
MAGYAR HADISZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

I. 

A MAGYAR LOVASSÁG REGULAMENTUMA. 1722. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Z első és második részben kinek kinek hivatalija 
s kötelességhe exprimáltatot in particulari, itt 
azért egy s más punctumok is annectáltatnak, 
mellyeket tudni és hogy mindenkoron az egyenlő 
szokás fönt tartassék azokhoz maghat mindeni-
kének conformálni ugyanis szüksighes, ugy prac-
ticáltatván az Hadi Statusban, és annak Szolgá-

latiban : valamint hogy pedigh az mostani üdőkben igen kevessen 
applicályák és szorgalmazzák maghokat ezen Tudomanban, és az által 
az jó rendnek megh tartásában, in contradictionibus ellenben (ut esse 
volunt tot sententise, quot capita) excellálnak és csak akkor obmu-
tescálnak. a midőn az operatiokra köll a dologh, holott ez után ezt 
sem tudgyák, holl allyon az Fejek : kiért ezen nyegyedik részbül ki 
fogh tecseni, in praxi pedigh annyival is inkab megh lehet tanulni ; 
Az mellyet mind azon által az is notificáltatván. ha hogy mi Contra -
rium azokban, attul akit az Contradictio illet, parancsoltatnék, az 
stricta subordinatio szerint, méglen annak Comandója allat áll valaki 
obtemperálni, de azután ésmént in praescriptis eljárni és azokat pro 
directione venni kölletik. 

Az Subordinatiorul, Engedelmességrül, és Respectusrul. 

Mivel az Subordinatio, Engedelmességh és respectus az mi szol-
gálatinknak tellyes essentiaja, és valósághos Fundamentuma az jó 
Militaris Disciplinának melly nélkül az eghés szolgálat nem subsistálhat 



és semmi annak rendi szerint vighez nem mehet, mert ugyanis az 
hol ez nincs minden rendetlensignek hely adatik és egyik Confusio 
az másikat követi, kéirt minden Hadi Ember subalternátiójához képpest,, 
közönséghessen pedigh mindnajan az maghok Fölleb valójokhoz, és 
eleibek Titettettekhez aztot olly elmulaszthatatlan observatioban tarcsák. 
hogy legh kissebben se transgrediállják. Az subordinatio nem Scla-
vitas, mint némellyek gondollják minimő nehéz iga légyen, noha igyenis 
nehéz azoknak akiket az magok kötelességhekhez szüntelen ösztö-
nyöszni és hajtani köll, de azoknak akik reputatioval iparkodnak 
szolgálni s jó vér vagyon Testekben, kész ut nagy előmenetelekre és 
minden jóra. 

Az Subordinatio áll annak okáért az engyedelmességben, paritio-
ban, Eespectusban, megh böcsüllésben revereállásban az alacsonab ren-
deknek az Fölleb való Tisztségekhez, kiváltképpen pedigh Föllséges 
Urunk szolgálattyában és az Regiment ordinatiójában, nem külömben 
Strásák Patrolok, zászlók, salva Gvardiák és General Adjutantokhoz. 
a kik ex mandato küldetnek. — A Tiszt akarminimü Qvalitásu Cavalér 
legyen is, magát jobnak lenni nem tarhattya másnál, aki per fortu-
nam ment elő, mert az Nemességhe Föllséges Urunk szolgálatihoz 
való kötelessigitül nem excusállya s azért Tisztsigihez képpest szintén 
ugy vighez köll vinni magha szolgálatitt mint másnak ; mert ugyanis 
Föllséges Urunk szolgálattyában az Nemességre nézve praseminentia 
nincsen, hanem az Carakterekre, nem is distingvalhattya maghat mi 
afféle jobban mint maga jó viselisivel, az szüksighez observatiokban 
való szorgalmatoskodó iparkodásával mindenekben contestalló punctuali-
tássával is décsiretes qvalitássával, mellyek által szerezhet magának 
estimatiót, ez főképpen Contribuálván minden Tisztnek előmenetelihez. 

