekélyebb távolságra 
gyorsan, és a’ kartácsokkal olly sebesen mint csak lehet, 
kell lőni.

Ellenséges seregek, mellyek megtámadásunkra hatással 
lőhető távolságra alakulnak, különösen a’lovasság élénk tűz
zel fogadandó, épen úgy az ütegek, mellyek ez- n távolság
ban tüzelni kezdenek, a’ fel mozdonyzás éslemozdonyzáspil
lanatában,
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- Az irányzó szüntelen iparkodjék jó irányzás által lövései
vel a’ lehető hatást előidézni. Ha az ellenségre a’ legcseké
lyebb távolságban kartácsokkal és serét szelenczével tüzel— 
telik, ’s a’ füst a’ sebes üteg tüzelésnél az irányzást lehetlen- 
né teszi,—köteles a’ löveget minden lövés után előbbi he
lyére mennyire lehet viszszahelyezni, ’s ezáltal az első irányt 
ha egészen meg nem lai tja is, minden esetre közelít hozzá.

144. A használandó lószer a’ meddig lehetséges a’ 
mozdony tárakból vétetik; ’s ez azonnal a’ lőszer szekerek
ből pótoltalik-

Minden irányzónak az egész tüzelés folytán elegendő gyu- 
csával ellátva kell lenni: továbbá minden lovegnél két kanócz 
égve legyen.

1)5. Ha az üteg lovasság vagy gyalogság által lá- 
madtatik meg, minden irányzó legyen meggyőződve arról, 
hogy a’ kartács és serét szeieneze lövések a’ legkissebb tá
volságban eldöntő hatásúak, ’s a’ tüzelést elhatározót lan az el
lenségnek egész a’ löveghez érkeztéig folytassa.

Az ütegnek egy ilíy védelmezi se a’ kezelő egyéneknek 
legnagyobb dicsőségére vábk. Az utolsó perczekben a’ sze
mélyzet maga az álgyu alá vetve, magát a’ mozdony fával 
töltő szerrel, ’s oldal fegyverével védelmezi, még saját vé
dő serege megérkezvén, mindent elkövetend az üteget az el
lenség kezéből ismét kiragadni

116. Hogg ha d löveg ti lovakbanl nagy veszteség 
miatt, vagy fogat nem létében p. o. a’ sánczoknál—viszsza 
nem hozalhatik , ’s a’ kezelő személyzet parancsot kap löve- 
gét elhagyni, módot kell találni, hogy az ellenség mindjárt 
ne használhassa. Ezen módok különfélék a’ mint t. i. vagy 
feltételünk azt az ellenségtől ismét elvenni vagy pedig szán
dékunk ’s reményünk sem lehet azoknak visszavételére.

Az első esetben a’ löveg gyorsan felfordíltalik, ’s ha le
hető a’ cső is az agyból к emeltetik t. i. a cső fedél levéte
le után az agylalp olly magasra emeltetik, hogy az átfordul 
a’ töltőszer pedig elvitlelik.

Ha pedig a’ löveg mindenkorra vesziltetik el, akkor a' 
kerekek küllői öszszelöretnek, a’ gyulyuk egy fa, vagy ha le
het meggörbült aczélszcggel beültetik, mellynek kiálló vésze 
letöretik, a’ lőszer ha lehetszétdulatik, vízbe dobatván, vagy 
levegőbe vettetvén.

117. Ha az rílggu agg unngira károsított, hogy vele 
már csak néhány lövéseket tehetni, akkor ha eg) eldöntő
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pillanat nem meszsze vagyon, a’ tüzelés mindaddig felfüg
gesztendő , hogy a’ löveg az eldöntő pillanatban használtat
hassák. —

Egy szétlövött agy kerék tartalék kerék által pótolandó, 
’s ha illyen többé nem létezne, egy a’ legkevésbbé terhelt 
kocsiból levételvén, helyébe felleendő.

Egy egészen használhatlanná vált álgyu agyból a’ cső 
kivétetvén a’ mozdonyra vagy szekérre felkötve, mint a’ leg
fontosabb löveg rész megmentendő.

Egy használhatlanná vált mozdony miatt a’ löveget a’ 
tüzeléstől elvonni nem szabad , mert az mozdony nélkül is a’ 
tengelyről levett és a’ vonó kötéllel a’ löveghez erősített vo
nómérleg segítségével is tovább szálitható.

148. A’ csalt gyengén megsebesíteti egyéneknek nyo
masztó esetekben magokat a’ lövegtől elvonniok nem sza
bad, hanem a' kötelesség érzetétől áthatva, büszkeségöket 
abban Uelyezendik ezen állapotban is a’ további veszélyt baj
társaival osztva fegyverük dicsőségének kivívására járulhatni.

Ha a’ körülmények engedik őket a’ sebkötő helyre visz- 
szaküldhetni, — sebkötés után ismét levegőkhöz viszsza men
nek. —

Igen megsebesített egyének pótoltatnak, félre helyeztet
nek ’s később megürült kocsikon, vagy a’ csata után külö
nösen kirendelt osztályok által elvitelnek.

Ha a’ tartalék személyzet az elestek számát kipótolni 
nem képes, akkor a' legkönnyebben nélkülözhető egyének 
azok helyét átve-zik.

A’ löveg még 5 ember által jól kezeltethetik, hová a’ 
szekér vonatok előnyargalói, ’s magok a’ löveg vonatok elő— 
és közép nyargaló! a’ lőszert hordani kötelesek.

A legsúlyosb helyzetben egy ideig 3 ember is kezelheti 
a’ löveget.

A’ kocsis személyzet nem létében a’ rudas kocsis, és 
az előnyargaló a’ lövegnél kipótolható, melly esetben a’ru
das , vagy az előlovak egy készen lévő gyeplő állal hajtat
nak. —

Ha a’ lelövött lovak szerszámait megmenthetni, akkor 
a’ készen tartott lovak azokkal szerszámoltatnak fel és fogat
nak be; a’ lövegek lovai is kocsi lovak által pótoltatnak.

149. Ä csata bevégezte után az irányzó lövegénél és 
szekereinél mindent a’ legjobb állapotba hozasson, a’ csőt 
kimosassa, a’ szétrakott lőszereket helyre rakassa, az el
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a’ csatára magát elkészítse.

A’ személyzet, lovak, lőszer lövegeken és szekereken 
történt károkat altisztjének azonnal jelentse föl.

A’ fogatra, melly már kifáradt az ápolás,'tartás, va
salás által a’ legnagyobb gond forditassék.

Ötödik Osztály.
Tábori rendszer.

(Folytatás).
150. Minden üteghez besorozott altisztnek szabály sze

rint kötelessége, a’ reá bízott lövegek legénységének ren
des elosztása; az üteg parancsnok rendeletéinek mennyire 
lehet pontos teljesítése, és a1 legénység közötti rend és fi
gyelem fentartása. Igyekezetétől, és ügyességétől függ te
hát a’ lövegek hatása, valamint hogy befolyással bir ő a’ne
hezebb vállalatok beteljesítésére is.

Ezen fontos hirntás betöltéséhez nem csupán a1 tüzér
ségi tárgyak és szolgálati szabályok ösmerete szükséges, ha
nem szükséges egyszersmind hogy határozott jellemű ember 
legyen, a’ki elöljáróinak parancsait beteljesíteni segítse, ’s 
alattvalóinak mindenben példány legyen.

Az altiszt néha jöhet olly hely zetbe hogy valamely elöl
járónak eleste miatt annak helyét betöltenie, ’s nehány löveg 
felelt az önálló parancsnokságot gyakorolnia kell, azért te
hát szükséges, hogy a’tüzérség tábori alkalmazásnak lénye
ges esmeretével bírjon.

151 Ä lövegek és a' hozzá tartozandók átvétele után 
felelős az altiszt az átvételnél talált szerek jóságáért, azért 
kötelessége erről önmagának tudomást szerezni, ’s egyszer
smind erről a’ szokott jelentést megtenni.

Épen úgy felelős a" reábizolt tüzérségi szerek jókarba- 
ni tartásáról mellyről neki gondoskodni kell.

Ez áll «’ fogatról és annak rendes felhámozásáról is, 
mivel a’ lövegek gyors, és helyes mozdulatai ettől leginkább



48

függenek. ’S ámbár a’ tüzér szekerész altiszteknek közvetlen 
kötelességük a’ fogatra való felvigyázat, kötelessége azonban 
a’ tüzér altisztnek is a’ hiányt, mellyel ha ön maga nem ja
víthat a’ parancsnoknak bejelenteni.

A’ fegyelem fentartására nézve oda hatni igyekezzék, 
hogy az irányzó tekintélye fenlartassék, a’legénység arrafi- 
g)eljen és neki engedelmeskedjék.

Igyekezzék egyszersmind az ő és az előfogat egyénei 
közt a’ jó egyetértést fentartani, és velők valódilag elhitet
ni, hogy a’ czélt egyedül a’ szolgálat veszélyei ’s fáradal
mainak egyenlő megosztása és barátságos közremunkálás ál
tal nyerhetni el.

Az ő, és.az előfogat még nem gyakorlott egyéneinek 
kimive'ése az altisztnek szivén feküdjék

A’ löveg szolgálatnál minden ember, nemcsak a’ reá- 
lizolt hanem a’ többi szám kötelességében is jártas legyen, 
hogy a’ beállható veszteségnél azoknak a’ teendőit is azon
nal teljesíthesse

A’ lövegek felszerelésében valamint kezelésének minden 
ágaiban a’ legénység gyakorlott legyen, éppen úgy a’ lovak 
felhámozásában is, hogy szükség esetében egymásnak se
gítségére lehessenek.

Általában igen fontos, hogy az álgyusok a’ lovakkal! 
bánáshoz is értsenek, mert ezáltal nemcsak a’ hirtelen meg
támadástól óvatnak meg, hanem a’ lovászok elestével azok
nak kötelességeit is azonnal te’jesithelik.

Szintúgy a lovászokat is nemcsak a’ biztos lovakkal! 
bánásmódban kell gyakorolni, hanem a’ tehetségig meg kell 
ösmertetni őket az álgyuk körüli szolgálattal is. És azon se
géd eszközökre mellyek a’ ló vagy lovag veszteségénél elő
fordulnak, úgy szinte a’legegyszerűbb gyeplővel! hajtásra őket 
szorgalommal kell tanítani.

I. Ä járat rendszabályai.
15?. Mind ait, d mi a* irányzónak a’járat alatt kö

telességül tétetik, egyszersmind a’ jár csapathoz sorozott al
tisztnek is tuljesitnie kell, a járat alatt embereit szemmel 
tartván, őkel kötelességük teljesítésére szorítja ’s minden ren
dellenséget eltávolítsa, vagy megtörténtet feljelentsen.

Minden járatnál megtartandó főszabályok ezek: u. m. az 
akadályok kikerülése a’ fogat megkimélése, a’ balesetek el
leni figyelem, szóval, igyekezni kell hogy a’ járat kellő 
renddel történjék.
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Főképen figyelni kell arra hogy a’ (üvegek és szekerek 
oda nem tartozó podgyászokkal ne terheltessenek, ugyszinte 
a’ málha szekerekre csak a1 meghatározott podgy ászok vé
tessenek fel. Az embereknek a’ szekerekre való önkéntes fel- 
ülése meg ne engedtessék, egyedül a’járatra nem képes em
berek , a’ legkevésbbé terhelt vagy a" legjobb fogata sze
kerekre utasittassanak.

ünkénytes távozása az embereknek a’ csapattól gyalog 
utat használni, engedetem nélkül vízért futkosni, vagy pedig 
helységeken való átjáratnál a’ házakban menni, nem szabad.

153. Ha egy altiszt mlamel/y egyedül utazó nagyobb 
tüzéri osztály előcsapatjához rendeltetik , akkor az igyekez
zék, hogy parancsnokának mindig kezénél legyen, ’s min
dent elkövessen, az útban a’ járat csapatnak előfordulható 
akadályok legyőzésére.

A rósz utak kijavítását eszközölje ’s az oda használt 
sáncz szekerekből átvett eszközöket dolog után ismét szépen 
helyre állítani, a’ használatnál elromlottat beadni, és felje
lenteni kötelessége.

Ha a’ járat mellék utakon történik akkor az azon vidék
ről hozott kalauzok szemmel tartandók kivált éjjel, nehogy 
elszökésök állal zavart okozzanak.

Kereszt utaknál, vagy a’ hol az ut megoszlik, oda biz
tos emberek a’ csapat érkeztéig felállitandók hogy azoknak 
a’ helyes utat megmutassák.

Éjjel a’ rósz utak hátrahagyott emberek által fáklya vagy 
lámpával világíttatnak meg, ollykor erre gyuszálak is hasz
náltatnak.

Ha az altiszt, a’ ki az előcsapattal megy parancsnoka 
az uj tanyaőmek, ennek megszállásánál az őröket a’felügye
lő liszt rendelete szerint keil elhelyezni, ’s ezen fontos állo
másokra a’ közönséges őrszolgálati szabályok és minden az 
álgyu tanya biztosítását eszközlő körülményeket alkalmazni 
kell. —

Az elhelyezett lövegek és szekerekhez idegennek az út
ról 30 legfeljebb 20 lépésnél tovább közeledni nem szabad, 
annál kevésbbé közöttük járni, ’s azért minden gyanús sze
mélyt letartóztatni, ’s a1 parancsnoknak bejelenteni kell.

154. Az utócsapalhoz beosztott altisztnek kötelessége 
az önkényből a’ helységekben viszszamaradt embereket előre 
küldeni az ellenszegülőket letartóztatni, ’s minden hátrama- 
radtat, ha lehetséges magával elvinni.

4



50

Ha tár szekerek maradnának el, azoknak számát, mi
nőségét a’ mellettük lévő emberek nevét, a’ század számát 
feljegyezze, és a’ megérkezéskor feljelentse.

Ha a’ szekerek mellett lévő emberek, azoknak tovább 
vitelökre elégtelenek volnának, saját embereiből kell néhá
nyat ott hagyni és kötelességük teljesítését erélyesen meg
parancsolni.

Ha egy altiszt a’ teendő ut megvizsgálatára előre kül
detik, annak egész figyelmét megbízatása pontos teljesíté
sére kell fordítania különben vigyáztalanságából veszély eredhet.

Miután az út közönséges menetével megösmérkedett a’ 
legjobb utat a’ helységek lakosaitól! tudakozás, és szemé
lyes megvizsgálás után kell kipuhatolnia.

Hogy ezen utat annál helyesebben leírhassa nem csak 
a' főbb helyeket a’ merre az út visz, hanem más emlékez
tető jeleket, például: az ut vonalba eső egy gyes házakat, 
kápolnákat , emlék-oszlopokat egygyes fákat ’sat. valamint a’ 
keresztbe vágó utakat, és a’ hová ezek vezetnek is ponto
san fel kell jegyezni.

Az út minden részeinek alkatát tökéletesen ösmérnie 
kell váljon az nem felette köves, ninosenek-e nagy bevá
gások, vagy némelly helyen nem igen mély-e váljon ki
javításához .szükséges szerek közel találhatók-e, vagy a’ ve
szélyes helyek mikint к erőltethetnek el, ’s ehez az irányt ha 
lehet póznákkal is ki kell jegyezni.

Mély utaknál megvizsgálandó, hogy a’kerék vágás nem 
olly mély-e, hogy a’ mozdony tengelye fenakadjon, a’ melly 
V/2 mélységnél megtörténhetik, hogy azon mély ut oldal 
partjai között a'tengely hoszsza megfér-e, a’ mihez legalább 
0 láb szélesség megkivántatik.

A’ hegyeknél megjegyzendő, váljon egyszerű fogattal 
felmehetni-e, vagy nagyobb meredeknél kettős fogat kiván- 
tatik-e. Ezen utólsó esetben ügyelni kell arra is, hogy a' 
hegy tetején van-e ollyan tér, hol a’ már felvitt lövegek 
addig elférjenek, mig a’ többiek utánhozatnak.

Ha az út hídon, vagy mocsáron megy keresztül, azt 
különösen meg kell vizsgálni, a’ vidék azon lakosaitól való 
kérdezéssel, kik magok is fogattal bírnak, és saját és azok 
Ítélete fogják elhatározni, váljon a’ bid egy üteget elbir-e 
vagy nem vagy más ut találandó fel a’ vizenni átmenet
re. —
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Mocsároknál a’ viz mélységét és a’ fenék minőségét 
kell tekintetbe venni, ha pedig valamelly más utón kívüli 
járatot választánk akkor azt kiigazgatni, sőt kiis kell jelölni.

Ha az altiszt, az út vizsgálása után az elérendő hely
hez érkezett, onnan ismét a’ megvizsgált utón azt még egy
szer megszemlélvén, hogy jegyzeteinek helyességében biz
hasson , ütegéhez viszsza megy.

155. Gyakran bimtik meg яг altiszt, hogy az üteg, 
vagy egyébb tüzér osztálynak alkalmas helyei válaszszon.

Ehhez nékie először a’ tábor térséget kell ösmérnie és 
azon rendszert mellyszerint egy tüzér osztály táborozni szo
kott. —

A’ táborban a’ lövegek az első vonalban helyheztetnek, 
a’ hol minden egygyes lövegnek 5 lépés szélességű tér 
szükséges. Az üteg szekerek lövegeik mögött 21 lépésnyi 
távolban állanak, ’s ezek megett épen úgy a’ megkívántaié 
társzekerek.

A’ tár szekereken túl 15 lépésnyire állíttatnak fel a’tü
zérség sátrai, ezeknek száma és a’ a’ tábor szélességéhez al
kalmazott sorokban, minden sor 8, minden sátor 4 lépés 
szélességgel bírjon.

50 lépésnyire ezen sátorok után jön a’ vontató lovak 
tanyája, a’ mellyben kötéllel körülkerítve e’ lovak két sorban 
állanak, ’s mivel egy lóhely kellő szélességet 2 lépésre szá
mítjuk , tehát a’ hely hoszsza még egyszer olly nagy leend, 
a’ miilyen a’ lovak száma, a’ két sor szélességét pedig 15 
lépésre teszik.

A’ lovászok szekerei és a’ takarmány kocsik 30 lépés
nyi távolban állíttatnak fel a’ lovaktól a’ tüzérek málha sze
kerei pedig a’ lovak és sátrak közt.

(VIII. tábla lső képlet a’ 6 fontos álgyuk tanyáját mu
tatja , melly után a’ többi ütegek és más apróbb tüzéri osz
tályok helyhezvék).

150. Ha a' legénység és a' lovak bes-záUásollalnak, ’s 
csak a’ lövegek és szekerek maradnak az álgyu tanyán, ak
kor ezek is tábori szabály szerint rendeztetnek el úgy, hogy 
a’ szekér sorok 84 lépésnyi távolban áljának egymástól, a’ 
mellyszerint is az álgyu tanya térségét előbb szükséges meg
vizsgálni. Ezen álgyu tanyánál egyedül a’ tábori kovácsok 
elkülönözendők, hogy általok a' lőszertárak ne veszélyeztes
senek. —

4*
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Hogyha nem találtatnék az álgyu tanyához szükséges 
térség, a’ melly hegyes vidékeken gyakran történik, akkor 
az álgyu tanyaszélességét kell megkissebbiteni, vagy kissebb 
részekre felosztani, vagy ha épen másként nem lehet, a' lö- 
vegek és szekerek egyenként és egymásután az útfélen ál
líttassanak fel.

A jó tábor helynek a’ megkívántaié térségen kívül szá
raz és erős alapjának kell lenni, tűz és viz veszély ellen biz
tos , kényelmes ki és bejárás az őröknek alkalmas elhelye
zése, ’s a’ mennyire lehet folyó vize legyen a’ lovaknak 
itatására.

Igen czélszerü ha a’ lovak valamelly erdő szélén vagy 
hegy lábán való elhelyezés által a’ széltől megmentetnek, 
és ezáltal árnyékos helyet is nyernek, a’ melly nyári időben 
tekintetbe veendő.

A’ tábor vagy az álgyu tanya hely megválasztása után, 
az azzal megbízott vonal által határozza meg; a’ lövegek, 
társzekerek, sátor ’sat. helyeit ’s mindenik végét fagallyak
kal jelölje ki.

És ezután azon helyre megy a’ honnan a csapat ér- 
kezend, ’s jelentését a’ tábor hely választásáról meglővén a’ 
parancsnoknak a’ legénység, lovak ’sat. beszállításához fog.

157. Kissebb lő'veg osztályoknak, néha az ellenséghez 
közel magokat elrejtve kell járni, vagy hogy magokat há
tra húzhassák vagy midőn valamelly csapatot megtámadás
nál védeni kell.

Egy illy viszszahuzódás esetében nappal rejtve kell ma
gokat tartani, és azért hacsak lehetséges erdőn keresztüli 
út választandó és a’ melléjük rendelt fedseregból utócsapat, 
elő és mellék őrcsapatok rendeltessenek biztosításul raegro- 
hanások ellen.

Helységekei ki kell kerülni, de ha elkerülhellenek elő
ször meg kell győzelni magokat egy lappangó őr küldése ál
tal, váljon az ellen féltől nincs-e elfoglalva.

A magokkal vitt kalauzokat addig tartják meg mig ez 
az átmeneteiéről utasítást adhat, ezután pedig igyekezni né
ki a’ folytatandó irányról ellenkező hiedelmet adhatni.

Éjjel az ellen megtámadására menő tüzérségnek minden 
zörejt kerülni kell, ’s nehogy a’ lovak nyerítése által is el- 
árultassanak, először azokat meg kell étetni, és sem fenn
hangon őket szállítani, sem pedig beszélni nem szabad.
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A’ lövegek, kocsik ’s szerszámokon minden mozogható 
részek erősen leköttetnek, ’s az álgyu cső a’ fedő által az 
agyhoz erősittetik, a’ szekerekben pedig a* rákászok alá 
szalma tétetik.

Hogy pedig az égő kanócz által el ne áruitassunk, azt 
az álgyu üregébe kell tenni, ’s a’ száj dugasz által elrejteni.

158. Ä sereg utácsapaljdhoz rendelt tüzérségnek né
ha kötelességül tétetik, ha valamelly hídon viszsza által 
mentek azt leégetni vagy lerombolni.

A hid leégetésnél a’ lábukat szurok vagy földi olajba 
mártott gally vagy szalmával kell körül fonni, ’s szinte a’ te
tejét is ezen gyuszerrel megrakni. Vagy ha ezen anyag az 
egész hid leégetéséhez elég nem volna, azon kell igyekez
ni , hogy legalább a’ hid innenső része égetessék le, a’ meg
gyújtás vagy valamelly tüzvetés, vagy ladikból a’ gyuszdl ál
tal történik.

