Egyenruha, felszerelés és fegyverzet előírás az 1806-os
magyar sorgyalogság hagyományőrzői számára

1. Sorgyalog katonák és altisztek
Egyenruha
Csákó
Közkatona (Gemainer)
A csákó (1806-tól elsőnek a magyar ezredeknél került
bevezetése) külső borítása fekete posztóból, belül nádal
merevített kivitelben készült. A csákótest felfelé
szélesedett és 31,5 cm magas volt. A csákót, elöl a csákó
pereme fölé érő 8 cm átmérőjű sárga gyapjúrózsa
(csákórózsa Hutrosen) díszítette fekete középrésszel. Ez
alatt egy sárgaréz lemezből készített kokárda (Cocarde)
helyezkedett el, középen sárgaréz kabátgomb díszítéssel
rögzítve. A csákó felső része 2,6 cm-el szélesebb az alsó
résznél. Az elülsőm része fekete szemellenző (felvarrott
mérete: 22 cm), hátul pedig szintén fekete nyakvédőernyő került
kialakításra. ami különösen fontos, hogy a két ernyő között, a
csákó két oldalán kb. 2 cm-es távolság van. A feketére festett bőr
álszíj 40 cm hosszú és 1,6 cm széles volt.

Tábori sapka
1781-től belső munkálatokon és táborban a katona kerek sapkát
kapott, amely hajtókaposztó színű volt és fehér szegélyezés díszítette.
Ez a tábori sapka a casqette kicsit módosított változata lett. Felhajtott
ellenzője fehér nemezből készült, rajta fekete posztóból kivágott
betűkből az uralkodó névjelével. Az 1798-as rendelet csak annyit
mond, hogy változatlan. Ezzel szemben a korabeli ábrázolásokon
ugyanolyan hálósapka formát hordtak, mint a tisztjeik fehér posztóból,
hajtókázott szegéllyel. 1812-tól a kabátposztó anyagából készült
törtfehér színű sapka került bevezetésre, amelyet táborban,
munkavégzés közben viseltek. A sapka kétoldalt lehajtható kivitelben
készült, amely jól jött hidegben és esőben egyaránt. A 12 cm magas
felhajtás széleit hajtókaposztó-szegély díszítette. A felhajtást hideg
időben a fülek védelmére le lehetett hajtani. A kincstár fehér
posztóból, sárga szegéllyel csak egy alkalommal adott. Az
elhasználódottak pótlására az ezredszabó készített újat régi ruhákból.
Ennek szegélye azonban nem sárga, hanem kék nadrágposztóból
készült.

Kabát (Röckel)
A kabát hossza 1798-tól változott, szűkebb és rövidebb lett, mint az eddigi. A hajtókát már nem az
ujj visszahajtása képezte, hanem azt rávarrták az ujjak végére. Az eddig lehajtott gallér helyébe álló
gallér került. A vállakon (csak a bal vállon 1773-1798-ig) vállszalag helyezkedett el, amelynek külső
szegélye az ezred hajtókaszíne volt. A kabát alapszíne a gyalogságnál továbbra is törtfehér maradt. A
kabátujjfelhajtásról a szegély és a bojt is eltűnt, s így a német gyalogságétól csak a kabátujjfelhajtás
formája tért el, a német ezredeknél a felhajtás felső széle párhuzamos az alsó résszel, míg a magyar
ezredeknél a felső rész háromszög alakú, amelyen csak a magyar ezredekre jellemző, posztóból
készült hajtókadísz volt. 1808-ban a kabát szabása megváltozott: szárnyait annyira kikanyarították,
hogy már-már a későbbi frakkhoz hasonlított; a szárnyak hossza 37 cm volt. A kabát elöl 10 db 22
mm-es ón-, vagy az ezred színének megfelelőem rézgombbal gombolódott, és négy méretben
készült. A magyar ezredek hajtókadísze mindkét ruhaujjon a medveköröm, amely 1808 körül
változott át a rojtos paszományból igazi medvekörömmé. A rendeletszám nem ismert, az azonban
bizonyos, hogy 1808-tól már így ábrázolják, és az 1812-es szabályzat már nem említi az egyenes
formát.

Hadimellény (Weste)
Minden katona el volt látva a kabát alatt
hordandó hadimellénnyel. A mellény ugyanabból
az anyagból készült, mint a kabát, alul hat gombbal
és a nyakáig francia- kapcsokkal ellátva. A
legénységnél az ón gombok saját (posztó) anyaggal
behúzva készültek, míg a tisztek esetében ezek
textilhuzat nélküli kivitelűek voltak. Táborban
megengedett volt a mellény viselése zubbony
nélkül, azonban a vállszíjas szuronytáskát
szuronnyal, illetve a kenyérzsákot mindenképpen
hordani kellett hozzá.