Mai nap sok affele praesumptuozusok talalkoznak az kik minden 
további reflectio nélkül elegendőnek tartyák, s allityak magokat az 
comendérozásra, es egy zászló tartosághot annival inkab pedigh mi 
all Tisztsighet föll sem akarnák venni, noha ezekhez sem ertenek 
sőtt azt sem tudgyak mi ligyen egy köz katonának hivatalja, s kö-
telesseghe, ami nagyobb még szólani sem tudnak, amint köllenik, és 
már is kapitánoká, s nagyob Tiszteké akarnak lenni, előbb hogy sem 
soldatok, következendő képpen comendérozni kivánván előbb mind 
sem obediálni tanultak, holot considerálni köllenik és minimő vesze-
delmes allapot legyen amidőn böcsületirt szolgál kiki, és azt illy formán 
mint egy az tűnek az hegire veti egy szempillantásban minden repu-
tatíójával együtt, mellet sok esztendeig szerzet elveszthetvin. mert 
ugyanis itt az vítek correctiot nem szenved mint valamel dicaste-



riumban, oily hamar nem is reparaltathatik, valamint hogy sok példák 
vannak, mikint nem, illy Tiszt nem bátorságának experientiájának, 
vagy gondatlansaghának defectusábul, hanem egyedül hevessighe és 
hirtelensighe miát az carakterit ell vesztette, es gyalazattal köllött 
ell mennj. 

Mínimő büntetiseket dictál pedigh az Regiment Comendansa, 
ezek az Feő és all Tisztek, s köz Emberek ellen, arestatiokbul, Pro-
fozhoz való tételbul s Hadi Törvénbül allyanak. noha a Tisztet mi 
kisseb transgressiokért nem szokás mingyart vasra veretni vagy avval 
fenegetni a mint némellektűl történik, mert igen sensitiva az illyen 
kemény punitio, egyéb érant ugyan hallatott sokan mintegy dicse-
kednek avval, hogy tovab laktak az Profuznál mint azon kévül. melly 
mindazonáltal se az Comendansnak. se Regimentnek tisztességhire 
nem valhatik, mert innen subsummáltathatik inkab az Comendans-
nak vagy ignorantiaja, vagy hogy az allatta valóit jobban oktatni 
nem tudgya, mert azokat, akik afféle büntetiseket töbször is megh 
érdemlik az közből ki iktatni és raitok ki adni tudni köll : az is 
láttatott, a hol egy Tiszt sem találtatot aki vagy arestomban 
vagy Profoznál ne let volna, mellybül nélván kitecsik. hogy a Co-
mendans a jó rend tartásnak s disciplinának introductiójához nem 
tud. mert ha nyakassagbul, factiókbul, szövetkezisbül, egvetlenségbül 
va<*vis animozitásbul ered, authoritassa szerint eligh mód vagyon 
abban, hogy mind ezek jó harmóniában hozattathatnak. 

Aresztomozni sem köll ollj hamar valakit mert sokszor egy 
pérongatás in publico többet használ a kiben reputatio vagyon ; az 
vasra veretis pedigh csak in capitalibus szokás, ugy mint a mellyek 
már processust érdemlenek, vagy igyen nag}r patratum volna in ser-
vitijs Domini vagy ignorantiábul vagy gondatlanságbul, holott kinek 
kinek maga kötelességhit tudni köll és szolgálattyát érteni ; nem kü-
lömben ha contra subordinationem, obedientiam. respectum et pari-
tionem valaki vétt s nakaskodik, az közenségesek vasra verettetnek, 
ob majorem securitatem, ne talántán metu poenae, ell szöknének, 
ezekben ugyan főképpen igen heljes modalitasnak tartatik a midőn 
mind Tisztnek, mind köz Embereknek az böcsületnek stimulassa in-
primáltathatik illj dicsiretes maximával mindeneket jó útban hosz-
hatván. 

