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4. 

Quártélymester. 

z comendója alatt vagyon az három főstabok is 
tiszteknek, consequenter directe ezektül depen-
deál generaliter, specialiter pedig az oberstertől, 
vagy regiment comendánsától, kinek is a mellett 
ordinárie az hadnagy titulus conferáltatik, eztet 
az oberster fogadgya maga, vagy az regiment co-
mendansának committálja : fungtiója abbúl áll. 

Midőn valamely tábor kölletik kijegyezni, az mezei strásák ki-
nyomakodása után, vagy a mikor parancsoltatik az leibcompagniálioz, 
az egész compagniabeli furerokat egyben hivatassa s azokat együtt az 
generalisságtul denominált gyülekezőhelyre menjen, ahonnénd a generál 
quartermesterrel megindulván és az kijegyezendő táborhelyre irkezvén, 
ahol az regimentnek numerusa szokott lenni, előtt neki is emiitett 
generalquártérmester az distantiát kinyeri, ő pedig azután a propor-
tione az regiment compagniáira egyaránzoképen fölosztja, úgy hogy 
mindeniknek mind állására s mind uczájára jól reflectáltassék ez: 
gr. 330 lipishül álló distantia assignáltattnék abbul 13 compagniára s 
mindenikére azok közül jutna 25 lépés, az regiment uczájára pedig 
5 lipés, hasonlókipen jegyeztetik az is ki, minimő mélyen álljon az 
regiment consequenter az hadnagyok, kapitanok és három főstabbeli 
tiszteknek, kissebb stabalis személyeknek marquetánusoknak s mészá-
rosnak hol legyen in illa distantia illendő numerusok, vagy meg-
szálló helyek. 



Az midőn az terrenum igen sztík, keskeny az mélysége, hossza 
pedig elegendő, akkor scadron számra osztja föl s jedzi ki az regiment 
táborhelyét s avval ott hagyván az furerokat in loco az regiment 
közelgetisivel elejben lovagol, és azt az táborban kijedezett numerusá-
ban bévezeti. 

Ha az regiment csak magányosan campiroz és az tábor helit 
többször is változtatni szükségesnek jelentettnék, tehát az quártér-
mester mihelyt az profusz meg viszi néki az parancsolatot, azonnal 
az oberster, vagy regiment comendánsáboz menjen s magát jelenti, 
mely feli menjen s mi tévő légyen. Stabiliáltattván oly formány az 
megmozdulás regvei az kiszülőnek megfujása után mindjárt az leib-
compagniához compareál az quártérmester a holott az furerokat maga 
mellé veszi és az megparancsolt uj tábor helire migyen s aztot com-
missiója szerint kijedzi minden fortélit jól observálván, hogy az regi-
mentnek hátulja és két szárnya erdősig, árkok, posvány, vagy folyó 
viz felé essik s azoknál annyival is inkább cooperáltassik, máskint 
pedig magában szabad s akadál nélkül való ki és bé marsirozása légyen. 

Midőn az regiment cantorérozva marsiroz, hasonlóképen concer-
táltattván az mars comisariussal praevie az oberster előtt az statiók, 
maga hajnalban az stabra jutott helségben előre migyen (az compag-
niák pedig megordeleztettnek hova szálljon mindenki közülök) és ott 
az quártélokat az oberstertül fogva profuszig megcsinálván, az oberster 
elejbén kimigyen és az quártéláig bé kiséré a holott az többi stabbeli 
személyeknél is bilétjeit kiosztja estve, vagy hajnalban pedig quietálja 
az stabelis portiókat, ugy az stabbeli strásáit és az entwurff, vagyis 
schema szerint az helsigtül magát contraquietaltattja. 

Quártély, vagy cantonerozo czéduiát a midőn az regimentnél 
vonni kelletik, akkor az quártérmester annyi czéduiát készít, a mennyi 
compagnia vagyon numerussában, melyekre is az statióknak nevit 
fölirni szükséges, quo habito az leibeompagnia kedve szerint választ 
azok közül egyet apperte, a többi pedig minnyájan az magok czédu-
láit vonni tartoznak. 

