
MAGYAR HADISZABÁLYZATOK GYŰJTEMÉNYE. 

I. 

M A G Y A R L O V A S S Á G R E G U L A M E N T U M A . 1 7 2 2 . 

AEMINCZ lépés, egy Compagnia Taborheljnek ele-
gendő szélességbe, mélséghire számláltatik, egy köz 
sátorhoz három lépés, és ahoz még két lépés 
fourage heljnek : az zászlótartó, ugy strásamester 
sátor heljre hat, hat lépés, Hadnagy és Kapitány 
sátorok numerusa, az Kegimentül egyéranzo képpen 

kijedzett mélséghek szerint az Companiakk kéért amint ezen dis-
tantia engedi, anni (annyi) Terrenum assignaltatik nékik, ugy mind-
azonáltal, hogy az Hadnagyok satorai mingyart az 'Compagnia vi-
giben az szarnya rángj ara néző szorban olldalt egy directa, lineá-
ban, hasomlóképpen az Kapitányok sátora is valamivel hátrább, 
de az Compagniak utsajban nézvin az ajtójok, in meditullio in uno 
filo verettessenek az éghis Kegimentnél, és így ha Escadronéroznak 
az Compagniák, tehát edgyik Hadnagy az edgyik sorának vigihez 
közel, az másik másikához telepedik, az két Kapitány pedigh in 
meditullio egymáshoz közel amint az Escadron utsája distantiája 
indigitallja maghatulis, csak hogy ezen sátor állások distantiája egyik 
Escadronnál ugy observáltatik, mint az másikánál az eghis Kegi-
mentnél. 

Taborban az Zászló az Compagnia frontyának közepire üttetik, 
mellynek strásája három emberbül álló ezek az karabinnyait az Zászló 
koplához csinálandó ágasokra tamosták (támaszták) az fiók strása 
pedigh mezítelen kardal strásállya : Az hajdani üdőkben karabinyok-
kal szoktak strásállyani. 

Az Corneth, es még az Leib Corneth is tartozik az Zászlója 
mellyet campirozni non obstante, ha néha Compagnia Comendansa 



talalna is lenni, de ha Hadnagy Titulussá vagyon, akkor épit, és 
schlissol az Hadnagyok lineájában. 

Melly Hadnagy Comendansa az Compagniának az magha sátorát 
nem oldalt, ha nem az Compagnia utsájának az közepén ípíti föll. 
mind azon által az Regimentnél lívő paitassaival egyéransso lineában. 

Az Marqvetanus telepedik megh s építsen egy iránt az Compag-
niával az strásamester és Hadnagy sátorai köszt, ha sqvadronéhoz a 
Compagnia ; ha pedigh maghanyossan áll tehát az Furir és Hadnagy 
köszt, mivel akkor az strásamester a Compagnia túlsó sorjának vígi-
ben áll, és idősb Ivaprál pedigh előb az Zászlótartó ellenében, s a 
második és harmadik Ivaprálok ellenben az kaprálsághbelieknél hely-
hesztetnek, vagy ha parancsoltatik az kis stábnak hátomögöt. 

Taborban való bé szállás után ell mehetnek az Emberek egy 
flinta lövisníre lát s vizet tekinteni, mellynél főzhessenek, de fiivelleni, 
itatni vagy fouragerozni nem szabad kimennyi, valamedigh altallaban 
az Regimentnél meg nem parancsoltatik. 

Senkinek sincs hatalmában mezzőben szálván az Regiment, mi 
mezzei jelekett fujáttasson, hanem ha az Oberster sátoránál kezdődigh, 
vagy pedigh ha töb Regiment s talan eghis Tábor együtt vagyon az 
Comenderozo Generálissal, következendő képpen egy, vagy másik 
szárnyarul jön, ugy minyajan fujattattyák aszt ami keszdődöt. 

Midőn az Compagnia maghanossan all stationálva, akkor az 
Kapitány, vagy Compagnia Comendansa magha fujattat annak szük-
sighe s illendőséghe szerint: 

Akar Quartélyban, akar Contonérozásban, vagy afféle bizonyos 
ideig tartó statioban, ha föll osztatik az Regiment Compagniák szerint 
egyenkint, vagy kettő, három s több együtt az Leib Compagniának 
régi privilégiumához képest kedve szerint választ maganak helyt, az 
többi Compagniák pedig csedulát vonnak, vagy jadzanak. 