Azomban az Hadi Törvénnyel sem köll olly közönségessen élni, 
mert ha sok tartatik és kevés exeqváltatik attul senki sem értozik és 
másképpen sem illendő, hogy mi csekél allapotért anni assessor megh 
hiteztessik ; 



Ha valami Tiszt annak delictumához képest, vagy Arestomban, 
vagy Profozhoz tétetik, tartozik huszonnégy óra alat maga föll sza-
badulása végit instálni ell küldeni, máskint hatalmában vagyon az 
Comendansnak arestomát megh szúlosbétani, és harmadnap múlva 
nyakasságáért az processussát formáltatni, non obstante az Tisztnek 
igazságha volna is, holott ki bocsátása után elegendő üdeje lehet maga 
justificatióját elől terjezteni. 

Az subordinatiónak regulája az, ha megh parancsoltatik valamelj 
Tisztnek : hogy az Profozhoz mennyen azonnal meg cselekedgye, és 
maghat menteni maga ne mennyen, hanem pajtási közül kettőt reqvi-
rálhat, s azokat küldheti ad excusandum, egyszersmind pedigh föll 
szabadulásaért is minden respectussal és submissioval instálhat ; minek 
utánna pedigh arestomból ki bocsatatot mingyart mennyen, és megh 
köszönnye másként uj óbban arestomban, vagy éppen az Profozhoz 
titethetik : Az köz Embereknél is hasomló a dologh, hogy az kegyes 
büntetiseket megh köszönni tartoznak ; szulos allapotban ugyan, és 
ha mi nehéz büntetés subseqválhat, eők is két pajtasaj által könyö-
röghetnek, de aprólékos történetekben nem ; 

Valamint, hogy töb Tisztnek ketonéi egyszerre, ha valamit pro-
ponálni, vagy mi instantiát tenni kivánnának az Regiment Comen-
dansahoz mennj, megh nem engedtetik szinti n ugy ha mind az eghész 
Tisztek öszvességgel valamit proponálni akarnának csak az két legh-
idősb Tiszt jelenik megh az Regiment Coinendansa, vagy stabalis 
Tisztek előtt mivel immediate az regulán és rendtartáson kivül esik, 
ha többen menyek sok következhető okokra, és nagy Consideratiókra 
nézve, mellyek onnend eredhetnek, kiért is serio vetáltatik. 

Ollj formaban pedigh, ha Tiszt Uraimék dolgokat magok nem 
akarnák az Regiment Comendansának elő hozni az Oberstlaidinont 
vagy Oberstvachtmaisterhez mehetnek és gravamenyeiket s kéréseket 
megh jelenthetik következendő képpen, altalok megli mondatthattyak ; 
De ha másképpen jönnének Tiszt Uraimék, az Regiment Comendansa 
vagy Stabbéli Tisztek megh se hallgassák, hanem arestomban tétessék, 
azt pedigh aki oratorok volt az Profozhoz vitessék, hasonló képpen 
azon Tisztek is a ki az közönségeseknek megli engedi az Profozhoz 
köll tétetni. 

Közli : Dr. T Ó T H Z O L T Á N . 



n. 
A KHEVENHÜLLER-FÉLE HADI UTASÍTÁS. 

(Negyedik közlemény.) 

Az Elevatiók avagy Dupplázáfokrul. 
N. Comandó fzó 

1 Midőn az Elevatiónak avagy Duplázás vagy-is 
kettőztetésnek kőlletik meg-lenni, fzükség hogy 
a' Torok meg-nyittalTanak, hogy az Izek (Glider) 
dupláztotthaffanak. 

2 Ha jobbra Comandiroztatik, tehát jobb lábával ; 
ha penig ballra, tehát ball lábával elő lépik, és 
mindenik lépés egy Tempót téfzen, utóllyára pe-
nig a' lábával hamar, hellre lépik, ezen nem 
fzámláltotik. 

3 Vigyázzatol; Ize- Mi belelt ezen fzó ki-mondatik. 
tekre. 

Duplázóira, job- Duplázzátok Izeteket, a' harmadik és negyedik 
bal előre Dup- Iz előre lép a' jobb lábával és a' harmadik Iz 
Iázván : Az izek marchiroz az első ízben, a' negyedik penig a' 
tárfok mellett mafodik ízben, ugy, hogy mindenik az előtte volt 
fél forral és ember jobb keze felül efsék. 
egéfz izzel. 