Az oltáshoz jött ellenséget pattantyukkal lehet fogadni, 
vagy közelítésüket fegyver és kartács tüzelés által akadá
lyozni. —

A leégetésnél gyorsabban, de nem olly tökéletesen 
történik a’ hid lerombolása felvetés által a’ mihez néhány 
rákász lőport vagy felvagdalt töltéket, olly mértékben, hogy 
erősebb oszlopoknál a’ lőpor egy mázsánál kevesebb ne le
gyen , az innenső parton az írt közepére felhalmoztuk, né
hány lábnyira földdel béfedjük, ’s elszórt lőpor által fel
gyújtjuk. —

Kőhidakat is lehet minden aprólékos előkészület nélkül 
felvehetni, ha rákász vagy hordókba nagyobb mennyiségű 
lőport, egy ív hajtás közepére felfüggesztünk, ’s azt gyuszál 
által meggyujijuk

II. A' viadal közönséges rendszabályai.
159. Az üteghez beosztott altisztet azon kötelességeken 

kívül, mellyek az irányzóra nézve már előadattak, a’ viadal 
alatt még e’ következendők is kötelezik , mellyre kiváltképen 
ügyelnie kell, az altisztnek egész figyelmét és ügyességét ki 
kell tüntetni, ’s a’ legénységbe hidegvérüséget önteni igye
kezzen. Meg kell emlékeznie arról, hogy most az idő pont 
midőn esküje .mellett hősien és hiven harczolhat, és a’ tü
zérségnek minden fegyver teletti, ’s régi dicsőségét most 
tarthatja fen, azonfelől arról sem kell megfelejtkeznie, hogy
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nincs czélszerűbb eszköz a’ katonába lelket önteni, mint az 
elöljáró nyugott és bátor maga viselete.

Közönségesen még harczhoz nem szokott emberek az 
első pillanatban elfogullak, ’s csak néhány lövés után nye
rik viszsza lélek éberségüket ezen első pillanatban szükség 
tehát hogy minden rendellenség elmellőztessen.

Szükség esetén az altiszt lováról leszólhat, és a’ löveg 
kezelésénél segíthet, átal vévén azon számokat a’ mellyeket 
igen gyenge és félénk emberek kezelnek, és ez által rendet 
eszközöl.

160. Az altisztnek arra is kell figyelni, hogy az 
irányzó lövegének jó állást szerezzen, az üteg parancsnok 
utasítása szerint egyszersmind tartsa meg a’ czélpontot, és 
a’ megrendelt lőszereket alkalmazza.

Legfőbb gondja legyen a’ lövések hatására ügyelni ha 
tehát több hibás lövés után a’ löveg igazítását szükségesnek 
látja, azt az e’ tanba foglalt, e’ tárgyra hivatkozó czikkek 
értelmébe az irányzónak hagya meg" hogy miként történ
jenek meg, ezen tekintetben tehát az üteg tüzelés hatása, 
az ó szorgalma és ügyességétől függ.

A’ tüzelés gyorsaságára ha az minden lövegnek külö
nösen nem vezényeltetik; hasonlóan ügyelni kell az elérendő 
czélt, és a’ már elért hatást tekintetbe vévén a’ haszontalan 
lőszer pazarlást meg kell gátolni.

Fontos esetekben, például egy támadás viszszanyomá- 
sának előkészítésénél gyorsabban kell tüzelni mintha csupán 
az ellenfél ijesztgetése van kérdésben. épen úgy gyorsítani 
kell a’ tüzelést, ha valamelly kedvező körülmény jó hatást 
idéz elő ellenben mérsékelni kell a’ csekélyebb sikernél.

Innen következik hogy a’ tüzér altisztnek a’ viadal állá
sát minden pillanatban megítélni, és a/on körülményeket ös- 
mérnie kell, mellyek a’ lövegek jó vagy rósz hatására be
folyással bírnak. Ez annál inkább szükséges reá nézve, mi
vel könnyen jöhet oily helyezetbe, midőn valamelly kissebb 
löveg osztály önálló parancsnokául kell fellépnie, vagy elöl
járóit helyettesi tnie.

161. Ä löveg tüzelés sikere következő körülményektől 
füg u. m.

a’ löveg felállítása,
a’ czélba veendő tárgy nagysága és távolsága,
a’ czélba veendő tárgy kellő megválasztása,
a’ lövetszert к czélszerü megválasztása, végre:
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Több löveg osztályok közremunkálásától.
162. Ä löveg felállítása szabály szer int történjen agy, 

hogy az ellenségnek mentői nagyobb kárt tenni, ’s magun
kat mennyire lehet biztosítani lehessen, ’s hogy a’ lövegnek 
jó hatása legyen úgy állítasson fel, hogy az ellenség felé lega
lább a’ sikeres lőtáir, és a’ sodró lövésig szabad kilátás le
gyen. —

Nem szabad tehát 800 egész 1000 lépésig az álgyu ál
lás előtt sem föld emelkedések, sem bokrok vagy egyébb 
akadályozó tárgyaknak lenni, a’ mellyek nagyobb ellenséges 
csapatokat elrejthetnének a’ löveg tüzelés elől. A’ szabad ki
látás tehát emelkedettebb helyet igényel az álgyu jó elhe
lyezésére, azonban ezen emelkedett helyre is ügyelni kell, 
hogy kelleténél magasabb ne legyen mert illyen helyekről a’ 
lövés ritkán sodró és a’ nagy süllyedések, az álgyu agynak 
kárt okozhatnak.

A’ sodró lövések eszközlése legfőbb figyelmet érdemel, 
mert csak ezekkel számolhat a’ tüzérség sikeres hatásra. Ezen 
lövéseket leginkább ugró lövések által alkalmas kemény ala
pú ’s nem árkok vagy borozdákkal keresztül hasogatott föld
területen lőképen ha ez az ellenség felé csekély lejtőséggel 
bir. —

Hullám alakú földön is kedvező a’ tál álhatás ha az el
lenség lelövéséhez olly állomást választunk, hogy az ellövött 
golyónak futása az ellenség irányában síkon történhet, ’s ez 
által ez nagyobb vonali érintvén az első ugrásnál sodró ma
rad. Példa érre a’ (II. tábla 6. és 7. képlet).

163. Ä veszteség elhárítása végett «’ löveg felállítása, 
az ellenség megtámadása és rohanásától biztos legyen ugy- 
szinte az ellenség tüzelése előtt is fedeztessen el.

Az ellenség megtámadásától a’ lövegek részint tulajdon 
csapatjaik részint a’ jó elhelyezés által biztosíttatnak.

Ha a’ lövegek különös csapatok állal (akartainak, akkor 
a’ lövegeket nem kell olly távol felállítani, hogy valamelly 
ellenséges osztály előbb az ütegre törhessen, hogy sem azt 
a’ védő sereg viszszaverni oda érkezhetne, ’s ámbár a’ lö
veg gyalog, vagy lovas védsereg nélkül soha csak néhány 
száz lépésnyire sem távozhatik, de azért ez gyengébb még
is lehet, hogy sem egy erősebb megtámadásnak ellen áll
hasson mert közönségesen csak olly számmal adatnak a’ Iö- 
vegekhez, hogy kissebb osztályok által tett megrohanásokat 
űzhetnek viszsza.
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A’ löveg helyhezete által biztosíttatunk, hogyha az el
lenség jövete mocsárok, mélyebb vizek ’sat. effélék által há
tráltató és nehezittetik.

Véletlen megtámadások ellen biztos a' löveg állása ha 
nincs olly, a’ védcsapat állal nem őrzött mély út, völgy 
vagy erdős táj mellyen át az ellenség észrevétlenül jővén, 
az üteget oldalról, vagy épen hátulról megtámadná.

Azonfölül igen fontos, hogy a’ löveg állástól a’ csapa
tokhoz viszsza vezető ut jó, és könnyen járható legyen,ne
hogy viszszahuzódáskor a’ helybéli akadályok miatti kerü
lés alatt a’ megtámadó ellenség által a’ lövegek elfogas
sanak. —

16 i. Ä löveg álláson az ellenség tüze ellen mint mell
védek fedeznek, némelly emelkedések, (Ilyenek a’két vagy 
három láb magas töltések, utak vagy pedig hasonló mély
ségű és eléggé széles árkok, a’ mellyekbe a1 lövegek hely— 
heztetnek. (Vili. tábla 2. és 3. képlet.)

Illy véd helyeket ollykor rövid Idő alatt készíteni is le
het , ha vagy 3 láb magasságra a’ földet minden löveg előtt 
felhányuk és el '1 ’s oldalt épen olly mély és keskeny árkot 
ásunk, az emberek számára illy helyeken az ellenség tüzét 
huzamosb ideig kitarthatni.

Az ellenség tüzelése leginkább serét lövéseinek hatása 
magasra helyhezett lövegeknél csekély leend ha még ezek 
előtt egyenetlen borozdás, ’s az ugró lövésekhez alkalmatlan 
földterület is nyúlik el (5. képlet) még jobb lövést tehetünk, 
ha a’ löveg valamelly meredek omlás hideau vagy révpari 
megett állittatik fel, mivel ezekben a’ még röviden futott go
lyók megütköznek és árthatlanokká válnak (6. képlet).

Igen lényeges az ütegeket közvetlen követő társzekere
ket, sőt ha lehetséges a’ mozdonyt is az ellenség tüze elől 
elfedni, a’ miről az ezen szekerekhez besorozott altisztnek 
gondoskodni, és a’ közel lévő védhelyeket használnia kell. 
Emelkedésnél helyhezett lövegeknél elég ha a’ mozdony és 
szekerek a’ szokott távolságnál beljebb a’ lejtőségbe állí
tatnak. —

Végre szükséges hogy a’ választott állásponthoz elég 
nagy tér legyen az ütegeknek közönséges az ellenség he
vesebb tüzelésénél pedig szélesebb távolságban feljutni, mi
vel kissebb távolban egy lövés egyszerre több lövegeknek is 
kárt okozhat.
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Hasonlóan ártalmas a’ lövegeknek, az ellenlövegeihez 
rézsútos felállítása (7. képlet). Ezen tekintetben gyakran le
het az ellenség lövegeinek arczvonalához párhuzamos állását 
egy oldal igazítás által megelőzni.

165. Ä lövegek jó hatása, ’s a’ mi legfőbb a’ lőszer 
kímélet végett szükséges, hogy nagy távolságra soha sem 
lőjünk.

Az ivlövéseknél a’ legjobb hatású lő táv, 6 fontos üte
geknél 1100, 12 fontos 1#0 lépés azonban ezen távolság
ra is történnek hibás lövések kivált ha a’ lövetek nem sodtír- 
va találnak.

A’ melly földön ugró lövéseket lehet tenni ott a’ tüze
lést távolabb helyről is lehet kezdeni u. m. 6 fontos ütegek
nél 1400, 12 fontos 1600 lépésről illy lövéseket ritkán le
helt tenni, ’s gyakran igazitni kell.

Ezen most érintett távoltól még túl csak kivételképen 
lehet lőni, hogy ha ez a’ főbb elöljáróktól parancsoltaik, 
midőn közelébb jutni az ellenhez lehetlen.

A’ tüzérség igyekezete oda legyen irányozva hogy tüze
lése által az ügyre eldöntőleg hasson a’ mit leginkább csak 
800 lépésnyire lőtávnál eszközölhet. Ha tehát előre nyomul, 
őrködjék a’ hirtelen megtámadás ellen, és legfeljebb ezer tá
volságig menjen, ha pedig ő várja be az ellenséget, tartsa 
fel a’ lövéseket azon pontig midőn az ellenség alkalmas lő- 
távra közeledett.

Ha* a’ körülmények kívánják nagyobb nemű lövegekkel 
harczolni, akkor ezekkel a’ lehetőségig, azonba a’ hatásos 
kartács lövési távon túl ne közeledjék, ’s onnan golyók ’s 
p’ttanlyukkal tüzeljen, mert azon távra, melly a’ czélkörhöz 
közel esik kissebb lövegekkel épen úgy lehet találni, mint a’ 
nagyobbakkal, azonba íioszszabb távolságnál a’ nagyobb ne- 
müekkel a’ hatás biztosabb.

166. Azon következményre nézve, a’ mit a’ tüzérség
nek elérnie kell igen lényeges dolog a’ lelövendő tárgyak jó 
megválasztása.

Ez mindég azon csapat tekintetbe vételével történjék, 
a’ melly a’ lövrgek mellé rendeltetett, ’s a’ tüzérségnek fő 
feladata csapatjait védeni, azért az ellenség azon osztályára 
kell irányzani a’ lövést leginkább melly ezen feladat ellen leg
főbb nehézségeket gördíthet.

Szabályszerint először mindég az ellenség gyalogsága és 
lovassága lődöztetik és pedig a’ támadók azon pontra irá-
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nyoznak, a’ mellyel megtámadnak, ellenben ha az ellenség 
támad, akkor annak támadó csapatja lövöldözletik.

Az ellenség lövegeire csak álkor tüzelünk, ha csapat
ja! fedve vannak, vagy ha tulajdon csapatjaik az ellenség 
tüze állal annyira megzavartatnak, hogy szándékukat kivin
ni tehetlenek t. i. vagy magok megtámadni vagy egy ellen
séges megtámadást viszszaverni.

Az üteg sohasem ereszkedjék harciba az ellenség tü
zérségével, mert akkor főhivatását az ellenség ellen a’csa
patok védelmét veszti el. Ha pedig igen nagy veszteség fe
nyegetne, akkor kissebb osztályokba felosztva, más álgyu 
állomást választunk, hogy azt kikerüljük, kivévén ha né- 
raelly körülmények a’ legvégső kitartásra kényszerűnek.

Igen gyakran kivált a’ harcz elején lehetetlen az ellen
séges csapatok legfontosabb részét kikémlelni, részint mi
vel szándékunk még a' körülményekhez alkalmazva nincs, 
részint mivel az ellenségé sem ösmeretes. Ezen esetben az 
ahoz alkalmazott löveg állásból, az ellenség harcz vonalá
nak azon részét támadjuk meg, a’ mellyre a’ legkönnyebb 
lövés történhet, u m. az ellenség legnagyobb és legköze
lebbi csapatjait a’lovasságot vagy pedi o'ly csapatokat mel- 
lyek bontakozásba vannak vagy a’ mellyre rézsut lőni lehet 
vagy ütegeket mellyek előj áraiba vagy „mozdonyról“ van
nak, mert illy alkalommal a’ lovag tűz által leginkább vesz
teség vagy rendellenséget lehet eszközölni.

Illyenkor is örömestebb kell az ellenség csapatait, min1 
ütegeit lövöldözni, mert az elsőnek viszszavonulása a’máso
dikét is eszközli, ellenben a lövegek között okozott veszte
ség a’ csapatok hátrálását még nem feltételezi.

167. Ä körülményekhez alkalmazott lőszernemek vá
lasztása a’ lövegek hatására nagy befolyással bir.

A’ csapatok, tömegek és merő tárgyakra golyókat és 
patlantyukat használunk, hogy pedig a’ lövés neme miilyen 
legyen, váljon vetlövés, ugró vagy sodró lövés-e ez a' 
föld millyenségétől függ.

így használjuk ezen töveteket azon vonalok ellen is, a’ 
mellyekel ferde irányba kell találni, ’s lövegek ellen ha ezen 
tárgyak olly távolban vannak hogy arra sörét lövést nem 
használhatunk.

Olly ellenséges csapatokra mellyek a’ föld egyenetlen
ségei vagy falak ’stb. effélék által az egyenes lövés elől fed-
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ve vannak pattantyukal ür golyókat pattanlyu kartácsokat lő- 
dözünk. -—

A’ pattanlyu kartácsokat csapatok ellen nagy hatással 
használjuk 600 egész 1200 lépésnyi távolságra is csak ar
ra kell ügyelni, hogy a’ lövetek 200, egész 300 lépés táv
ra az ellenség előtt leesvén röpüljenek szerte szét.

Serét lövéseket végre még hatással használunk 500 ke
mény földön 600 lépésre vonalban közelgő sereg ellen, csa
patok ellen csak akkor alkalmazzuk hogy ha támadóban jön
nek , mert az első sor szétverése által a’ támadást hátrál
juk viszszahuzódó csapatok után pedig kissebb távolságra is 
golyót küldünk, mert ezek hatalmassan az ellenség közé csap
nak és nagyobb zavart okoznak.

200, egész 300 lépésnyire a’ támadó ellenségre kar
tács és még e felibe tett serét persellyel lövünk, hogy a’ ha
tás annál gyilkolóbb legyen.

Csatárok ellen lövegeket sohasem használunk, mert e- 
zeket találni csak esetleges volna, ’s ezek a’ gyalogság tü
zelése által könnyebben szétverettethetnek.

I(í8. Lényeges feltétel <i czél eléréséhez a’külön pon
ton némi távolságban egymástól tüzelő ütegek egyre mun- 
kálása, ezek lövéseiket a lehetőségig egy pontra irányoz
zák, melly által a’ legnagyobb hatású kereszt tüzelés esz
közöltetik.

Ha az ellenség valamelly üteg megtámadására készül, 
akkor a’ többi ütegeknek ezen megtámadókra kell lövései
ket irányozni, mert az oldallövések által meggyengittetvén 
kénytelenek lesznek feltételektől elállani.

Ezen együttmunká'ás terjeszkedjék ki egyszersmind a’ 
kölcsönös védelemre az ütegek mozdulásinál ismert valamint 
az előnyomulás úgy a’ viszszahuzódásnál is soha több egy
más melletti löveg osztályok helyükből egyszerre ki ne moz
duljanak, hanem az úgy történjen, hogy a’ kimozdult löve- 
gek a’ még helyben maradtak által fedeztessenek, hogy is
mét jó helyezőiben együtt állhassanak.

169. Az ellenség folytonos tüzelése alatt minden moz
dulás úgy történjen, hogy a’ löveg osztályok csak rövid tá
volra vonulván, a’ lehető leggyorsabban ismét tüzelhessenek.

Az ellenség irányában mindig arczal és kimért távol
ban egymástól kell előrenyomulni, ha pedig oldal, járatot 
tenni kénytelenittetünk akkor czélszerűbb egyenként járni és 
egy hátróróli feljárás által magát az oldalra helyhezni.
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A’ mozdulatok vonó kötélen történnek ha gyorsan kell 
az ellenség elibe vagy utánna helyezni, nehogy a’ mozdony
ra vagy mozdonyról által időt veszítsünk.

Gyalog lövegekkel soha sem kell olly sebes mozdulato
kat tenni hogy a’ legénység lélekszakadva kötelességét ne 
teljesíthesse.

A’ legénység a’ 6 fontos lövegeknél csak akkor ülhet fel, 
ha vagy 1000 lépés távolságra valamelly fontos állást kell 
az ellenségtől elfoglalni, vagy ha gyors fellépés által eldön
tő hatást remélhetnek külömben ezen rendszabállyal való visz— 
szaélés főképen rósz földterületen a’ fogat elromlását ’s eb
ből következhető nagy károkat okozhat.

A’lovas lövegek olly helyeken legyenek, a’ hol a’gyors 
mozgástól igen sok függ, ’s azért is a’ lovak erejét a’ men
nyire lehet kímélni kötelesség. Mivel pedig gyorsan megvál
toztathatja a’ veszélyes helyei, azért egész merészséggel áll
hat oda, a’ hol a’ meglepetés, kitartó tüzelés, jelesen pe
dig sörét lövés határoz; czélját azonban mindig szemelőtt 
tartván, magát az ellenség tüzének vigyáztalanul ki ne te
gye. —

111. Tábori rendszabályok különös esetekben.
170. Ä lihegek és kissebb tartalék lőszer osztályok 

használata ’s kezelésében az altisztnek jártasnak kell lenni, 
mert jöhet olly helyzetbe, hogy az ütegből kiküldött löve
gekkel egy csapathoz vagy a’ tartalék lőszer szekerekhez ren
deltetik, ezen esetre tehát elkészülve kell lennie.

Ezekhez tartoznak az előőrsök, tábor erősítés, hegyi 
harcz, és tartalék-lőszerekről szóló utalványok.

Egy csapathoz besorozott löveg osztály altisztjének kö
telessége az odaérkezésnél magát a’ csapat parancsnokának 
azonnal bejelenteni, és ha lehetséges e’ jelentéshez egy?az 
emberek fogat, lövegek és a’ szekerekről szólló állomány 
kimutatást csatolni, ’s a’ további parancsot kikérni.

Meg kell ismerkedni a’ csapatnál lévő szolgálati rend
szabályokkal, hogy önmaga és emberei magokat ezekhez 
tarthassák.

Ha a’ tüzéri parancsnoktól különös rendszabályokat kap, 
mellyek nem tartoznak a’ löveg osztálynak belső szolgálatá
hoz azokat a’ csapat parancsnoknak bejelentse, úgy viszont 
az osztálynál minden előforduló eseményekről, kivált az ál
lomás változtatásáról tüzéri parancsnokát mindig értesítse.
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171. Ai elő örsökhez mindig kiesebb löveg osztályok 
csatoltatnak, és ezen löveg parancsnokának a’ czél és a’ 
rendszert, mellyszerint ezen csapatok felállittalnak tudni kell.

Minden táborozó hadi sereg az ellenség felől magát be- 
keritteli, nehány egymás'mögött felállított kissebb osztályok
kal, mellyek előőrsöknek neveztetnek, ’s ezek a’ csapatok 
biztossága és az ellenség szemmel tartására rendeztelek ki.

Ezen utolsó czélból egy sor gyalog és lovas őrök egy 
vagy két órányira a’ főtábortól állíttatnak fel, mellyek vég
őröknek neveztetnek.

Ezen túl állnak az altisztek parancsnoksága alatti tábor 
őrök, a’ kik ismét kevéssel hátrább álló liszttel ellátott ol
talom őrsöktől függenek.

Mivel némelly az ellenség által tett megtámadási ese
tekben , a’ felállított osztályok gyengék lennének—a’ viszsza- 
vert elő őrsök öszszeszedésére, az ellenség viszszalartásá- 
ra de azért is, hogy a’ fő csapatok a’ hadi készületekre időt 
nyerjenek , az ellenség és az őrsök között több gyalog és 
lovas osztályok állítatnak fel, mellyel védőrsnek nevezünk.