Quo passu maghanyossan Qvartelyoszván vagy Cantonérozván az 
Compagnia, zászlója az Kapitany szállásán vagyon strásájával együt, 
nem kiilömben az stabilis Compagniabeli zászlók azon Hadnagyok-
nál, mivel ők az Comendansok azoknal. 

Hogy ha mindazonaltal az Kapitány az Regimentnél jelen nem 
volna, vagy Arestomban, vagy olly hálálos beteg volna, hogy nem 
Komenderozhatna és az Compagnia reportumát nem acceptálhatná, 
vagy acceptálni nem akarná, akkor az Hadnagy, vagy utanna való 
Subalternus az Zászlót magahoz veszi. 

Yalahanszor az Zászló egyik Quartéljbul az masikaban vitetik, 
egy Kaprály s három vagy négy ember által szokott ugyan készér-



tetni, de nem labagva (lobogva), ha nem az maga tokjaban jo bé csinálva 
s fegyver sem vonattyatik a végre. 

Midőn az Kapitan vagy Compagnia Comendansa csak az Regiment 
Districtussában divertál, szállásán marad az zászló, mindazonáltal 
minden történhetőségheg praecutiójára azon szobában, melyben az 
zászló tartatik egy all Tiszt hagyattatik. 

A hol az Tüztül tartatik job, hogy az Zászló strásájval együtt az 
kapu közben helhesztessík, mivel az utsara nem illik allítani, s nem 
is szokás, ki vévin ha az eghész Compagnia együtt cantonéroz s akkor 
is a Tokjában jó becsinálva conserváltassék. 

Ha Taborban vagy Q uartélyban betegségh, vagy fellyes (feles) szol-
gálat miát az Kaprálok nem győznik, az szolgalatokat, szabadságában 
áll az Kapitánynak ad tempus egy vicze Kaprált állítani (de megjele-
ncse az Obersternek) mindazonáltal az Compagnián kivül az ollyan 
vicse Kaprál csak köz Embernek passiroltatik, kiertis vigyázni köll, 
főképpen melérozott comandokra ugy mint allt Tiszt soha se deta-
chiroztassik. 

Egy Kapitányak sincs hatalmában, hogy maga absentiájában paj-
tássára, vagy más Tisztre bizhassa Compagniajok inspectioját, ha nem 
az afféle substitutiot egyedül csak az Oberster concurráló miltó okai-
bul cselekedheti, valamint hogy ha valamely Oberster az maga Regi-
mentjétül ell távozik Oberslaidinontya elejbén senkit sem rendelhet, 
ha nem vagy ezen Oberstlaidinonta marad Comendansa az Regiment-
nek, vagy pedigh Föllséges Urunk Specialis parancsolatjabul az Belli -
cumtul más idegen rendeltetik pro comendante, mert ugyanis az compag-
niák mind oszvőséggel termíset szerint egyedül az magok Regimentitül 
fügnek, de nem e converso egyik compagnia az masikatul s onnend 
egy Kapitány az másika Compagniájánál semmit sem disponálhat, 
kivívin az Oberstvochtmaister szolgálatot tíszen és az Escadronbéli 
Kapitányok intra Compagnias egy s más Corelatiokban communicative 
vannak. 

Mindazonáltal oszvősséggel az Regimentnél azt hosza magaval az 
tellyes kötelességh, hogy egyik compagniának allacsonak renden valói, 
az másik compagniának fölleb valóit minden illendő réspectusal 
prosequállák, mert noha amazok ezektül directe nem fügnek, ugy csak 
subordinatiojok alatt vannak, valahol pedigh subordinatio vagyon 
odavaló az respectus is. E.G. (Exempli Gratia) az Regiment Qvártélyozna, 
és semmi Gralis ala nem volna assignálva, abbul nem következik, 
hogy egy Kaprál és egy Gralis egyéranzó legyen, vagy hogy az Gralis -
nak rangja és respectusa az Oberster s kapitány dispositiojában álljon-



Minden Compagniák rangja az maga Kapitanyanak ideitül szam-
laltatik : az stabalis compagniák az magok stabbéli Tisztei szerint, 
ezek után pedigh az többi Compagniák az magok Ivapitanyai szolga-
latbéli üdó'sségekhez képpest, az nevezeteket mi illeti distingvállják 
magokat az stabalis Compagniák ugy mint Leib, Oberster, Oberst-
laidinant, Oberstvachtmajster, az többi conseqventi az Kapitanyok 
saját nevei szerint. 