Legénységi vászoning (Hemd)
Egyszerű kivitelben, vászonból készült ruhadarab. Tisztítása nem igényelt nagy odafigyelést,
bármilyen hőmérsékleten mosható volt. Az ingből minden katonának két darab volt kiadva. A
használaton kívüli darabot a hátbőröndbe pakolták. Bő szabású, magas, állónyakú, amely egy
csontgombbal záródik. Az ujjak végén szintén egy-egy gombbal gombolódott.

Nyakravaló (Halsbinde)
Valószínűleg a szabályzat azért nem
ismerteti részletesen, mert azonos a
régebbiekkel a mérete, a kivitele és az
anyaga is.A nyakvédő bőrből készült, réz
csattal. Erre húzták rá a finom vászonból
készült elöl fekete színű anyagot fehér
szegéllyel. Minden katonának két darab volt
rendszeresítve, azért, hogy mosni lehessen.
Táborban, pihenőben elegendő volt csak
vászonból készített nyakvédő viselése is,
míg harchelyzetben, kivonulásokon
azonban a bőrből készített kivitel volt
alkalmazásban.

Nadrág (Ungarischen Hose)
1781-ben a 2. és a 31. sorgyalogezred
eddigi sárga nadrágját is világoskékre cserélték.
Ettől az időponttól a legénységi nadrág minden
ezrednél a világoskék színű szűk magyar nadrág
volt, amely feszesen a lábszárhoz simult és
bakancsba húzva viseltek, eltérően a német
ezredektől, kamásli nélkül. A magyar ezredek
világoskék szűk nadrágját úgy szabták, hogy
feszesen
a
lábszárhoz
simult.
A
nadrághasítékot egy, a nadrág előrészével
egybeszabott posztólap fedte, amelynek
oldalszéleit
kapcsokkal
erősítették
a
nadrághoz, külső szegélyeit zsinór szegélyezte.
A combok tengelyében, a külső oldalon szintén ilyen zsinór futott. A nadrágon elöl deréktól a
combközép irányában egy pár 10 cm magas vitézkötés kapott helyet. A hadseregben használatos
zsinórt 3 mm vastagságú fekete és 4 mm-es sárga szálakból sodorták össze. A lábszár külső részén
alul 7 pár kapocs volt, a fenék és a térdrészen a nadrág anyagából egy megerősített folt volt varrva. A
nadrág tartozéka volt egy 3 cm széles barna színű bőröv, amelyet egy egytüskés vas csattal csatoltak
össze. Megjegyzés: 1806-ban ezt a zsinórozású nadrágot használták-e a magyar katonák, ugyanis
Ottenfield is lefestette és ott nagyobb a vitézkötés? A zsinórozás 1798-ban még ez a fajta volt, de
nincs róla dokumentum, hogy 1806. után milyen volt. A pozsonyi hagyományőrzők magyar
gránátosok ugyan abban az időszakban, és nekik
nem ez a zsinórozás van.

Köpeny (Mantel)
Állógalléros, egy sor (8 darab) 22 mm átmérőjű domború óngombos, harang alakú
posztóköpeny. A zsebek helyén csak egy hasíték volt kialakítva. A köpeny hossza a gyalogos
lábszárának közepéig ért. Hátul csak 20 cm-re felhasítva; a lépésszabályzást a köpeny aljának két
oldalán egy-egy háromszög alakú betoldás biztosította. A köpeny vállszalaggal volt ellátva, a vállszíjak
(szuronytáska, patrontáska) rögzítésére. A vállszalag szélei ugyanúgy, mint a zubbonyé, ezredszínűek
voltak. A köpenyre esős időben kapucnit gomboltak.

Kesztyű (Handschuhe)
A legénység télen egyujjas fehér posztókesztyűt
viselt; az altisztek viszont már ötujjas fehér színű
bőrkesztyűt kaptak. A tisztek és hadapródok télennyáron halványsárga színű ötujjas szarvasbőrkesztyűt,
az altisztek gyengébb minőségű bőrkesztyűt kaptak. A
kesztyűk formái és viselési szabályai a korábbiaktól
nem tértek el: a tisztek, hadapródok, az altisztek
mindenkor, a legénység azonban csak télen viselhette a
kesztyűt.

