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ELŐSZÓ
A ' katona' beoktatása egy hadsereg' ezélszerü hasz
nálhatóságának első alapja levőn, e' szerint a' gyakor
lati hadművészetnek is első vagy elemi előkészülete.
Jelen szabályzat sinórmértékül szolgál, mikép oktattassék a'katona fegyverei' használatában, hogy nem
csak mint tagja az egésznek czélszerüen működhessen,
hanem egyedül i s , önmagát oltalmazhassa . és ellenét
meggyőzhesse.
Czélja pedig: egyenlőség az egészben.
Hogy tehát e' megkívánt egyenlőség eléressék,
minden elöljárónak foltétien kötelességévé tétetik, ezen
szabályokat pontosan és betúszerínti értelmükben kö
vetni. — Gyengébb tehetséggel bírók ez által szol
gálati kötelességeiknek részint már megfelelnek, mi
közben éles elmével megáldottak e' szabályokban al
kalmat vagyis elveket találnak , fogalmaikat rendezni,
állandósítni, és nagyobb hatáskörre előkészülni.
A' katonának czélszerü és foganatos kiképezésére
első föltétel, hogy szivében erkölcsöt ébreszteni, el
méjében pedig meggyőződést iparkodjunk költeni arról,
minő becsület- és diszteljes rend a z , mellyre magát
elszánta. E’ czélból már midőn esküjét leteszi, e' cse
lekedete' fontosságáról, valamint kötelességeinek ter
jedelméről , mellyeket magára vállalt, és mellyeknek
megtartására magát ünnepélyesen kötelezte, eleve jól
értesíteni kell. A’ szolgálati szabályokat és a hadiezikkeket neki gyakran felolvasni, és anyanyelvén meg
magyarázni szükség. Azonkül az ujonezhoz egy derék
idős katona rendeltessék, ki őt barátságos jóakarattal
oktassa a' szolgálati eljárásokban, továbbá megmutassa,
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mikép kell öltözetét, fegyverzetét és puskáját tisztítani,
és azokat folyvást jé állapotban tartania.
Minden elöljáró igyekezzen a fiatal katona’ szivé
ben a' kormány, alkotmány és katona-rend iránt szeretetet, elöljáróihoz hú ragaszkodást, bizalmat és köz
szellemet gerjeszteni. Tudni kell v ele, állapota' nehéz
ségeit megismertetni, kiképezése’ szükséges voltáról
és a’ szigorú fegyelem’ elkerűlhetlenségéről ót meggyözödtetni, — és ez utóbbiban, minden elöljárók iránti
engedelmességben, ön példája által kitűnni; röviden
mondva: az ujonczban katonai szellemet ébreszteni. Ez
eljárás által hivatására büszke leend, a’ hadfék’ szigo
rúságát becsülni, rendjét szeretni fogja, nem pedig azt
terhelő járomként tekinteni.
A’ beoktatásnál mindennemű bántalom és erő
szak tilosak. A’ durva bánásmód rendszerént az öntu
datlanság' csalhatlan je le , és a’ katonai szellemet ’s be
csületérzést lesújtja vagy kioltja. Lomhaság, roszakarat
és makacsság csakugyan büntetést érdemlenek. A 'bün
tetés jobbít, de a' méltatlan bántalom felbőszít. Ezért
hát minden elöljárótól, hogy hivatásának, mint ok
tatója és vezetője a1 katonának, minden alkalommal
megfelelhessen, emberismeretet, nyájasságot, alattvalói
javáról gondoskodást, és a' szolgálat’ alapos ismeretét
követelhetni; mert csak e' tulajdonok’ birtokában lehet
képes ó, alattvalói’szellemét folbuzditan i és azt a' körül
ményekhez képest , önkénye szerint igazgatni.
Azonkíil: egyenlőség, érthetőség, egyszerűség , és
fokonkénti előhaladás kisebb dolgokról nehezebbekre;
a’ beoktatásnak szükséges föltételei, miről a' következő
bevezetésben bővebb értekezés leszen.
Ez elveket követvén, számot tarthatni, hogy a’
katona a’ fegyverforgatásban magának a' szükséges
ügyességet rövid idő alatt megszerzi, és azonfölül vi
seletében is amaz Hiedelmet mutatandja, mclly szintolly
távol esik a' bárdolatlan durvaságtól, mint az elfogult
szerénységtől.
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Bevezetés.
A ' gyalog sorkatona' vagy honvéd' rendeltetése

tulaj

donkép a z , hogy kapcsolt rendben és nagy tömegekben
az ellennel megvívjon; mind a’ mellett szükséges, hogy
feloszlatott vagy elszórt rendben is , egyenként, az ellen
séggel megküzdeni elég ügyességgel birjon, midőn a*
földtér vagy egyéb körülmények azt úgy kívánnák. E'
szerint az oktatás is két egymástól lényegesen külön
böző részekre oszlik: t. i.
1) R end-és sorbani használatra

(kapcsolt v.

kötött rendben).
2) Csatározásra vagy csatárharczolásra

szórt v.

kötetlen rendben).
Minthogy pedig

a'

sorgyalogság' rendeltetése ,

főképen kapcsolt vagy kötött rendben harczolni, azért
az ebbeni oktatást kell kezdetül tenni; de egyszersmind

vm
a' csatározás, szúronyvivás , és a’ test* hajlékonyságát
előmozdító gyakorlások is űzessenek; mivel illy czélszerü változtatás által, nem csak az ujoncz* beoktatása
siettetik, hanem egyúttal annak is eleje vétetik, hogy
ugyanazon egy tárgy' szakadatlan ismétlése a* katoná
nak végre unalmára és fárasztására ne adjon alkalmat.
Azok, kik a' katona* oktatására hivat vak, fókép
a' tisztek, az e’ szabályzatban foglalt rendeletek' pontos
és tökéletes ismeretét
igyekezzenek;

sajátjukká

tenni okvetlenül

mert csak az taníthat

mást, a' ki

maga is tanult. A* mellett pedig szüntelen gondjuk le
gyen az előadási módot az oktatandók’ elmetehetségükhez alkalmazni; mindenkit egyénisége szerint — a*
szorgalmatost és ügyest megdicsérve kitüntetni; az
ügyetlent és a gyöngét fáradhatlan türelmesség által,
kiképzeni; a’ gondatlant kötelességei teljesítésére szi
gorral kényszeríteni, szóval: minden egyesnél, czélszerü bánás által, igyekezzenek az oktatást elősegélni.
A’ beoktatásnál szorgosan óvakodni kell az elhamarkodástól, mert a' mi egyszer elmulasztatott , ké
sőbben az nehezen, vagy épen sohasem helyrehozható.
Ez okból a’ tanításnál azon mértékben kell haladni,
a' mennyiben az újoncz azt, a* mire tanitatott, megértet
te és véghezvinni képes lön ; ellenkező esetben kiképezése csak hiányos lenne.

A’ katona, rend-és sorbani első oktatásnál , sok
ideig ebben, a' rá nézve szokatlan állásban , ne tartas
sák , hanem többször és huzamos pihenés engedtessék
neki; különben ereje túlfeszitetvén . igen kifárad, ’s a*
miatt kedve is az oktatáshoz elveszhet. Lassan lassan.
folytonos gyakorlás által elérendi nem sokára az ügyes
séget és hajlékonyságot a* fegyverforgatásban; megszo
kik hoszabb ideig erőtetés nélkül fegyverben állani , 's
általában a katonarend’ terheit könnyeden és jé kedv
vel viselni.