Az, midőn az Kapitány megh hal, vagy szolgalattyabúl kilépik, 
s ell búcsúzik, méghis az volt Compagniája megh tarta mind rangját, 
mint nevit, valamedig másnak nem conferáltatik. 

És így akar csak egy, vagy ennihan (egynéhány) Compagnia, s akar, 
mind az tizenhárom in concreto következendő képpen az eghis Regi-
ment qualitercunque együt légyen in prsemissis eligazodhatik annec-
tálván, hogy Taborban az Kapitanok sátorain tul szállítatik az Oberster 
az Regimentnek közepére, job kézre az utolsó két Compagniának 
közepe irántjaban az Oberstlaidinant s balra hasomlóképpen az Oberst-
vachmaister, mind az három pedigh egyéransso. lineában cum obser-
vatione : ha az Armadanak bal szárnyara esik az Rgnt, tehát az 
Oberslaidinont sátora is bal kézrül esik [mivel onnénd kezdődik az 
binyomakodás, következendő képpen az Dobok és Leib Compagnia, 
az Rgntnek baljába esik és úgyis macséroz az bal szárnya az Arma-
diának, ha az jobbik előre mégyen et e contra] az Oberstvachtmaister 
helye pedigh jobra ; ezeknek liatomeghet (háta mögött) in sua distantia az 
kis Stabéliak ordine, s egy hasomló lineában, hanem az Profoz ail bal 
felül valamivel hatrab, az Mészárosok ellenben megh ezeken túl 
mindenike az Qvartelymestertül ki jedzet helyin, melyet engedelem nél-
kül megh másolyni nem szabad. Az conhákot (konyhákat) az Compag-
niaknál mi illeti, minden pajtasságh maghanak épít, vagy az zászlók 
ellot, vagy pedigh az Compagniák utsáinak közepén, ugy mind azon 
altal, hogy az ki s-bé járaszban mi akadaljra ne légyenek, melyre 
nézve is ugy alkalmastassák maghokat, a mint az Rgntül megh. paran-
csoltatik. 

Valamint azért ezek közül valamelj Compagnia kiallitatik, ha-
sonlóképpen formála az Oberstvachtmaister is az eghis Rgtet és jelen-
lítiben az adjutant altal formállattya ad Exercitum, in paradam pedigh 
vagy harcsra magha, holot az Oberster job az Oberstlaidinant pedigh 
bal szárnyon, és az Oberstvachmaister az Rntnek közepén áll, ahonnend 
ha mi defectusok occurrálnának, minden felé subveniálhat, s köte-
lességinek megh felelhet, in priori casu mind azon által az Oberster 
előtt s maghan lévin az Rgment, az két Trombitás, Dobos, annak 



Srásája s az előtt, az Adjutantokát állani, in posteriori az Dobok 
Sírásaival az Leib Compagnia, vagy Sqvadron utan helhesztetik, az 
Adjutant pedigh az Oberster után balra valamelj lépíssel allapodik 
megh, ha mit parancsolna, mingyart vigyhez mehessen, ezen két 
utolsóban, mind azon által a mint az üdő alkalmatosságh, és szük-
ségh hosza maghavai, ugy disponál az Oberster, a hol legh nagyob 
az viadal, vagy tiizelis, az Tisztek pedigh Oberstertül íppen az Ren-
dekhez szorulnak az Tüzelisben ne talantan accidentaliter ők ne 
találtassanak az Ellensígh hellet : Nem különben mind Fő, s mind 
all Tiszteknek tudtara adatik az Rgnt Barbélya hol fogh találtatni 
leginnyeivel, ha valaki sebben esik ; Paradakban es Mustrakor az Fő 
Tisztek elől allanak suo ordine, az Strasamester pedig az hátulsó 
rendnek hatomeget az közepén áll. 

Közli : Dr. T Ó T H ZOLTÁN. . 

II. 

A K H E V E N H Ü L L E R - F É L E H A D I U T A S Í T Á S . 