Az quártélmester az regimentnek számtartója és füzető mestere 
az meg qualitásban ő néki is az három stabbéli tisztel annak rende-
lise szerint az regiment cassájához egy kulcsa vagyon, de az cassa 
általjában az oberster, vagy comendansnak gondviselise alatt marad 
és valamikor abban föl vett pénzek titettnek. vagy kivétettnek min-
denkor egyben vannak amazok is, az kiknél az más két kulcs vagyon 
az quártélmesternél. 

Methodusáról ezen számtartásnak többet is lehetne anectálni, 



fundamentuma ezen munka föntartásának és bizonyos mivoltjának 
ugyancsak abbul áll, hogy az quártélmester egy prothocolumot tar-
cson, melyben mindennémő akar az hadi cassábul, s akar máshonnénd 
az regimentre fölvett pénzeket ordinate bé irjon és mind azt valami 
perceptióját ingrediálja quocunque videlicet nomine et titulo irás 
felül pedig valamit vagy Írásban, vagy szóval az oberstertó'l, vagy 
regement comendansátul erga quietantias erogált accurate specificálja, 
cum observatione ulteriori, hogy mindazon positiókat is perceptiójá-
ban vigye, melyek az meghaltak, vagy elbocsátottak cassabéli ados-
ságiban megfüzettettek, vagy az tiszteknek néha tett anticipatióban 
restituáltattak, nem különben ha tisztek, vagy compagniák concernen-
tiájokon kiviil mind fölvettek, vagy excessusokat okoztak s ezek defal-
cáltattván az regimentre kevesebb esett s más eféliket kinek-kinek 
amint illik ő is imputálhassa, hasonlóképen connotálja azt is de tem-
pore in tempus recruta s remondára mennyi pénz esett, bé vévén az 
arra comissionatus tisztektül az számadásokat, valamint hogy akkor 
minimő regiment oeconomiabéli dolgában expediált tisztektül is az 
oberster, vagy regiment comendánsa parancsolat] ábul ; item az úgy-
nevezett rezervata cassabéli pénzeket is a parte följedzi, melyek is 
per modam depen<ti az regimentnél conserváltatnak. 

Senkinek az fölös perceptiója az esett pénzekbiil ne defalcáltas-
sék, ha csakugyan azon fölös pereptio az hadi cassátul, vagy az orszá-
goktul az regimentet illető kiszpénzekbül előbb nem defalcáltatott. 
De ha talján csak az aerariumbeli restantia minuáltatott volna azzal 
tehát azon superfluitás hasonlóképen az excedensnek jelenlévő s ha 

, az ellenséghez nem volna az jövendőbeli restantiájábul desummáltas-
sék, mindazonáltal az ilyetén törtinet consequentiát nem szenved 
máskint többen is találkoznának ; akik tali via kivánnák magokat se-
gíteni, mely csak confusiót okozna, következendőképen kiki az assigna-
tiójához és hogy többet föl ne vigyen, mint sem illeti, magát alkal-
maztatni köteleztetik. Az quártélymester több naturáliákat az regi-
mentre föl ne rojon, mint az comissariátusság, vagy az országok az 
regimentnek imputálnak s ha mi ilyet defalcata interveniálna is ex 
post azon esztendőben kölletik az regimentnél is imputálni, melyben 
kitudódott. 

Több naturáliákot az profuntmester által az magazinumokbul, 
vagy akkor holis az regimentre föl venni ne engedgyen, mint az 
regiment competentiája super elective statu de tempore in tempus ex-
portál s avval liquidáltathatik, mert ugyanis az prount entwurfra, 
vagyis schema annonarumra nem köll annyira attendálni, melyet az 