4- Kik dopláztak elő Mihent azon fzó: Fél jobbra, ki-mondatik, 
álván fél jobb- azonnal fél jobbra fordulnak, és ball lábbal 
ra elő allya- lépnek. 
nak. 

Előbbi Diftán- Jobb lábbal előbbi Diftantiájjókra lépnek, és 
tiára. elő állónak. 

5 Ballra előre fél- Ball lábbal lépnek, és előttők lévő ember mellér 

forral és-egéfz ball felül Marehiroznak, valamint Numero 3. 
izzel duplázzá- mondatott. 
tok Izeteket az 
ember mellett. 

6 Ally elő. Jobbra fordulván, ugyan jobb lábbal előre lép-
nek, és balra az előbbi Diftantiáj jókra ball-lábbal 
lépnek. 



7 Jobbra duplázza- A' máfodik for, jobb lábával lépik, három lé-
tok forotokat. péffel az elsők után és kőzőttők bé-áll. 

8 Elö álly. Ball lábbal elő áll, a' máfodik Tempóban, jobbal 
penig az előbbi helére, ós a' harmadik tempóban 
ballal. 

9 Ballra duplázd Az első Tor ball-lábbal hellre lép és a' máfodik 
Jorodat. for utánn meg-állopodik. 

10 Elö álly. Valamint Numero 7. mondatott, tfak hogy jobb 
lábbal elő lépnek. 

11 Vigyazzatokforo- Itten az all-Tifzteknek kőlletik mutattnyi, he-
tokát fél Ízzel lekbűl meg nem mozdulván, holl vagyon a' nyi-
minden nyilás- lás közepe. 
bul duppláz-
zátok. 

12 Fél-Ízzel minden Jobb-lábbal elő lépnek, és az elfő for két lé-
nyilásbuljobb- péffel az ember után áll, és olvaffa lépését, az 
ra dupplázzá- elő állás kedvéért. 
tok forotokat. 

13 Elö-álly. Ball-lábbal lépnek, és az elfő for máfodik lé-
péffel ujj ont ki-áll. 

14 Fél-ízzel minden Ball-lábbal elő lépnek, és valamint főllebb em-
nyilásbul ball- litett, a' fzerint Duppláznak. 

ra dupplázzá-
tok sorotokat. 

15 Elö-álly. Jobb-lábbal elő állónak. 
16 Vigiazzatokhogy Mindétig a' harmadik ember a' negyedik Izbűl 

4. Izbül. 3. le- marchiroz az elsőben a' máfodik a' máfodikban, 
gyen. 4. Izbül és a' harmadik a' harmadik ízben : valamennyi 
álly háromban, mind ball lábbal elő lépnek, és a' két for jobb 

kézre magokat az elsőhőz közelebb kaptfollyák. 
17 Három Izbül ál- A' negyedik for jobra fordul, és a'jobb lábá-

lyatok elöl négy- val lépvén a' negyedik ízt formállya, a' második 
re. és harmadik for, ballra egy kevesé meg njilik. 

18 Vigyázzatok for A' mell felül mindenike megyen, azon lábával 
és-Izeteket, lép elő, és midőn az utólfó for, tovább nem mar-
hogy bé záijá- chiroz, tehát comandiroztatik. 
tok, jobra és 
balra kozép-fe-
lé zárjátok bé 
a' fort. 



19 Féli jobb és halira Ezen fzóra mindenike elő áll. 
aly elö. 

20 Előre Zárjátok Ball lábbal elő állónak, mivel igyenefíen me-
Izeiteket. gyen ki, a' második íznek két * Tempije a' har-

madiknak négy, és a' negyediknek hat Tempije 
vagyon. 