Ezen védőrsök elleniállási képességük szerint megsza- 
poriltatnak, két löveg fél vagy egész ütegekkel, kik mint 
az őrsök 4 egész 8 napig működnek.

Az elő őrségen lévő altiszteknek a’ körül fekvő vidékek
kel , előre és viszszavezelő utakkal. a’ közel levő helységek 
neveivel, az őrsök felállításával, hátra vonuló utakkal, meg
ismerkedni kell, hogy helyzetüket azok szerint rendezhessék 
és szükség esetében azokról jelentést tehessenek.

A’ löveg közel az őrshöz kedvező helyzetben úgy álli- 
tatik fel. hogy rendeltetésének megfelelve, leginkább az li
lákat és olly helyeket hol az ellenségnek több időt kell töl
teni átkelés végeit, támadhasson meg.

Nappal az ellenség figyelme kikerülése végett a’ löveg 
helyéből hátrább vonul, következő szürkületkor ismét viszsza 
helyeztetik, kartácscsal töltve 's oda irányozva honnan leg
inkább véljük az ellenséget előnyomulni.

Az ellenség tudván felállítás! helyünket, ennek kijátszá
sára, az üteget nappal kevéssé alkalmas éjjel pedig a’leg
kedvezőbb helyre áttenni lehet, ’s ennek gyakran a’ legna
gyobb haszon következése.

A mozdonyok és a’ velők lévő üteg szekerek mindenkor 
fedve állíttatnak ki.
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Mivel a’ tüzérség az elő őrségen egészen a’ segély őr
ség parancsnokságára bizatik, eszerint a’ kezelő legénység 
is mindenbe, úgy mikint a’ többi csapatoknak parancsoltatik, 
magit alkalmazni tartozik, ’s több kényelmet nem engedhet 
magának, mint a’ többi legénység.

Szabály szerint a’ lovak mindig kifogatnak, de a’ hám 
rólok le nem véttetik, a’ zabla kikapcsoltatik a’ terhelők meg- 
tigiltalnak, a' málhás lovak a’ málbák leszedésével megkön- 
nyittelnek. Itatásra a’ lovaknak csak fele vitetik egyszerre, 
hogy mindig egy része a’ fogatoknak és kezelőknek a’ lö- 
vegnél maradjon.

Mihelyt bizonyossá tétetik a’ legénység a’ vég őr vona
lom lövés által, minden feilebbi parancs nélkül a’ löveghez 
lép ’s figyelmét megkettőzteti.

Megtámadta!ván maga az őrség, az ellenség golyóval 
kartácscsal a’ mint a’ körülmény engedi lövetik, és a’ löve- 
geknek addig hátrálni nem szabad, míg a’ csapatok nem 
hátrálnak.

Ködös vagy éjjeli időben nagy vigyázat kívántatik arra, 
hogy ellenségül ne ismertessék el, a" netalán hátra vonuló 
elő őrség.

Azonban közel a segély őrsökhöz ria—fák, vagy jel röp
pentyűk is készen tartatnak, hogy ezek meggyújtása által a’ 
fő csapatok és a’ többi őrsök, gyorsan értesitlethessenek egy 
keményebb éjjeli megtámadásról

Az őrsök tüzér parancsnoka tartozik egy őrt felálltam 
a’ neki átadatott jel szerek körül, véletlen meggyulást vagy 
egyéb kárt akadályoztasson meg gyakrabban vizsgálja meg 
a’riafákat, ’s állandó használhatásokról győződjék meg — 
ezeket felelősség terhe alatt tiltatik idő előtt meggyujtani, ha
nem csak akkor, ha erre az őrsök parancsnokától világos 
parancs érkezett.

172. Az őrshely állandó védésére csatagátok készít
tetnek, és azok gyalogsággal és lövegekkel elláttatnak.

A’ csata gátok zárt és nyílt csata gátokra osztatnak fel, 
az elsők akkor építtetnek, ha hátulról semmi megtámadástól 
nem tartunk, vagy ha a’ gát egyedül az ellenség tüzelése 
ellen van építve, nem pedig ellentállAsra.

A’ zárt csata gátok ellenben kitartó védhelyül építtet
nek. —

A’ jelesebb nyílt gátok:
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A szöggát (Redan) (lXd. tábl. 1. képlet) és Lunette 
vagyis kukucs sáncz vagy zuggát.

A’ zárt gátok közül megemlítendők:
A 4 vagy több oldalú váracs (Redoute) 3. és 1 ik kép

let és csillaggát (Sternschanze) 5ik képlet.
Nagyobb kiterjedési földtér védelméül vagy egyes gá

tokból álló sor vagy egy egész úgynevezett árok vonal hasz- 
naltalik. —

A’ 6, 7 és 8dik képlet illy árok vonalakat ábrázol.
Hid gátok és hídfők alatt értjük á híd védelmére épí

tett gátokat, mellyek a’ pari hoszszában vannak elkészítve.
A’ gátokba ollykor felül erősen befedett müvek úgy

nevezett zárt 1 lkok (Blockheuser) épilletnek, mellyek télen 
a’ legénységnek laktanyául szolgálnak, különben megtáma
dás ellen és magosabb pontokról jövő tüzek ellen is hatal
mas óvó eszközök.

A’ csata gátok tartóssága lényegesen függ, azok ke
reszt szelvényt elrendezésétől, leginkább a mellvéd falak ma
gossága és erősségétől ’s az árok mélységétől.

A’ védfa’nak olly magosnak kell lenni, hogy a’ bent lé
vő csapatot a’ lövetek ne érhessék és olly erősnek, hogy a’ 
lövet rajta át ne hathasson.

A puska tüzelés ellen elegendő 3—4 lábnyi vastagsá
gú—az algyu lövetek ellen 13—15 lábnyi mellvédfal.

Az elől fekvő árok mélyre ásatik a’ mennyire csak le
het, ’s a mellvédre már nem szükséges földből egy olly 
gyenge lejtőséget csinálunk, hogy puska és kartácsok áltál 
minden irányban védeni lehessen.

Csak a’ rósz földnél használtalik a’ gátmellék, de a’ 
melly roham ezövekek állal takartalik (a’ 9dik és lOik kép
let) mulatja a’ csata gátok szelvényeit gát mellékkel ’s a’ 
nélkül.

Nagyobb lejtőségeknél a’ mellvéd fal mögött, egy mé- 
lyesztvény ásásával segittetik,a' mi a’-munkát is igen megkön
nyíti. (11. képlet).

Egyedül a’ lövegek számára készült mellvédfalak, ma
gasabb 3(4 láb, a’ legénység védelmére lehet 3 láb átmé
rőd földdel úgynevezett gát-kosarakat a’ mellvédfalak felibe 
felállítani (12ik képlet.)

173. Ä löveg a' csata gátakba rendesen földből Ösz- 
szevert magosságokon, felfalakon, kinyúló szegleteken ’s kü
lönösen olt álliltatik fel, hol előtte legnagyobb a’ nyílt tér,
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’s az ellenség fő bejárásain a’ megtámadáskor legtöbb el- 
söpörtethetik.

A’ csata gátokat az ellenség oldallövéseitől védik a’ 
mellfalhoz simuló emelvények ’s oldalmellvédek.

Csak olly esetekben, ha a’ löveg kis távolság lövöldö
zésére vagy gát vonal árkának sodrására fordittatik, a’ lö
vések mögött állittatik fel, mellynek oldalai galyhenger, 
sövény és gyep által eródittetnek meg.

174. gáncsokban a' lőszer számára erősebb lőpor ka
marák építtetnek, vagy némellykor az üteg szekereket is a’ 
sánczokba felállított védfalak mellé helyezzük a’ fogatokkal 
együtt (3, 4 és 5. k. átmetszvénye a’ 13ik képben).

A’ behelyződés után a’ sánczokban a’parancsnok és az 
irányzó iparkodjanak az elöltök fekvő tárgygyal jól megis
merkedni, ’s minden a’ löldteiiileten az ellenségre nézve 
kedvezőt kipuhatolni, hogy igy álgyuval és vetálgyukkal az 
ellenséget lövöldözhesse. Ehhez pedig szükséges hogy a’ 
legkedvezőbb vonálakat és távolságokat lépések által meg
mérjék, sőt igen-jó, ha a’ földterületen lévő jelesebb pon
tokat mindenféle jelek által megjegyezzék.

Fő szabály, hogy tábori sáncz védésénél a’ megtáma
dó számos lövegeívei viadalba ne ereszkedjünk, hanem a’ 
tulajdon löveget csak akkor használjuk midőn a’ támadó se
reget kartács lövette! biztosan találhatjuk.

Az említettnél nagyobb távolságra nem is tüzelünk tu
lajdon lövegűnkkel, sőt azokat még az emelvényrőli lehúzás ál
tal is az ellenség lövetei ellen biztosítjuk: csak midőn az 
ellenség 500 lépésnyire közeledett, gyorsan megtöltve a’ 
fődemelékre viszszük, hol a’ tüzelés hevesen folytattatik.

Az árokba érkezett ellenségnek oda lebocsájtolt meg- 
gyujtott pattantyuk igen veszedelmesek lehetnek. E’ végeit 
a’ sáncz azon pontjaira, mellyekre az ellenség hihetőleg leg
előbb felmászni igyekszendik, deszkákból készített csatornák 
illesztelnek, mellyeken különösen hozzá rendelt álgyusok ál
tal meggyujtott guruló pattantyuk egy lökéssel leguritatnak.

Éjjel történő megtámadásoknál az ellenség fő csapatai 
megvilágítására világító golyók lövetnek ki. De ezek kellő 
számmal ritkán lévén nagyon czélszerű a’ sáncz előtt több 
helyeken kátránnyal bemázolt fa halmokat elrendezni, mel- 
lyek a’ kellő időpontban az otthagyott emberek által meg- 
gyujtatnak.
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Ha fa zuzók, farkas vermek, czövegek, láb horgok, 
vagy más a’ megrohanó ellenséget akadályozó tárgyak vet
ve vannak, akkor főkép ennek közelében alkalmazandók a’ 
világító eszközök

175. Hegyi karosokban «’ sereg mellé 2—4 lövegből 
álló löveg osztály is rendeltetik, alkalma nyílik tehát az ezek 
vezényletével megbízott altisztnek buzgalma és ügyessége ál
tal magát kitüntetni.

A’ reá bizolt lövegre, lőszerre és málha lovakra fő fi
gyelmét fordítsa. Kivált az utóbbiakat jó nyereg, málha el
osztás és vigyázó bánásmód által minden nyereg nyomás vagy 
más balesettől igyekezzék megóvni.

A’ meredek utaknál minden málhás lovat egy legény 
követ, a’ kinek kötelessége a’ teher ingása által netalán meg
tágult hevedert szorosan megkötni, és ezáltal a"* málhát előb
bi erős állásába viszsza tenni.

Ha az ellenség közelléte, ’s a’ löveg használata kevés 
idő múlva valószínű, akkor a’ löveget hacsak lehetséges be
fogott lovakkal huzatjuk tovább mert űíáskép a’ le vagy 
felrakás közben megtámadva, a’ löveget is könnyen elve
szíthetjük.

Álgyu agy és kerék kímélés tekintetéből a’ kötláncz csak 
elkerülhetetlen esetekben használandó, az egyenetlenségek 
elhárítása által pedig az álgyu agy viszszafutása megkön
nyítendő. —

A’ löveg hegyi harczban biztosságát soha szem elől nem 
vesztve, úgy irányoztatik az ellenség lövegei és megtámadá
sai ellen, hogy az a’ lődözendő völgy, vagy völgy torkola
ta lehető legnagyobb terjedésére kilátással bírjon.

De egyszersmind a’ löveg könnyüszerü ellávolithalása is 
biztositassék, ez okból a’ sáncz szerrel ha az idő engedi, 
az ehez megkívántaié ut is elkészíttetik.

A lőszerrel megrakott málha lovak az ellenség levelei
nek soha kitéve ne legyenek, azért mindig fedve áldhatnak 
fel, és a’ lőszer csak rákászokban vihetik a’ löveghez.

Ha már közönséges harczban, a’ lőszerrel lehetőleg gaz
dálkodni kell, az a’ hegyi harczban hol kipótlása sokkal ne
hezebb , annál inkább szükséges.

176 Ä táborban lévő illegek részint különbféle csapa
tokhoz csatoltatnak, részint löveg tartalék gyanánt egész 
vagy fél üteg osztályokban azaz négy vagy két ütegenkint, 
egyesittetnek, hogy a’ harezmezőn az elhatározó pillanatban

5
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nagyobb löveg mennyiséggel rendelkezzünk. A’ többi löveg 
lőszer ’s egyéb tartalék kocsi, részint a’ segéd tartalékhoz 
részint a’ fő és nehéz tartalékhoz, részt pedig a’ tábori rak-’ 
helyhez osztatik be.

Tüzesebb csata alatt a’ segéd tartalékból ügyes álgyu- 
sok vezérlete alatt egyes lőszer szekerek a’ csapatok köze
lébe küldendők.

Az eltüzelt lőszernek gyors kipótlása, és ennélfogva 
harczra készsége, ezen álgyúsok viseletétől függvén; a’ se
géd tartalék mellett lévő altisztek az elküldött álgyusoknak 
kellően adott utasításról felelősek.

Az altisztek elöljáróik távollétében önállólag rendelkez
vén , jól kell ismerniük a’ hadsereg azon csapat osztályait, 
mellyhez a’ tartalék osztály tartozik, mert csak úgy lesznek 
képesek a’ különféle osztályoknak kellő lőszereit megküldeni.

Feljegyezvén az elküldendő álgyusnak egy szelet pa
pírra távozási idejét ’s nevét a’ dandárnak mellyhez küldetik 
utasításba adatik neki, hogy a’ kocsit nehány száz lépésnyi
re ezen dandártól valamelly észrevehető ponton, de az el
lenség tüze ellen kellőleg biztosítva állítsa fel, és a’ nélkül, 
hogy kocsijától távoznék keressen biztos módot megérkezését 
és állása helyét jelenteni.

Ha több kocsi egyenlő lőszerrel küldetett el, az egy
másután kiürítendő, az üres kocsit pedig rögtön legrövidebb 
úton küldjük viszsza,— úgy hogy ez történjék a’ segéd tar
taléknál lévő üres kocsikkal.— Az ezeket vezető álgyusnak 
iratlassék fel távozási ideje, a’ legközelebb hely, hol a’ hát
ralévő tartalékot valószínűleg megtalálja, végre még a’ 
felrakandó lőszer neme is jegyeztessék fel.

Ha a’ körülmények engedik a’ lőszer kiadáskor jegyez
tessék fel, mellyik csapat mennyi lőszert kapott. Ezen jegy
zék az átvevő adott nyugtatványával együtt a’ segéd tar
talék parancsnokának adatik át.



Szabályok
a’ tüzér műhely- és raktárakban.

Tüzér műhelyekben az altisztek részint állandóan hasz
náltatnak az ottani dolgok vezetésére, részint pedig időn
ként rendeltetnek oda a’ személyzet felvigyázatára.

Kötelességek figyelemmel lenni, hogy minden munka a’ 
a’ meghatározott és betanított szabályok szerint történjék, ’s 
elővigyázat legyen, hogy minden szerencsétlenség elkerül— 
tessék.

A’ műhelybe nem tartozó tárgyakat bevinni nem sza
bad, mellyek erős lökés által tüzet gerjeszthetnek u.m. a’ 
fegyver, bot ’sat.

De különösen a’ tüzszerszám és pipa bevitele kemé
nyen tiltassék meg. Azért azon dolgozó egyének, kikben 
nem bizhatni meg jöttökkor megvizsgáltatnak.

A’ szekrények, rákászok és hordók helye változtatván, min
dig felemelten, nem pedig csúsztatva ’s gurulva tétetnek át, 
a’ vas golyók gurulása, és öszsze ütódése is akadályoz- 
tassék meg.

Lőpor hordók és más lőpor edények mindig gyékényre 
állítatnak, ’s felnyitatván, betakarva tartatnak.

Szétszórt lőpor öszszesöpörtetik, és helye vízzel meg- 
nedvesítetik.

Altaljában a’ műhelyben a’ tisztaság rend szorosan meg
tartassák minden legcsekélyebb tárgy kivitele szorosan roeg- 
tiltassék, azért szükséges munka után a’ személyzetet olly- 
kor váratlan megvizsgálni.

Az éles lövetnemüek elkészítetvén, átmérőjük ujrameg- 
vizsgáltatik.

5*
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Vaslövetekről a’ rozsda és szenny letisztitalik, e’ vég
re egyideig a’ nagyobbak vízzel lelt sajtárokba vagy göd
rökbe tétetnek azután téglákkal ledörgöltetnek kisebb lövet 
neműek pedig az erre készült ládába, homok és tégla vegyü- 
lettel keverve, tétetnek, ’s kevés viz öntelvén reájok, a’ lá
da addig rázatik, még a’ lövetek felületei nem fényesek.

Ür testek kimosalnak bomba vakarákkal üregük kivakar- 
tatik, ’s a’ levegőben! kiszárításuk után kóczal kitörültetnek.

Utoljára a’ lövetek felölete finom grafit porral bekene- 
tik, ’s ez kócz által feldörzsöltetik.

Az átmérő vizsgához a’ golyó pattanlyú, és bomba ür 
használta# , ez minden löyetnél két nagyságú, a’ kisebb tö
veteknél egyesítvék.

Minden lövet a’ vizsgánál minden irányban a’ nagyobbi- 
kán keresztül hasson, a’ kisebbikén pedig megakadjon.

A’ kártácsok és szeleneze megtöltése következőleg tör
ténik :
6 fontos 3 lat seréttel 6 sorban 40 darab egészen 60 serét
6 n 6 1) 4 л 7 Г) Л 28 Л
12 n 3 n 6 Л 19

n 114 л
12 (6 és ß (ti (66 7)

n (3 V 7) ( 1 7) 7.) ( 6 Ti

18 r> 6 r> &
V) 7) Л 84 Ti

24 6 7) A 7 19 7) я И4 Ti
7 6 T> 3 7> 19 7) 7) 57 Ti

7 7) 6 7.) 4 Л 19 7 7) 76 Ti
10 r> 10 7) 3 7) 19 T> 57 7

A’ 7 fontos serét szelenczék 76 seréttel vétetnek a’ ho- 
szú vetálgyuhoz, a’ 12 fontos hegységi vetálgyuknak serétsze- 
lenczéi a’ 12 fontos kártácsok 3 latos seréttel, de csak 4 sor- 
zat magosságra megtöltve.

Minden serét sorzat betevése után a’ közép ür fűrész 
porral erősen be lömelik, ’s minden sorzat különösen le- 
veretik. Utoljára a’ fedlet tétetik reá, mellyre lemez része le
veretik , ’s a’ szeleneze a’ nagy űrrel megvizsgálta#.

Hogy a’ 6 és 12 fontos kártácsokat, serétjök átmérő
jére nézve megkülönböztethessük, a’ fedlet a’ 6 latos golyó
val töltötteknél egy be ütött keresztel jegyeztetik meg.

Az ür lövetek felszerelése által értjük azok töltését, a’ 
gyucső betevését, tapasztásukat és szurokba máriásukat.

Miután ezen lövetek eléggé megtiszlitattak, ’s üregük is 
elegendően kiszáradt, kanócz koszorúkra tételnek egymás
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mellé, ’s egy tölcséren á'tal először a’ lőpor, azután a’ töb
bi töltelék beeresztelik.

A’ közönséges töltelék ez a’ 12 fontos üreg-golyó kar
tácsnál 50 ólom golyó és 6 lat lőpor.

A’ 7 fontos pattantyunál <8 lat por 15 darab gyukup.
10 fontos pattantyunál 20 lat por 30 darab gyukup.
A’ 7 fontos pattantyu kartácsnál 125 ólom golyó és 10 

lat por.
A’ bombáknál rendeltetésekhez képest különféle.
A gyucsők hoszsza az ür-golyóknál, patantyú kartá

csoknál , ’s bombáknál az illető távsaghoz méretik. Ür töve
teknél alól meghatározott hoszszuságra rézsut levágatván, 
mindenkor a’ gyulgyükhöz ráspolytatnak.

A’ gyucsöknek betevése az ür golyóknál és pattantyuk- 
nál a’ nyomda által történik. A’ bombáknál pedig a’ gyu
csők a’ ráhelyezett főveggel sulyok által bevezetnek.

Az elsőnél először egy csirizes zsineg tekertetik a’ gyu- 
cső körül, mellynek vége feje fölött elsimitatik. A’ bom
báknál e’ végre kender kötegecskét veszünk, mellyek viasz 
és terpentin keveréken huzatnak keresztül.

A’ tapasztás a’ minta lemez szerint egy szélén bevágott 
és csirizzel bekent lapaszszal történik melly a’ golyóra tétet
vén reá nyomatik, azután csirizbe mártott kócz tekertetik a’ 
gyücső körül. Bombák nem tapasztatnak.

A hoszszú vetálgyukhoz való pattantyuk és pattantyu 
kartácsok és a’ hegység! vetálgyukhoz megkívántaié lövetek 
utoljára fa fedlettel láttatnak el, minek folytán a’ gyucső 
közepébe tétetik a’ kereszt feszítők a’ golyóra meghajtatnak, 
’s minden kifeszitő a’ kartács szeg által a’ fedletre szegeztetik.

A’ tölték készítése a' tölte zacskók kiállítása, a’ lőpor 
betöltés berázás, a’ tehén szőr fedlet ’s lövetbetevés, és a* 
tölte bekötéséből- áll.

A’ vak, és vetálgyu töltéknél a’lövet betevése kimarad.
A’ tölte zacskók először gyapjú szöveten minta után le

rajzoltatnak , vagy pedig lenyomatnak azután pedig kivá
gatnak.

Használtatásuk előtt olaj festékkel mázoltatnak be.
Miután a’ zacskó egy hengerre kifesttetett, a’ varrások 

bevizesitetvén levasaltalak, azután egy áthasitott hengerre 
huzalik fel és a’ varrás szén savanyos ólom folyadékkal be- 
kenetik.

A’ kiszáradás után tölte lapoczka által kiforditatik, varrá
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sával belől a’ hengerre felhuzzatik, és megkapja az alap 
mázt kezdve a’ szélétől két ujnyira.

Az alap máz vékony folyadék rozs liszt és enyves víz
ből, vörös földből a’ színezésre, azon tőkékhez, mellyek 
boszszabb időre eltétetnek, még üröm ’s keserű gyökér meg
főzve a’ szuhok végett tétetik.