(Harmadik közlemény.) 

Miképpen fzokták a' Spanyor Lovafokat (Spaniíche Raiter) 
vagy ordog-lovát tíiskéznyi. 

I. A' Midőnn a' Regement avagy Battaillon Táborban fzállott, és 
meg-parancfoltatik, hogy Spanyor Lovalok vagy ördög lovai fől-allit-
tafsanak, egy Hadnagy, 4. Tizedes, és mindenik nyilásbul 4. ember 
rendeltetik, kik fegyvereket fzijjon, hátokon vifzik, és ketten, kettenn, 
egy, egy Gerendát hoznak, afztott a' vafs karikájjával fől-emelik, és-
a' Battaillon előtt igyenes lineában állanak. 

II. Fegyverét mell lába előtt vagyon Ball-karjára botsáttya, és 
az első linea nála lévő Tűskéjjét (Schvainsfedern) jobb kezével meg-
fogja, a' meg-luggatott gerendában jól bé nyomja, hátra fog, és a' 
máfodik lineátul néki nyújtatott tűskét el-vefzi, mellet-is fzintén ugy 
azonn gerendában nyomittya, ugy a' máfodik a' harmadiktul, a' har-
madika penig a' negyedik lineátul a' Tűskéket el-vefzi, és igy az első-
nek nyujtya, valameddig mind belé nem nyomattak, igy a' midőnn 
a' gerenda egy felül meg-vagyon Ispékőlve, a' Gérenda vivők meg-
fordittyák a' tüske hegyivel fői, hogy a' máfik oldala-is Ispékőltett-
hefsék. 



III. Ehez fzokott Comandó fzók : 
<t) Comandiroztattak a' Spanyor lovafokhoz, hozzátok a' Gerendát. 
b) Fegyveredet Ball öledben vedd. 
c) Ifpékőld a' Gerendát. 
IV. Midőnn a' Battaillon exerciroztatik, tehát a' Spanyor Lovalok 

8. lépésnyire az első linea előtt (Fronte) igyenes lineában kettő, kettő 
minden nyilás előtt állittattnak, és mikor a' Battaillon meg-mozdul 
a' Gerenda vivők a' Spanyor lovafoknál meg-állanak, hogy ha penig 
a' Battaillon nem Marchiroz, fe nem mozdul, a' Comandéroztattak az 
ő Izek vagy Sorjokban bé-állyonak a' honnand ki léptek volt. 

V. Ha a' Battaillon bé-nyomakodott, és ennyihány napig azon 
tábor, helén meg-marad, a' Spanyor lovafok fől-állittafsanak, 25. lé-
pésnyire az első Sátortul fzámlálván az első linea előtt igyenes lineá-
ban. A' kőzepin a' Záfzlóknak 20. lépésnyire hel hagyatik, mellek-is 
ugyan ebben a' Lineában állanak ; A' Regement avagy Battaillon 
fzárnyaira ha magányofsan állónak zintén ugy 2. avagy 3. Spanyor-
Lovafok tetettefsenek, hogy igy a' *Flanquen bé fődőztefsék. 

VI. Minden gerendának hofzfzasága más-fél ölnyi fzokott lenni (az az 
kilenttz láb avagy 9. Schuch) ennek mindenik külső pártázattya (Schafft) 
fél-fél Schuch hofzfzaságú legyen, úgy hogy a' lyukaknak mellyekben 
a' Tűskék rakattattnak nyoltz lábnyi (Schuch) hel maradhaffon : Ezen 
gerendában kitfin kőrőfzt metztzés faragtatik, és a' tűskézet minden 
felül egy lábra egymáftul lukafztatik, a' Gerendák vaftagsága 3. hü-
velyknyi (Zoli) ezek külső két pártázoti egyike alul, a máfika főllűl 
ki faragtatik, ugy az alsó pártázottyán ; énnek fzegleti gőmbőlűek, a' 