21 Vigiázza tok hogy A' midőn ezen Comandó történik, tehát a' 
Izetekkel, vagy Záfzlők és Fő-til'ztek, kik előtte állanak, a' he-
egéfz Divifióval tedik nyilas előtt ballra lépnek, és véle egygyűtt 
jobbra ló duly a- meg-lódulnak. (Schvvencken) 
tok. 

22 Jobbra lóduly. Ball-lábbal elő lépnek, az első Iz jobb-felül, 
Kaptfolva áll, és az utolsó hárma, ball felül ; 
vigyáznak a' Bal-fzárnyra, és meg lódulnak. 

23 Ballra forduly. Valamint a' lódulás jobbra efik, ugy va-
gyon ballra-is, ugy jobb és ballra fordullyatok 
lódulnyi. 

24 Vigyázzatok ke- A'midőn Comandiroztatik hogy Kerittés (Kreifz) 
rittéj't hogy tfi- avagy Circulus formáltoffék, fzűkséges hogy a' 
nnállyatok. forok és Izek előbb egyben Kaptfoltaffanak, mint 

ez előtt mondatott. 
25 Mind, a' Jzárny- A' jobb fzárnya jobb lábával, a' ball penig 

rul jobb és bal ballal elő all, ós vigyáz mi fog paranti'oltattnyi. 
felül előre ló-
dullkerittéznyi 

26 Jobbra forduly Az Izek és forok bé zárva maradnak, igye-
és Marchiroz neffen előre magokat igazítván, az előbbi Diftan-
elöbbi Dil tan- tiáj jokra marchiroznak. 
tiádra. 

27 Ballrul elö álly. Ball lábbal elő lépnek, és ** Frontet tfinálnak 

* Tempi azon idő folyáfa, mell alatt, egy, kettő, bármot ki mondha-
tok, nem-is igen fietve. 

** Hadi fzokásban Frontnak fzoktuk mind a' Regement mind Coinpá-
niában, a' nepnek elfő fórját nevezni, nem kúlómben valamely erófségnek 
Front ja mondatik a' két báftya fzeglet köze avagy a' Cortine mellen a' 
kapu bé-fzolgál, ugy azonn két linea mell a' ki-álló Báftj 'a avagy Pro-
pugnaculum oldala egy máfra néz ; ez Franciávul la Tenaille avagy Face 

Plácenek hivattatik. 



28 Vigyázzatok Iz Ha mingyárt meg-indul avagy marchiroz vagy-is 
és fórjaitokra, meg-ütközik, tehát ez nem fzükséges. 
hogy elöbben-
nyi diHátiatok-
ra elöallyatok. 

29 Jobb és ball felül Jobb és ballra elő lépnek, vigyáznak hogy 
állyatok foro- az utóllo Tor, előbb állyon, és igy fél jobb és 
tokban. fél balra elő állónak. 

30 Elö állyatok Ize- Jobb-lábbal hátra lépnek, és bal felül elő állo-
tekkel. nak, ugyan ball lábra. 

Közli : Dr. S Z E N D R E I J Á N O S . 

Patrona Hungáriáé. 
Egy XVIII-ik századi fringia pengéjén. 



PÁLYÁZAT. 

A «Hadtörténelmi Közlemények» szerkesztősége a következő 
pályázatokat hirdeti : 

írassék meg : 
1. Fogarasi Nádasdy Ferencz tábornagy, a Mária Terézia-rend 

nagy keresztes vitézének élet- és jellemrajza, katonai pályafutásának 
beható, részletes ismertetésével. 

2. Megírandó a kaszárnyák számára szánt s a magyar hadtörté-
nelemből vétt tárgyú két fali kép tervezete, mely magyar harczosok 
hősies viselkedését felemelő s nevelő czélzattal tüntesse fel. Az illető 
hadtörténelmi események részletes leírása mellett gondosan egybe-
gyűjtendők a festő számára szükséges adatok, mint az általános 
harczhelyzet, az esemény színhelyének rajzai és felvételei, a szereplő 
személyek, az akkori felszerelés, egyenruházat és fegyverzet képei, 
vagy pontos leírása s a tárgyra vonatkozó történelmi források és 
irodalom. A két kép tárgya választható a magyar történelemnek a 
honfoglalás korától Mária Terézia koráig terjedő időszakából, vagy 
Mária Terézia, vagy I. Napoleon korszakának háborúiból, a XIX. 
századi olaszországi hadjáratokból, vagy az 1864.. 1866. és 1878/79. 
évi háborúk idejéből. 