Egészen különböző, sajátlagos bánásmód kívánta
tik a' csatározásban! oktatásnál. Mert ha rend- és sor
ban feszes tartás, egyformaság a

fegyverforgatásban

’s a’ t. követeltetik; a' csatározásnál ellenben arra kell
figyelni, hogy a katona, valamint tartására, ügy a' fegy
verforgatásra nézve is a' feszültségből tökéletesen ki
vetkőzzék , figyelmét pedig főkép a’ föld' területére függeszsze a' végre, mikép használhassa azt önteste' fe
dezésére , és ellenének ártalmára; továbbá hogy fegy
verét saját ítélete szerint használja, és egész viseletét
minden alkalommal a* harcz mivoltához (viszonyaihoz)
illően alkalmazza. Igaz, hogy ez a' katonában, az ér
telm iségnek bizonyos fokát, és Ítélő tehetséget föltéte
lez , melyet tehát ébreszteni és a* legénységnél gerjesz
teni az oktatók’ egyik fő gondja legyen. E’ végre, az
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alapos oktatáson kívül,

a’ földtéren tettleges pél

dány-gyakorlatok , a’ legfoganatosabb eszközök. — Mi
vel pedig lehetetlen mindenféle esetekre, mellyek csa
tározáskor előfordulnak, előre szabályokat írni > te
hát a’ tiszteknek szép alkalom nyujtatik, e’ gyakorla
toknál , belátások' és ügyeségöket kitüntetni, és azokat
czélszerü oktatás közben, a’ kiképzés végett rájuk bí
zott katonákra átszállítani.
Ha a’ legénység’ beoktatása az itt alapított általá
nos elvek szerint, értelmes és valódi katonai szellemtől
lelkesített tisztek’ igazgatása alatt történik: kétségkí
vül gyors és foganatos haladásu leend, és a’ katona rö
vid idő alatt eléri a’ hadi kiképzés' ama fokát, melly
arról, hogy dicsteljes rendje’ kötelességeit, minden
alkalommal
biztosit.

bizonnyal el fogja végezni , tökéletesen
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ELSŐ OSZTÁLY.
A1katona' (honvéd v. nemzetőr) rend- és sor
ban használhatás végetli kiképezése.

(Kapcsolt vagykötött csatárend)

ELSŐ RÉSZ.
Egyes katonák (honvédek ’s nemzetőrök) beoktatása.

Első Szakasz.
Oktatás fegyver nélkül.

Valahányszor a’ katona kikel (kirukkol), szabály szerint és tisz

tán felöltözve legyen, és ha csak fegyver nélkül oktatik is, min
denkor csákóval vagy gránátos-kalpaggal, szúronyvállszijjal,
vagy karddal és szúronytokkal, valamint vállra vett töltérrel
(patrontással) jelenjen ineg.
Az első oktatás , ha csak lehetséges , egyenként, minden
legényre külön, történjen. Csak azon esetben, midőn a’ tanítandó
újonezok’ száma nagy, lehet hármat vagy többet is oktatni együtt,
melly esetben azonban . egymástól mindenkor egy-egy lépésnyi
távolságra állitassanak.
Az egyes katona’ (honvéd v. nemzetőr) oktatása fegyver
nélkül, következő részekre oszlik :
1) Á llás;
2) Fej vetések:
3) Testfordulatok :
4) Előre és hátra-menet;
5) Húzódás, vagy rézsűt iránybani menet.
6) Tisztelgések.

1.

§. Á l l á s (Stellung).

A1jó állás alapja a’ fordulatoknak, igazodásnak, és a’ mars
vagy menetnek. Legyen tehát egyenes, természete?, szabad
és erőtetés nélküli.

Oktató nabályiat'

Az állás alulról fölfelé ítéltetik, mert ha azt felülről lefelé
akarnánk vizsgálni, és kijobbitani, azon p o n t, mellyen a’ le
g é n y e it, t. i. az alap, változást szenvedne.
Állástanulásra az újonczot egyenes sikhelyre kell állitani.
A’ sarkak egyenes vonalba (lineába) és olly közel tétetnek egy
máshoz, a mint az ember’ testalkata megengedi; a’ lábújhügyek
annyira kifelé fordítva , hogy tulajdon lábhosznyira álljanak tá
vol egymástól, az által egy hasonoldalú háromszöget formálván;
a’ térd feszítés nélkül meghúzva, a’csípők fek-v. vizerányosan és
a’ test egyenlőn rájok fekve; a has se behúzva , se kiadva ; a*
mell és felső test a’ csípőkből kiemelve és erőtetés nélkül kissé
előreadva; a’ vállak természetesen leeresztve és egyenlő magas
ságban, annyira hátrahúzva, hogy a’ mell szabadon kijöhessen;
a ’ karok a’ test mellett természetesen függve , és a’ könyökök
gyengén a’test mellé kapcsolva ; a' kéz feszületlen, t. i. se ki
nyújtva se a’ czombhoz kapaszkodva, tenyerével a’ czomb mellett
úgy csüng , hagy a hüvelyk a’ nadrágvarrást hoszszában érint
se ; a fő egyenest, bátran , fölfelé tartva; az áll erőtetés nél
kül paránylag meghúzva , és a tekintet egyenest előre szegül.
Ha a’ legény sik helyen vagy egyenes téren illyképen áll testének súlya egész talpán egyenlőn nyugszik ; lejtős téren ,
körülbelől a’ sarokra esik: ellenben hágós (meredek) téren, a
test’ nehézsége inkább lábújfelé jut a ’ talpakra.
Hogy az ujjoncz megtanuljon lábujhegyen állani és elszok
jék a’ test’ nehézségét sarokra fektetni, mi marsban vagy me
netközben igen hátráltató , sikeres az egyenes téren állásból
sarkait több ízben lassan fölemeltetni és viszont lassú leereszke
désre parancsolni.
Az állás, elől- vagy hátulról nézve, a testnek közép vonala
felé súlyirányosnak vagy függőlegesnek , óldalról tekintve pe
dig kissé elhajlottnak látszék. Az oktató tehát, állás-vizsgálásn ál, most elől majd oldalt az újoncztól, de hozzá sohasem
közel, hanem három vagy négy lépésre táv o l, foglal helyet,
mert egyedül e’ távolságban helyes az áttekintet.
Hogy a ’ legény igaz állásba helyeztessék , eleintén a' taní
tásnak majd semmi , a példának is csak kevés sikere vagyon :
ez okból szükséges az újonczot tettlegesen mintegy gépileg ál
lásába igazítani , azaz : érintés által hibáira figyelmeztetni. Ha
p. o. a’ hasat be, a’ mellt k i , és a’ hátgerinczet egyenes állás
ba igazitni kivántatnék , akkor az oktató egyik kezével az uj
joncz’ hátát előre, másikkal pedig hasát gyöngén hátra nyomja.
Leghibásabb a’ keresztcsont’ behajlítása, mi az előbbi segély
által elhárítható. Az állat is szinte úgy kell helyre igazitni. —
Hogy a’ karok rendes állásba és a’ mell kijöhessen , a’ lapoczkákat hátra kell vonni; és nehogy a’ karok feszítve és a’ test
hez kapaszkodva tartassanak, azokat oldalt fölemelni, és viszont
helyökre leereszteni szükség.
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Illy módon az újoncz a’ jó állást nem sokára megszokja.
E’ mellett pedig figyelmet érdemel az, hogy ama segélyek’ alkal
mazásánál az oktató ne legyen durva és heveskedö, sőt inkább
nyugodt és türelmes.
Minthogy eleintén a’ szabályozott állásban hoszabb ideig
maradni a’ szokatlanra nézve fárasztó, az oktató néha néha
„Pihenj*4(Ruht!) vezényeljen , meily vezérszó után az újoncz
nak öntetszése szerint mozgani szabad , és csupán a’ bal sarok
maradjon mozdulatlan helyt.
Az előirt szabályszerű állásba viszont átmeneteire, az okta
tó „ V ig y á z z !“ (Habt Acht) vezényel, mire az újoncz gyorsan
helyes állást vesz, ’s abban ingatlanul megáll, mig más vezérszó
nem következik.
A ',,V ig y áz z!u (Habt Acht!) vezérszó azonban nem csak
az említett es'etben alkalmazható , hanem valahányszor a’ kato
nának figyelmét egy rendelendő mozgalom- vagy fegyverfogás
ra feszitni akarjuk, a’ vezérlő (Commandant) ítélete szerint min
den más vezérszónak előrebocsátható, mi itt egyszer minden
korra elvképen meghatároztatik.
Ha az újoncz a' helyes állást megtanulta, és abban több
ideig mozdulatlan maradni megszokott, akkor az oktató tanítá
sában a’ fejvetések’ betanítására tér át.