A’ levegőben kiszáradt zsákok újra felhuzatnak a’ hen
gerre , és olaj festékkel egészen bemázoltatnak.

Az elkészült jól kiszorított zacskók 25kint egy kötegbe 
tétetnek és használatra eltétetnek.

A’ zacskók megtöltés előtt kiigazít atnak, varrásuk és a’ 
ránczok mellyek alsó részében alakultak lapoczkával kiegyen
lítetnek, ’s a’ kis sulyokkal lelapitatván, a’ hengerre felhú
zás által hajlékonnyá tétetik.

A’ töltés két ember által történik, egyik közülök a’ ku
pával a’ lőport meríti, ’s a’ felesleget lecsapja a’ lecsapó 
fával, azután a’ másik által zacskóban tartott tölcséren ke
resztül önti.

A’ már megtöltött tölték ólom ládácskába állítatnak fel.
A’ megtöltés után minden tölte öszszerázatik, azután jól 

kivert tehén szőr fedletet kap.
A’ lövet betevésénél egy ember tartja a’ töltét, a’ másik 

a’ lövetet teszi be’e, és sulyok ütésekkel a’ beverő által a’ 
golyót a’ töltéhez szorítja.

A’ lölték bekötése szinte két ember által történik, ’s 
ugyan a’ golyó felett kettős tüzéri kötéssel, a’ golyó és töl
tés között pedig csak egyes kötéssel szoritatik öszsze, ki
vevőn a’ csupán lőpor töltőknél, hol a’ lőpor után kettős kö
tés használtatik.

Az ürgolyó és ürgolyó kártács töltőknél a’ zacskók sze
gélyt kapnak, mellyen keresztül egy zsineg huzatík, és a’ 
löveten át köttetik olly formán, hogy a’ gyulyuk a’ zacskón 
felül álljon, azután a’ kötés úgy történik mint előbb.

Végre átmérőjük szabály szerint megvizsgáltalik.
A’ löveg lőszerek elrakásánál a’ rákászokban, ’s külö- 

sen a’ kartácsoknál a’ fenékre vékonyan kócz tétetik, a’ töl
ték zsinegje körül kevés kócz tekertelik, ezután a’ tölték 
a’ rákász részekbe tétetnek, ’s az egyes rákászok körül la
poczkával kócz nyomalik be mindaddig, még a’ benyomott 
kócz a’ kötzsin egekig nein haladt fel.

A’ töltőknél az ismertető jelnek feljegyzése csak az el- 
rakás után történik.
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A’ puska tölték áltáljában kétfélék t. i. csattantyű és 
kohás tölték.

Különféle nemeik pedig:
A’ gyalog csattantyu tölték közönséges gyalogok és 

határ őrök, hidász, árkász, aknászok számára azután kö
zönséges tölték régi fegyverekkel ellátott vár katonaság és 
a’ csajkások számára.

Kamrás fegyver tölték, mellyek csupán lőporból állnak, 
a’ kamrás fegyverrel ellátott vadászok számára.

Rövid vadász fegyver tölték a’ lovasság részére.
Vak csattantyu tölték a’ gyalogságnak és vak lovas töl

ték. —
A kamrás fegyverü vadászok közönséges töltőiket gya

korlatoknál használják.
A’ lövész fegyverrel ellátott vadászok számára lövetek 

nem készíttetnek, hanem a’ lőport és csattantyukat meg
kapván a’ golyókat maguk öntik.

A’ kis fegyvernemnek számárai lölte készítés, a’ papír 
tok kiszabása, sodrása, megtöltése eltörése, átmérőjük meg
vizsgálása a’ köteg csinálás és elrakására oszlik. A’ csattan
tyu töltéknél az eltörés után még a’ gyutok felcsinálása is ide 
tartozik. —

A’ tok kivágásoknál az e’ végre rendelt ív papírok a’ 
lövész és lovas fegyvereknél 8 részre a’ többi fegyvereknél 
pedig az iv papír 13 részre vágatik.

A tok sodrásnál öt öt ember állittatik egy csoportba, 
illyen csoport van kettő egy asztalnál.

Az asztalnak minden sarkán ’s pedig hoszszú részén egy 
tok sodró ül, kettő között a’ keskeny részen a’ kötő, a* 
sodrók mellett egy, ki a’ tokokat alól elvágja, és a’ má
sodik ki a’ kötés alatt a* kis sulyokkal leveri, és az ólom 
szekrénybe elhelyz

Az éles löltékhez használt golyók átmérője előbb meg- 
vizsgáltatik.

A’ tokokkal megtöltött a’ szekrények megtöltés végett 
átadatnak, ezt két ember teszi, kik közül egyik á lőport 
méri a’ kupakkal, ezt lecsapja, és a’ második ember által 
tokba tartott tölcséren keresztül önti.

A’ tölték lőporból vágynak ’s ugyan:
A’ gyalog csattantyu és lovas karobin töltéknél 2 ötöd.
A’ gyalog koha töltéknél 2lÁ ötöd.
A’ lovas pisztoly töltéknél 1 ötöd lövész porból.



72

A’ kamrás fegyver töltéknél 5A ötöd.
Vak csattantyu tölték a’ gyalogság számára, és vak töl

ték a’ lovasság számára ll/z ötöd, a’ gyalog kohás fegyve
rek 2 ötöd lövész porral töltetnek meg.

Az ólom szekrények a’ tokokkal együtt a’ rázó rámá
ba tétetnek, és a’ lőpor a’ tokba így bele rázatik, azután 
törésre adatik.

A’ töltőnek üres része öszsze nyomatik, ’s hoszszában 
lefelé viszszahajtatik, az alakult sarkak az ólom szekrény szé
lére nyomás által lenyomatnak, azután átmérőjűk megvizs
gáltunk. —

A’ csattantyu töltéknél az átmérő megvizsgálása után 
a’ gyújtó tétetik fel. Ezek drótjaikkal elláttatnak és 25 kö
tegeltben a’ munkásnak átadatnak, ki 12 köteggel 300 töl
tőt ellát, ’s ezt az ólom szekrénybe teszi, az árral a’ töltét 
meghajlásánál belől keresztül szúrja, a’ lyukon bélőiről egy 
drót huzatik, a’ két végét csavarással egyesíti, és a’ gyújtót 
a’ tok üres meghajtott része alá teszi.

A’ jobb eltarthatás végett a’ tölték kötegekbe köttetnek. 
Ezekhez használni lehet a’ rak papirost, a’ mellyből 12 min
dennemű éles csattantyu, 12 közönséges gyalog és lovas ka- 
robín és vadász- vagy pedig 24 koha töltére 'Д ív szüksé
ges; 12 pisztoly és épen annyi vak csattantyu töltére ’/e 
ív szükséges.

Hogy a’ különféle töltőket még papírral burkoltan meg
ismerjük , a’ rak papiros különféle szinti u. m.

Minden gyalog csattantyu tölle sárga.
Minden lovas karabin tölte barna.
A’ lövész fegyvereké vörös.
A’ többi tölték mind fehérek.
Minden köteg öszszekötésére felállított ember kap egy 

rakmintát, a’ mellybe a’ kötzsineget teszi, erre a’ rak papirt, 
’s úgy a’ töltőket soronkint egymás mellé, mindennemű vak 
lölték kettős sorozatba jönnek—azután a’ rakpapir behajtalik 
’s a’ kötzsineggel álköttetik.

A kamrás fegyverrel ellátott legénység ezen fegyverek
hez még sajtolt golyókat is kap, me lyek közül 12 egy kö- 
tegbe l4 erős papirosba köttetik.

Közönségesen a’ kis fegyverlőszer az úgynevezett gya
log tölte rákászokba tétetik.—A’ vak tölték többnyire az egész 
tölték pedig csak rákászok nem létében 2 mázsás lőpor hor
dókba tétetnek, menyeknek tartalma feljegyeztetik.



II.
Szabály ole

a’ raktárak kezelésénél.

A’ raktári felvigyázatra rendelt tiszt mindé;) a’ raktá
rakban lévő dolgok létele, ’s fentarlásáról továbbá rend tisz
taság, és minden tényről felelős, melly szerencsétlenséget 
okozhatna.

Minden kezére bizolt raktárt kötelessége lelet tár szerint 
átvenni, melly átvételnél nemcsak a’ szám, hanem a’ mi- 
némüség is tekintetbe vétetik, ’s erről az elöljáró parancs
noknak mindenkor jelentést tesz.

Minden tárgyak a’ meghatározott szabály szerint és u- 
gyan az egyneműek egy helyre rendesen rakatnak öszsze, 
számjuk pedig előláblára feljegyeztetik.

Minden elvitt vagy hozott tárgy pontosan feliralik, hogy 
a’ raktár államról minden időben határozott tudósítást ad
hasson.

Kicsin tárgyak szekrényekbe záratnak.
Minden raktárakban rend és tisztaságnak kell lenni. Az 

elidegenítés megakadályoztatása végett az idegeneknek a’ be
menet meg nem engedtetik. A z elő vigyázatot, melly a’ tü- 
zéri műhelyekben helyén van, nem lehet nélkülözni a’ lő
por és lőszer raktárakban is. Szoros őrzés és elzárás pedig 
elkerülhetetlenül szükséges.

A’ raktárakban lévő tárgyak ép fentartására megkíván
tat ik, az annak idejébeni szellőztetés; ennek soha sem sza
bad történni nap felkelte előtt vagy után, ’s kü önösen tégla 
kerítéseknél kerültessék a’ szellőztetés, ha kivülrül a’ lég fo
lyam nedves, és melegebb, mint a’ raktárban.
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A’ raktárban lévő hordóknak abroncsára kell vigyázni, 
az elpattantak helyébe mások teendők, mi a’ lőszer és lő
por hordóknál a’ raktáron kívül történik.

A’ kulcsokat a’ felvigyázó mindig biztos helyen tartsa, 
senkinek átadnia nem szabad, és meddig a’ raktár nyitva 
van el nem távozhat.

A’ lőszer vagy lőpor raktárakban a’ hordók féllábnyira 
egymástól gyékényen a’ felírással kifelé helyeztetnek el, úgy 
hogy két sor között egy 2—3 lábnyi hézag legyen. Három hor
dónál több egymásra soha nem tétetik, a’ rákászok súly sze
rint 2—5 tétetnek egymásra ezeknél minden sor alá két deszka 
tétetik, hogy a’ légvonalnak útja legyen.

Töltött pattantyuk mindig rákászokba csak ezeknek nem 
létében gyékényre, mint a’ vas lövet 3 legfeljebb 4 ma
gosságra rakatnak, gyulyukjok szabadon lefelé maradván.

Ж tüzérségi fogatról.
A’ lópárok fogatban! állásuk szerint rudas, közép vagy 

előlovaknak neveztetnek. A’ nyolcz lovas fogatnál két pár 
közép-ló vagyon, mellyek elő és hátsó középlovaknak nevez
tetnek.

Minden ló párnál a’ bal, mellyen a’ kocsis nyargal 
nyergesnek, a’ másik pedig gyeplüsnek neveztetik.

Szerszám alatt értjük mindazt, mi a’ lovak felszerszá- 
mozásához szükséges.

A’ szerszám három főrészre u. m. 
vonó szerszám, 
fej szerszám,
és nyereg szerszámra oszt atik fel.

A’ vonó szerszámhoz tartozik az iga a’ szügy és tarló 
lánczczal;

az elő szerszám a’ vonó kötelekkel;
a’ hátsó szerszám az oldalszijjakkal, és vontató kötelekkel.
Minden vonó lónak van igája, minden elő és közép ló

párnak van előszerszáma, minden rudas lónak hátsó szer
száma. —
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(IV. T. 6. ’s 7. к.) Az igán megnevezendő: a’ két iga 
perecz kulcsai, két iga kampó, az iga fedlet gyűrűvel.

A’ rudasok igáján vannak a’ pereczekbe elő beakasz
tott, és az iga kulcsok által erősen tartott szügylánczok, ’s 
ezekre akasztvák a’ tartó lánczok.

Az előszerszám részei: a’ borda szíj, a’ két vontató
tok heveder hátszij, derék—szíj, far-szij, a’ két kapocs-kö
téllel , kél pótlék vontató, vontató tartó szíj, és az elővon
tató szijjak pereczeikkel.

A’ hátsó szerszám részei: a’ felső- és alsó czomb szíj 
ezeken két tartó szíj, két nyereg-tartó szíj, két oldal szíj 
a’ hevederrel, a’ vontatók és pótlék vontatók.

A’ fogatok kantárzata áll: a’ kantár, kantárláncz-zab- 
la és gyeplőkből.

A’ kantár részei: az orr szij, álkapcza szíj, pofa szíj, 
fő- és homlok-szij.

A’ zablák vagy rudas zablák, illyeneket kapnak minden 
nyerges lovak, vagy közönségesek, mellyek közvetlen az 
orrszij karikáiba akasztatnak.

A’ gyeplőknél meg kell különböztetni a’ nyerges gyep
lőt, ’s illyen egyet kapnak a’ nyerges lovak, ’s a’ közön
ségest , illyet egyet kapnak a’ nyergesek, kettőt a’ nem nyer
gesek , továbbá az egyszerű gyeplő a’ melly a’ nyergeit ló 
igájára köttetik fel.

A’ nyergek kétfélék: u. m. az előnyergek, és a’ rudas 
nyergek.

A’ nyereg részei: a’ kengyel, kengyel szíjak, terhelő , 
felső terhelő, és a’ far szij.

A’ rudas nyeregnél a’ közönséges kengyel belőlrüli része 
bádoggal vagyon ellátva, ’s rudbádognak neveztetik.

Nyerges és rudas zablával minden nyergeit lovak el
láttatnak.

A’ szerszám részei ismeretén kívül szükséges, hogy az 
irányzó tudja; a’ szerszám részek hogy feküdjék meg'a’ ló 
testét, hogy ezáltal minden czél nélküli fárasztás elkerültes— 
sék. —

Az iga a’ lapoczkákat meg feküdje, mindig puhán tar
tassák , belülről varrásnak lenni nem szabad

Minden lónak a’ testhez fekvő iga kerestessék ki.
A’ vontató tokok és oldal szij vontatók a’ ló testhez 

lapuljanak; a’ borda és derék szíjak bővek ne legyenek, a’
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vontató tartók pedig tartsák a’ vontatót a’ nélkül hogy a’ vo
násnál kifeszülnének.

A’ hátsó szerszámnak sem lötyögni sem kifeszítve len
ni nem szabad, a’ far szíjnak a’ farat meg kell feküdni.

A’ vontatók a’ perecz karikáktól fogva a’ vonmérlegig 
az elő lovaknál 83/«, a’ közép ’s hátsó lovaknál V/t lábra 
vagyon meghatározva.

A* kantár minden részeinek, kivévén a’ fej szíjat a’ tes
tet megfeküdni kell. — A’ rudas zablák a’ nagy fogon fölül 
egy hüvelyknyire legyenek, ’s az áll lánczczal együtt helyü
ket kevéssé megfeküdjék, a’ meghúzásnál pedig feszítsenek. 
A’ feszítő a’ szájszögbe fektetve legyen, a’ nélkül hogy a’ 
főt nagyon felhúzza.

A’ külső gyeplő az iga pereczen keresztül huzatván a’ 
gyeplős ló bal iga-pereczébe úgy köttetik fel, hogy a’ lónak 
fejét feltartsa.

A’ gyeplős ló belső gyeplője a’ nyerges igája pereczé- 
be huzatik ’s ott annyira megerősíttetik, hogy á gyeplős a’ 
nyerges irányából haladás közben nem távozhat.

Ha a’ gyeplős ló nyergelletik fel, egyes gyeplőjük a’ 
pofa gyűrűbe akasztatik, ’s mint más egyes gyeplő a’ nyer
ges igája pereczébe köttetik.

A’ szerszámokba semmi hiányt vagy romlott részt tűrni 
nem szabad, különösen a’ vontatók jóságára kell vigyázni.

A’ nyeregnek a’ testhez kell idomítva lenni, belső ré
szei mindig puhák legyenek; a’ nyakgirinczet érnie nem sza
bad. — Az alsó terhelő a’ has közepére legyen fektetve, ’s 
jobban meghúzva legyen mint á felső. A’ fark szij ne le
gyen olly nagyon meghúzva, hogy a’ ló fark alját kidör
gölje. —

Ж telep épitésrél.
1. Ha a’ lövegek hoszszabb ideig egy h lyoni hatásra 

szánvák, az ő, ’s a’ kéz-lök számára különös védletek épi- 
telnek, mellyek „Hep“eknek neveztetnek.
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Ezen védlet felépítését, és az ehez szükséges anya
gok’ kiállítását a’ telepépilészet tanítja.

2. Minden d telep építés, és az előmunkálatokhoz meg
kívántaié műszerek, épitőszereknek neveztetnek.

A’ legjobb építészerek következők: (V. Táb.)
A’ mér- és jegy zsineg, (1. k.) az öl, (2) szögmérő, 

(3.) kézsulyok, (4 ) iránykarók, (5.) irány lécz és szegek; 
csákányok, (6.) különféle ások u. m. közönségesek (7 ), 
szeldelők (8.), és gyep ásók (9.); gyep szeldelők (10 ) 
gyepvágók (11.), telep sulyok (12.); földverő (13.), löld- 
csapó (14.), galyhenger szorító (15.) galyhenger fűrész 
(16) sövénykés (17.) föld kosár (18.), homokzsák (19.), 
talicska (20.), kézi gyephordó (21), gereblye (22.), to
lófa (23), lyukasztó karó (24.), irány lécz (25), golyó 
mérleg (26.), seprő és viz kanna (27.), öntöző kanna (28.), 
fa padok (29.), szarv lámpák 30 ) Ács műszerek, deszkány 
és oszlopok.

3. Építő anyagnak mondjuk mind azt, mi az épület 
képző részét teszi.

A’ legjobb építő anyagok: a’ föld, gyeptégla, galy, 
karó, gerenda, deszkány, deszka, szeg, gyapjú és homok 
zsákok.

4. A' /öld közönséges és legjobb építő anyag; ’s vagy 
ugyan azon helyen ásatik ki, vagy pedig homok zsákokban 
vitet к rendelt helyére, ’s ott felhalmoztatik.

5. Ä gályák erdőkben különösen berkekben, sövény
kés vagy balták által fákról vágatnak le; az egyenes nem 
egész hüvelyk vastagságú boglos ágak leginkább kerestet
nek

A’ gályákból 1 láb Síéles és 6 láb hoszú kévék köt
tetnek, (galykévék) mellyek három helyett guzsalyal átköt
tetnek, ’s különfélékre; u.m. guzsalyra, galyhengerre, sáncz 
kosarakra, és sövényre használtatnak.

6. A' karók különfélék, a’ legközönségesebbek 2, 3, 4 
és 5 lábnyi telep karók (6. T. 1 kép.) a’ 3 és 4 láb 
nyakas karók (2. k.) fejes karók (3. k.) gyep karók (l.k.) 
és sáncz kosár karók.

7. A'guzsa/yok/ioz 5—6 lábnyi hajlékony veszszők ke
restetnek ki a’ kévékből, ’s kivévén a’ felső felükről egy láb
nyit, egészen le-leveleztetnek, ’s le-ágoztatnak.

Az igy elkészített veszszők egy kötegecskében a’ Ián-
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gokra tartatnak mindaddig, még ezáltal külsejük meg nem 
nedveseden; ez izzasztásnak neveztetik.

Ezután következik a’ guzsaly tekerés, t. i. vastagabb 
részeik egy oszlop lyukba tétetvén ék által beszorittatnak, 
vékonyabb részök pedig karóra köttetvén , ezáltal addig te- 
kertetik még 2/з része fel nem repedezett, és egészen haj— 
lékonynyá tételeit, miután az oszlopból kivétetnek.

A’ guzsaly vékony részén burok készíttetik. (5. k.)
Hogy kiszáradásuk elkerültessék, használatig vízbe tar

tatnak , vagy nedves földel (akartainak be.
8. 10 hüvelyk vastag, és 18—24 láb hoszszu galy— 

hengerek (6. k.) galyhenger pádon köttetnek—melly először 
sik helyen kitüzelik, azután beültetik.

A galyhenger pad (7. k.) 18 lábnyi galyhenger szá
mára 9, 24 lábnyi galyhenger számára pedig 12 kereszt 
karóból áll.

9 a' galyhenger kötése, a’ gályák elkészítése, azoknak 
öszszetevése, a’ guzsalyok felkötése végre a’ galyhenger el- 
metszése és kitisztításából áll.

A’ kévék guzsalya levágása után a’ gályák kiteríttet— 
nek, ’s az igen görbe ágai levágatnak.

A’ gályák betevése a’ galyhengerbe úgy történik, hogy 
az első keresztfán túl még egy láb hoszszura nyúljanak, a’ 
vastag ágok a’ mennyire lehet a’ galyhenger belsejébe le
gyenek éltévé, ’s a’ gyengébbekkel a’ mennyire lehet vegyl- 
tessenek.

Különösen tekintetbe veendő, hogy a’ galyhenger vé
gén a’ vastagabb ágak helyeztetnek kívülről, hogy a’ reá kö
tött guzsalyok erősen megfeküdjék.

A’galyhengerbe annyi galy tétetik, mennyit á‘nyálából— 
ni tudunk—van-e elég mennyiségű galy a’ hengerbe, hen
ger szorító láncz, és mér veszsző által tudjuk meg.

A’ henger szorító láncz az első kereszt karó előtt al
kalmaztató, és mérveszszővel megméretvén a’ guzsaly hu
rakja a’ szorító láncz mellett körültekertetik, melly vastagabb 
része a’ burkon keresztül tolatik ’s erősen reá szorittatik — 
Azután a’ galy villa a’ hurokra tétetik, ’s lábbal mindkettő 
lenyomató

Továbbá két kézzel tekertetik a’ guzsaly ’s a’ hurok előtt 
vége keresztül tűzetik kétszer erősen meghuzatik, ’s a’ hát
ra maradt része a’ gályák közé tolatik be, olly formán, hogy 
a’ következő guzsaly által leköttessék (9-ik képletben a’ egy
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egészen elhelyezett, 6 egy nem egészen elhelyezett guzsalyt 
ábrázól.)

Ezek után a’ szorító láncz a’ kereszt más felére téte
tik, ’s a’ guzsaly melléje, ’s így tovább, még az egész galy- 
henger a’ szükséges helyeken meg van guzsalyozva, minél a’ 
guzsaly csomóknak egy vona'ba kell lenni.