Lábbeli (Infanterie Schuhe)
A legénység magyar bakancsot hordott (a német is,
de az fekete lakkbőrből készült, és egy nagy csattal
záródott, a magyar pedig fűzős volt), amely szinte semmit
nem változott az 1740-es bevezetése óta. Az úgynevezett
egy kaptafára készült bakancsot a legalsó fűzőlyuk mellett
egy jellel látták el, és a hónap páros napjaiban a jel a láb
külső oldalán, míg a páratlan napokon, a belső oldalán volt
viselendő. 1734-ben a legelső leírt ruházati utasításban
Leopold Pálffy, a 19. ezred tulajdonosa a következőt írta:
„Lábbelinek boka fölött végződő fűzős cipőt hordtak, barna
nyersbőrből”.

Csehországban készített másolat. Rendelhető.

Dobos (Tambur), Zászlós (Fahne)

(Német) Gránátos dobos

Sorgyalog dobos

(Magyar) Zászlós

Felszerelések
Hátbőrönd (Tornister)
A legénység a saját szükséges felszerelését 1805-től a hátukon, míg előtte 140 cm hosszú, és 4,6 cm
széles fehér bőr hord szíjon, jobb vállról a bal csípőn hátul hátbőröndben hordták. A hátbőrönd
szőrmés, jól cserzett borjúbőrből készült. A hátra került bőrönd két szélső vállszíját a mellrészen egy
2 cm széles keresztszíj kötötte össze. A bőrönd tetejére az összehajtott köpenyt a két szélső, 71 cm
hosszú és 4 cm széles szíjjal málházhatták. A hátoldalon lévő középső szíj 26 cm hosszú és 3 cm
széles, csak a „borjú” zárását szolgálta. A hátbőrönd méretei: 23,8 cm x 33,7 cm. A hátbőrönd
tartalmát szabályzat rögzítette: 2 db ing, 2 db alsónadrág, 2 törülköző, 6 nyakszegély, 1 pár kapca, 1
pár bakancstalp, fehér kréta, fehér festék, vászonrongy, szivacs, olló, 4 féle cérna, sárkefe, 6-6 db kis
és nagygomb, 12 db csontgomb, 12 db nadrágkapocs, 2-2 db posztó és vászonrongy, borotva,
szappan, fésű, hajkefe, ruhakefe. Ezenkívül ebben volt az étkezéshez szükséges kés, villa, kanál is.

Hátbőrönd másolat (Csehországban készített eredeti minta alapján –Tomas Filip)

Hátbőrönd (1773-as szabályzat)

Másolat-Tomas Filip (1773-as szabályzat)/ dobosok használták

Vállszíjas töltéstáska (Patrontasche)
A töltéstartó egy fából készült doboz volt,
bőr bevonattal. Az oldallapok méretei: 5 cm
széles, 14,5 cm magas, ami középen 16,5 cm
magas ívbe futnak, amelyet egy 24 cm hosszú, 32
cm széles fekete bőr fedlap zárt le. A töltéstartó
doboz alján három rézből készült csat van, a két
szélső a hordszíj rögzítésére, míg a középső a
fedlap zárására szolgált. Az altisztek lőszer
javadalmazása lényegesen kevesebb volt, hiszen
az ő feladatuk a lövéssekkel kapcsolatos feladatok
végrehajtatása volt, így nagyon ritkán lőttek.
Ennek megfelelően a töltéstartójuk is lényegesen
kisebb volt.
Gyalogos patrontáska (másolat)

Altiszti patrontáska (másolat)

Kulacs (Feldflasche)

Valamilyen
ital
tartására szolgál, pl.: víz,
esetleg bor. Szélessége: 18
cm + 4 db forrasztott pánt
(0,5 cm), vastagsága: 10,5
cm kissé homorú a belső
oldala, magasság: 17 cm +
a csutora magassága (5
cm), átmérője: 5 cm. A
dugó átmérője: 4,9 cm. A
dugó felül peremes, a
tetején 6 cm átmérőjű
lemez zárja. A dugó
tetejére egy 2 cm átmérőjű
karika van forrasztva. Anyaga kb. 3 mm ónlemez.
A vászonból készült hordszíj 2 cm széles, hossza egy darab egytüskés vascsattal és 10 db
tüskelyukkal állítható. 1806-tól fokozatosan fából készült kulacsokat rendszeresítettek az állomány
részére. Méreteiről eddig nem találtunk adatokat.

Kenyérzsák (Brotsack)
Ez egy zsávolyanyagból (lenvászon) készült
tarisznya, amelyben a legénység a kiosztott hideg
élelmét, valamint dohányt és egyéb holmit tartott.
Ez a kenyérzsák minden esetben a jobb vállon
viselendő volt úgy, hogy az a bal csípőre került,
akárcsak az oldalfegyver. A kenyérzsák a szíj alatt
kapott helyet. Méretei: 35,5 cm széles, 34 cm
mély, és a külső fedőlapja 35x10 cm, amely egy
darab 1 cm átmérőjű csontgombbal záródott. A
hordszalag hossza: 116 cm. Tartalmazta a katona 2
napi
kenyéradagját,
valamint
egyéb
élelmiszereket: úgymint alma, hagyma, de itt
tárolták a pipát és a dohányt is.