profontmester az comissariusnak bé ad s ő azat bona fide subscri-
bálja. Az absensekre lia az stabtul mi portiók fölvétettnek pasirolni 
ugyan szükséges, de azután egyedül az obersternek, vagy regiment 
comendansanak imputáltattnak keis az regressusát az profuntmesteren 
megvenni fogja tudni. 0 adja ki az profuntmesternek az minden 
holnapi authenticált regimentbéli tabellábul az effectios statust s azirt 
annál magát instruálni tartozik s annyivalisinkább, ha medio tem-
pore minorabilis és oratoria decrescentia történt volna, melyríil az 
quártélymester máskint avertálja, az profuntmester instructiéját azon-
ban szükséges, hogy tudja, arra emlikeztesse, a midőn számot akar 
tüle vedni, hatalmában levén az quártérmesternek mind őtet profunt-
mestert, mind pedig az furerokat toties quoties akarja, az számadáso-
kat illető dolgokban s efféle munkákban magához hivattatni és az 
furerokat ha negligensek, vagy ellenkezők, az páczával is kötelessi-
gekhez tartani. 

Az mustrákot és revisiókot ő atendálja és az minden holnapi 
regiment tabelláját formálja, kiért is neki az compagniáktul minden 
holnapok elmultával azonnal megküldetnek az compagniákbeli men-
struális extractusok. 

Minden fél esztendőrül fél esztendőre számot vett az comissá-
riátusságal azon általa küldött entwurfok, vagy menstruális fiizető 
schemák szerint de universali sex mensium concernentia et percep-
tione, akkor in paratis s akkor in naturalibus et qualitercunque mely 
ex officio kiadatott fél esztendőbeli számadáshoz kipest ő is azután 
in continenti az regimentei s compagniákkal számot vet in praosentia 
deputatorum quorundam officialium és oly formán liquidálván erro-
gatióit in quietantiis quo ad p arat am et uaturalium perceptionem 
minden felül subscribáltatik és említett deputátusok által autenticál-
tatik. 

Esztendőnkint mennyi restantiája marad az regimentnek az aera-
riumban, mind az stabra, mind fő tisztekre s kis PPakra ügy kaprái-
túl közönsigesekre. Separative holnaponként extrahálja és hasonló-
képen az protocolomjában connotalja következendőképen az egész 
esztendőbeli perceptiot és restantiát az tizenkét holnapi concernentiá-
val comportálja. 

Az melyet minden alkalmatossággal az midőn az quártérmester 
által az szokott hat holnapi számadások az stabbal és compagniákka 
coram deputatione ineáltattnak et sublatis adjustatisque siquae inter 
venient difficultatibus concludáltattnak. Szükséges, hogy ugyanezen 
deputatio az quártérmester prothocolumit is egyúttal megtekintse és 



accordálván mindenekben autlienticálja és azután és mit az Kassában 
tetisinek az hol ordinarie szoktak lenni s conserváltattni. 

Ezeken fölül az quártélmester még egy más protocolumot is 
tartson, melyben az Föls. Bellicumtól vett és az regiment számadás-
beli állapotot s cassa conservatioját tangálja reseriptumok s reso-
lutiók az mustra s menstruális tabellák az mustra listákkal fél esz-
tendőről. fél esztendőre az comissariatusságtul ex officio kiadott szám-
adások s ugyanezen időre az regimentei adinstált számodásin nem 
külömb egyik afféle acták az recluta, rimonda, mundér, fegyver s 
olyas számadás is azoknak, kiknek concredáltatott mindazoknak vig-
ben vitele s meg szerzise mindenfile originális contractusokkal s 
conventiókkal egyetemben : — quietantiák s oberster vagy regiment 
comendansa carta biankaira kiadott recognitiók, de anno et die, 
valamint egymásután interveniáltak, egy furer által accurate és min-
den defectus nélkül bé írattassanak s ezt is ut proxime praemissum 
az deputatiónak producálja és cum subseriptione vidít deputatio meg-
hiteleztesse. 

Ily formán az quártélmester letévén számodásit s authenticál-
tattván az prothocolumit, ha tovább szolgálatban maradni nem akarna, 
szabadosan elbucsuzhatik, hasonlóképen az oberster is ha meg tartani 
nem kívánja kézhez vétetvén tűle az számadását s actáját elbocsájt-
hatja és oly formán akaratyán kívül is elkölletik menni respectum 
clisciplinae támadott oly kérdés német regementeknél mintha az há-
rom fő stabalis tisztnek pálezája alatt constitualtattnék, de ez nem 
praetendáltathatik és az régi lábnál, vagyis stabilimentumnál sem in-
troducáltatott, hanem mind az quártélmester mind pedig az auditor 
és secretárius méltó és helyes okokra nézve ezen subjectiótúl eximál-
tattnak, hanem az adjutanstul kezdvin lefele az három fö stabalisok 
pálezája alatt vannak. 

