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Kettőzés.
adatik ollyas alkalmatosság, hogy
az lovasságnál practikáltassék, mivel leginkább csak két rendbül formáltatnak
trompjai. de ha törtinnik, hogy kettőzni,
az az duplázni köllene, tehát az első rend
jobb s balrul egyenes leneában az tagjai
közt olly terissiget csinál, hogy az hátulsó
rend közben nyomakodhassék és úgy
kettőbül egy rend formáltatik. s ha ismint kettőben reducáltatik, úgy cselekesznek mind a fordulásban, hogy azok,
akik dupláztak, ha előre terissigek vagyon, kinyomakodnak, s úgy
azon réseken az első renden által az előbbi helyekre mennek, ott
jobb s balra fordulván az második rendet ujobban efficiálják, de előre
nem mehetvin, hátra csafoltattyák lovait, annyira, hogy jobb' és balra
meg fordulhassanak vissza fele, az második rendnek formálására, ut
in priori casu.
Gyalog ugyan négy rendben szokott állani az nép, s akkor az
duplázás is úgy alkalmaztatik, mind az négy renddel, valamint az
kettőben fölül említtetett.
ÉTKÁN

Három rend.
Majd nem is láttatik, de ha formáltatnik, s kivált marcsban
kettőbül szaporán föl osztatik a két rend, úgy hogy az elsőnek jobb
szárnyárul, s az másodiknak baljárul nyomakodik öszve a közepén

az egyenlő qvantum az másik két rendhez képpest, holott az első
rend lassan mozdul, s a contingense bal fele tart utánna, az másodikábul pedig előre tartván mellye ereszkedik, az második rendet
formálák együtt, a mely ellemben azelőtt második volt, harmadik
renddé válik, megtartván magok közt az szokott distantiát, úgy mint
három három jó lipist ; a midőn azomban az ilykippen formált három rendbül és mint kettő csináltatik, az középső rend két fele oszlik, amennyi annak előtte az első rendbül gyütt az hoz nyomakodik jobb kézrül. a honnéd elmaradott amaz fele pedig az harmadik
rendhez áll bal kézrül, mivel onnénd szakasztatott el és így lassan
nyomakodva ujobban két rendbe lészen. De ha megállapodva esnek
meg ezen rendek deductioja akkor az középső jobb s bal kézre
contramarcséroz, az első s harmadik rendhez kapcsolja magát, agy
hogy amazok is olly terességet engedgyenek, hogy az ujobban formálandó két rend egyenlő léneában essik, az distantiat is kőztök
azon mozdulással reocupálják.

Karddal.
Karddal szokott az magyar lovas leginkább akarmi hadi occasiokban operálni, kiért ellensig elejben kelvén a dolog és az hol
sörén és bátor vitezkedis reqviráltatik, helybiil megrugaszkodván a
honnénd már el éránza, tüstint rajta lehet mintha kilőnik szemközt
egy szál karddal megüti, vagy ha már megtolatott, hátán vagyon
iizi, s fogja, s fogja és meg nem hadgy fordulni, akit pedig karddal
akkor bé nem érhetne, szintin karabiny s pisztolbúl lövődözi, noha
az karabint mi afféle alkalmatossággal meg köll kimilleni, ne talantan az ellensig csoportozván, erővel is ismint szemközt forduljon,
holott ugyanis megint rendekben magát venni, karabinnal ellent állani újra minden tehetsiggel megoszlatni, s futamitani, vagy ha
amannak segítsége gyülekezett volna jó modgyával retirálni köllenik.
Az ilyen karddal occurralo attacqvirozásokban egyiberánt a comdérozo tészt minden fortélyát föl vegye az alkalmatosságnak mennél
közellyebb nyomakodhatik az ellensighez azután szemközt (s oldalait,
ha úgy találná szügsigesnek) egy rugaszkodással megüthesse, s közében vehesse magát, rendeit oszlattatván és megtolhatni éparkodván.