Az elvágásnál a’ szorító láncz az első guzsalytól314 láb 
távolságra alkalmaztató; egy telep sulyok a’ galy-henger alá 
tétetik, ’s a’ henger fűrész által '/2 labnyi távra az első és 
utolsó guzsalytól a’ mennyire lehet egyenlőn fürészeltetik el.

A’ galyhenger letisztítása sövény-kés által történik, 
mellyel a’ kis gályák, és levelek levágatnak.

10. Ä sáncz kosarak lelő és fenék nélküliek; elkészí
tésüknél előbb a’ földbe karók veretnek, azután ezek gá
lyákká! befonatnak.

Vannak 2,3 és 4 láb nagyságú sánczkosarak, mellyek 
kívülről meg méretvén 2, 3—4 láb vastagok és 3, 4—6 láb 
hoszszura vannak fonva.

A’ 2 láb nagys. sáncz kosarak számára 7
& 3 M V 1» 55 55 9

a 4 ,, „ ,, ,, „ 11 karó
kívántatik.

A’ sáncz kosarakhoz! gályák hoszszú és hajlékonyak le
gyenek, mellyek többnyire a’ galyhenger ágaiból kerestet
nek ki.

11. Ä sáncz kosár készítés részei: 
a’ kosár váz felállítása, 
besövényezése,
kiemelése és kitisztítása.

A karók beverésére egyenes földterület kívántatik, ’s 
ha nincsen, különösen készíttetik a’ minta deszka (12. k.) 
a’ földre tétetvén, lyukjain keresztül a’ karók, mennyire le
het függőlegesen veretnek be egy ember által, azelőtt azon
ban már a’ lyukak czövekekkel elkészítettek.

A’ karók 1 láb mélyen veretnek be.—Beveretvén a’ka
rók a’ minta deszka a’ karók felső részére tolatik, az ab
roncsok (10. k.) pedig a’ karókra tétetnek, mellyekhez min
den karó a’ guzsaly állal egyszer hozzá szorittatik, ezekután 
a’minta félretétetik. (11. k.)

12. Ä sánczkosár-fonás egyszerű vagy kettős lehet.
Az egyszerű kosár-fonásnál egy hüvelyk vastagságú

galy köteg vétetik, ’s megtekertedén, vastag részével befelé
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egy karóhoz köttetik, azután kígyó alakban tekerletik a’ ka
rók körül, folytonosan uj galyakat adván hozzá, hogy a’ 
vastagság egy maradjon.

Ha a’ karók hajlani kezdenek, az ellenkező irányban 
folytatta tik a’ fonás.

Kettős fonásnál két galy köteg vétetik, ’s kígyó alak
ban fonatnak, minden karónál egymást kérésztől vágván 
(13—14 k)

A’ fonásnál a’ gályák jól helyeztessenek el ’s több ki- 
gyózás után lenyomassanak.

A’ galy beeresztés mindig karónál történik.
A’ fonadék öszszeszoritására minden kigyózásnál egy 

sulyok használtatik, több kigyózásoknál emelőfa állal nyo- 
matik le a’ fonadék.

A’ karók beverése után egy czövek v, zetik a’ kosár váz 
közepére, mire egy emelő fa köttetik, melly által a’ fonadék 
lenyomatik.

A’ fonadék a’ kosár felső és alsó része minden karói
nál megköttetik.

Az abroncs, annyira feljővén a’ fonás, hogy az alkal
matlan, azonnal levétetik.

Az egészen elkészült kosár emelő rúd által kiemeltetik.

A’ mellvédről.
13. Ä mellvédnek azon felhányott föld neveztetik, melly 

a lövegek és ezek kezelésére szolgáló egyéneknek a’ tüze
lés elleni biztosításukra szükséges.

Az árok* azon kiásott—tér mellyből a’ mellvéd felépíté
sére szükséges föld nyeretik, ha ezen árok a’ mellvéd mö
gött ásatik. mélyesztvénynek neveztetik.

Néha a’ mellvédhez megkívántaié föld élőiről és hátul
ról ásatik fel u. m. az árokból és mélyesztvényből.

Nyugvó hely alatt értjük az árok és mellvéd között lé
vő földterületet.

A’ mellvéd és a’ mélyesztvény között meghagyott rész 
párkánynak hivatik, mellyről a’ mellvéd előtt minden észre
vehető ’s egyszersmind a’ telep álgyu töltését könnyebbíti. 
Sokszor két illy párkány építtetik a’ mellvéd mögött.

14. Egész mellvédeknek neveztetnek azok , melly eken 
az álgyukkal közvetlenül keresztül tüzelteíik.
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Rés mellvédeknek pedig azok, mellyeken a’ réseken 
keresztül történik a’ tüzelés.

Mozsár telepek vagy álgyu és vetálgyu telepek, mellyek 
emelt lövésekre rendelvék egész, a’ többiek pedig résmell
védekkel vannak ellátva (7. tábla 1. képlet egy része a’ rés 
mellvédnek).

Minden mellvédnél az elő a’ hátsó és az oldal falak meg 
a’ korona megjegyzendők.

A’ rés mellvédeknél alvédnek azon rész neveztetik, 
melly alolról a’ résig hat; a’ mellvédnek rést környező, ’s 
ezen felőli része pedig felvédnek neveztetik, melly ismét 
vagy szárny felvéd vagy középfelvéd.

Azon területek, mellyek a’ rést borítják, rés oldalak és 
rés talpak; ugyanezen területek jönnek az árkoknál elő.

15. Ä mellvéd falai és a’ rés oldalai vagy csupán föld
ből építtetnek (ruházatlanok), vagy pedig a’ már megemlí
tett építő anyagokkal ruháztatnak fel (ruházottak).

16. A’ telepek és árkok ruházott vagy ruházatlan ol
dalai lejtős állást kapnak, melly fekvénynek neveztetik.

A’ fekvény szélessége a’ védlet magossága által hatá- 
roztatik meg. (2ik k. a. b.)

A’ felruházott mellvédek a’ ruházaton felül egy lábnyi 
takarót kapnak, melly koronának neveztetik, és lejtősen épi— 
telik az eső lefolyása végett.

17. Az építés előtt a' mellvéd kikaróztatik. A’ mellvéd 
alsó terjedelme, az árok és mélyesztvény helye kibarázdálta— 
tik. A’ felső erősség és a’ fekvény mérték öszszeadatván, 
adják az alvéd erősségét.

A’ mellvéd közönséges földből és ha csak a’ sík löveg 
tüzelésnek van kitéve 12' ha pedig a’ telep löveg tüzelésnek 
van kitéve 18' vastagon építtetik.

A’ fekvény a’ mellvéd magosságától függ, és a’ mell
véd ruházattól, továbbá még azon anyagtól, mellyel a’ ru
házat történik.

Ha azon helyre, a’ hol a’ telep építtetik semmi ellensé
ges pontról belátni nem lehet б'/з—7' magosságra építte
tik, ellenkező esetben pedig, ha az ellenség emeltebb pon
tokról tüzelhet a’ mellvéd magossága következőkép határoz- 
tatik meg:

A’ telep építési helyre egy egyén hoszszu rúddal felál— 
litiatik, valamint a’ kezelő egyének leendő helyén is. Ezen 
utolsó ponttól vonatik az irányvonal az ellenség felé, és hol

6



82

ezen irányvonal az elő felállított rudat találja, azon pont 
határozza a’ mellvéd magosságát.

A mellvéd hoszszasága a’ löveg mennyiségétől és azon 
czéltól, mellyel a’ löveggel elérni szándékunk, és az oldal 
fekvényektől függ.

A’ mellvéd előtti árok többnyire a’ mellvéddel egyenlő 
hoszszuságu, szélessége és mélysége azon föld mennyiség
től függ, melly a’ mellvéd építéséhez szükséges.

A’ mélyesztvény a’ mellvéd mögött többnyire ezzel egy 
hoszszaságu 2'/2—3' mélységű, és olly szélességű hogy a’ 
ben lévő lövegek kezelésére elegendő hely legyen, egyszer
smind a’ megkívántaié föld mennyiségre ügyelni kell.

18. Ä megkívántaié erősség végett a’ telepnek hátsó, 
mellék oldalai, és a’ rés oldalak is felruháztalak.

A legtartósabb ruházás galyhenger és sáncz kosár által 
történik; néha az alvéd galyhengerre; a’ felvéd pedig sáncz 
kosarakkal ruháztatik fel.

Egy ujjan építendő telepnél a’ ruházat a’ föld építéssel 
egyszerre történik.

Az építés előtt szükséges a’ felruházás helyét sikká ten
ni. A’ legalsó galyhengemek 10" szélességű és 5" mélysé
gű gödröcske ásatik ki, és ebbe olly pontossággal helyez
tessék az alap galyhenger, hogy egész hosza vizirányosan 
feküdjön, mert az egész ruházatnak ez ád irányt.

A’ hengerek csomójukkal befelé tétessenek, ’s minden 
két guzsaly közölt leczövekeltessenek.

A’ czövekelés olly módon történik, hogy némellyek ezek 
közül befelé, némellyek kifelé, ’s némellyek függőlegesen 
veressenek be. (2. k.)

Hol két henger egymást éri különösen arra kell nézni 
hogy ezen érintkezésnél semmi hézag ne maradjon.

Az oldal falaknál az alaphenger lejtősen ásalik párhu
zamosan a’ korona fekvéséhez.

Az oldal galyhengerek a’ hátsó galyhengerek által ta
karva legyenek (1. k.)

19. Ä második henger sornál arra kell ügyelni, hogy 
az öszszeérintkezések az alsótól legalább is két lábnyira cse
nek, ’s mind a’ mellett a’ guzsalyok egy függőleges metsz- 
vényben legyenek.

A’ megkívántaié fekvény végett minden következett galy
henger l'/z hüvelykei beljebb tétetik.
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A’ czövekelés a’ 2-ik 3-ik és 4-ik galyhenger sornál 
három lábnyi czövekkel történik minden 2-dik guzsaly után, 
a’ többi sorok pedig 4 czövekkel épen illy módon történ
nek. —

A’ czövekek úgy veretnek be, hogy az alól lévő hen
gert keresztül hassák, és innen a’ földbe jussanak (2. k.)

Mihelyt egy sor galyhenger leczövekeltetett, a’ föld 
azonnal utána tömetik a’ felső pontig.

A’ rés sik löveg telepeknél 4ik galyhenger, a’ telep lö- 
vegeknél pedig az 5-ik után az alvéd készen áll; miután a’ 
réstalp tűzetik ki.

A’ rés telep hátsó szélessége merőlegesen közép vonalán 
mérve a’ siklövegnél l'/2 a’ telep lövegnél pedig 2'; elő szé
lessége mindenkor a’ felvéd fél vastagsága.

Nagyobb erősség végett az alvéden létező galyhengerek 
a’ 3-ik sortól fogva minden 6 után lehorgonyoztassanak, 
a’ felvéden ez minden sornál végbe viendő.

20. Ä sáncz kosár ruházásnál a’ kosarak az alap vo
nal elébe tétetnek, a’ karók leveretnek, és a’ kosarak össze 
köttetnek.

Ezután a’ mellvéd földtől félig felépitetik, ’s minden 
második kosár lehorgonyoztatik.

Egy úttal a’ kosarak földel betömetnek, ’s minden két 
kosár között egy galy henger, melly egy fél lábbal ma- 
gossabb mint a’ kosár fonadék, egy fél láb mélységre beásatik 
és két czövekkel a’ kosárhoz szorittatik.

Minden felruházott telepeknél a’ ruházat felett 1 emel
vény öntetik, ugyan 1' fekvénnyel.

21. Ágyazatnak azon fából készített padlatot nevezzük, 
melly a’ kényelmesebb löveg kezeléshez szükséges, mellyek 
alap gerendákból, deszkányokból és szorító deszkákból ál
lanak.

Vannak álgyu vetálgyu és mozsár ágyazatok.
A’ sík löveg ágyazata a’ telepétől különbözik.
Átaljában a’ lövegnél egész fél, a’ sik lövegnél pótlék 

ágyazatok is használtatnak.
Az egész ágyazat 4 alap gerendából a’ sik lövegnél 12, 

a’ telep lövegnél pedig 17 deszkányból és 2 szorító deszká
ból áll.

Ezen ágyazatok valamint a’ többiek közepeinek is az 
irány vonalba kell feküdniük. (3. к. a a)

6*
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A’ közép gerendák 19 hüvelyk távságra tétetnek a’ kö
zép vonaltól, melly által az álgyu kerekek a’ közép geren
dákra esnek.

A’ szélső alap gerendák az által nyerik helyzetüket, ha 
az első és hátsó deszkány merőlegesen a’ két középső ge
rendára olly módon tétetik, hogy mind két felől részei egy
formák legyenek, végok adja a’ szélső gerendák fekvő he
lyét. —

Az alap gerendák vagy egészen; vagy pedig csak élői
ről félig, vagy egészen földbe ásatnak, a’ hogy a’ lövésre 
gyenge, erősebb vagy legerősebb töltőket használunk (4.k. 
a, b, c.)

Az ágyazat tökéletes elhelyzése után mind 4 részről az 
ágyazat mellett földből fekvény állittatik fel (5. és 8. k.) — 
Egész ágyazatok a’ sík és telep lövegeknél.

22. A' fél ágyazatok élőiről ollyanok, mint az egész 
ágyazatok, hátulról kél kurta kereszt alap gerendákra 3 
deszkány szegeztetik olly módon, hogy az agy talp az ol- 
dalvásti irányzásnál is bizonyos nyugvó helyet találjon (6. és
9. k.) fél ágyazatok sik és telep lövegekre.

Fa hiány lévén, a’ sik löveg számára pótlék ágyazatok 
állíttatnak, ezek 2 hoszszu és 1 rövid kereszt alap gerendá
ból állanak, mellyekre 2 deszkány a’ kerekek végeit, egy pe
dig az agy talp végett szegeztetik fel (7ik k.)

23. Ä közönséges mozsár ágyazatok a’ 10 és 30 tontos- 
nál egyenlők , ’s kissebbek a’60 fontosnál.

Mindegyike áll 5 alap gerendából, mellyekből egy kö
zépre a’ többiek pedig ettől egyenlő távolságra feklettetnek; 
hátulról nagyobb erősség végett kereszt lök gerendával lát
tatnak el. A’ két elsőhöz 8, a’ hátsóhoz pedig 10 erős desz
kány két szorító deszkával kívántatik (10. к a’ 10. és 30. 
fontosra 11. k. a’ 6 fontosra.)

Ezen ágyazat alap gerendái egészen a’ földbe ásatnak 
’s igen kívánatos, hogy minden irányban vizirányos fekvésük 
legyen. —

21. Hogy a’ 24 órára szükséges lőszer minden vesze
delem ellen oltalmazva legyen lőszer kamrák építtetnek.

E’ végre egy közép fel véd mögött 8' hoszszu, 5' szé
lességű és mélységű gödör ásatik ki, mellyhez egy 3' be
járat is szükséges (12. k.) ács által a’ kamra vázlat a’ gö
dörbe öszszeállittatván (Í3. k. a. oldalon deszkákkal ellát
tatnak, felülről pedig deszkányokkal béfedetnek 13. k. b.)
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Ezen deszbányokra egy galyhenger sor tétetik, ’s efe
lett 2—3 lábnyi föld hányatik a’ megkívántaié fekvénnyel.

25. Ä telep építésnél a’ ruhdzás leggyakrabban galy
henger és sáncz kosár által történik; a’ fekvényeknél "lehet 
azonban hant téglákat, sövényzetet és homok zsákokat is 
használni.

A’ gyepruházás vagy hant fedő, vagy hant fő által tör
ténik. Az elsők csak nagy fekvényeknél használtatnak, nagy
ságuk 10—12 □ hüvelyk

A’ hantfők ellenben l'/У hoszszu és Г szélesek, vas
tagságuk pedig 4."

Legjobb hant téglák kaphatók sík területen, melly li
nóm fűvel van benőve; a’ sáros homokos és fűvel ritkán be
nőit földterület nem alkalmas; ha a’fű szálak hoszszuak, elő
ször lekaszáltatnak, ezen fű alatt lévő föld száraz lévén meg- 
öntöztetik.

A’ hant tégla elkészítése a’ kimérés, kivágás és kivé
telre oszlik.

A’ kimérés karók által történik, 12 lábnyi hoszszu és 
szélességű terület vétetvén fel, melly l'/г kis területekre osz- 
tatik fel.

A’ kivágás hét ember által történik gyep metszővel egy 
12' hoszszu és 1 láb széles deszkány után, először a’ vágás 
hoszszában történik, két ember tartja a’ deszkányt, 4 ember 
huzza a’ kést, mellyel az irányzó nyelén fogván úgy kormá
nyoz, hogy a’ vágás 6' mélységű legyen.

A’ kiemelés szinte 7 ember által történik, kik közül 4 
a’ kötelet huzza, melly alól a’ gyepásó nyelén van megköt
ve. Az irányzó az ásót a’ tégla 1' széles oldala alá helyezi 
4"-re, ’s vezényletére a’ húzás a’ tégla hoszszában történik, 
kiemeltetvén a’ tégla vigyázattal más felére vettetik.

A’ kiemelt téglák négy ujnyira sövénykés által leszel- 
deltetnek, ’s gyepvivő, talicska vagy szekéren az építés he
lyére vitetnek.

Ha a’ téglák (mit ha lehet elkeli kerülni) mindjárt nem 
használtatnak, akkor gyepes részükkel felfelé lerakatnak ’s 
kivált oldalaikon gyakran megöntöztetnek.

26. Ä hantfökkeli ruházásnál a’ fekvény előbb egé
szen elkészítetik, ’s csak azután kezdetik a’ hantfők reá ra
kása. Minden alsó hantfőnek kis gödörke ásatik, mibe gye
pes részével kifelé helyeztetik, és két szeggel leczövekezte-
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tik. Minden két alsó tégla érintkező széleit a’ felső tégla kö
zepe takarja.

Az oldalakon a’ tégla sorok lejtőséget kapnak, melly a* 
felülettel párhuzamos, miért is a’ legalsóbb sorok elölről 
hasonlóan beásatnak, mint ez a’ galyhenger ruházásnál tör
ténik.

A’ melvéd sarkain a’ tégláknak egy része hoszában, 
más része pedig széleségében fektettessék, foltozás a’ sar
kon soha se történjék.

A’ gyep ruházat fölé többnyire korona tétetik, külön
ben pedig a’ legfelső téglák gyepes felükkel fölfelé tétet
vén , kettős czövekkel erősitetnek meg.

A’ téglák mindjárta’ leczövek elés után a’ sövénykéssel 
a’ fekvény iránya szerint megnyesetnek.

27. Ä fekvények felruházásához megkivántató sövé
nyek 6 és 12 lábnyiak, az elsők 4, az utolsók 6 lábnyi ma- 
gosságuak.

A’ sövényzetek felállításánál a’ földbe 2 hüvelyk erős 
karók egylábnyi távra 112 láb mélységre a’ földbe veretnek 
egyenes vonalba, és felülről lécz által tartatnak öszsze, mely
hez guzsalyok által köttetnek.

Azután kikeresett 1 hüvelyk vastag gályákká! úgy mint 
a’ sáncz kosaraknál fonatik be magos sövényzeteknél a’ fo
nadék félmagosságra is guzsalyok által a’ karókhoz kötte
tik, —'

A’ mellvéd sövénnyeli ruházásnál a’ sövény építés előtt 
a’ fekvény felé hajtatik, a’ karók beverése által felállitatik, 
és 3—4 helyen fél magosságban ’s utoljára legfelül erős 
guzsalyokkal lehorgonyoztatik; az egyes sövényzetek is guzsa
lyok és fa kapcsok által szorosan öszszeköttetnek.

Hasonló ruházás történik olly sövényzettel is, hol a’ fo
nadék a’ föld részekkel együtt készíttetik el.

Ezen építménynél két hüvelyk vastag karok veretnek az 
építmény láb hoszába t112—2 láb mélységre függőlegesen, 
és felülről léczel öszszekapcsoltatnaü, melly a’ karókhoz 
guzsalyal köttetik.

Jó földnél 4z—3U hüvelyk gályák, homokos földnél hü- 
velyknyi vastag galykötegek használtatnak a’ fonásra, melly 
egyszerre több helyről elkezdetik, ez alatt a’ föld mindig 
annyira öntetik fel, mennyire a’ fonás megtételeit.

A’ fonadékok öszszekapcsolása, minden 3 lábnyi tá
volságra , úgy történik mint a’ sövényzetnél.
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A lövés mellvédeknél az alvéd elkészítése után, a’ ka
rók a’ felvédek nullázására kis párkányt hagyván, beve
retnek, a’ fonás minden egyes felvédnél külön teljesíten
dő.—

Idő szűkében jól bevert karók közé gályák tételnek jól 
letemetnek, és a’ mellvéd utánuk felépitetik.

28. Homokzsákokkal csak az ellenség golyóinak ki- 
nemtett fekvények ruháztatnak fel. A zsákok kötésükkel be
felé 1'ektettetnek egy másra oly formán, hogy a’ felsők az 
alntiak üregét eltakarják, ’s a’ magosság *1з — 4« része lé
szen az illy fekvény szélesége.

Sziklás helyeken sokszor a’ mellvédek egymásra fek
tetett zsákokból épitetnek, a’ zsákok kötésükkel befelé té
tetvén, hoszszában a’ mellvéd szélességéhez, a’ fekvény szé
leségéhez a’ magoság 4S—46 része vétetik.

Czélarányos az ellenség golyói által megrontott fel- 
védeket homok zsákok által kijavítani.

A’ fedésre 12 láb hoszszu és 3—4 láb vastag gyapjú- 
zsákok igen alkalmatosak, mellyek kötelekkel egyenként ösz- 
szeszoríttatnak, ’s azután valamennyien egymáshoz köttetnek.

29. Várokban, sík sánczokban a’ várok ostrománál 
párhuzamban gyakran a’ lövegek úgy állíttatnak fel, hogy 
azokkal lövés nélkül nagyobb földterületet lövés alatt lehes
sen tartani, ’s e’ végre löveg emelvény építtetik.

A’ lövegemelvény olly magos legyen, hogy a’ mellvé
den keresztül lehessen lőni, és olly területtel bírjon, hogy 
a’ lövegekkel a’ kezelő egyéneknek elegendő helyük legyen.