Caeterum, hogy az quártélmester magát az ellenség előtt peri-
clitálja számadó hivataljára nézve meg nem engedtetik. Holnapon-
kint járandó fűzetíse constituai négy oralis s annyi equ'lis portiét 
4 és 3 forint számlálván. 

Auditor. 
Ez az regimentnek hadi bírája, s ő általa expedi állatinak tarn 

contentiole, quam voluntariae jurisdictions actus azirt szükséges hogy 
necsak közönségesént és törv az ötödik Károly császár in criminali-
bus procedaris tett rendelísit, hanem az hadi törvént, articulusokat, 
szokásokat, regiment privilégiumot és minden tis/inek s közembernek 



kötelessígit ércse s tugya, hogy az regimentnél az igazság non in 
apparentia máskínt ne is ígyen scholastice, hanem cum fundamento 
militarium cognitiorum et intrepida defunctione folytatassik. 

Az oberstertül, vagy ha magának specialiter nem reservalta az 
regiment comendansa által constituáltatik értelmes, egyenes, exem-
plairs és bátor szívű subjectumnak köll lenni. 

Az quoad disciplinam mindaz három stabbeli tiszteitűi depen-
deal, ahozképest mi privata indecentiákban ugy az oberstvachmaistertül, 
mind az oberstlaidinontul corrigaltathatik de infunctionalibus egye-
dül csak az obersterihöz, vagy regement comendansához halgat, holott 
az oberstlaidinont, vagy oberstvachtmaister magok neve alatt néki 
semmit sem comitalhatnak. 

Hogyha mindazonáltal valamelyike az fő stabalis tisztek közül 
néki megparancsolna mi inquisitio vagy hadi törvényszékhez consi-
dealjon, lia csak positive nem tugya hogy az oberster hire s akaratija 
nélkül vagyon ob debitam respectum obtemporálni tartozik oly sub-
positummal lévén, hogy ugyanis az oberster valóságos parancsaibul 
instituáltatott. 

Item az elhalaszthatatlan esetekben úgy mint in levatione cor-
porum delicti praeliminalis inquisitiókban az megholtak jószági obsi-
gilatióiban, mert ezekben mindenkor praesummáltatik az oberster pa-
rancsolatja s onnénd sufficit, akarmely legközelebb való fő stabbeli 
tiszttűi comitaltassik az adjutorok : ahol pedig summum periculum 
immineálna, ott senkitűi sem vár, hanem eljár az dolgában s eo fac-
tore portálja az obersternek vagy regiment comendansának : 

Az ordinaria parancsolatokat, melyek mindennap az regimenttűl 
kiadattattnak, mezőben ugyan az Leib standar, máskép pedig az 
oberster vagy comendans strázsája előtt azokat az regiment profusa min-
dennap megviszi, nemkülönben tartozik neki az auditornak minden meg-
tudott transgressiókat s excessusokat is ha valaki hozza arestomban 
téteti vagy lia az profus patrolerozni küldetik, item az marquetanu-
soknál s mészárosoknál advektálja fortélyoskodását s afffélieket in 
continenti reportálni s megjelenteni, hogyha pedig intra tempus valami 
előkerülne, tehát az oberster vagy magához hivatja az auditort, vagy 
az adjutant által megüzeni, vagy pedig meg ordelezi. 

Az hadi törvénségben penes votam informativum egy decisiorum 
votuma vagyon magának és coreférál az praesessel (vagy pedig mindenike 
magánosan votizál, quod reliqui gradus assessorum non liabent, ha-
nem mindenike az maga társával együtt ad egy votumot). U mellette 
vagyon az regementbeli processusoknak directoriumja et in confessu 



a? praesesnek bal kezire ül, nem azért, mindazon által, amint néme-
lyek opinalódnak, hogy az praeses is tekinthessen az prothocolumban, 
hanem mivel ő mind condeputatus az praesessel együtt az regiment 
birodalmát exerceálja ugyanazért is oly eximált szemmel, hogy senki 
sana ratione az oberster authoritásának képtelen megkissebbitése nél-
kül pálcza alá valónak nem praetendálhatja s nem is praesummálhatja. 