2. §. Fejvetések.
Eleve az oktató az újoncz mellett ellépdel, megparancsol
ván n ek i, hogy egyenest szemébe nézzen , és fejével — a’ nél
kül, hogy testét elfordítaná — lassan kisérje, felvilágosítván őt
arról, hogy minden mellette elmenő előjárónak ekképen kell utá
na nézni. E’ lassú fejmozgástól átmegy ama fejvetésre, melly a'
gyakorlatnál rögtön és egyszerre vitetik végbe.
Most megmagyarázza az újoncznak az oktató, hogy a* sebes
fejvetés , úgymint általában minden mozdulat szabályszerű ál
lásból , vezérszóra történik; ’s mivel pedig a’ vezérszavak közül
sok , több szótagok vagy szavakból áll, a’ katona a’ parancsolt
mozdulatot, mindenkor azon szótagra vagy' szóra vigye véghez,
melly a’ vezényletnél rögtön és éles hangon ejtetik ki.
Már most az oktató: „Balra nézz !u (Links schaut!)') vezé
nyel (commandiroz).
Erre az újoncz, a ' né l kül , hogy vállait elfordítaná; fejét
sebesen annyira balra veti, hogy jobb szeme kabátgombjainak
meghosszabitott vonalába essen.
•) A’ zártbetükkel nyomatott szavak vagy szótagok halkan
megnyújtva ejtetnek k i , ellenben a’ k ö v é re b b betűk
kel nyomtatottak é l e s h a n g o n mondhatnak ki.

A’ „Jobbra-nezz !* (Rechts-schaut) vezérszóra a fo hasonlóképen jobbra vetődik, és pedig csak annyira, inig a’ bal
szem a' kabátgombok' meghosszabitott vonalába jő.
Az oktató leginkább arra függeszsze figyelmét, hogy az
újoncz fejét tovább ne fordítsa, mint elé van szabva; mert ha a
fő nagyon elforditatik, a' vállak is igaz állásukból elmozdulnak,
és az újoncz, ki később jobbra vagy balra vetett fővel marsol,
nem mehetne egyenest előre.

3. §. Testfordulatok.
A’ fejvetésektöl át kell menni az egész testtel való for
dulatokra , és az újoncznak értelmére adni , hogy egy negyed
körnek vagy fél kerekvonalnak képzése, a ’ fél vagy egész for
dulatnak mértéke.
Minden testfordulatnál elvül szolgáljon, hogy az mindenkor
b a l s a r k o n — mellvet soha helyéből el nem szabad mozdíta
ni — vitessék véghez.
Egy fél fordulatnak j o b b r a végbevitelére, az oktató:
„fél-jobb !u (Halb-rechts) vezényel.
Erre az újoncz bal sarkán a' kijelölt oldal felé fordul , a
bal lábújat és jobb sarkot emelintvén. A’ test’ súlya bal lábon
nyugszik ; a ’ fordulat könnyítése végett pedig a’ jobb lábuj föld
höz szegződik, mi által a* jobb csípő’ ingási sebessége (lódítása)
elémozditatik. — Fordulat után a’ jobb láb a’ balhoz szabály
szerű állásba letétetik , és a' test’ nehézsége ismét mind a’ két
lábon nyugszik.
„ A rc z !“ (F ro n t!) vezérszóra. — melly azt teszi, hogy az
újoncz a’ félfordulat előtti állásába ismét visszatérjen, — ugyan
azon segélylyel bal sarkon megfordul , a’ bal oldal felé , előbbi
állásába.
A’ „Fél-bal !u (Halb-links!) fordulat hasonló elvek szerint
történik meg, mint a’ „fél-jobb !* (Halb-rechts!), és a’ vissza
állás az „arrz !M (F ro n t!) vezérszóra épen azon módra törté
nik , mint a’ jobbra fordulat után előadott.
A’ „Jobbr-a-at !* (Rechts-um !) vagy „Balra-at !* (Linksum !) \ezérszó azt teszi, hogy az újoncz testét egészen megfor
dítsa . azaz : képével oda forduljon , hol jelenleg a* háta van.
A' j o b b r a (Rechts !) vagy b a l r a (Links !) szóra az ujjoncz jobb kézzel közel a’ testhez hátra nyúlván , a’ töltényt
közepében úgy megfogja , hogy a’ húvehh belől a’ töltérládáu ,
a ’ többi újjak pedig egymáshoz kapcsolva kívül a’ födélre jöjje
n e k ; egyszersmind a’ töltény lefelé húzva a’ hátgerinczhez nyoraatik; a’ mellett a’ jobb könyök a’ testtől el ne álljon , és a’
test’ nehézsége a fordulat' végeztéig bal sarkon nyugodjék. —
Ezt követő „at !* (um !) szóra, kettős f é 1j o b b (halbrechts) v.
f é l b a l (halblinks) fordulat végeztetik egyszerre, a’ félfordu-

5
lásnál előirt módra , csakhogy nagyobb lóditás vagy ingási se
besség végett a'jobb lábhögy erősebben támaszkodik a’ földhez.
Fordulat után kéz és lábak gyorsan szabályos állásukba vissza
helyeztetnek.
Minthogy az újoncznak, midőn fordulatokban oktatást kap,
egyelőre testet egyensúlyban tartani kell megtanulnia, azokat
kezdetben csak lassan, és későbben, midőn már benne já rta
sabb . gyorsabban vagy rögtön kell eszközöltetni.
Minden fordulat után nézze meg az oktató , valljon egészen
megtörtént-e az, és a’ bal sark nem mozdult-e ki helyéből ?
azonkül az állást is megvizsgálja és szükség esetére kijobbitsa.
Egyenkénti oktatásnál, a’ jobbra-át! (rechtsum) és balraat(linksum) fordulatokat felváltva kell gyakorolni , mi — mint
hogy az ujoncz egyenest előre néz , könnyen végbevihető.—
Később és már soroktatáskor is. hol a’ legénység nem egyenest,
hanem vagy jobbra vagy balra néz . szabályul szolgáljon, hogy:
a’ f o r d u l a t m i n d e n k o r a z o n o l d a l f e l é v ez én v e t t e t i k , h o v a a’ l e g é n y s é g f e j e i f o r d i t v á k .
Ha az újoncz elég jártas a’ fordulatok helybeni elvégzésé
ben és a’ marsot is megtanulta , azután f é I j o b b (halbrechts)
és f é l b a l (halblinks) fordulatokat m e n e t vagy mars
közben is tanuljon véghez vinni, és a’ mars’ félbeszakasztása
nélkül bal sarkán megfordulni; e’ szerint a’ j o b b r a vagy
b a l r a (rechts-vagv links-et) akkor vezényli az oktató, midőn
az ujoncz bal lábát földre leteszi.

4.

A* menetről vagy marsról.
Előre és hátra menet.