Szíjazat
1798-tól egy 8 cm széles, fehér bőrből kialakított szíj került rendszeresítésre. A bal vállon a
Rökkel vállszalagja alá gombolták. A szuronytáska hordszíjja keresztezte a töltéstáska szíját, mégpedig
úgy hogy az volt alul. Maga a szuronytáska a szíj alsó részén került kialakításra. A hosszúságát a
szuronytáska kialakítása felett egy 7 cm széles vascsattal szabályozták. Őrmestereknél a kettős
szuronytáska szíja 7 cm széles volt. Kardviseletként a Prima Plana maradt, míg a tizedes és az
őrvezető altiszti kardot kapott. 1794-től a legénység kardviselése megszűnt. Kivétel a gránátosok,
mert náluk a kard viselése még rendszerben maradt.

Legénységi, altiszti szíjazat (másolat)

Altiszti szolgálati jelek
Altiszti pálca
Az altisztek esetében a legénységnél taglalt felszerelési tárgyakon
felül még az altiszti pálca is rendszeresítve volt. Az őrvezetők és a
tizedesek mogyorófából, míg az őrmesterek bambuszból készült pálcát
hordtak. Az altiszti pálca a gyakorlatban nemcsak rangjelző funkcióval bírt,
hanem fegyelmező eszközként is alkalmazták. Hordmódja: a kabát fentről
a második gombjához rögzítve, hogy a pálca a katona bal oldalán, a
szuronytáska vállszíja alá kerüljön. Az altisztek ezen felül fehérre cserzett
zergebőrből készült markolatszíjat is viseltek a pálcán, amely ebben az
időszakban csuklószíjként is szolgált.

Altiszti kardbojt
Az altiszti kardbojt az altiszti kard markolatán kapott helyet. 1803-tól az altiszti kardbojt
egységesen feketével átszőtt sárga színű lett. Anyaga gyapjú.

Puskaszíj (Flintenriemen)
A puskaszíj vékony, erős zergebőrből, 158 cm
hosszú, és 4 cm széles, lehetőleg egy darabból vágva
készült. Ha ez nem volt lehetséges, akkor belső
(színelővarrás) dupla varrással összevarrva úgy, hogy a
toldott darab a fegyver felé, befelé essen és 50 cm-nél ne
legyen hosszabb. Egyik vége képezi a 22 cm keskeny
szíjvégrészt, amin hat tüskelyuk található, 3 cm távolságra
egymástól. Ekkor fémcsat helyett a fűzőlyukban vékony
bőr fűzőt használtak a szíj hosszának beállításához. A
serpenyőfedél-óvó rögzítéséhez egy régi szíjanyagból
készült 10 cm hosszú és 1,3 cm széles csúszka van
elhelyezve.

Fegyverzet
Puska

1798M gyalogsági muskéta

A gyalogos tisztek általában az 1798 M lovassági pisztolyt (hossza: 419 mm, csőhossza: 264 mm,
kaliber: 17,6 mm, súlya: 1200 gr) és az 1809 M gyalogtiszti pisztolyt (hossza: 332 mm, csőhossza: 185
mm, kaliber: 15,5 mm, súlya: 780 gr) használták, de ezektől eltérő, saját maguk által beszerzett
eszközöket is viseltek.

Gyalogtiszti pisztoly

Bajonett
Az 1798 M gyalogsági puskához az 1798 M bajonettet használták. Hossza: 470 mm, tokkal
együtt: 590 mm, súlya: 460 gr.

1798M bajonett

Szablyák
A legénység lövészeitől az 1798-as szabályzat
szerint elvették a rövid gyalogsági kardokat. A
magyarázat szerint a szuronnyal felszerelt puska
elégséges fegyver a katona számára. Az altiszteknél
viszont megmaradt a gyalogsági kard, amelyet 1805-től
egy 8 cm széles fehér, jobb vállon átvetett szíjon
viseltek úgy, hogy a kard mellett külön a szurony is itt
helyezkedett el. Ez egy lényeges változás, hiszen 1798ig az 1773-as szabályzat szerint, a katonák még fehér
derékszíjat viseltek középen vascsattal, és az erre
szíjon kialakított szuronytáskában hordták a gyalogsági
szablyát és a szuronyt.

1773M

1805M gyalogsági szablya

1773M Prima Plana szablya

Felhasznált irodalom:
Udovecz György – A magyar katona (Barót, 2015)