A’ lövegemelvény magossága meghatározására, a’ 
mellvéd magasságából a’ sík lövegnél 35, a’ telep lövegűéi 
pedig 45 hüvelyk huzatik-le, a’ maradék adja a’ löveg emel
vény magosságát.

A’ lövegemelvény széle és hoszsza végett tudni kell, 
hogy a’ sik löveg 12, a’ telep löveg pedig 16 láb széles
séget igényel, az elsőnél 18, az utóbbinál 24 láb hoszszu 
a’ lövegemelvény.

Ha a’ lövegemelvényekre több lövegek állíttatnak fel, 
akkor szélessége kiszámittatik, egygyel megkevesitett löveg 
szám lüzel a’ siklövegnél, a’ teleplövegnél pedig 16lal sok- 
szoroztatván, ezután az első esetben 12, a’ másodikban pe
dig 18 láb adatik hozzá.

A’ kikarózásnál a’ lövegemelvény fekvénye a’ felső szé
lességhez ’s hoszszához számittatik, és az egész terjedelme
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ezáltal határoztatik meg; a’ fekvény ruházat nélkül a’ löveg 
emelvény magosságával egyenlőnek tétetik.

A’ felmenettér a’ hely természete szerint a’ járatra leg
alkalmasabban készítetik, szélességük 6—8 láb hoszszuk pe
dig a’ lövegemelvény 4 — 6 szoros magossága.

(lO.Táb. 1 és 2. k ) löveg emelvények egy és 2 siklövegre, 
hol az irányvonal merőlegesen van a’ mellvédre (3—4 k.) 
olly lövegemelvényt ábrázol, melly a’ mellvédre rézsut esik. 
(5 és 6 k.) kiálló szöggel egy és 3 Iövegre.

A’ löveg emelvények kitüzetvén közönségesen felépitet- 
nek. —

A’ föld megtömésnek különösen a’ (elmenetelnél erős
nek kell lenni utoljára az ágyazat készíttetik el.

30. Ä lövések kivágása különfélekép történik; a’ mint 
t. i. a’ kivágás alatt kivagyunk az ellenség tüzének léve vagy
nem. —

Ellen tűz nem lévén először a’ rés irányvonala baráz- 
dáltatik t. i. a’ lővonal iránya a’ mellvéden kijelöltetik, és 
meghoszszabbitatik a’ két fekvényen, ’s megjegyeztetik két 
karó által; azután egész kiterjedése a’ kiemelendő földnek 
a’ mellvéd tetején és mindkét oldalán úgy tűzetik ki, hogy 
a’ lövés helyén kívül az oldalruházat számára is maradjon 
hely (7. k.)

A’ kikarózás után a’ rés kiemeltetik, és az oldalakru- 
házása galyhenger, 2 lábnyi sáncz kosarakkal, sövénnyel, 
fonadék, vagy gyeppel történik.

Minden galyhenger ruházatok horgony által erősittetnek 
meg. —

Egyúttal a’ lövés mögött lévő párkány 10 lábnyira a’ 
a’ siklövegnél, ’s 16 lábnyira a’ telep lövegnél elhordatík, 
hogy a’ lövegek számára hely legyen.

31. Ha a’ rés-irányvonal rézsut van a’ mellvédre, a’ 
kor a’ hátsó rés úgy jelöltetik ki mint máskor, a’ mellvéd 
közepén az irányvonalra merőleges állittatik (8 k. cc.) ’s 
arra kétféléi a’ mellvéd vastagság ’^-da a’ réstalp széles
ségére ’s a’ fekvény részére hely méretik ki; miután a’ hátsó 
mellvéd-sarkokbani pontok, ’s a’ réstetőn meghatározottak 
öszszekapcsoltatván, a’ rés határát kimutatják.

Ha a’ kiemelendő rés-irányvonala 75 foknál kissebb 
szöggel ér a’ mellvédre, a’ löveg a’ résbe nem eléggé hat 
be, azért hátulról erősség építtetik három szög alakban, melly 
sarkantyúnak neveztetik (9. k.)



89

Ha azonban az irányvonal még kissebb szög alatt, ke
vesebb 60 foknál, érne a’ mellvédre, akkor a’ löveg felál
lítására olly helyet kell keresni, a’ hol az irányvonal a’ mell
védet nagyobb szögben találja, szükség esetében a’ sarkan
tyút meg lehet hoszszabbitani.

32. Ä rés kivágása az ellenség tüzelése alatt történ
vén, a’ mellvéd mögött kell kijelölni függöny által két pon
tot a’ rés közepe hoszszában melly mint közönségesen ki- 
tüzetik. Ezután mindjárt kijelöltetik a’ réstalp valamelly sik 
helyen, hogy minden 3 lábnyi távra felállított merőlegesen 
a’ megkívántaié szélességet megkaphassuk.

Végre a’ résből a’ meghatározott szélesség szerint a’ 
föld kiemeltetik annyira, hogy a’ fekvény elején 3 lábnyi 
még bent maradjon. A’ rés oldalak a’ bent térdelő egyé
nek által kibéleltetnek, a’ kibélelés után a’ hátra maradt 
rész a’ résből vagy kivétetik , vagy az első tüzelés által ki
lövetik. —

A’ résből kiemelt föld a’ mellvéd emelvényre, vagy 
az oldal és hátvédre, vagy ott, hol a’ rés mögött sar
kantyúk építtetnek, a’ sarkantyúkra használtaik.

33. Ä kis fegyver tüzelés elleni védőiemre a’ résnyi- 
lások töltés alatt deszkányok által, mellyek kettős bádoggal 
megerősitvék, fedetnek el.

Ha illy fedők nincsenek, a’kor ezek helyeit 6 láb 
hoszszuságu öszszefüggő galyhengerek a rés felett hasz
náltatnak , mellyek közül alulról 3, fölülről pedig 2 vagyon 
elhelyezve. Viszszahuzatván a’ löveg a’ hátsó rés két vagy 
három homok zsák által rakatik be.

34. Oldal lövések ellen a’ kezelő egyének ostrom te
lepeknél és vároknál, a’ mellvédek, hátvédek és a’ telepek
hez épített szárnyak által védetik.

A’ telepekben az oldal és szárny védeknek olly na
gyoknak kell lenni, mint a’ mellvédnek, és legalább 12 láb 
erősnek; többnyire a’ mellvéddel együtt készíttetnek, vagy 
ha a’ szükség úgy hozza magával, később is de akkor is 
úgymint előbb építtetnek.

A’ csapkodó lövések ellen 10—12 láb erős, a’ mell
védhez csatolt oldalvédek építtetnek, mellyek vagy gyep, 
galyhenger vagy sáncz kosár luházatot kapnak, némellykor 
ruházat nélkül maradnak. Ezen utóbbi esetben az ellenség 
felőli fekvények olly szélesek, mint magosak, másfelől pe
dig a’ szélesség a’ magosságnak 7з—%
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A’ vár vonalaknál épített löveg emelvények a’ csapkodó 
lövések ellen oldal védekké változtatnak, 4 láb távra két sor 
3 lábnyi sáncz kosarakat tévén reá, a’ hézagok földdel töl
tetnek be.

35. Ha az oldalvédek czélja csak a’ bomba darabok 
elleni védelem lenne, melly végett a’mozsár telepekbe épít
tetnek , akkor vagy egyedül sáncz kosarakkal vagy galyhen- 
gerekkel vagy keverten ruház tatnak fel; ruházatlan ritkán 
maradnak, ’s mindig a’ mellvédtől illő távra.

A’ három 4 lábnyi sánczkosarak földdel megtöltetvén, 
érintkezési helyükön guzsalyokkal megerősittetvén, sánczko- 
sár oldalvédet képeznek. (10. k.)

A’ galyhengerekkel felruházott oldalvédek minden rész
ről 8 galyhenger magosságuak, 6 láb szélesek, fekvényök 
terjedelme Vs rész, a’ galyhengereknek lehorgonyozva kell 
lenniök (11. k.)

A’ kétféle ruházatú oldalvédeknek felső része erősen 
egymáshoz kapcsolt 3 lábnyi kosarakból 9—12 láb széles
ségre , az alsó részek pedig három sor galyhengerből épi- 
tetnek, mellyek vastagsága a’ kosarak elébe nyúlik (12. k.)

Ruházat nélküli oldalvédek csak a’ bomba darabok el
leni védelemre, felülrül 10 láb hoszszura ’s 4' vastagon '/i 
—V* fekvények tömetnek fel, 3 magosságra V szélességű, 
párkány hagyatik.

Hát védek és telep szárnyak úgy épitetnek és Hibáz
tatnak , mint a’ mellvédek.

36. A telepek bennük elhelyezett löveg nemek szerint 
vagy sik és ostrom telepnek vagy álgyu vetálgyu és mo
zsár telepeknek neveztetnek.

Sokszor egy telepbe különnemü lövegek vannak el he
lyezve. —

A’ telepek lövegeik állása után vizirányos, alantiak és 
emelteknek is neveztetnek, a’ mint lövegeik vízirányban, 
vagy ennél alantabb vagy ezen felül állanak.

A’ telep magány telepnek neveztetik, hogy ha más épit- 
ménynyel öszszeköttetésben nincsen.

Végre a’ telepek felépitésök és ruházatukra alkalmazott 
anyagoktól is kapják nevezetüket, vannak t. i. egész és 
félruházott telepek, a’ mint a’ mellvéd vagy élőiről is felva- 
gyon ruházva vagy nincsen, továbbá galyhenger telepek, sáncz 
kosár telepek, kevert ruházatú telepek, gyeptelepek, homok 
zsák telepek és gyapjú zsák telepek.
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37. Minekelölle «’ telepépités elkezdetnék, a’ telep he
lyet ki kell karózni, a’ melly a’ tiszt felvigyázata alatt az al
tisztek és álgyusok által a’ már lerajzolt terv szerint történik.

A’ telep fekvés a’ lő vonal iránya szerint, melly irány 
vonalnak neveztetik, és az alap vonal szerint határoztatik 
meg, mi alatt a’ hátsó mellvéd alap vonalja értetik.

A’ telep terv elkészítése előtt meg kell határozni, hogy 
fekvése vizirányos emelt vagy alanti legyen-e az utolsó leg— 
czélarányosabb, mert legkönnyebben felépíthető, és az el
lenség lövöldözésének sincs olly nagyon kitéve.

Csapkodó vetálgyu és mozsártelepek mindig alantosan 
épitetnek, kivévén ha nedves földnél ezt a’ viz akadályoz
tatna.—

Álgyu telepek, mellyekből egész töltével lövetik, épitet- 
hetnek alantiasan, ha az építés helyen a’ föld terület fölött 
a’ meglövendő tárgy kivehető.

Ezen eset fen nem forogván az alvód vizirány feletti ma
gossága meghatároztatik, e’végre az alapvonalra egy öl füg
gőlegesen tartatik, és a’ legkissebb magossága, mellyről a’ 
czélt látni lehet, lesz az alvód felső pontja. A’ szem feleme
lés kissebb lévén mint az alvód magossága a’ telep ezen kü
lönbséggel alább szállíttat ik. Hogyha pedig az alvédhez a’ 
szememelés majd hasonló, vizirányosan építtetik, ha végre 
nagyobb, annyival magosíttatik, mennyivel az alvódét meg
haladja. —

A’ kikarózáshoz szükséges egy irány zsineg több 2' 
hoszszu czövekek, néhány erős henger karó, nehány csá
kány és telep sulyok, végre a’ vázlat felállításához megkí
vántaid szerek.

A’ kikarózásoknál minden zavar elhárítására csak azon 
pontok és vonalok jegyeztetnek meg, mellyek az építés kez
detére szükségesek; a’ többi vonalak az építés alatt határoz
talak meg.

Azért a’ mell- oldalvéd és szárnynál csak az alsó tér 
karóztatik ki, az árkoknál a’ talp határai, azután a’ vona
lak barázdáltatnak.

A’ réstelepeknél a’ rések közép vonala a’ telep mö
gött két jól bevert karó által megjelöltetik, az alvód kié
píttetvén , ezen vonalak erre átvitelnek, és ezekután a’ ré
sek kikaróztatnak.

38. Magány telepek kedvező vagy szoros utak védel
mére építtetnek, kevesebbet előforduló csak álgyuk részére



épített magány ostrom telepek azok, menyekhez az ellen
ség észrevehetése nélkül lehet jutni, ’s többnyire olly helye
ken építtetnek, honnét az ellenség mozdulatait kivehetni.

A’ magány telepeknél az alapvonal többnyire merőlege
sen vétetik az irány vonalra, az elsőre a’ telep azáltal meg
határozott hoszsza, hogy a’ rés közép távolságoknál mindig 
a’ felvéd vastagság vételik mértékül, a’ szárny felvéd a’ sik 
lövegnél 8', az ostrom lövegnél pedig 12' az oldal fekvé- 
nyeken kívül méretik ki.

Az alapvonaltól az alvéd vastagság előre (XI. T. 1- 2 k. 
m n.) és a’ hátsó tér szélessége (mo) melly 61/« lábbal na
gyobbra vétetik, mint a’ telep ágyazat hoszsza hátra vitetik, 
utánna két egyenes szög vonatik, mellyek közül a’ hátsó az 
alantias telepeknél a’ mélyesztvény talpát kimutatja-

Miután a’ közép rés hoszszabbitása a’ mellvéd után két 
karó által megjegyeztetett a’ közép felvéd után a’ lőpor ka
mara (p.) karóztatik ki; a’ vizirányos telepeknél a’ hátsó té
ren 6 lábbal a’ mélyesztett telepeknél a’ talpon kívül 10 láb
bal tovább építtetvén e’ végre ott egy 5 láb szélességű és 
8 láb hoszszu egyenes szög tűzetik ki. A’ kamrához vezető 
ut a’ mélyesztett telepeknél 3Z szélességű (2. k.)

A’ lőpor kamara bemenete végső pontjától határoztatik 
meg a’ mellvéd magossága a’ vizirányos telepeknél egy ölön 
keresztül, a’ mélyesztett telepeknél ugyanazon a’ mélyesz- 
tésnél alább a’ legfelsőbb vészpontra irányozván.

Az oldal lövések elleni biztosítás végett a’ hátsó tér leg
végső szögébe kell menni (so) ’s vizsgálat tétetik, hogy a’ 
mellvéd oldalon ollyan pontok találtatnak-e honnét az ellen
ség veszedelmes lövéseket tehet. Ezen eset fenforogván a’ 
lővonal irányában egy vonal huzatik, ’s erre merőlegesen 
egy egész vastagságú telep szárny tűzetik ki. Sik telepek illy 
szárnyakkal többnyire mindkét oldalról elláttatnak.

Az árok kimérésekor, a’ vizirányos telepeknél a’ mell
védtől először a’ nyugvó (gát mellék) szélessége (3—4 ) az 
árok fekvénye, és utoljára az árok fenék szélessége mére
tik fel, miután az egyen szög tűzetik ki. Az árok mértékei 
csak a’ föld szükségtől függnek, mert az árok roham aka
dályozás végett a’ telepeknél soha nem építtetik.

A’ mélyesztett telepeknél még szükséges építeni a’ be
menet végett egy 6' széles és 12—15' hoszszu lemenet-tért 
(u) ezenfelül egy gödröt (v) melly a’ telepbe öszszeszivar- 
gott vizet kis csatorna által (y) felveszi.
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ЗЭ Az ostromoknál a’ telepek többnyire párhuzamok
ban építtetnek, ha igy az irányvonallal igen hegyes szöget 
nem képeznek, ellenkező esetben a’ telepek végett egy rö
vid gát a’ párhuzam vonal előtt vagy után építtetik.

Az illy telep alapvonal kikarózása következőkép törté
nik (3. k.) Egy zsineg vétetik, melly oily hoszszu, mint az 
alsó mellvéd vastagsága leend, melly a’ félig ruházott te
lepekben középszerű földnél 23* |2 láb és a’ gát lábtól a’ gát 
mellvéd felett vizirányosan kifeszitetik (ab) miután egy füg
gőlegesen felállított rúd (c) az alapvonal pontot (m) adja.

Az ellenség tüzelésének ki nem téve időnyereséggel 
párhuzamokba a’ párkány alatt czövekelhetjük ki az alap- 
vonali, és hogy elegendő föld legyen a’ mellvéd előrészére 
keskeny árok ásatik (4. k. g.) a’ telep eleibe. Ennek az az 
előnye, hogy á mellvéd ezáltal későbben könnyebben kija— 
víllathatik.

A’ mellvéd hoszsza meghatározására az irányvonalra 
rézsut eső alapvonal után egy merőleges álliltalik, a’ mel
lyen a’ rés közepek, valamint a’ szárnyak hoszszasaga ki tü
zelnek ; és az irányvonalhoz húzott párhuzamos vonal által 
az alapvonalra átvitetnek; ezáltal határoztatik meg az olda
lak fekvése is, mellyek közül az, melly a’ hátsó oldallal 
hegyes szöget képez erre merőlegesen álliltalik.

A’ rés közepek a’ csapkodó telepeknél 15', a’ többi te
lepeknél a’ felvéd mértéke szerinti távolságra építtetnek egy
mástól. Ha ez utóbbiaknál sarkantyúk építtetnek, ennek ki
karózása az előbb tett utasítások szerint történik.

A’ mozsár telepeknél az ágyazat közepek a’ 60 fontosnál 
16' a’ többieknél 13' jönnek egymástól, ehez számittatik 
a’ minden két mozsár hely közt felépített oldal véd széles
sége is. —-

A’ csapkodó telepeknél a’ töltés könnyítésére 1112' szé
les 1' magos párkány építtetik, a’ mozsár telepeknél a’ mon
dott párkányok szinte építtetnek a’ vetett bomba irány meg
nézésére. —

Az elő része az ágyazatnak a’ csapkodó telepeknél 3', 
a’ mozsár telepeknél annyira, mint a' telep magossága, a’ 
többi telepeknél 1Ц' az alapvonaltól távozik.

Az ágyazat mögött legalább is 6' tér hagyandó, melly 
az alanti telepeknél a’ mélyesztvény szélességét a’ feletti 
telepeknél pedig az emelvény szélességét határozza
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Hogy a’ bombák felszerelése és elrakása az ellenség 
tüzelésétől ment legyen, a’ mozsár telepeknél a’ háttér mö
gött felszerelő védek épitetnek, többnyire hoszszuságuk a’ 
telep fele.

Az építéshez szükséges anyagok és szerek vitelénél a’ 
legnagyobb rend és felosztás kívántatik, hogy minden meg
akadás kikerültessék.

Ha különös hordozók nincsenek rendelve, akkor a’ rak
tárba rendelt dolgozók mindjárt először minden sáncz szert, 
’s annyi galyhengert vagy telep karót visznek magokkal, a’ 
mennyit elbírnak. A’ még ezen kívül szükséges anyag a’ ki- 
czövekelés közben és építés elején az erre fel nem osztott 
dolgozók és felváltóik által hozatik rendelt helyére.

Az anyagokat hordozó egyének kivált éjelenkint az utat 
és közlekedést jól ismerő tüzér al liszt, vagy értelmes ál- 
gyus által vezettessenek, továbbá a’ telep számát a’ hor
dozó egyéneknek tudni kell, hogy övéiktől esetlegesen el
maradván a’ telepet fel találják.

Meghozatván a’ szükséges anyagoka’ gát árokhoz tétetnek 
és az e’ végre kirendelt álgyusok felvigyázata alá bizatik.

A’ telep tér kiczövekelés és az alap henger elhelyzése 
után, a’ dolgozók az ásáshoz és a’ mellvéd felépítéséhez 
fognak.

Ha a’ föld kemény, az árok hátulsó szélére vagy a* 
mélyesztvényhez 4'ra egymástól csákányosok állíttatnak 
(5. k. cs. cs. cs.) Ha nem nagyon kemény a’ föld 8—12' 
állítatnak egymástól. Ha a’ földet ásóval kiemelni lehet, a’ 
csákányosok sora elmarad.

A’ második sorban szinte V egymástól állnak az ásó
sok, kik a’ felcsákányozott földel az alapvonalon túl vetik, 
mindaddig még ezt tenni az árok vagy mélyesztvény szé
lessége miatt lehet.

Később midőn az árok már 19' széles, harmadik dol
gozó sor állíttatik fel (k. k. k. k.) melly sor először a’ föl
det tovább veti ’s ha a’ föld halom már olly nagy, hogy töb
bet földobni nem lehet a’ ki vájt föld a’ 2-ik sor által ko
sarakba tétetvén, a’ földhalomra felvitetik.

40. A’ mellvéd ruházatánál 6 ember dolgozik együtt, 
kik között legalább két ügyes álgyusnak kell lenni, az osztá
lyok egymástól 18' állitatnak fel.

Minden olly osztálynál vagyon 4 egyén ásóval vagy ge- 
reblyével és ugyan armyi földverő verényel a’ föld kiegyen-



ütésére és megtömésére. Ezen dolgozók’ kötelessége a’ mell
védet legnagyobb gyorsasággal felépíteni, a’ földetöszsze— 
tömni, a’ réseknek helyet hagyni.

Az altisztek közül minden két felvédnél egy állittatik fel, 
kötelességök a’ felvigyázatuk alatt lévő egyének munkájára 
ügyelni, ha valamellyik közülök a’ dologból kifogyott, a’ 
fellebbvaló tisztnek jelenteni, végre kötelessége azt is fel
adni , ha a’ dolgozó egyének közül valamellyik henyén dol
gozott, ’s hátra maradt.

Ugyan egy idő alatt a’ lőpor kamara is építtetik, ehez 
alkalmaztató egy altiszt, 10 dolgozóval, kik között tanult 
ácsoknak kell lenni.

41. Л: alvéd elkészítése után a’ réses telepeknél a1 rés 
helyek jelöltetnek ki, és oldalaik kibélelése elkezdetik.

A’ csapkodó telepeknél az alvéd 6—7 galyhenger ma- 
gosságu a’ hátsó rés talp V az első 6' szélességű, 12' tá
volságra a’ koronával érintkezik, a’rés oldalak iuházatlanok.

Ha mellvéd magossága elkészül az ágyazat elkezde
tik , egyúttal az oldal védek és a’ háttér az eső viz lefolyá
sára elkészítetik.



Gyakorlati вzabát у ok 
a' stk - liivégnél egyen

ként és ütegekkel.

Előszó.