A' marsolás' ezé Íja: rövid idő alatt , a* katona ereje’ le
hető kímélésével. mennél meszszebbre haladni , és nem más
kép . mint e' czélt elérve, tökéletes a’ mars.
Kelléke vagy megkivántatósága pedig: szabad és minden
feszességtől ment testtartás, mint az állásnál tanitatott.
A’ lépés' hoszsza annyira szabatik, hogy 5 lépés 2 bécsi
ölet tegyen: azaz : ha az újoncz lábhögyével egy két öles vonal’
végire állitatik . ötödik lépésre lábhögyével a’ vonal’ másik vé
gét kell érnie. E’ szerint a’ lépés’ hosszasága lábhögytől lábhőgyig mintegy 29 hüvelyknvi, és a* l é p é s n e k e’ h o s s z a
a’ m a r s m i n d e n n e m e i b e n u g y a n a z m a r a d . Csak
a' gyorsaság vagy lépés-topp változik, ahoz képest, a ’ mint lassú
(ordinari), gyors (manövrir) vagy sebes (doublir) lépésbe ren
deltetett a’ mars.
Lassú lépésben 90—96 lépést kell egy perez alatt haladni ,
gyors lépésben 105—108, és sebes lépésben 120-at.
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Az oktatás lassú lépésben sikhelyen vagy egyenes téren
veszi kezdetét, és az oktató eleintén inkább a’ lábak’ rendes
mozgására és a’ lépés hoszszára , mint a’ topp- (taktus)- tar
tásra ügyeljen. E’ végett a’ beoktató három vagy négy lépés«
nyíre az ujoncz előtt — arczal feléje fordulva — m egáll, és
szóval mint példával, a’ marsról következőleg ad oktatást.
Ez értesítésre : ,,Arczmenet in-dulj !u (Mit der Front —
m a r s c h ir e n ) a’ test* súlya a’ jobb láb’ újaira száll át,
minthogy m ind e n m a r s k i v é t e l n é l k ü l b a l l á b b a l
k e z d ő d i k ; majd a’ közvetlen következő ,,i n d u Ij“ (Marsch)ra a’ bal lábot kinyújtott térddel annyira szabadon ki kell
emelni a’ csípőből, hogy a’ talpot az oktató ne láthassa ; a*
lábhögyet kissé le — és a’ térddel együtt egy keveset ki-felé
fordítva, a’ felső testet előhozni, ’s aztán a’ lábot egyenest
előre , rendes távolban, egyenlőn, dobbantás nélkül a’ földre
kell tenni. E’ pillanatban, a 'te s t’ súlya a’ bal lábra sz á llá t;
azalatt mig a’ bal láb letétetik , a’ jobb térd meghajlik és a*
sarok felemeltetik, hogy azonnal hasonló módra mint a’ balt,
most a’ jobb lábat csípőből kiemelni, előhozni és földre tenni
lehessen.
Az ujoncz illyképen folytatja a’ m arsot, és az oktatónak
figyelme arra legyen fordítva, hogy az ujoncz, lábait ügyesen
rakja, a’ lépés’ hoszszát megtartsa, lábait ne vesse keresztbe ,
vállait el ne fordítsa, felső testét hátra ne hagyja * sőt inkább az
előre hozandó lábbal előre vegye, fejét egyenes irányban tartsa,
kezeit természetes állásban a’ czomb mellett, testét pedig bátor
és fesztelen tartásban hordja.
Afc menetet (marsot) megszüntetni, az oktató „Á1U !u
(Halt-ot) vezényel, mely parancsot mindenkor azon pillanatban
kell kiejteni, mellyben az ujoncz egyik vagy másik lábát földre
teszi, mire még a’ hátul levő láb eléhozatik, letétetik, és a*
másik hozzá vonatik; e’ szerint a’ megkezdett lépés egészen
végbevitetvén.
Az ezt követő ,,in -d u lj“ -ra ! (Marsch!) ismét bal lábbal
kell kilépni, és a’ marsot a’ lépésnek azon nemében folytatni,
mellyben az ujoncz az „ á l j j “ ! (Halt!) vezérszó előtt marsolt.
Az átmeneteit marsról „ á llj“ - (Halt)-ra , és viszont a’ ki
lépést „indulj“ ! (Marsch!) vezérszóra , sokszor kell gyakorolni;
hogy az ujoncz hozzá szokjék rögtön megállni, és szintúgy
tüstént kilépni; az oktató pedig ügyeljen, nehogy „ á l l j “
(Halt)-ra a’ felső test hátra maradjon.
Miután az ujoncz lábai’ helyes mozgásában és a’ lépés elé
írt hoszsza’ megtartásában elég jártas, tanitassék egész-egye
nes irányban marsolni. Az e’ végre kijelölt, és a’ körülmények
hez képest lépésekre felosztott vonal után, egy kőfal \agy
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sorompó hosszúban, és mindezek hiányában — az oktató mint
egy 20 lépésnyire előtte megadván, — egyenes irányban maga
felé marsolni parancsolja. Kezdetben az ujoncz csupán előre
nézzen, de mihelyt megtanult egyenes irányban menni, az
oktató „Jobbra- vagy balra-nézz !u (Rechts vagy Links —
schaut !) vezényeljen , hogy az ujoncz szokjék jobbra vagy
balra fordított fővel is nagyobb távolságra egyenesen marsolni,
de a’ fő illyenkor tovább ne forditassék, mint a’ 2. §-ben ma
gyaráztatok
Ez a’ tanitásmódja a’ sik téren való marsnak.
Hágó vagy meredek téren (hegynek fölfelé) a* test’ súlyát
a’ föld' emelkedéséhez képest jobbadán előre kell hozni, és az
elétett láb’ térdinek a’ lépés’ végeztéig meghajtva maradni.
Lejtőn (hegynek lefelé) a’ test’ nehézsége a’ hátulsó lábon
nyugszik , és elébb sarokra kell fellépni, nem különben a ’ felső
testet hátra tartani.
Végre, ha az ujoncz a’ marsban elegendő ügyességgel b ir ,
szoktassák az elészabott hasonmértékü topp’ (taktus) megtartá
sára , t. i. lassú marsban 90—95 lépést csinálni. Erre dobszó
után kell tanitni , és ennek hiányában az oktatónak: eg y ,
k e t t ő ! (Eins , Zwei) rendes időmértékben kiejtett szavára.
Már most gyors és sebes marsra kell átmenni, mellyek , mi
a ’ lábmozgást és lépéshosszát illeti, a’ lassúhoz tökéletesen ha
sonlók ; különbségük csak abban állván, hogy — mint már
fölebb mondatott — a’ katona gyors marsban 105—108, és sebes
marsban 120 lépést halad egy perczben.
Gyors marsba helyből indulni, az oktató értesít: „Arczmenet gyorsan in-dl)lj!u (Mit der Front im Manövrirschritt— marsc h iren !), aztán pedig „in-dulj!4* (Marsch!). Sebes mars
nak: „Arczmenet sebesen 1é pj! in-d ü l j ! (Mit der Front im
Dublirschrilt— marschiren! Marsch! M a r s c h ! )
A’ dobszó, vagy az oktatónak elészámlálása itt is legfoganatosabb eszköz az ujonczot a’ topp- megtartásra szoktatni; és
itt még csak az megjegyzésre méltó, hogy sebes marsban a’ ka
tonát 400 lépésnél tovább nem kell marsoltatni, huzamosabb
megmaradás e’ lépésnemben, a’ legénység’ erejét igen fogyaszt
ja , ’s a’ katonát igen elfárasztja.
Minekutána az ujoncz megtanult mind a' három lépésnem
ben helyből indulni, gyakoroltassák mars közben is egyik lépésnemből a’ másikba átmenni. Lassúból például gyors vagy sebes
lépésbe átmenetre, az oktató: „ G y o r-s a n !u (Manövrir) a*
és a’ .pillanatban , midőn az ajoncz jobb lábát földre teszi:
„1 é pj!*fc (Schritt!) értesít. Hasonló módon ,,Sebesen m e n j !u
(„Marsch — Marsch!14) mire egyszerre gyorsabb toppban kell
megindulni. Az átmenet gyorsból sebeslépésbe szinte úgy „Se
besen m e n j !44 (Marsch — M a r s c h ! ) vezérszóra történik.
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II;« sebes lépésből gyors \ agy lassú lépésbe , avagy gyor*
lépésből lassúba kell átmenni: az oktató ekkor ,.Gyorsan lépj !'*
(Manövrir - S c h ritt!), vagy Lassan lepj !*fc (OrdinaererSchritt!) vezényel (commandiroz) , mire a’ parancsolt lassúboféle lépésbe az átmenés történik. Az oktató ez alkalommal is az.
utolsó, éles hangon ejtett szót abban a’ pillanatban mondja ki.
mellyben az ujoncz jobb lábát földre teszi, hogy a’ változtatott
lépésnemben bal lábbal azonnal ki lehessen indulni.
Minthogy nagyobb részlegek- vagy osztagokbani gyakor
latkor a’ lépés’ rövidítése gyakran elékerúl , tehát abban is tanítassék az ujoncz.
A' beoktató, a' lassú, gyors . vagy sebes lépésben marsoló
katonának „Röviden lépj ! “ (Verkürzt den — Schritt!) ve
zényeljen , mire ez a’ topp’ megtartásával csak felényi hosszú
lépéseket teszen, és e’ megrövidített lépésben addig halad, mig
.,Teljesen lepj ! ” (Im vollem — Schritt!) nem parancsoltatik,
melly vezérszóval ismét teljes hosszaságu lépések rendeltetnek.
Végre tanitassék az ujoncz lépésváltásra is , megmagyaráz
ván neki» hogy ez a’ inellette menő legényével egyenlő lépés
vételnek módja , t. i. ha egyforma lépését elvesztette, azaz: bal
lábát eléhozná, midőn meliettesei jobb lábbal kilépnek , az által
újra beigazodhatik. Ennek tanításául az oktató mars közben
„Lépést v á l t s ! “ (Wechselt — S chritt!) vezényel, mire az
ujoncz hátul levő lábát kettőzött sebességgel az elől levő láb*
sarkához eléteszi, és ez utóbbival újra kilép. Ezen lépésváltást
mindennemű lépésben ’s utoljára vezérszó nélkül is , egyedül
az oktató értesítésére kell gyakorolni.
A’ hátra menet vagy hátrálat csak rövid távolságra , legfenebb nyolcz lépésre „ Hát - r al j !
( Rückwaer t s— Marsch!)
vezérszóra vitetik végbe. Itt is hasonlóul bal lábbal kell kilépni;
de hátrafelé, és a’ lépést felével rövidebben csinálni mint előre ,
továbbá a' hátra lépő lábhögy gyengén érintse a’ földet, és mi
helyt a’ sarok a ’ földet é r i, a' test’ súlya is szálljon át a’ hátulsó lábra.
A\hátrálat mindenkor a lassú lépés’ toppjában történik.
„Á llj !“ (Halt!) vezérszóra azon láb , melly épen kilépésre
emeltetett, a’ hátra levöhez huzatik , a’ nélkül tehát, hogy a’
lépést egészen végezné.
Az előre marsolás közben gyakorlandó „ fé l-jo b b és fél
b al !u (Halbrechts és halblinks!) fordulatokat illetőleg, a’ fenebbi §-ban foglalt magyarázatokra utalunk.