Speciális igazságai vannak, mert ő neki szabad egyedül az hadi 
törvénszékben pálczájával megjelenni, melyet másként is viselni szo-
kott s ugyanazt az törvénynek bannizatiója útán asztalnak közepére 
teszi, — hogyha pedig az excessorok közül, vagy pedig maga az prae-
ses is pálczájával az törvényszékhez jön, aztot az auditor coníiscálja, 
item az pöcsétllikor, valami az pöcsétnyomón függ, az auditort illeti, 
mindazonáltal az proprietarius ante bannizationem judicii in arbitrio 
auditoris az restitutio. Hasonlóképen az ki saru vagy csizmában mé-
gyen ugyan az törvénben de sarkantyú nélkül, az is az audi tornak egy 
aranynyal tartozik. Pro pœnalitate, valaminthogy pro introductione 
azokis az kik legelőször az törvénben assideálnak, ugyan egy aranyat 
adnak néki. 

Oly fide dignitása vagyon tum in légioné, tum apud exteros, 
mind másként egy publicus notariusnak in confectione instrumen-
torum ámbár alicui contractui az comendansa hire nélkül assignait is 
volna vidimatas copias actorum sub proprio nomine et sigillo usuali. 
más regimentnél is (si requiratur) mindenben hasonlóképen defungál 
etinjudiciis bellicis ibidem cum voto decisivo uti domi az regiment 
unpostrqu. vagyis kölcsigekhez nem contribuál semmit is abjudiciariis, 
inventariis aestimationibus et conventionibus sive in Casu mortis sive 
intervivos minden forinttul egy garassok jár, et a depositis in para-
tum, vei effectum aut sat obligatorum, minden forinttul egy krajczár. 

Az dimissionalisokat ő concipiálja melyek is kapraltul fogva 
közemberig inclusive gratis expediáltattnak. Főtisztek s mások hasonló 
attestatumtól és dimissionalis levelektül mindazonáltal az ő acciden-
tiáját megadják az civilis dimissiokat pedig az oberster, vagy regi-
mentcommendánsa neve alatt formálja, de maga subscribtiójával 
expediálja. 

Mindennemő processusoktul s törvényes dolgoktul, melyek nem 
ex officio, hanem ad requisitionem partiam folytattaítnak, ordinarie, 
valamint más akármely birónak megjárnak az cancelláriabeli jussai 
s illetik, melyek is mivel eddig az regimenteknél nem limitáltattak, 
ordinarie in conformitate desummáltatnak amint az császári generalis 
auditoratus mezei taxai rendelisiben foglaltatik, uti in Kostka Folio, 133. 



Condeputátusival együtt erigálja az inventáriumokat és az tör-
vényes asstimátiókat s subhastátiókat, vagyis kotyavetyéket mi meg-
holtnak hátra hágott mobiliáiban conficiálja és elintézi. Nemkülönben 
in casu accessus stebilis beneficii ha valamely regimentbelinek jószága 
adósság miatt eladatik, melyektől ut proxime superius az ő igazsága 
megjár, de az afféle inventátiókban találkozó obiigatorialis levelek 
aerariumbeli restantiák és egyébb praetensiók, melyek ad illud tem-
pus ad haereditatem illám be nem szedethettek s eximáltatnak s 
onnéd azoktul semmi sem jár és az minémőktől az auditornak jussa 
Guralis többre in summa nem extendálhatja 150 forintnál az h eresek 
akaratja ellen, minthogy az felséges bellicum által vétáltatik és az 
generális auditornak is az ilyes inventátió és alkubeli jüvedelme leg-
följebb .'>00 forintra limitál. 

Inventatióknál, melyeknél semmi más judiciaria actus nem sub-
sequal, tartozik az heres magát illendő discretióval kimenteni, az 
törvényes zár, vagyis obsigillatiotúl illeti az auditort egy arany és az 
a pert urától, vagyis fölnyitástul is arany. 