A’ lövegkezelés czélja az, hogy az álgyu tüzelés legrö-• 
videbb idő alatt hatással kezdessék, és a’ további parancsig 
minden akadály nélkül folytaltassék; hogy ezen czélt elér
hessük, szükséges, hogy a’ löveghez rendelt minden egyén 
egészen a’ szabályok szerint, minden változás nélkül, köte
lességét megtegye, és hogy a’ legnagyobb béke, rend és 
vigyázat uralkodjék köztök, hogy figyelműket semmiféle ve
zényszó ki ne kerülje.

I. RÉSZ.
A’ gyakorlatról egyes lövegnél.

lsö Szakasz.
A hat fontos álgyuknál a’ löveg kezelésére szükséges 

1 tizedes és 4 álgyus, számjegyek 1. 2. 3. 4. 5. — A’ har
madik szám kötelességét a’ tizedes viszi véghez, mert ez 
legfontosabb.

A’ kezelő egyének felállítása a’ mozdonnyal ellátott lö
vegnél né; у lépésre a’ torkolattól arczczal egy sorban kard- 
huzás nélkül.
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Az illeg kocsinál a’ lőszer pontos kiszolgáltatása végeit 
1 tizedes ’s kezelése végett 1 á'gyus szükséges.

Elhaladáskor az ütegkocsi a’ lovakkal 40 lépésnyire 
vagyon az álgyu-toroktól, viszszavonulásnál azonban ugyan
azon meszszeségre vagyon az álgyus lovak előtt.

A’ tizedes és az álgyusok mindig az üteg-kocsi kinyit
ható oldalán haladnak.

A’ lőszer-vitelre megkivántatik 2 álgyus , kik mindad
dig, még álgyuhoz! nem vezényelte#, az üteg-kocsinál ma
radnak. A’ löveghez állított két kisegítő álgyus is mindig az 
üteg kocsinál tartózkodik.

A’ löveg kezeléshez állított egyének következő rendbe 
helyeztetnek el:

4.2. I. 5. 3. egy sorba.
Ezen vezényletre: vigyázz! a’ netalán leszáll kocsis ál

gyusok felülnek, azután vezényeltetik: álgyuhoz'. 3ik és 4. 
szám jobbra átfordul, és az indulj“ra minden szám kilép ket
tős lépéssel, és az álgyura nézők a’ meghatározott helyük
re mennek.

A’ hátranézek az ülegkocsihoz haladnak, és az ottlévő 
tizedestől a’ megkivánlató szereket átveszik, átvétel után a’ 
lőszer vivőkkel együtt a’ löveghez járnak.

Az álgyunál az alólirt következő számok állnak, arczal 
arra, merre a’ rúd fordítva vagyon:

Az I. szám jobbra a’torokhoz lép , a’ dugaszt kicsa
tolja , kihúzza, és szijjával az álgyu főhöz áléiról csatolja — 
Ha az 5ik szám az irányzó gépet beigazítja, az álgyu csőt 
ezáltal lefelé nyomja, ’s kilép a’ két kerék hoszszabbított vo
naljában, egy lábnyira a’ két tengelytől.

A’ II. szám a’ tengely-agy baloldalához lép, a’ gép 
pálczát kihúzza, és az 5ik szám által kijegyzett lyukba dug
ja , ezután lecsatolja a’ tömő és mozdonyfát, ez utóbbit az 
5dik számnak adja, a’ tömőt pedig balkézbe veszi a’ tisz
títóval felfelé; ezután önrészére helyeződik, szinte a’ten
gely-agytól balra egy lábnyi távolságra.

III. szám az üteg-kocsinál átveszi a’ gyucsatávczát há
rom köteg gyucsával, és a’ felszuróval, ezt felcsatolván a’ 
löveghez siet jobbra az álgyuhoz áll, és ha a’ vontató még
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a’ mozdonyon nem volna, átveszi ezt a’ 4dik számtól, ’s 
megerősíti, a’ negyedik szám segitségire lévén, a’ két szem 
a’ közép rúdra hurkoltatik, a’mozdony nyereg előtt a gomb, 
azután a’ dörzsöny gyűrűn keresztül vonatik, a’ vontató meg
hozatván , a’ két rúd karjára tekertetik.

A’ IV. szám kezéhez kap a’ kocsinál két kanóczot, és 
egy vontatót, kettős lépéssel a’ löveghez megyen, balra az 
álgyuhoz a’ vontatót átadja a’ 3-ik számnak, segíti annak 
felhurkolását, azután balra lefelé a’ tengelytől egy lábnyira 
veszi állomását.

Az V szám jobbra az álgyuhoz lép, lecsatolja a’ fe
delet, a’ 2-dik számnak segíti a’ gép pálczát betolni, attól 
átveszi a’ mozdonyfát, mellyel topanyával aláfeléjobb kezé
ben hord , és a’ mozdony tengely végétől egy láb távolság
ra helyződik.

Л ’ lőszervivők mindketten egy lőszer táskát kapnak négy 
töltével, mellyel bal vállukra függesztenek, egyike azl. sz. 
mellett jobbra, másika pedig a’ rudas kocsis mellé helyez
teti magát.

Indulj! vezényeltetik, valahányszor az álgyuval előre 
haladni szükséges.

Minden szám a’ meghatározott helyzetben; hasonlóké
pen az üteg kocsi is a’ kimért távolságban követi á löveget.

Á!lj\ vezény szóra megáll mindenki maga helyzetében.
Mozdonyról! arczra! minden szám arczal az álgyu 

felé fordul.
I. Szám megforditalván az álgyu, segít annak helyze

tet adni, ’s jobb vállával az álgyu torok irányában veszi ál
lomását.

II. Szám az álgyu elhelyezésében segít, kitisztítja az üre
get, ’s bal vállával az álgyu torok irányában megáll.

III. Szám balkezével az agyat közel talpánál megmar
kolja , és segíti ezt kiemelni, és az álgyut balra 4 szám fe
lé megfordítani, a’ többi számokkal az álgyu ethelyzését ki- 
•eszközli.

Elhelyeztetvén az álgyu állj] vezényeltetik általa. Mielőtt a’ 
második szám kitisztította az álgyut, megvizsgálja a’ gyu- 
-lyukat, az arczal az álgyu hátuljánál 1 számra igazodik.

IV. A’ mozdony lánczot kigombolja, fülkéjét megfordít
ja, hogy az 5-ik szám a’ mozdonyfát keresztül dughassa, 
ezt két karjára veszi, felemeli, ’s bálra lépvén az álgyut
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megfordítja, az agytalpot csendesen a’ földre ereszti ezután 
az álgyu hátuljához ’s második számhoz igazodik.

V. A’ mozdonyfát balkezébe ejti, ’s a’ fülkén keresztül 
közepéig tolja két karjával felemelvén, az agytalpot a’ 4 
számmal felemeli, ezen szám felé megfordítja az álgyut, 
azután az agy talpot csöndesen leteszi és a’ mozdonyfát ki
húzza addig, még a’ mozdony fülkében megszorul; ezt to
vábbá mind két kezével megfogja; az álgyut vezérli az agy
talpot emelinlvén, az elhelyezésnél balra félre lép a’ moz
donyfa fülnek irányában, ’s magát a’ 3-ik számhoz igazítja.

Az I. szám után álló lőszer vivő mindig az álgyu for
dulatait követi, elhelyezése után előhúzza lőszerláskáját, ’s 
egy töltét jobb kezével megmarkol, bal kezével pedig tás
ka száját betartja.

A’ rudas kocsisnál álló lőszer vivő, kiakasztalván a’ 
mozdony, a’ 3-ik szám ezen vezényletére Indulj! ügetve 
a’ mozdonyt előre huzalja annyira, hogy azután balra a’ men
nyire lehet keskeny helyen megfordulhasson, a* megfordu
lás után ismét ügetve 3—4 lépésre a’ 3-:k szám mellett el
mennek, azután lépést az ütegkocsiig haladnak, ’s balra 
megfordulván, liz lépésre az álgyutól a’ lovakat megállítja, 
’s a’ bal tengelyhez állván, arczal az álgyunak fordul.

Viszszavonuláskor azonban csak egyszerűen.
Mozdonyról!

vezényeltetik.
Erre az álgyu nem fordilatik meg hanem az agytalp 

azonnal leereszlelvén, a’ löveg elhelyeztetik, a’ mozdony pe
dig annyira hátra vitetik, hogy a’ dörzsöny lizlépésnyi távol
ságra legyen az agytalptól.

A’ mozdony nélküli lövegnél minden szám arczal az ál
gyu felé áll.

Ezen vezény szóra Tales', az I-ső szám fél balt csinál, 
és a’ lőszervivőtöl egy töltét átvesz, előlép az álgyu torok
hoz, és az átvett töltét oily módon teszi bele, hogy a’ lő
por előre essék; azután ellóbbi helyére viszszalép.

II- ik szám az álgyulorokhoz lép ’s a’ töltét a’ rendes erő
vel benyomja, azután viszszalép.—

III— ik Az álgyu hátuljához lépvén, a’ töltél a’ gyulyukvn 
át keresztül szúrja, és a’ szúrót addig taitja a’ gyulyukban, 
még a’ töltőfa az álgyu üregből kivétetett, ezután a’ gyu- 
lyukba beteszi a’ gyucsát ’s takaróját íelszakasztja, jobb ke
zét pedig a* gyucsán tartja.

T*
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IV-ik szám. ~Q—
Az 5-ik szám a’ mozdonyfát kezébe vévén a’ 3-ik szám 

parancsára a’ lő veget kívánt irányba hozza.
A’ tűz! vezényletre Az I-ső szám egyszerre a’ 2-ik szám

mal félre lép a’ tengely agy felé a’ hall érzék kímélése vé
gett, tüzelés után segíti az álgyut helyre állítani, a’ gyakor
latnál azonban, mivel az álgyu viszsza nem löketett, az előb
bi helyére lép, ’s a’ viszsza helyzési mozdulatokat teszi meg.

II- ik szám a’ mint az első, elhelyezés után a’ torok elé 
áll és azt jól kitörüli.

III- ik szám, Elveszi kezét a’ gyucsárol, azután balra tesz 
egy lépést a’ keréktől, lövés után segíti az álgyut helyre 
tolni, a’ gyulgyukat kitörüléskor .hüvelykével szorosan betart
ja. —

IV- dik szám kinyújtott karral kanóczczal ellátott kezével 
élőiről tüzelés, után a’ löveget helyre igazítani segíti.

Az V-ik szám a’ tüzelés után megfogja a’ mozdonyfát, 
’s segíti a’ löveget az ellőbbí állásába viszsza tolni.

A lőszervivő 4 lövés után felváltatván, az üteg kocsi
hoz megyen, elhozza a’ meghatározott lőszereket és a’ moz
donyhoz áll; ha a’ telep parancsnok vagy a’ 3-ik szám kar
tácsot kiált, ezek a’ lőszer hordótól, ki a’ mozdonynál áll, rög
tön az üteg kocsiból hozatnak, sürgős esetben pedig a’mozdony 
ládából vétetnek elő, valamint a’ serét szelenczék is.

Megszüntetni akarván a’ tüzelést Allj\ vezényeltetik, a’ 
löveget azonban helyre igazítani, és kitörülni kell, mint min
den tüzelés után.

Ezen vezényletre:
Vontatva előrenyomulj!
A’ 2-ik és 4—ik szám féljobb fordulattal a’ torok elé 

lépnek, azután ugyan ennek arczal fordulnak. Az első szám 
féljobbat tesz helyén és átnyújtja a' töltéket a’ lőszer hor
dozónak.

A’ 3-ik szám féljobbot tesz.
Az 5-dik szám kihúzza a’ mozdonyfát, és véle a’ jobb 

félre azután a’ mozdonynál lévő lőszer vivőhöz megy.
A’ mozdonynál lévő lőszer vivő sebesen a’ 4 szám mel

lé áll, a’ vontatót feloldja, a’gombot mozdulatlan fülkébe 
dugja alulról és marad a’ mozdony jobb felén.

A rudas kocsis az álgyu tengelye mellett lovagol el, ’s 
midőn azt látja, hogy a’ mozdony az álgyuval egyarányt áll, 
a’ lovakat megállítja, ’s az öszszefüggesztést elvárja. Az in-
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dulj!ra a’ lovak vonása által az álgyu megfordittatik, ’s a’ 
haladás lépést történik. Minden szám az álgyu fordulatait kö
veti , és a’ haladás ideje alatt meghatározott helyökön jár
na k* —

Az Állj! Arcz!
Vezényletnél kevéssé meszszebb kell menni a’ kiválasz

tott állási pontnál, hogy a’ viszsza húzás a’ vontató által 
megtörténvén a’ kitűzött helyen lehessen az álgyu. A’ 2-ik 
és 4-dik szám jobbra át“ot tesz és löveg mozgásait követi, 
a’fordulás után előbbi állásukat foglalják el, a’ 3-ik szám ve
zényel AlljH mire minden szám arczal az álgyunak fordul.

Az 5-ik szám iparkodik a’ 3-ik szám kívánságához ké
pest a’ mozdonyfa által az álgyunak jó állást adni.

A’ mozdonynál lévő lőszervivő a’ vontatót kiakasztja, mint 
a’ „mozdonyról arczra!“ vezényletnél, a’ kirendelt helyére 
hozatja. —

Ezen vezényletre, vonlaim hátra nyomulj!
Az i-ső szám a’ töltét átadja. Az 5-ik szám kihúzza 

a’ mozdonyfát és a’ mozdonyhoz lép, az ennél levő lőszer- 
vivő balra megfordítja a’ mozdonyt, és úgy vezérli, hogy az 
agytalphoz mennél közelebb essék, ’s a’ vontatót felgom
bolja. Viszszahuzodáskor a’ löveg viszszatolatik, és a’ von
tató úgy gomboltatik be. Az altiszt az üteg kocsit megfor- 
dittatja. —

Az indulj! vezényletre minden a’ maga helyén mozog.
Az álljíra. minden megáll, arczal az álgyunak.
Ha tölteni kell, Tölts! vezényelletik, a’ mozdony viszsza 

tolalik, hogy a’ vontató kevéssé megtáguljon.
V-dik szám. A’ mozdonyfát a’ fülkébe dugja és a’ 3- 

dik szám parancsa által kijelelt irányba iparkodik az álgyul 
állítani.

Vontatva előre nyomul/, vayy vontatva hátra nyomul/. 
csak először vezényelletik; a’ vontató beakasztása után csak 
előre és hátra nyomulj! vezényelletik.

Ha a’vontatót kigomboltalni nem akarjuk„<m/«/y« arczra! 
vezénylőnk, ’s itt minden úgy történik, mint már előbb 
megmondatott csak a’ vontitó nem gomboltatik ki, és a’ 
mozdony is a’ történt álgyu fordulás után mint a’ hátra nyo
mulásnál ezen vezényszóra,,«///'“mondatott, hátra nyomatík. 
Azután ezen vezényszóra előre! indulj! a’ mozdony indul 
tovább balra fordulván , a’ 4-ik szám mellett, a’ többi úgy 
történik mint az előbbiekben.
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Állj meg! vezényelte! ik, ha a’ parancsnok a’ tüzelést 
tökéletesen megszüntetni akarja. A’ töltött álgyunál ezen ve- 
zény szóra Állj! a’ gyucsa kivétetik a’ gyulyukból, az át
szűrő pedig bele tétetik, meg tett mozgás után a’ tölte min
denkor a’ tömővel megnyomatik. Ezen vezény szóra „Áf(J 
meg! kivétetik a’ tölte is.

Ha a’ parancsnok tüzelés után előre akar nyomulni igy 
vezényel előre mozdonyra! itt minden s ám kötelessége se
gíteni, mint a’ vezényszónál: mozdonyról! A’ mozdonynál 
álló lőszer vivő azt négy lépésnyi távolságra a’ 4-ik számtol 
előre vezeti, ekkor a’ fogat balra húzódik hogy a’ mozdony 
az álgyu torok elébe jöhessen Viszsza nyomuláskor a’ moz
dony, ezen eset forogván fen, megforditalik.

A’ mozdony elmenvén az álgyu mellett a’ löveg is meg 
forditatik és egyesült erővel öszszefüggesztetik.

A’ beakasztott vontatónál, úgy mint előre nyomulásnál 
forditatik meg az álgyu.. Az öszszefúggesztésnél a’ 3-dik 
szám közepén megmarkolja a’ vontatót, mellyel a’ töltőszer— 
kampón egyszer körül teker.—

A mozdonyról! vezényletnél a’ 3-ik szám által kiakasz- 
tatik a’ töltőszer kampóból a’ vontató ’s leemelésekor a’ moz
dony felé hajittatik.

A’ hátravonuláskoi i öszszefúggesztésnél csak egysze
rűen vezényeltetik mozdonyra! ’s ekkor minden úgy törté
nik mint az előrenyomuláskor csak hogy az álgyu meg nem 
fordittatik, hanem az agytalp felemeltetvén, a’ mozdonyhoz 
vitetik, és avval öszszefüggesztetik, hogy ha a’ mozdony 
állása előrevonulásra volt készítve, előbb megfordittatik.

Hogy ha a’ beakasztott vontatónál az öszszefüggesztés 
illy módon történik, akkor az óik számnak kötelessége, a’ 
mozdonyfülkéből a’ mozdonyfát kihúzni, a’ mozgóban pedig 
benthagyni, azt megfordítani, és igy az öszszefüggesztést 
véghez vinni.

Ha az ütegkocsi előrenyomulásra állt, azt is meg kell 
fordítani.

Hogy a’ löveg sebesebben járhasson, a’ parancsnok 
felülésre szokott vezényleni illy módon :

Vigyázz felülésre hészülj! mire
Az Iső szám arczal a’ rudas ló mellé áll ’s a’ felülésre 

elkészíti magát.
A’ Ilik a’ lőszer-ládához áll arczal.
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A’ Illik a’ vontatót eligazítja, közepén megmarkolván, 
megfordítja és a’ hátulsó töltőszer kampóra hurkot vet, azu
tán az első lónál a’ felülésre elkészül, mint az lső szám.

A’ IV. szám a’ 2 kanóczot az agy oldalán készített fü
lekbe dugja, azután a’ lőszer ládához áll, mint a’ 2. szám.

Az Vik szám a’ lőszer-ládához áll arczal.
A" mozdonynál lévő lőszervivő az lső számnak a’ töl

tével ellátott táskát átadja ’s az ütegkocsihoz megyen, hol 
egy tartalék táskát átvesz ’s balról az lső kerékhez áll. — 
Az lső szám után állt lőszervivő az üteg kocsihoz megy, el
fogyott töltéit helyre póto'ja, ’s ezután jobbról az első kocsi 
kerékhez áll arczal.

Az üteg kocsinál lévő tizedes az első ló a’ rendelkezésére 
lévő álgyus pedig a’ rudas ló mellett a’ felütésre elkészülnek.

Hogyha két löveg számára csak egy üteg kocsi megyen 
előre, akkor az ezen üteg kocsin lévő lőszer vivők két lö- 
veget látnak el lőszerrel, a’ többi üteg kocsik a’ hátra
maradt egyénekkel közönséges módon az üteg után haladnak.

Ezen vezény szóra ülj! fel!
Mindenki meghatározott helyére ül.
Ezen vezényletre: ügetve indulj! a’ lovak ügetve halad

nak , a’ kitűzött helyre érkezvén vezényeltetik állj. szülj le! 
mire mind szám leszál,

Arcz\ tölts!
800 lépés! irányzó tűz !
A’ mozdony elválasztása úgy történik, mint a’ beakasz

tott vontatónál mondatott.
Előre ülj fel] vezényletre minden úgy történik, mint 

az előre mozdonyra! vezényletnél beakasztott vontatóval.
Ügetve indulj!ve., mint előbb mondatott.
Hogy ha egyszerre viszszahuzódni kellene vezényelte

tik ülj feli ügetve haladj! Minden szokás szerint.
Az üteg kocsinál az első vezény szóra meg kell for

dulni.
Vége! vezényszóra minden szám félfordulatot tesz az ál- 

gyuhoz; 1.2. és 5. szám mindent a’ maga helyére tesznek 
azután helyüket az álgyu torok előtt elfoglalják.

A’ 3—4 szám miután a’ vontatót kihurkollák, egye
sülvén a’ két lőszer hordozóval az üteg kocsihoz sietnek 
ott átadván szereket; 3 és 4 szám osztályukhoz viszszatér- 
nek. —
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Ilik Szakasz.
A’ 7 fontos vetálgyuk kezelésére szintúgy, mint a’, 6 

fontos álgyuknál szükséges 1 tizedes, és 4 álgyus.
Az üteg kocsinál 1 tizedes és 1 álgyus, mint a’ lősze

rek kezelői, 3 lőszer vivő és \ kisegítő szükséges.
A’ löveghez megkívántaié egyének olly formán rende

zik el magokat mint a’ 6 fontos álgyunál.
Ezen vezényletre vigyázz! álgyuhoz! indulj! úgy vitetik 

véghez minden, mint a’ 6 fontos álgyunál azon kivétellel, 
hogy 3. sz. az üteg kocsinál mondottakon kívül egy szenny uj
jat vesz át ’s az 1-ső számnak átadja minden lőszer vivő kap 
egy táskát lőszer nélkül. Ezek közül egy a’ rudas kocsishoz 
megy, egy a’ löveghez áll a’ 3-ik számhoz, hogy a’ ren
delkezést a’ tölték minémüségére nézve tőle megkapja a’ 
harmadik a’ kocsinál marad.

Mozdonyról!
A’ lovegnél lévő lőszervivők az üteg kocsihoz sietnek, a’ 

parancsnok vagy 3-ik szám kívánsága szerint átveszik a’ kü
lönféle tőkéket, és 2 pattantyut vagy serét szelenczét; azu
tán egyik a’ mozdonyhoz jár, másik pedig az 1 számhoz.

A paltantyu vagy sörét szelenczék közül egy, már az 
üteg kocsinál a’ lőszer táska egy e’ végre meghatározott ré
szébe tétet'k, a’ másik pattantyu vagy szelencze a’ bal ka
ron vitetik ’s jobb kézzel a’ gyuluk betartatik.

A’ kocsináli lőszervivő a’ mozdonyhoz megy, és a’ moz
donynál lévő lőszer vivőhöz áll, ’s valahányszor az első szám 
után álló lőszervivő felváltatik, a’ megkivántató lőszereket 
az üteg kocsitól elhozza.