5. §. Húzódás vagy rézsút-iránybani menet.
A’ húzódás, előre- ’s egy úttal oldalt menet; t. i. az egye
nes irányból 45 foknyi szög alatt eltérő mozgalom.
Megkezdhető pedig helyből i s , inarskötbeo is.
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Első esetben, erre az értesítésre „Jobbra (balra) h u -z ó d j!4i
(Zieht euch — rechts, links!) az ujoncz oda fordítja fejé t, hova
a’ húzódás rendeltetett, és egyszersmind arra felé egy negyed,
azaz : egy féljobb vagy félbal fordulatot tesz.
Az „in -d u lj !“ (Marsch!) vezérszóra a’ menet, fordulat
által nyert — az egyenestől eltérő — irányban kezdetik; mi
pedig a' lábmozgást és lépés’ hoszszát illeti, ugyanazon szabá
lyok , mellyeket az egyenes marsnál említettünk, pontosan meg
tartatnak , minthogy a* rézsútirányt már az első értesítésre el
követett testfordulat által megnyertük.
Ha mars közben kell húzódni, akkor az oktató: „H u-ződj!44
(Zieht euch !), és azon pillanatban , midőn az ujoncz jobbra hú
zódásnál bal lá b át; balra húzódásnál ellenben , midőn jobb lá
bát földre teszi, azonnal: jobb-ra, (rechts) bal-ra, (links) vezé
nyel, mire a* katona rögtön, úgy mint a* helyből húzódásra — a*
vezérszóban említett oldal felé lő- és test-fordulatot csinál és az
uj rézsut irányban folyvást halad.
Húzódás közbeni Á llj!4‘ (Halt) >ezérszóra az ujoncz,
moczczanatlan megáll, a* nélkül hogy testét elfordítaná , és a*
következő parancsra \ á r , melly vagy: „ I n - d u lj! ” (Marsch!)
t. i. a’ húzódás tovább folyatására , >agy - Ar c z !*‘ (Front!)
annak megszüntetésére; melly utóbbi esetben bal sarkán fordu
latot tevén. az eredetivel párvonalos állásba igazodik, és fejét
egyenest előre veti.
Ellenben , ha megállítás nélkül kellene a* húzódásból egye
nes marsirányba átmenni, ekkor az oktató: „Egye-“ (Grad) ér
tesít, *s közvetlen e rre , azon pillanatban , midőn az ujoncz
balra húzódásnál a* bal , jobbra húzódásnál pedig jobb lábát
^ öldre teszi: ,,- u e s t! 44 (aus !) >ezényel, mire ez fejét ’s testét
húzódás előtti állásba fordítja , és egyenes irányban halad.
Tudni való, hogy a’ húzódás folyvást mind a’ három lépés
nemében megtörténhetik, tehát e* szerint is gyakoroltató.

6. §. Tisztelgések.
Miután az ujoncz az állásban , fordulatok és marsban ma
gának ügyességet szerzett, tanitassék a r r a , hogy mi módon
kellessék fegyver nélkül, rend és soron k ív ü l, a* szemközt ta 
lálkozó elöjárónak a* köteles tiszteletet megadni.
E* végre az oktató az újonc* elébe á ll, bal karját erőltetés
nélkül — könyöke a* testet érintvén — úgy emelteti ’s kezét
tenyerével arcz felé fordítva a* bal szem előtt akkép tartatja ,
hogy az egymáshoz kapcsolt ujjak* högyei a* csákó- vagy grá
nátos- süveg* szemernyét érintsék.
Ezen módra köteles a’ katona , minden előtte álló előjárónak a* tiszteletet megadni.
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Visszakozás vagy vissza állj tásuál a* bal kéz visszatér a*
test* oldalára, a’ nélkül hogy a’ test helyes állásából elmozdulna.
Mivel pedig az ujoncz kézemeléskor közönségesen fejével
is le szokott hajolni, azért tanítsa meg öt az oktató, hogy mi
dőn bal kezével a* szemernyö felé nyúlna, fejét is emelintse ,
de ne rögtön , hanem lassan.
Ezután az oktató ujoncza mellett elmegy *s megparancsol
ja neki, fejét amaz oldalra fordítani, a’ honnan jön , és midőn
három lépésre közelednék, a fennirt tisztelgést véghez vinni,
öt lassú föfordulással kisérni, és midőn három lépést túlhaladott
rajta, magát állásába vissza helyeztetni. Ez alkalommal arra
figyelinezzen az oktató , hogy az ujoncz , mikor kezét emeli és
fejét fordítja, vállait szabályszerű állásából el ne mozdítsa.
E’ módon köteles a’ katona, minden mellette elmenö elöjárókat megtisztelni.
Most már tanitassék arra is. miképen kell azt menetközben
véghez vinni.
E’ végett az oktató mintegy l z lépésre ujoncza előtt kissé
félre megáll, *s parancsolja neki hogy feléje menjen, és midőn
három lépésnyire közelit, az oktató felé fordított fővel, a fenn
irt tisztelkedést megtegye, és ha más három lépést rajta túlhala
dott, kezét a’ test mellett lebocsátja. Ezt tanítván, meg kell ma
gyarázni azujoncznak, hogy nem csak minden e lő ír ó t, ki
mellett elmegy , hanem minden őrt (strázsát) is e’ szerint meg
tisztelni köteles.
Ha az elöjáró menetközben van, *s nem magasb rangú egy
altisztnél, annak megtisztelése ugyanazon módra történik. Ha
ellenben az előjáró főtiszt, vagy még magasb rangú , és felkö
tött karddal van; akkor minden vele szembe találkozó katona,
három lépés távolságban feléje arczot csinálni (arczolni) és a’
tisztelgést megtenni köteles. Az előjáró tőle három lépést tovább
haladván, vissza állhat ’s útját folytathatja.
Ha a’ katona egyik kezében valamit visz, vagy a’ főtiszt
nincs kardosán, nem szükség arczot csinálni , hanem a’ szerint
mint az altiszteknél, elémenet közben a’ tiszteletet megadni.
Természetes, hogy ha a’ katona mindkét kezében valamit visz,
tisztelgés okáért balkezét semmikép föl nem emelheti; illy eset
ben te h á t, csupán az előjáró mellett elmenni, és illedelmesen
szemébe nézni, kötelessége.
Ha a’ katona az oltárszentséggel találkozik . három lépés
távolra arczot csinál, imádsághoz letérdel a* §. 11-ben előirt
módra, azon megjegyzéssel, hogy — fegyver nem lévén kezébe
— jobb kezét czombjához ereszti le.
Midőn a ’ katona csákó helyeit sipkával öltözött, vizelete
tisztelet-adáskor ugyanaz. csakhogy a helyett hogy kezét a
szemernyöhez emelné, sipkáját felül bal kezével megfogja, bal-