* Flankennek fzoktuk hivnya a' Regementben azonn Kompániát mell 
a' Regement homloka (Frontes) és Arriéré Garde között vagyon. Az erófsé-
gek avagy Fortaliciumokban penig a' killebb álló Báftyáknak melleket 
Propugnaculumnak hivnak válloi vagy fzárnyai Flancnak (Ala Propugna-
culi) neveztettnek. Ezek holl kettős vagy hármoffak-is ugy hogy az alsó 
alatfonnyabb, (mell a' város Árkánál valamennyire magaffabb) ezenn fölött 
a' máfodikábul és harmadikábul három, három Agyukbul (némelkor tóbból-
is lehet lűnyi, fzokás fzerint fzokta az ellenében lévő előre ki-álló Pro-
pugnaculum oldalát oltalmaznyi, a' mint-is ezenn fzárnyozat fzokott az 
egéfz Fortalit iumban leg erőffebb lennyi. Hogy penig in Ofl'enfa efztet az 
Ellenség meg ne ronthaffa, fokfzor fél-hold formára a' Propugnaculum 
vállozattyátul hátra vonyattatik, hogy igy az Agyú glóbits igyenes útkö-
zete görbe lineát talállyon, és mint egy tfufzva vifzfza oldalaft űfsőn : nem 
kulomben a' ki álló-bástya vállozattya fúl figurájjára, hogy így' a fzárnyára 
erányozott glóbits annál jobban el-tafzittafsék. 



két végei egy hűveknyi fzélefségű vas bágyoggal meg-vafaltattnak, 
liogy annál tovább tartfanak ; nem kűlőmben mind a' két vége felül 
4. hűveknyi hofzfzaságu vafs fzeg belé veretik, egy kis lántzotskával 
mellnek hofzfza 6. hűveknyi, ezen függ a' meg-nevezett vafs fzeg, 
hogy igy a' Gerendák azonnal egyben kaptfoltatthaffanak : A' Tűskék 
(Schvains Federn) hofzfza legyen 5. és V2 lábnyi (Schuch) a' közepe 
felé farkoJazottya legyen; a' hegyitűi azon farkolazottyáig mind vafta-
gabb, azutánn egy erányos vaftagsága legyen, mell mint egy 3. hű-
veknyit téfzen, mivel ennyire üttetik a' Gerendában, és még is alul 
és főllűl egy-erányzó hofzfzasága léfzen. Midőn ezen tűskézés el-végez-
tetik, 3. ujnyi vas tsapotska a' farkolazoton alul vagyon, mellel a' 
tűskézet meg-erőfittetik, hogy a' midőn meg-fordittatik, ki ne efsék 
a' hegye felül közép felé 4. ujnyi vas-kapots vagyon, mellen a' fegy-
ver nyugszik, ezen kaptfon ball-kézen a' Tűske-is nyughat, ez a' Tűs-
kézetben-is meg-erőfittetik, mellben 4. fzegletű tfap kivántotik, két 
tállal (Federn) kik-is a' fában vésőltettnek. úgymint hofzfzaságra a' 
kapotfig egy láb és 4. hűveknyire, ezen okbul, hogy viváskor egy 
hirtelen áltól ne-vágottatthafsék. A' Lába hafonlóképpen két tollal 
provideáltofsék ; de tfak 6. hűveknyi hofzfzaságra, hogy igy ha a' 
főidben botsáttatik egy hirtelen a' fájja meg-ne romollyék. 

*A' Rövid fegyver Exercitiumja. 

N. Comandó Tempo 
fzó. 

1 

- 2 

3 

4 Rövid fegy-
vert mag (if-
jan tartfd. 

Ezen Exercitium még némely rövid Comando 
szók és Obfervatiókbul álló. 

A' Fő-tizedes (Feldvvábl) rövid fegyvere a' 
Tizedesétul kűlőmbőz, mivel más formára vagyon 
tfinálva, az igaz hofzfzasága a' Rövid fegyvernek 
a' vafáig jó 3. lépés avagy réfnyi fzokott lenni. 

A' FŐ-Tizedefek rövid fegyverjeket, jobb ; a' 
kőz Tizedefek penig, bal kézben fzokták tartani. 

1 Az ember bal kezével jobb kezén alul, jó egy 
arafznyira, rövid fegyverét páltzájjávai egyűt, meg-
fogja, mellet lábánál tartya, jobb kezével fzeme 
eránnyában, a' rövid fegyver vafa lapját, hom-
loka felé, a' rövid fegyver oltalmát (Schuttz) jóbb-

* Ezenn fegyver Partisánnak av-agy Dárdának hivatik. 
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lába kis ujja felé mind a' két lábait egy-eránt, és 
a' fejét jól igyeneffen fői tartya. 