Tolls'.
Az I-ső szám egy tökét vesz a’ háta megett álló lő

szervivőtől , ballábával kilép, jobb lábát a’ torkolattal egy 
irányba tes’i, bal lábát kevéssé befordítja, arczal a’ torko
latnak , a’ kamrába beteszi a’ lőport, ’s vissza menvén át
veszi a’ lőszervivőtől a’ pattantyut ’s miután a’ 2-dik szám 
a’ tökét betörnie a’ pattantyut is beteszi. Hogy ha sörét sze
lencéével történik a’ lövés, akkor a’ lőpor nem tömetik be.

II. szám mint közönségesen.
Hl. szám irányoz és emel töltés előtt töltés után azon

ban az irányt meg kell tekintenie.
IV. ’s V sz. mint közönségesen.
Az I-ső szám- után álló lőszervivő, mindig úgy helyez-
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ze magát, hogy az i-ső számnak a’ lőszert kényelmesen át- 
adhasa.

Ezen vezénylet után Tűzi
Az I-ső szám csak azután megy a’ löveghez midőn a’ 

3-ik szám már irányzott.
Vontatva előre vagy hátra nyomulj! vezényletnél
A’ mozdonynál álló lőszernélküli lőszervivő gombol fel.
Meglővén töltve a’ vetálgyu mozgás előtt a’ patlanlyu 

mindig kivétetik.
Hogy a’ vetálgyukkal sebesebben haladhassunk , a’ ke

zelő egyéneknél felütésre vezényeltetik ugyan azon vezény
szóval , mellyel az álgyunál.

A’ lőszer vivők kezükben lévő pattantyut táskájukba te
szik, a’ lőport pedig a’ lőszerládába.

Az 1. 2 3. 4. 5. szinte azt teszi minden változás nél
kül mint a’ 6 fontos álgyunál.

A’ lőszervivők, ’s ugyan:
Az, ki a mozdonynál lőszerrel ellátva van, az álgyu 

agy jobb felére áll, ’s arczal az itt lévő ülésre.
Más vezényletre a’ mozdulatok éppen úgy tétetnek, mint 

a’ 6 fontos álgyuknál.
Hogy ha a’ vetálgyuk világitó golyókkal töltetnek az 1-ső 

szám a’ 2-ik szám által betett lőttére egy ujnyi koczot tesz, 
a’ kamara többi részét hantal födi-be, azután beteszi a’ vi
lágitó golyót; a’ 4-ik szám pedig a’ tüzelésnél előbb az üreg
be lévő világitó golyót meggyujtja’s midőn teljes erővel ég, 
a’ löveget elsüti.

Illik Szakasz.
A' 6 fontos lovas álgyuknál.

A’ löveg kezelésére szükséges 1 Tizedes 4 álgyus, szám
jegyük 1 2- 3. 4. 5. A’ harmadik szám kötelességét a’ tizedes 
viszi véghez, mint a’ közönséges lövegnél.

Az üteg kocsinál a’ lősz°r pontos kiszolgáltatási végett 
1 Tizedes, ’s kezelésre egy álgyus szükséges

Előhaladáskor az üteg kocsi a’ lovakkal 40 lépésnyi va
gyon az álgyu toroktól, viszszavonuláskor azonban ugyan azon 
meszszeségre vagyon az álgyus lovak előtt.

A’ löveg kezeléséhez két lőszer hordozó szükséges, kik 
mindaddig, még álgyuhoz! nem vezényeltetik az üteg kocsi
nál maradnak, a’ hol a’ kisegítő álgyus is tartózkodik.
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A’ löveg kezeléshez megkívántaié egyének a’ lövegnél 
következő rendben helyeztetnek el:

4.2. i 6. 3. egy sorban.
Ezen vezényletre vigyáz*', a’ netalán leszáll álgyusko

csisok felülnek, azután vezényeltelek álgyuhoz! mire
A’ Illik és 4. sz. jobbra átfordul, és az indulj “ra! minden 

szám kilép kettős lépéssel, ’s az álgyura nézők meghatáro
zott helyükre mennek.

A’ hátra nézők az üteg kocsihoz haladnak, ’s az ott 
lévő tizedestől a’ megkivántató szereket átveszik, átvétel ti
tán egy lőszer vivővel a’ löveghez mennek. A’ számok kö
telességei következők:

Iső szám épen azt teljesíti mi a’ közönséges lövegnél 
mondatott, a’

Ilik szám hasonlóképen, azon megjegyzéssel, hogy ezen 
lövegnél a’ megkivántató szerek az agy alatt vannak elhe
lyeztetve , a’

Illik szám az üteg kocsinál a’ közönséges löveg szere
ken kívül még egy lőszer tarisznyát 4 töltével vészén át, 
mellyel az lső számnak átad; azután a’ 4ik szám segítsé
gével a’ vontatót bekapcsolja, a’

IVík szám épen azt teljesíti, mi a’ közönséges á'gyu- 
nál mondatott.

V-ik szám ugyanazt.
A’ lőszervivők mindketten egy lőszer táskát kapnak 4 

töltével, mellyel bal vállukra függesztenek, egyike a’ tar
talék nyerges lovat átveszi, másika pedig az álgyunál a’ ru
das ló mellé helyezteti magát, minden számok arezot a’ 
rudfelé fordítnak.

Ülj!
Ezen vezényletre:
Az lső szám az agyüléshez lép, bal kezével a’ támaszt 

megfogja, ’s jobb lábát á’ hágcsóra tévén, jobb kezét a’ 
második számnak nyújtja.

A’ 2ik szám a’ törlőt közepén bal kezébe veszi, bal lá
bával a’ lépcsőre hág, ’s jobb kezét az első számnak nyújtja.

A’ 3-ik szám jobb lábával a’ lépcsőre hág, ’s jobb ke
zét a’ 4-ik számnak nyújtja,
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A’ 4-dik szám bal lábával a’ lépcsőre hág, jobb kezét 
a’ 3-ik számnak átnyújtja, bal kezével a’ kanóczot tartván.

Mind ezen számok térdeikkel az a gyűléshez támaszkod
nak testeik felső részét előrehajtván, kezeikkel szorosan ösz- 
szefogódzkodnak, melly állal a’ felülést igen könnyítik

Az 5-ik szám úgy alkalmaztatja magát, hogy a’ felü
lésre legjobb állása legyen.

A’ rudas lónál lévő lőszervivő az előfogatnál az üteg ko
csinál lévő lőszervivő pedig a’ tartalék lónál a’ felülésre ké
szülnek. Az üteg kocsinál lévő tizedes az előfogatú lóra, ke
zelésére való segéd a’ hátsóra, a’ kisegítő pedig az üteg
kocsira—felülni készülnek.

Fell
Ezen vezényletre mindenki fel ül.
Az előre járatnál vezényeltetik.

Lépésben indulj!
Ügetve! „
Vágtatva! „

Melly vezényszavakra az illető indulás nemek történnek 
meg. —

Sebesen vágtatva indulj!
A’ lovak teljes erővel előre haladnak, ’s hogy ez tör

ténhessék, a’ gyeplők szabadon eresztetnek.
Ailjl

Ezen vezényletre a’ lovak azonnal (ha leggyorsabban 
haladnak is) megállittatnak.

A’ fogatok kímélése végett a’ gyors járatoknál előbb 
lassabb lépésekre kell vezényelni, ’s csak ezután állj!

Jegyzet.
Ha az ügetve járatnál gyorsabban kell előre haladni, 

az üteg kocsik csak ügetve haladnak ekkor is, a’ lovas lő
szervivők azonban álgyujokat minden gyorsabb haladásnál 
követik, és arra rendelvék, hogy azon csatáknál, menyek
nél az üteg kocsik álgyujokat nem követhetik, a’ lőszereket 
mindenkor teljes számmal az üteg számára megszerezzék.

Állj!'
Szálj-le! mindenki igyekszik ülőhelyét legczélszerübben 

elhagyni, és azon helyét, melly helye a’ közönséges álgyu- 
nál az arczra! vezénylet előtt volt, elfoglalni.

Arczra !
Minden úgy történik mint a’ beakasztott vontatónál.
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Az áJgyu megforditatván, Tolls', evzényeltetik; mire min
den szám épen úgy mint a’ közönséges ütegnél teljesíti kö
telességét.

Tűz!
Állj vagy állj meg.
Mint a’ közönséges ütegnél;
Előre nyomulj! valamint a' beakasztott vontatóval a’ kö

zönséges ütegnél.
Indulj! csak lépésbe történik
A rar a!
Hátra nyomulj!
Indulj!
Al/j\ vagy tolls! mint a’ közönséges lövegnél.
A’ felmozdonyzott üteggel bálra nyomulásra vezényelte- 

tik. —
Ülj fel! épen úgy mint a’ közönséges ütegnél a’ moz

donyra! vezényletnél mondatott; azon megjegyzéssel, hogy a’ 
felmozdonyzás után felülnek.

A’ felmozdonyzott üteggel előre nyomulásra vezényel- 
tetik: Előre', ülj-fel'. mint a’ közönséges ütegnél az előre 
mozdonyra vezényletnél mondatott, azon megjegyzéssel, hogy 
a’ felmozdonyzás után felülnek.

Ha tüzelés egészen megszüntetik vége', vezényellelik.
Mire a’ löveg szerek előbbi állásukba helyeztetnek.

IV. Szakasz.
A’ 7 fontos lovas vetálgyuknál szint úgy, mint a’ 7 fon

tos közönséges vetálgyuknál szükséges 1 tizedes, és 4 ál-
gyus.—

Az üteg kocsinál egy tizedes és 1 álgyus, a’ löveg ke
zeléséhez 3 lőszervivő, és 1 kisegítő szükséges.

Ezen vezényletre vigyázz! ályyuhoz! indulj! úgy vitetik 
véghez minden mint a’ 6 fontos lovas álgyunál, azon ki
vétellel , hogy a’ 3ik szám az üteg kocsinál a’ mondottakon 
kívül egy szenny ujjat vesz át, ’s az lső számnak átadja. 
Minden lőszervivő kap egy táskát lőszer nélkül.—Ezek közül 
egy a’ löveg-rudas lóhoz megy, egy a’ 3-ik számhoz áll, 
kitől a’ rendelkezést a’ tölték minémüségére nézve megkap
ja, a’ harmadik az üteg kocsinál marad.

Ülj!
Ezen vezényletre
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Az í—sö, 2-ik, 3-ik, 4-ik, 5-ik szám a’ rudas lónál 
álló, ’s az üteg kocsihoz rendelt egyének a’ 6 fontos lovas 
álgyunál mondottat teljesítik, a’ 3-ik számnál álló lőszervivő 
pedig a’ közép fogatú lóra felülni készül.

Feli
Úgy mint a’ f> fontos lovas álgyunál mondatott.
Az előre járatnál épen úgy mint a’ 6 fontos lovas üteg

nél. —
Állj!
Szálj-le!
Úgy mint a’ 6 fontos lovas lövegnél, a’ lőszervivők a’ 

közönséges vetálgyunál mondatott szerint teljesítik köteles
ségüket ’sat.

II. RÉSZ.
A’ gyakorlatról egész üteggel.

Első szakasz.

Ä 6 fontos gyalog üteggel.
Az ütegnél felosztott tisztek a’ felmozdonyzolt löveg mel

lett következő helyeket foglalnak el:
Az üteg parancsnok az üteg jobb szárnyán négy lépés

re az első lovak előtt; az öregebb főhadnagy a’ két vetál- 
gyu között, az öregebb hadnagy a’jobb, az ifjabb az üteg bal 
szárnyán lovaikkal egy vonalban az első lovakkal. A’ tüzé
rek minden két álgyu között a’ hátulsó kerekekkel egy vonal
ban veszik állásukat.

Az üteg kocsinál egy főhadnagy a’ jobb, egy tüzér a’ 
balszárnyon és egy a’ középen vagyon, mindannyian lova
ikkal az üteg kocsi első lovaival egy vonalban.

Egy trombitás az üteg parancsnoka és egy az üteg ko
csik parancsnoka után helyeztetik el.

Minden két lövegnél a’ kezelő egyéneket a’ tűzmester 
állítja a’ löveghez.

Minden helyen lévén, a’ parancsnoknak jelentés tétetik
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mire az eddig jobb szárnyon álló tisztek helyeket elfog
lalják. —

A’ lövegeknek egymástól! távolsága 10 — az ellenség 
előtt a’ födterület, és az ellenség tüzelési élénksége szerint 
la lépés is.—

Ha az ütegbe vetálgyuk vannak beosztva, a’ közép he
lyet foglalják el, a’ rudas lovasok magokat jobbra igazítják, 
vagy az első löveghez, a’ lemozdonyzás után az igazodásra 
a’ kerekek legfelső pontja vétetik.

Az üteg kocsik, a’ lövegek után állanak magokat ezek
hez igazítva.

A’ fő és altisztek mindig kivont karddal vannak a’ lö- 
vegnél. —

Ha felsőbb elöljáró szemlét tart, a’ parancsnok az egész 
arcz előtt tisztelegve követi.

A’ lemozdonyzolt lövegnél az üteg parancsnok középen 
áll meg a’ mozdony előtt, utánna a’ főhadnagy, a’ jobb és 
bal szárnyon a’ két hadnagy az altisztek lovaik fejével egy 
irányban az ötödik számmal.

Minden mozgás alkalmával ezen vezényszóra indulj! 
közönséges és sebesen indulj! vezényletre kettős lépéssel 
kell haladni.

A’ lovak közönségesen sebesebben nem haladnak, mint 
az emberek, hogy ezeknek nagyon szaladni ne kellessék

Az indulónál az üteg parancsnok az üteg élén áll, az 
arcz járatnál elő, ütege közepén, ő vezeti a’ lövegeket, és 
a’ menet irányát meghatározza.

Miután a’ kezelő egyének a’ löveghez léptek, ’s a’ tisz
tek, helyeiket elfoglalták, következőkép történik az indulás.

Egyenként jobbról, balról vagy középről indulj!
mire

A’ nevezeti szárny egyenesen kiindul, és a’ parancsnok
tól vezettetve adja a’ menet irányt, a’ rael'y jobbra balra 
vagy egyenest vétethetik ; a’ többieknek a’ legrövidebb utón 
kell a’ kimutatott irányt követni.

Az indulónál jobbra minden beosztott fő- és altiszt a’ 
bal lévő löveghez; az indulónál balra pedig a’ jobb oldalról 
álló löveghez tartja magát, a’ két szárnytisztek helyeket min
denkor megtartják.

Keltenként vagy félüteggel jobbról balról, vagy ket
tenként középről indulj!
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Ha az indulás két löveggel vagy fél üteggel volt vezé

nyelve , a’ megnevezett szárny lövegek a’ vezényleti iránynak 
haladnak; a’ többi lövegek pedig két lövegként vagy félüteg— 
kint követik az első szárny lövegeket legrövidebb irányban.

Az üteg közepén álló főhadnagy a’ jobbra indulónál 
balra, a’balra indulónál jobbra csatlakozik, a’ többiek he
lyüket megtartják. — A’ kettenként középről! indulóknál a’ 
jobb szárnyon lévő lövegek balra — a’ bal szárnyon lévő lö
vegek pedig jobbra húzódnak, és az első két löveg irányát 
követik. —

A főtisztek helyöket megtartják, a’ két szélső tüzér az 
előbb induló löveg mellett marad, a’ két középső pedig a’ 
két álgyu mellett kívülről foglalja el helyét.

Az üteg szekereknek szinte a’ mongolt mozgásokat kell 
megtenni.

Minden menetnél a’ fő és altisztek a' már megjelelt 
helyen az első lovakkal egy irányban haladnak.

Jobbra, balra, vagy középre 
fejlődj!

Vezényelletik az elfoglalandó uj állás előtt, ha a’ tér 
minősége engedi, 30—40 lépésnyire, hogy a’ lövegűknek 
helyük legyen a’ parancsolt helyzetbe fejlődni.

Mihelyt a’ parancsnok az első löveg állását meghatá
rozta , a’ többiek utánna vonatnak; a’ rudas lovasok utána 
igazodnak az irányzó pedig 10 lépésnyi távolságra egyenest 
vezényel a’ szekerek a’ lövegek után helyződnek el.

Állj!
vezényeltetik a’ tüzelésre kiszemlélt álláson a’ fejlődéseknek 
mindig ügetve kell történni:

Ha nagyobb távolságra akarjuk a’ lövegeket elhelyez
tetni , akkor az előbbi parancs szóhoz még vezényeltetik:

Nagy távra fejlődj!
Arczal indulj! vezényletre az egész üteg egy vonalba 

előre halad, a’ rudas kocsisok magokat a" jobb szárnyhoz 
igazítják.

Ha az induló irányát megfordítani akarjuk vezényeltetik 
balra át] mire az egész üteg megfordul.

Állj! mozdonyról, arczal! vezénylet után a" fő és al
tisztek említett állásukat foglalják el.

Irányzó tüzel/', minden irányzó lövegét vezényli, a’ tü
zelés mindenkor jobb szárnyon kezdetik, vagy pedig azon lö- 
vegnél, mellyre a’ többiek fejlődnek.
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A’ páratlan számnak tüzelnek először egymás után, ezek 
bevégezvén, a’ sor tüzelést párosak kezdik el:

Állj!
Előre mozdonyra! minden mi az egyes ütegeknél már 

mondatott, történik.
Arczal indulj!

épen úgy, mint fentebb említetett.
Az arcz törése menetkor következőképen történik:
Fél ütegre jobbra v balra oszolj ezen vezényszóra, a’ 

nevezett szárny előbbi irányban sebes lépéssekkel előre ha
lad, a’ másik pedig ennek utána húzódik.

Kellenként jobbra vagy balra oszolj; épen úgy mint a’ 
félütegnél mondatott azon megjegyzéssel, hogy a’ húzódás 
kettenkint történik. #

Egyenként jobbra vagy balra oszolj! épen úgy, mint 
az előbbieknél csak hogy a’ húzódás egyenként történik.

A’ menet alatti fejlődések következőkép történnek:
Az egyenkénti menetnél ezen vezényszóra:

Kettőre
jobbra vagy balra fejlődj!

A’ páros számnak az előttők járó páratlanokhoz fejlőd
nek. —

Félütegre
jobbra vagy balra fejlődj!

Ha egyenkénti volt a’ menet: az első lövegre az utána 
következő 3 löveg az 5-re pedig szinte 3 hátsó löveg fej
lődik. —

Ha pedig a’ menet kettes volt a’ páros kettes lövegek 
a’ páratlan kettes lövegekre fejlődnek.

Egész ütegre 
jobbra vagy balra fejlődj!

Minden löveg, ’s ugyan: az egyes menetnél az első 
lövegre;

A’ kettős menetnél, a’ két első lövegre, a’ fél üleges 
menetnél az első félütegre fejlődik.

Ha az egyenkénti vagy kettenként!; vagy félütegkénti me
netnél az arezot oldalról szükséges lenne felállítani; az első 
esetben féljobb (fél bal) az utolsó két esetben, pedig, jobb- 
ra (balra) kanyarodj! vezényelte#.

Ha a’ tüzelés alatt az ellenség rögtön hátulról akar 
megtámadni, akkor
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Arczot változtass I 
indulj!

irányzó tüzelj!
vezényeltetik, mire

A’ mozdonyok legelőször huzatnak keresztül kevéssé 
jobbra, azután a’ löveg megforditatik;

A’ lőszer kocsik pedig a’ töltés ideje alatt a’ 3-ik szám
nál keresztül vonatnak, és a’ meghatározott távra felállitat
nak , ezután a’ mozdonyok is megforditatnak.

A’ vontató beakasztva lóvén megforditatik a' löveg ezu
tán az üteg kocsik mennek keresztül.

Ha előre nyomulás történik, ezt részenként tenni igen 
czélarányos, és e’hez

Fél ütegként jobb (bal) szárnyról előre nyomuly! 
vezényeltetik, mire:

A’ nevezett szárny 150—300 lépésre előrehalad ’s meg 
állván, tüzelni kezd.

A’ második hátra maradt szárny mind eddig folytatta a’ 
tüzelést, ’s ekkor ez is előre halad 150—200 lépésre az el
ső szárnytól ’s úgy tovább.

Ha tüzeléskor oldalt az üteg megtámadtatnék vezényel
tetik : —

Két löveggel vagy félüteggel jobbra vagy balra oldalt 
képezz !

Mire a’ megnevezett szárny lövegnél az agy talp ellenkező 
oldalra vettetik, és a’ következő vezényletre Indulj! a’ többi 
megnevezett löveg a’ legénység által a’ szárny löveg irányá
ba helyeztetnek.

A’ mozdony és üteg kocsik helyzetűkbe maradnak.
Viszszakozz!

Az oldalt állított álgyuk előbbeni állásukba helyeztetnek.
Harczon kívül, más diszjáratoknál a’ legénység löveg- 

szereket nem visz. '
A’ diszjárat felsőbb személyek előtt a’ szerek átadása után 

történik, következő figyelmeztetésre diszmenetbe!
A’ lövegek egymáshoz zárkóznak oily formán hogy több 

2‘ táv tengelyek közölt ne maradjon, a’ legénység lépést ha
lad a’ löveg után.

A’ menet kettenként. fél üteggel sőt egész üteggel is 
történhetik

8
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11. Szakasz.
A’ 6 fontos lovas ütegnél, az ütegnél és üteg kocsinál 

beosztott al- és fő tisztek, a’ fel és lemozdonyzott löveg mel
lett épen azon helyeket foglalják el, mint a’ 6 fontos gyalog 
ütegnél.

Minden két lövegnél a’ kezelő egyéneket a’ tűzmester ál
lítja a’ löveghez.

A’ lövegeknek egymástól! távolsága közönségesen 15 lé
pés , renden kívül 20 lépés.

Minden járatok, fejlődések, ’s oszlások úgy történnek 
mint a’ 6 fontos gyalog ütegnél; csak a’ járatnak gyorsa
sága különböző.

A’ lovas ütegnél is tanácsos sokszor vágtatva előre vagy 
bálra nyomulni de a’ vontatva haladás 100 lépésnél több ne 
legyen.

Ha a’ lovas üteggel oldal képeztetik,, minthogy a’ vonta
tó mindig begombolva vagyon, jobb az ellenkező szárnyon 
álló löveget a’ kijelelt oldal felé fordítani a’ többit pedig en
nek irányában hátra nyomulva vontatni.

Minden egyébb vezényletek éppen úgy történnek mint a’ 
6 fontos gyalog ütegnél.

A’ Diszjárat felsőbb személyek előtt a’ szerek átadása 
és a’ kezelő egyének felülése után, épen úgy történik mint 
a’ 6 fontos gyalog ütegnél.

A’ járat lépésben, ügetve, és vágtatva is vezényel
hetik. —■
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