—
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oldalára levouja, és belsejével czombjához szoritja. — Azouban
ha sipkával és szuronyszijjal volna felöltözve, éppen úgy nyúl
bal kezével a’ sipka felé, mintha csákó volna fején.
A’ gránátosok vagy rohonczok, kik tábori sipkán kívül még
gyakorlati börsipkákkal is ellátvák , ha az utóbbival öltöztek,
csak úgy viseltetnek a’ tisztelkedés- megadásban, mintha csákó
>agy gránátossüveg volna fejőkön.

Második Szakasz.
O k tatás fe g y v e rre l.
Mihelyt a* katona az állásban, fordulatok- és marsban fegy
ver nélkül elegendő ügyességgel bír , adassék fegyver kezébe ,
é$ az azzal való oktatás vegye kezdetét.
Mi pedig azt illeti, hány ujonczot és miképen kell az okta
tásra együtt felállítani, ’s hogy legyenek felöltözve (adjustirozv a ): szinte azon rendeléseket kell tartan i, mellyek a fegyver
nélkül való oktatásnál elészahattak , hozzá tevén a z t, hogy az
ujoncz fegyverét miudenkor fülszegzett sznronvnyal (bagnéttal)
hordja , hogy szokjék igy fegyvere’ súlyához.
A’ katonának egyenkénti oktatása fegyverrel, következő
részekre oszlik :
1) Állás;
2) Fejvetések;
3) Testfordulatok ;
4) Mars v. m enet;
5) Fegyverfogások;
6) Tüzfogások , és
7) Tisztelkedések.