Az mustránál ő olvassa publice Fölséges urunk hadi articulusit. 
Időközben pedig valamennyi parancsolat ad publicandum érkezik, az 
oberster, vagy comendans parancsolatyaibul általa imigyen végez. 

Részegeskedis, bujaság, veszekedis, grázdaság, zürzavarkodás s 
más rosz emberkedisel mi botránkozást ne okozzon, ha pedig in 
publicis valaki illetlenül aggrediálna s offendálna, débité representál-
ván az regimenttül illendőképen manuteneáltatik, de lia privative 
impetáltatik ő sem tartozik hivataljára nézve az zsebiben dugni az 
kézit. Két prothocollumot tarcson, az egyikében mindennémö elő-
került törvényes dolgokat, de Anno et die ordinate cum succintó 
extractu substantialium beirja az másikában pedig az Fölséges Belli-
cum rescriptumit generalisság parancsolatit s affelieket pariformiter 
connotálja. Item úgy ebben separative az főtisztek decrescentiáját és 
minémők succedáltak s instáltattak helyettek nevezet szerint s mikor 
s mi interveniált, harczokon, occasiókban, commandon és szabad por-
tákon szerencsés, vagy szerencsétlen eseteket és azokban mi maga-
viseletet és distinctióját annak valósága szerint, vagy lia mi más 
olyas extra ordinaria memóriára való in illis temporibus történtek, 
seduló et fideliter följegyezze s ad captum declarálja. 

Az cavalleriánál jobbára hadnagyi titulus conferáltatik az audito-
roknak és ha kedvek tartja ellenség előtt occasiókban is magokat 
megmutatni nem elleneztetnek. Menstrualis füzetise 3 oralis egy 
forint s három equilis, három forintjával. 



Mi az haditörvénszékhez requirálandó szemíleket, annak con-
cessusát s observativát illeti Folio 160 No 74 találtatik. A többi közt 
az auditornál Joannis Koszlka observationes ad articulos. Leopoldi 
primi Imperatoris. Item corpus juris militaris május Edit. Francofurt 
de Ao 1709. Synopsis Malldenarii : Criminalis constitutió Spatt et 
criminal. Carpzovii meg legyenek. 

Secretarius. 

Ezen functiót is az lovas regimenteknél jobbára az auditorok cum 
sint capatibilia viselik, mint együtt s mint separative pedig egy 
eránzo az constituálások, disciplinájok, exemptiójok, elbocsájtások, 
elbucsúzások és attentiójok. 

Az regiment correspondentiáját az fölséges Bellicummal, Generális-
sággal, hadi comissariatusággal, országok s districtusokkal és min-
den publica occurentiákban ő folytattja, hittel köteleztetvén ad secreta 
et fidelitatem. 

Referálja juxta genuinum sensum az levelek contexusát az ober-
sternek, vagy comendansának és minden punctumokat, melyekre 
válaszolni kölletik, extrahálja s proponálja, reflectálván arra is, ha 
már az előtt in illis materiis correspondeáltatott et qualiter, úgy 
hogy in continuatione el ne mellőzze connexióját : mindezeket pedig 
meglevén az obersteritül, vagy comendánsátul resolutiója s parancso-
latja conceptusban vegye s elkészítse, ad subscribendum megvigye 
expediálja. Hivataljabéli szolgálatjának determinált ideje nincsen, 
hanem valamikor az oberstere, vagy commendansa hivatja, magát 
minden kétszséggel és jelenvalósággal exhibeálja, committálandó ex-
peditióiban cum omni promptitudine et facilitate eljárhasson. 

Ennek minden holnapi fizetise 2 oralis és 2 equilis portio 4 ós 
három forintjával respective a mellett pedig az bevett szokás szerint 
az obersterinél, vagy comendánsánál az asztala. 