2 Jobb lábával hátra lép, páltzájját ball-kezével 
a' Sarkáig le-tfufztattya, jobb kezét helén tartván, 
hogy rövid fegyvere kezében fekve, egyes mértékre 
(bilance) tartfa, ugy hogy bal-keze fzabla fzijja, 
kaptfa felé, a' jobb penig vállával egy eránt légyen. 

3 Jobb-kezével a' rövid fegyvere * lábához fog, 
páltzájját és rövid fegyverét egy fzer-ismind meg 
-ragadgya, minek utánna bal-kezével rövid fegyve-
rét meg-lóditotta, és attul el-erefztette volna, jobb 
lábával azonnal a' ball mellé áll, és rövid fegy-
verét fői tartya, hogy jobb keze, valamennyire 
kardgya fzijja alá minden erőtetés nélkül könnyen 
jobb felül le lógjon, lábához állyon, és rövid fégy-
vere a' karjan mint egy nyugodgyék és igyeneffen 
a' vállán fűi állyon, a' főlső vasát mindenkor 
homloka felé, lapoffan tartván. 

5 Vállra a' Rö- Ez kűlőmben nem efik, hanem, ha marchiroz-
vid fegyvert. nak, és ámbár a' Battaillonnak parantsóltatik ; 

"Vallódra a' fegyvert, de még-is a' (Feldvveibl) 
Fő-Tizedes és a' Tizedes, fegyverét vállára nem 
vefzi mind addig meddig nem parantfoltatik in-
duly (marche) akkor fem vefzi-k előbb a' vállokra, 
hanem ha a' nyiláfok (zug) Comandiroztattnak ; 
ha penig a' Tizedes vagy Fő-Tizedes mága egy 
nyilást vezet, maga Comandiroz, minek-utánna 
fegyverét vállára tette meg-fordúlván, jobb vagy 
ball-lábával hátra lépvén. Az indulás avagy Marche 
Tempi ezek. 

1 Ball-kezével rövid fegyvere és páltzájjához fog, 
hogy az ujjai jobb válla felé, az ujjai hajláfi 
penig kivűl effenek. 

2 Jobb lábbal hátra lépik, jobb kezét minden 
változás nélkül helén tártya, ball-kezét az ő diftan-
tiájjára botsáttya, egyedül páltzájját tartván, hogy 
így rövid fegyvere kezében egy-eránzó-mértékre 

* <Sd)ud() befe furáéit Öetoeíjré. 



6 Fordítva vál- 1 
lódra a' rö-
vid fegyvert. 

7 Vallódra a' 1 
rövid fegy- 2 
vert. 

Lábhoz a' rö- 1 
vid fegyvert. 

9 Vállodraa1 
rövid fegyvert. 

(bilance) légyen, ball keze kardgya fzijja tfattyá-
val, jobbika penig vállával, egy eránt allyon. 

Jobb kezével, egy arafznyira, rövid fegyvere 
lábázottyátúl, bottyát és fegyverét meg-fogja, és 
bal-kezét, ball-oldala mellett, le botsáttya, minek 
utánna rövid fegyverét meg-lóditotta, hogy vál-
lára fzállott, a' Paltza a' rövid fegyver hofzfzattyá-
ban, njaka felül légyen, ugyan a' rövid fegyvere 
lapja fzerint. 

Meg-fogja rövid fegyverét, páltzájjával együtt 
hamarjában ball-kezével, a' mennyire lehet, jobb 
vállához tartván. 

* Bilancra hozza, olly változáffal, hogy a' jobb 
keze meg-vagyon forditva. 

**A' rövid fegyverét meg-lódittya, hogy annak 
lábázottya föl-felé állyon, a' fegyver lapja vafa 
penig, alá tartatik, és igy vállán tartya. 

Meg-fogja a' rövid fegyverét. 
Jobb lábával hátra lép, főn-tartva a' rövid 

fegyveren páltzájját egy arazfnyira a' lábátul fől-
tfufztattya. 

Vállára erefzti a' rövid fegyverét a' mint főllebb 
meg-mondatott. 