7. §. Állás fegyverrel.
Az oktató megparancsolja az ujoncznak, hogy magát ál
lásba helyezvén, a’ mint azt fegy>ernélkül megtanulta, bal kar
ját egyenest előre nyújtsa; azután vállára fekirányban egy fegy
vert tesz, és a’ tusa’ (puskaágy) megmarkolását következőkép
magyarázza.
A’ hüvelyk’első tagja a’tusalap-srófra, jő, a’ mutató ujj pedig
a’ tusa’ alsó kerekedése körül; mi által a’ két újnak hogyei egy
mást érintik , a’ többi ujjak úgy a’ mutató-ujhoz kapcsolják ,
hogy első tagjaik , ízeik — hasonlóul mint ezé is — a tusa bel
ső oldalán jól felfeküdjenek. Ha az ujoncz eképen a’ fegyvertu
sát kellően megfogta , az oktató kezét a’ tusával annyira lefelé
nyomja, hogy a’ fegyver%
bal oldalon majdnem függőleges hely-
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zetbe vagvis sulyirányba — tudniillik a* mennyire görbe ágya
zása megengedi — megálljon; a’ kar természetesen kinyújtva, a’
könyök se kifeszitve , se a’ testhez szorítva , a’ fegyver se k i ,
se be fordítva ne legyen , hanem váll és czombhoz kapcsolva
tartassék.
Majd észre fogja venni az oktató, hogy a' fegyver’ súlyához
még nem szokott ujoncz, eleintén állásából kifordul, bal vállát
leereszti, és hátraszegi , bal csípőjét behúzza és az egész test
nehézségét bal oldalra átereszti , 's a’ t. Azért tehát folyvást
kell az illy hibák’ megszüntetésén dolgozni, *s e’ végre a’
fegyvert több ízben az ujoncz’ kezéből ki\enni , állását igazítni,
és a’ fegyvert viszont kezébe adni. Továbbá folyvást szemügygyel tartasséka’ fegyver, és a' bal karnak helyes tartása , nehogy
a' könyök felhúzva és kifeszitve álljon , niellv hiba miatt a’ ka
tona rend és sorban több helyet foglal el . mint a’ test' szabad
mozdulására és a’ fegyverforgatásra okvetlen szükség; azonban
ha a' könyök igen ki van nyújtva, az előbbivel ellenkező követ
kezése szinte ártalmas és a’ legényre nézve fárasztó.
Legfoganatosabb eszköz , az ujonczot a’ bal kar’ helyes
tartására szoktatni, az , ha tőle követeltetik , a’ bal kart fegy
verrel is , csak úgy tartani, mint a’ jobb kart fegyver nélkül,
azaz : természetesen függve, se egészen kinyújtva , se erősen
behajtva vagy meggörbítve, hanem úgy, hogy ha az oktató
fegyvert ád kezébe, épen azon helyen maradjon a’ czomb mel
lett, a’ mellyen annakelőtte volt a’ fegyver’ átvétele előtt.
Minthogy az állás fegyverrel, kezdetben az ujonczra nézve
f á r a s z t ó , azért tehát az oktató tanítsa legott a’ következő ,
kisebb mértékben fárasztó fegyverfogásokra. Tudniillik, a’ fegy
vernek v á 1 I - r a (Kolben hoch) , k a r - r a (In Arm) , s u 1 yb a (In die Balance) és 1 á b - h o z (beim Fuss) hordására.
Az első fogásnak végbe vitelére, az oktató „Váll-ra !w
(Kolben-hoch!) vezényel, mire az ujoncz , fegyverét sulyirános
vagyis függőleges állásában kissé fölemeli, és egyszersmind a*
fegyvertusát bal kezével egyenest előre taszítja. Az elökar
majdnem fekirányilag áll, a’ fegyver’ föderugója pedig a’ vállpereczet éri, és a’ puska, a’ mennyire lehet, egyensúlyban nyug
szik a’ vállon. A’ könyök se kifeszitve, se pedig a’ testhez szo
rítva ne legyen , és a’ fegyver elölről tekintve, az egyenes vo
naltól jobbra vagy halra el ne térjen.
Helyreállásra „Ig a - z o d j! • (Bicht - euch !) parancsoltatik ,
mire a’ tusa bal kézzel levonatik , és a’ fegyver ismét sulyirányos (függőleges) állásába oldalra hozatik.
A’ fegyvert karra hordani, az oktató: „ K a r - r a ! “ (In
Arm !) vezényel (commandiroz), mire a’ jobbjelőkar röviden , a ’
test mellett a’ fegyver’nyakához ny ú l. egyszersmind a ’ fegyver
sulyirányban (függőlegesen) annyira fölemeltetik és előre boza-
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tik, a mennyi szükséges arra. hogy a jobb kéz ujjaival a’ tusa'
nyakát megfoghassa. Abban a’ pillanatban, midőn a’ jobb kéz a’
fegyver’ nyakát megmarkolja, a’ balkéz elhagyja a’ tusát és
elökarjával a’ jobbikra tevődik. A’ balkéz-hüvelyk’ első tagja
(íze) a’ kabátúj belső varrására jő , a’ többi négy ujj pedig egy
máshoz kapcsolva a’ jobb előkarou rézsut lefelé, és a’ fegyver a
kalapács’ közbeujárultával a’ jobb előkarra nehezül.
Visszaállításra „Iga-zodj lu (Rieht euch !) vezen yeltelik ;
mire a bal kéz gvorsan és közel a* testhez lebocsátatik; a’ tusá
nak kerekedését körülfogja , és mind a ’ fegyver mind az ujjak
abba a’ helyzetbe hozatnak , melly a’ fegyverhordásra elöiratott.
E’ közben a’jobb kéz is elhagyja a’ fegyvernyakát és a’ test mel
lett gyorsan a ’ jobb oldalra visszatér.
A’ fegyvert súlyba >agy sulyegyenbe hordani, vezényeltetik : „Suly-ba !“ (In die Balance!); e’ vezérszóra a’ jobb kar
gyorsan és közel a' testhez fölfelé nyúl, kezé>el, a’ bal vállal
egyen magasságban a’ fegyvert megragadja, azt balkézzel együtt
fel a’ test elejébe hozza — e’ közben a’ zár kirelé és a’ cső jobb
oldal felé esik, azután a’ hal kéz elhagyja a’ tusát és a test olda
lára visszatér. Már most a’ jobb kéz , természetesen kinyújtott
karral a* fegyvert jobb oldalra leviszi, úgy hogy a zár oldalt és
a’ cső hátrafelé nézzen . ’s kezében addig lefelé csúsztatja , mig
a' közép karikán felül a hüvelyk, mutató és középujj azt megfog
hatják . a’ többi ujjak pedig az ágyon feküsznek. Egyszersmind
a’ tusa is kissé hátra nyomatik , úgy hogy széle egy irányba jöj
jön a* sarok’ külső kikerekedésével. és mintegy ‘2 hüvelyknyire
elálljon a’ földtől.
A* fegyver súlyba hordoztatik , futás és ugráskor , árkok
\agy gödrökön áthaladás és hegyek’ megmászása alkalmával;
továbbá a’ házban , folyosón vagy lépcsőkön.
A’ fegyvert súlyból ismét bal oldalra felhozni, az oktató :
„Vóll-hoz !“ (Schultert!) vezényel , mire a’ fegyver jobb
kézzel közel a’ testhez, röviden — és a’ nélkül, hogy a’ könyök
kifeszitetnék — függőleges (sulyirányos) helyzetben a’ baloldal
ra fölemeltetik, és bal kézzel a’ tusánál megniarkoltatik, azután
a’ jobb kéz tüstént szabályos helyzetébe a’ test’ oldalára vissza
tér. Hogy a’ fegyver könnyebben bal oldalra fölemeltethessék ,
az újonezot meg kell rá tanitni, hogy azt azon pillanatban , mi
dőn a’ test’ közepe előtt vagyon, kezében parányit fellökje ,
annyira, hogy midőn a' fegyver bal kézbe átadatik, a ’jobb kéz
egyen magasban legyen a’ bal vállal.
A fegyvert lábhoz letenni, az oktató :
„Láh-hoz !u (Beim Fuss !) vezényel, mire a
e»c~
szén a’ fenirt módra előbb súlyba (in die Balance) vételik>. azutánjpedig közvetlen úgy a* földre tétetik , hogy a tu&ahögy es
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a* jobb lábújhegyei egyen vonalban , a* cső pedig válthoz szo
rítva álljon. Ha a’ föld nedves, a’ fegyvert a’ helyett, hogy láb
mellé tétetnék, rá is lehet tenni.
A’ fegyvert ismét baloldalra felvenni:
„V áll-hoz!“ (Schultert!) vezényeltetik. ’s ugyanazon mód—
rg , mint a’ súlyból vállozz-nál (In der Balance-ból Schultert),
a ’ fegyvert fölemelni ’s rendes helyzetébe bal oldalra kell hozni.
A’ fegyvert súlyból lábhoz! (In der Balance-ból Beim Fuss)
venni, a’ „ lá b -h o z !“ (Beim Fuss!) vezérszóra, az a ’ jobb láb
högye mellé , mint fönebb elóadatott, letétetik.
Lábtól súlyba (Beim Fuss-ból in die Balance) pedig a’ „Súly
b a ! “ (In die Balance!) ezen a' fegyvert kissé fölemelni és a
tusa’ hegyét a’ sarokkal egy irányba hátra kell nyomni.
Mind fegyverfogásoknál leginkább arra kell figyelmezni,
hogy az újoncz vállait soha el ne fordítsa, ’s általában rendes
állásából el ne mozduljon.
Ha még e* könnyebbitésen kivúl, t. i. a’ fegyvernek vállra,
karba, vagy lábhoz tartása által, az oktató az újoncznak töké
letes pihenéstakar engedni, akkor „ Pi he nj !“ (R uht!) vezényel,
mire csupán bal sarkkal folyvást helyt maradjon, különben pe
dig kénye szerint mozognia szabad.
Visszaállításra „Yigy - azz !u (Habt A cht!) vezényeltetik ,
’s erre gyorsan helyes állásba igazodni, és a’ fegyvert a’ „Pi
henj“ (Ruht!) parancs előtti tartásba kell venni.

8. §. F e j r e t é s e k .
Fegyveresen ugyanazon módra történik , mint ez fölebb a*
2. §-ben fegyver nélkül tanitatott.

í). §. T e s t f o r d u l a t o k .
Ezek is ugyanazon elvek és vezérszavak szerint történnek,
mellyek a’ 3. $-ben fegyver nélkül állapitattak.
A’ fordulatnak illő végzésén, és annak végbevitele után jó
állásba helyeztetésén kívül, az oktató arra is fordítsa figyelmét,
hogy az újoncz változott (schultert) fegyverrel fordulván , fegy
verét fordulatközben váll és czomb mellett ingatlan tartsa. —
Hogy pedig a* újoncz ezt könnyebben megtehesse, tanitassék
egész fordulatnál „ jo b b ra , b a l r a ! “ (rechts, links!) vezérszóra,
töltényét szabályszerúleg megmarkolni, egyszersmind a’ fegy
vert bal kézzel kissé be, azaz: csövei test felé fordítni, nii által
a ’ tusát előkarjával a’ csipőhez szoríthatja, és a’ fegyver’ ingásának fordulatkor elejét veheti. — Az ezt követő „ a t !“ (um !)
vezérszóra a’ fordulatot szabály szerint meg kell tenni, és a’
fegyvert rendes helyzetébe azonnal visszahozni.

K' segély elmarad a’ „ le ljo b b v. fe lb a l!4* (halbrechts vagy
halblinks) fordulatkor, mivel az ingatás kisebb mértékben érez
hető, és azért nem is szükséges.
Ha az ujoncz katona fegyverét „v allra !tt (Kolben hoch!) tartja
és félfordulat’ végbevitelére vezényeltetik , szükséges a’ tusát
kissé lefelé nyomni, és fordulat után a’ fegyvert ismét rendes
helyzetébe vissza állítani. Azonban ha egész fordulatra parancsoltatnék , akkor . j o b b r a , vagy b a lra !u (rechts , links!)
vezérszóra a’ töltényt megfogja és a’ fegyvert aképen meghúzza,
miként a’ v á 11o z o 11 fegyverrel magyaráztatott; ,,at*fc (um !)
vezérszóra a’ fordulatot rendesen megteszi, s utána közvetlen
megint „v á 11 r a“ (Kolben hoch) vétetik.
A’ fegyver k a r b a vagy s ú l y b a lévén, nem lehet egész ,
hanem csupán félfordulatokat véghez vinni.
10*

§. F e g y v e r r e l !

menet.