Tüzellés.
Az tüzellésben vigyázni köll, egymásközt kár ne titessék az tromp.
compagnia, vagy schaqvaclron égisz aufmarcsban állván amint az szügsig
hozza magaval, ugy operai az tiizivel, hol egy kettőnkint, hogy hol vonyás
és divizionkint charchiroz, hol pedig égisz renddel, de ritkán tüzel mind a
kettővel egyszersmind ; az elsővel leginkább akkor agáltatik, midőn az ellensig tartoztatik, vagy közelre megállapodik és se nem avancséroz. se
magát retirálni nem akarná, és efféle alkalmatosságokkal. Az másodikával már erősebben, s közelebbrül verekedik és az harmadikával
minden tehetsigivel iparkodik, tüzit jól aplicálhassa, mert ha az rendek egyszer tüzellettek szabad mezőben és mi obstaculum nélkül
lévin, az tűzre, azonnal kardhoz fogadtatik és az ellensigen sebes
rugatkozással rajta hajtatik egiszlen, noha némelkor csak az első
renddel migyen vighez és az másika addig helyben áll kész karabinyokkal, ha meg tolattatnék azon próbáján, ahoz retirálhassa, s
utánna mingyárt formálhassa magát, ezekben mindazonáltal a tiszt
jelen valóságát tapasztalhassa, az ellensignek szerencséje vagy szerencsitlensígihez képpest, situatio, vagy más fortéira nézve akomodálhassa dispositioit s valóban szemes Ügyen, holott itt egy szempéllantasni mulatással is elvesztheti reminlet diadalmát. Valamint pedig
a két rend formáltatik az exercitiumban ezen tiizellishez, ugy oktattatik a nép és az lovak is ahoz szoktattatnak, hogy az lövistül, vagy
is puska pattanástól meg ne rezzenjenek, s több munkája ne légyen
az embernek azzal való vesződissel, hogy sem hivatallyával, jobb
vagy bal kézrül az első renddel egyenkint fölfele tartván az karabinnyokat, tüzeltetik és úgy a másik rendben szakadván, azon is vigik
migyen, azután egyszersmind leeresztetik az karabiny, az vigivel lefele és az jobb pisztol vonyatik ki, mellyel az másik szárnyárul kezdődik, hasonlókippen egyenkint a tűz s annak vigivel az is eltitetik
és az balrul álló pisztol is kirántatik, szintin úgy cselekedvin, mint
az másikával. A midőn tüzelni köll. megparancsoltatik az karabinyok
az horogiban akasztassanak, s kiszen tartassanak (noha lia közel vagyon az ellensig, már az előtt is leoldoztatnak és az pantaliron livő
horgain függnek) az háti bőr is föl takartatik, az pisztolok helyre
igazíttatnak, hogy akadál nélkül ki lehessen rántani, azonnal pedig
hogy az tüzelis comendéroztatik és az karabiny fölemeltetik, az kőzepit az kantár szárával eggyiitt bal kezivel megfogja, az vigit pedig
fölfele tartván, jobb kezivel ellemben az sárkánnyát fölvonnya, az
í

markolattyát is egyszersmind tartya, arra az jobb orczájához fogja
fél emberre az az aki ellent áll, annak az övibez vagyis nyereg kápájához czilozza, s ki süti s ki ki a tisztnek comandójára vigyázván,
amidőn mondgya : fogjátok föl az karabint, czilozzatok, tüzet, s akkor
egyszersmind adatik a tűz, mintha csak egy lövis esett volna, mert
ugyanis rendetlen dolog ha az olyan tűzadás egy robbanyásban nem
esik. mit amott az rendekben maradoznak az pattanások. Az pisztol
kirántatván hasonlóképpen azonnal fölvonyatik az csűnek az vigit az
bal kézzel amint az kantár szárával az első nyereg kápájához nyomakodik, eggyütt tartván, hogy az jobb kéznél annyival alkalmatosb
ereje lehessen fölvonyásáboz evvel pedig csak fél kézzel cziloztatik, s
úgy is lövetik ki, annak comandója után mint az karabin. Tiizelisben ellensigre a két rend közel egymásra áll, hogy az hátulsó rend
az karabinnyáival az első renden kívül érhessen jó egyben kapcsolván magokat, hogy az ellensig által megtörhesse magát, mindazonáltal annyi teressige ligyen az tagoknak, hogy az tüzellő fegyverrel
bánhassanak, s ha az idő engedi meg is tölthessék, az hátulsó renddel tüzeltetik leginkább és az első reservában tartatik, mihelyt pedig
kilövetik az fegyver, mingyárt meg is töltetik újra, ha más parancsolat nem talál lenni, vagy az avanzirozásra, vagy retiradára.
Ha Te Deum tartatik az rendek előbbi distantiajokban maradnak, úgy tüzeltetik, először karabinbul. azután a két pisztolokbul
egymásután, amint a tüzelis kezdődik, s a szárnyakrul föl föl fele
tartván az fegyvert, globus nélkül livén megtöltve mikár ne történhessik, kiért mint egy, mint másfélekippen oktattatik az nép, annak
ideiben tudhassa magát ahoz alkalmaztatni.
Mi temetiskor is ilyképpen szokás tüzeltetni, s avigre előre meghagyatik, mikint töltessik meg az fegyver, sőt meg is vizsgáltatik,
ne talántán mégis feledikensigbűl. vagy talán akarva globus eresztetett az fegyverben.
Ellenkezés.
Sokszor martalikot szoktak az ellensig várai alá küldeni, akik
ott ellenkezvén magokra kivonnyák az ellensiget, azomban mind tovább tovább csalogattyák, méglen az trompjára viszik, s azok által
megüttethessik, niha pedig sík mezőben is mi tromp öszve akadván
az ellensiggel ellenkezőt küld elejben, s ha amaz is rajta küld, s
meg tolattatnik az trompjához retirállya magát jobb s bal kézre
csavarodván az háta megi, s rendet formál azonnal, holott azomban

a tromp az ellensiget tüzellisivel, vagy elveti, vagy pedig reális ütközetre kell a dolog következendőképpen, minnyajon öszve fognak
és az diadalomért markossan harczolnak, a lévin ugyanis már praevie
tellyes szándikjok, mivel az ellensiget magokra hozták, s bé várták.
Ezen ellenkezis elleniben olly jó megvizsgálással fortéllyal szokott
instituáltatni, hogy magához mint qvalitásokban hasomló de eró'sebb
ellensig ilyképpen irritáltatni nem szokott, hanem a holmi egyenlő
erő láttatik, fortélyábul mintegy kimozdulni nem szándékoznék.
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