Bövid-fegyverét fogván hamarjábann, páltzájjá-
val együtt, bal-kezével, és aztot, a' lábátul egy 
arafznyira, főltfufztattya. 

Jobb-lábával hátra lépvén, rövid fegyverét fú'gve 
tartya minnek utánna a' páltzájját hofzfzattyában 
fől-tfufztatta a' jobb-kezével, el-annyira avagy 
ollas Diftantiára, hogy jobb keze, midőn fegyve-
rét a' lábához erefzti, a' fzemével egy aránt legyen. 

Jobb lábát a' ballal egy eránt állittya, és a' 
rövid fegyverét lábához le-botsáttya. 

Az ember bal-kezével jobb kézen alul egy ***láb-
nyira meg-fogja rövid fegyverét és páltzájját jobb 

* Ez történik midőn fegyverét ugy fogja hogy fe-fólsó fe alfó réfze 
egy máfnál nem nehezebb ; hanem mint egy mértékre vagyon. 

** Ezen fegyver lábázottyának hivatik az alsó farkolazottya, avagy-is 
vafaztatáfa. 

*** Schuch, ez egy ölnek hatod réfze, mindenik Schuch penig 12. uj-
avagy tzolbul álló. 



10 Maga/fan a 1 
rövid fegy-
vert. 

2 

11 Temetőre a' 1 
rövid fegy-
vert. 

3 

12 Magafra a' 1 
rövid 
fegyvert. 2 

13 Váltódra a' c 
rövid fegyvert. 

14 Lábodhoz a' 
rövid fegyvert. 

kezével a' fzeme eránnya fzerint, a' rövid fegy-
vere fzéles vafa lapját homloka felül fordítván, 
a' rövid fegyver lábát penig jobb-lábának kis ujja 
felé, fejét jól fől-tartván. 

Jobb lábával hátra lépik, páltzájját bal-kezével 
a' rövid fegyveren, annak lábozattyáig le tfufz-
tattya, jobb kezét helén tartván, hogy rövid fegy-
vere kezében nyugodgyék, és afztot egyes mér-
tékre tartya, hogy ball-keze a' kard fzij kaptsá-
val, jobbika penig a' vállával meg-egyezzék. 

Vállára tefzi, a' mint főllebb-emlittetett. 
Az ember bal-kezével rövid fegyverét és pál-

tzájját, meg-fogja, és a' mennyire lehettséges jobb-
vállához tartya. 

Jobb lábával hátra lép, páltzáját bal-kezével, 
rövid fegyverén, annak lába kezdetéig le tfufz-
tattya, a' jobb-kezét mozdulatlan helén tártván, 
hogy rövid fegyvere kezében nyugodgyék, mellet is 
Bilanczban tart, ugy hogy a' bal keze kard fzij ja 
kaptsával, jobbika penig a' vállávol erányozzék. 

Valamint föllebb jelentetett. 
Az ember jobb-lábával hátra lépik, jobb kezét 

mozditlan helén tartván, bal-kezét diftantiájj án 
hagyván, egyedül páltzájját tartya, hogy igy a' 
rövid fegyvere kezében Bilancra nyugodgyék, bal-
keze kard-fzijja Kaptsával, a' jobb keze penig a' 
vállával meg-egyezzen. 

Bilancra hozza, és azonnal meg-fordittya, jobb-
lábával megént elő lépik, és a' rövid fegyvere 
kőrőfztyét, kardgya fzijja kaptfa eránt tartya. 

Jobb ölében vefzi, rövid fegyvere főlső vasát 
kezében tartván, és bal-kezét, oldalt le erefzti. 

Jobb kezével rövid fegyveréhez nyúlván, aztot 
tartya. 

Jobb lábával hátra lépik, rövid fegyverét meg-
fordítván, függve tartya. 

FŐI emeli, valamint főllebb mondatott. A' föl-
lebb jelentetett mód-fzerint fzokott ez meglenni. 

Mind a' fzerint, vala mint főllebb taníttatott me-
gyen végben. K ö z l i . D R - S Z E N D R E I J Á N O S . 



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 vett 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-
gyüjtendők 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. ós 1878/79. 
évi háborúk idejéből. 

Minden egyes pályamű jutalma a M. 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. 
Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy a munka 

saját keze írása a szerzőnek, műve a jutalomtól elesik. 
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