Káplán. 
Ezt hasonlóképen az oberster egy vagy más papi rendbül postulálja 

"és assistât az regimentnél in spiritualibus tanquam Ordinarius campes-
tris, minekutánna quo ad facultatem hanc, ministerialem subdelegátióját 
az mezei főkáplántul, azaz superiortul kivette volna, melytül is függ, 
quoad jurisdictionem ecclesiasticum, az regimentnél őtet illető func-
tiókban pedig az oberstertől vár sőt in curiis temporaneis et simili-



bus acciclentalibus respective mind az három főstábbéli tisztül tart, 
sub est autem in reconventionibus. Ennek istenfélő, értelmes, exem-
plairs, compositus et in administrationibus sedulus, s a mellett recens 
egyházi embernek köll lenni. Magát szerettesse és ha mi olyas 
lölki defectusokat adventál, addita modalitate in privativis, vei cathe-
dralibus, exhortationibus oly hathatós inductiókkal igyekezzék mind 
afféliket reducálni, munkálkodásának nyilvánvaló effectusa tapasztal-
tatnék. Hogy ha pedig mégis valamel in corrigibilitas, kivált in ni-
nium scandalozis látatnik, az obersternek, vagy regiment comendansá-
nak meg jelenese, ütközetnél az oberster jeladására egy kis egsortatio 
után generális absolutiót ad a népnek és benedictiót azután az regi-
ment háta megett divertál és a sebeseket vagy haldoklókat disponálja. 

Az ő keze és gondviselése alatt vagyon az regiment kápolnája s 
ahoz tartozandó mezei bibliotheca penes inventationem authenticam, 
úgy hogy a midőn az regimenttül elbúcsúznék is mint reconseignál-
hassa, ha pedig mi héjával volna, arrul számot adhasson. 

Füzetése két oralis és két equilis portio 4 és 3 forintyával, a 
melyet az Ordinarius stolája és az obersternél vagy comendánsánál 
asztala, vagy a hellet bizonyos készpénzbeli deputatuma. 

Mezőben minden estve és regvei az leibstandar előtt, a holott a 
szokott dob és trombita szóval ahoz az jel adatik s a nép concurrál 
könyörgéseket tart, misét és predicátiót pedig az oberster, vagy más 
rendelt sátorban. 



PÁLYÁZAT. 

A Magyar Tudományos Akadémia a következő pályázatot hirdeti : 
írassék meg az állandó hadsereg története I. Lipót korától 

Mária Terézia haláláig. 
Jutalma a m. kir. honvédelmi miniszter adományából 100 darab 

császári arany. 
Határnap 1912 szeptember 30. 
A jutalom csak abszolút becsű műnek Ítéltetik oda. A munkát 

szerző tartozik kiadni, ha ezt egy év lefolyása alatt nem teszi, a 
tulajdonjog az Akadémiára száll. 

Minden rendű pályairat a fenn kitett határnapig a M. Tud. 
Akadémia főtitkári hivatalához czímezve (tehát nem a főtitkár neve 
alatt) küldendő ; azontúl semminemű ily munka el nem fogadtatik. 

A pályaműnek külső boritékára, feltűnő helyen, úgyszintén a 
jeligés levélre is ráírandó, hogy mely pályázatra küldetik be. 

A pályamű idegen kézzel, lehetőleg géppel, tisztán és olvasha-
tóan írva, lap számozva, kötve legyen. Pályamunkák, melyek e fel-
tételeknek nem felelnek meg, nem fogadtatnak el, illetőleg mellőz-
tetnek. 

A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó pecsétes 
levélen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsé-
tes levélben netalán feljegyzett kikötések, feltételek s általában az itt 
jelzett szokásos eljárástól kívánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek. 

Álnév alatt pályázóknak a jutalom ki nem adatik. 
Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka 

saját kézírása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik. 
A jutalmat nem nyert pályamunkák kéziratai az Akadémia levél-

tárában maradnak s csak engedély mellett másolhatók le az Akadé-
mia helyiségében. 

A kitűzött feladatra mindenrendű akadémiai tagok is pályáz-
hatnak. 

Egyébiránt bármely, ha csak formai kelléknek is elhanyagolása 
elejti a szerzőt a jutalomtól. 
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1. Magyar huszár a XVI. századból. Aranyozott ezüstből készült 
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