Minden egyes pályamű jutalma a il/, kir. honvédelmi minister 
úr adományából 500—500 korona. 

Határidő 1914 május 1. 
A pályamunkákat a M. Tud. Akadémia hadtörténelmi bizottsága 

kebeléből kiküldött bizottság bírálja meg. 
A jutalmazott pályaművek a «Hadtörténelmi Közlemények»-ben 

adatnak ki s a pályadíjon kívül ezen folyóiratnál szokásos díjazásban 
is részesülnek. 

A beérkezett pályamunkák közül esetleg a nem jutalmazottak is 
kiadatnak a «Hadtörténelmi Közlemények »-ben, ha a biráló bizottság 
azokat megfelelőeknek találja. 

A pályamunkák lehetőleg írógéppel vagy idegen kézzel, könnyen 
olvasható írással, félívekre, tört oldalakra s a papirosnak csak egyik 
lapjára írva, jeligével és az iró nevét rejtő ugyanazon jeligével ellá-
tott lepecsételt boríték melléklésével a «Hadtörténelmi Közlemények» 
szerkesztőségéhez küldendők be. 

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

saját keze írása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik. 



KÉPEK JEGYZÉKE 

A NEGYEDIK FÜZETHEZ. 

I. Önálló képek. 
Lap 

János Zsigmond, választott magyar király. A bécsi Albertina metszet-
gyűjteményében levő egykorú rézmetszetről „ „ _ _ „ „ „ _ „ 501 

II. Szövegképek. 

1. Szatmár várának látképe a XVII-ik században. Sicha. Lukács hadi 
mérnök egykorú rézmetszete után. Ortelius Redivivus. Der Ungari-
schen Kriegs Empörungen. Nürnberg. 1665. II. k. 212. 1 ... 592 

2. Tokaj 1565-ben. Ulloa Alfonz. Beschreibung des Letzten ungeri-
schen Zugs oder Kriegs so im jähr. 1565, 1566. Basel, 1578. 112. 1. 600 

III. Fejlécz. 

A fekete sereg vitézei I. Maximilián diadalmenetében 1512-ben. 
A «Triumph des Kaisers Maximilian» 39. lapjáról„„ „_ .. „ „. 501 

IV. Záróképek. 

1. Skanderbég sisakja. Eredetije a bécsi udvari fegyvermúzeumban. 
Dr. Szendrei János. Magyar hadtörténelmi emlékek 1896. 241. 1. 523 
Álló paizs, Mátyás király czímerével. A fekete sereg felszereléséből. 
A Bécs városi történelmi muzeumból. Dr. Szenclrei J. i. m. 280. 1. 544 

3. Hadrend a XVII-ik században. Alldin Manesson Mallet. Les travaux 
de Mars Amsterdam. 1672. I I . k. 15. 1. __ _ „. „ „ „ „ 6 1 7 

4. Tollas buzogány a XV-ik századból. Eredetije gróf Wilezek János 
gyűjteményében. Dr. Szendrei J. i. m. 175. 1. „ „., _ „„ „ 630 

5. Szolimán szultán 1565-ben. Ulloa Alfonz i. m. 1. lapjáról „„ 633 
6. Patrona Hungáriáé. A báró Forster Gyula gyűjteményében levő 

XVIII . századi fringia pengéjéről „ , . ,„ __ __ 641 
7. Génius : Omnia Complet jelmondattal. A. Kaltschmiedt rézmetszete. 

Bel Mátyás. Notitia Hungáriáé novae Historico etc. Bécs, 1735. II . k. 
1. lapjáról „. „ ' _ . 675 
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2. A i 606 
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4. E « .... 618 
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