Azon szabályokhoz, mellyek a ’ 4. és 8. S-ben fegyver
nélküli menet alkalmával előirattak , itt még ez tétetik hozza,
hogy szoktattassék az ujoncz menet közben fegyverét mindig
rendes helyzetben tartani.
MikorV menet meghúzott (vállozott) fegyverrel vezényelte
tik, annak folyvást sulyirányos állásában kell m aradni, mivégre
az elökarral inkább a’ csipőhez , mint a* czombhoz szoritassék.
Ennek könnyebb! léséért a’ fegyvert, csőjével keveset befelé
kell fordítni, aképen mint a’ 9. f-b en egész fordulatkor magya
ráztatott; de mihelyt ,.a llj !u (Halt!) parancsra a menet meg
szűnik, azonnal a fegyvert is szabályos állásába vissza kell
igazitni; mire az oktató szorgalommal vigyázzon.
Továbbá tanilassék az ujoncz, v á l l r a , k a r r a és s ú l y b a
(Kolben hoch, In Arm, és In die Balance) fogásokat menésköz
ben is végbe vinni, a’ nélkül, hogy az egyenes marsirányt, vagy
av lépés toppot (taktust) elvesztené.
E’ fegyverhordás-módok’ elsöbbike a ’ katonára nézve leg
kényelmesebb , annál inkább , mivel meg van engedve , hogy
egyszersmind jobb kezét természetesen lógassa, mig ellenb n
vállozott vagy meghúzott fegyverreli menetnél, a’ jobb kéznek
folyvást szabályos állásban kell maradni.
Ez engedetem a’ jobb karmozgatásra , a ’ v á 11 r a i me
netnél ne vétessék ugv, hogy vagy s z e r t e l e n lógatásra , vagy
feszes, szabályokra szorított mozdulásra elfajulna , hanem te
kintessék csupán könnyebitésre szolgáló eszközül, s e szerint
tehát szabad és fesztelen menet’ segélyéül.
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11. §. F e g y v e r f o g a s o k .
A* fegyverfogások nem csak egyes katonák», de egész osz
tályokkal — egy zászlóalj (bataillon) nagyságáig — sót némelly
alkalommal, p o. szemlekor, egész ezred által is, egyszerre
vitetnek végbe.
Végbe vitelük vezérszóra történik , még pedig mindenkor
közvetlen az utolsó , éles hangon ejtett , szó 'agy tagra.
Minden fogás több fogtából (teinpóbul) áll.
A' fegyverfogások’ tanítására , az oktató mintegy három
'ag y négy lépést előre és kissé jobbra az ujoncztól foglal helyet,
és minden tem pót, mellyet elébb megmagyarázni és megmutatni
köteles, az ujonczczal utánoztat; e’ miatt nem is szükség a’ ve
zérszót első oktatásnál élesen kiejteni.
Mivel azonban minden tempó több fogásból alakult, azért
a’ következő leírásban is e’ fogások, nagyobb felvilágosítás
o k áé rt, fekvövonal ( —) által jegyeztettek meg , és k e z d e t b e n
az u j o n c z is e’ szerint tanitassék, t. i. mint 'annak sorra fel—
taglalva, és „egy, kettő"4, (Eins, Zwei) elöszámlálással. Ez előszámlálást eleve lassan , aztán mindig sebesebben kell folytatni ,
mindaddig, inig a’ kívánt gyorsaság benne el nem éretett; azaz;
mig minden tempó úgy szólva egy fogásban meg nem történik ;
ezt elérve , egészen elmarad az előszámlálás és a’ fegyverfogás
végbevitele egyszerre , az éles hangon ejtett vezérszóra törté
nik meg.
Minden egyes tempó (fogás) után , az oktató szorgalommal
kiigazítja a' hibákat, és szüntelen azon \an, hogy soha az ujoncz
rendes testállását valamikép el ne fordítsa.
Ha egy fogás roszul vitetett végbe, az oktató „vissza
kozz !“ (Herstellt euch!) vezényel, mire az ujoncz ism ét, az
utolsó fogás végbevitele előtti helyzetbe vissza áll.
Már az 1. §-ben mondatott, hogy mindenféle kikelésnél
(rukkolásnál) a’ katona öltözetére nézve megvizsgáltassék ; itt
pedig mégaz említetik, hogy fegyverrel való kikelésnél a’ lőszer
— Rüstung — és fegyverek’ állapotja is vizsgálat alá vétessék.
E’ vizsgálat rendszerint minden kikelés előtt a’ laktanya
udvarában vagy egyéb alkalmas szabad téren történik. A’ vizs
gáló utána l á t , hogy valahányszor a’ katona gyakorlásra vagy
más szolgálatra kikel, kirukkol — mellyben fegyvertöltésre pa
rancsolatot kaphat — a’ patrontás-födél mindig kinyitva , és a’
posztócsöcs’s fapatron . avagy a’ kiosztott vak- vagy golyós
töltények tele számmal meglegyenek.
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A’ g y a k o rló dtigacs (Exerzierpropf)" vagy poutócsőcs
egy másfél hüvelyk hosszú , és fél hüvelyknyi vastag hengerke
összetekert posztóból, inellv gyakorlatnál a esőbe tétetik, hogy
általa a* farcsavar koptatástól megúvassék. E’ posztócsőcs kö
zepében darabocska ón vagyon , inellv arra szolgál, hogy a'
fegyvercsobe könnyebben bele eshessen , és onnan szintolly ha
mar kivehető legyen. A’ dugónak két végei keményen öszszetekert posztószélekkel befoglalvák, hogy e’ szerint engedékenyebb
lévén , a’ csőt — bármilly erősen vettessék bele a' töltővessző .
— megrongálástól őrizze.
A’ fapatronok (töltények) hosszaságukra nézve a’ golyós töl
tényhez hasonlók , karimájok lefaragtassék , hogy a’ csőt ne sért
sék. Minden ujoncz három efféle patronnal ellátva legyen.
A’ felkészulet és töltőszer’ megnézegetése után vizsgáltatik
a fegyver. Ennek vizsgálata pedig kétféle, t. i. külső és belső.
A' belső vizsgálat a’ csőt illeti . hogy nem rozsdás-e? és a
közönséges szabály szerint töltetlen—
é ? *agy, ha arról rendelés
adatott volna . meg \an-e töltve ?
Belső vizsgálat után. gyakorlatra kikeléskor, a posztódu
gót csőbe kell ereszteni és a’ szuronyt feltenni. Soha sem szabad
a’ szuronyt házban vagy folyosón feltenni, hanem mindenkor csak
szabad ég alatt* úgymint laktanyában az udvaron, akkor is csak
parancsszóra , hogy valaki véletlenül általa meg ne sértessék
vagy a' ház’ falai és boltozatja ne rongáltassanak.
A’ fegyvernek külső vizsgálata meggyőződésül szolgál arra ,
hogy tiszta és hibátlan-e ? a’ kalapács nyugületben és szorosan
le van-e csavarolva. a’ zár’járása pedig könnyü-e ? a' zárcsava
rok nincsenek-e elcserélve? továbbá m eg\an-e, gyakorlatra
kelés vagy rukkolásnál , a’ serpenyben fog alatt egy kis bőrsod
rony ? töltött fegyvereknél pedig a’ gyutacs serpenyben van-e?
Berukkolás (bekelés) után szinte megvizsgáltatnak a’ fegy
verek.
Egyelőre a szuronyt le kell venni . aztán a posztódugót a
csőből kirázni és a ’ patrontásba tenni. Ha pedig tüzbeni gyakor
lástól történik a’ berukkolás, meg kell nézni, nincs-e vagy egy
fegyver, melly el-nem-sült legyen, s’ annak töltését körömvassal
felvigyázat alatt ki kell huzni. Ennekutána a’ legénység szétmenetre (Abtreten) értesítő parancscsal elbocsátntik s’ kiki fegy
vere* kalapácsát a’ fogra nyugületbe leereszti.
Mivel tehát a* mondottak szerint mindenféle rukkolás fegy
vervizsgálattal veszi kezdetét, ez okból az újonczot is e* fogá
sokra legelébb szükség tanitni. Erre pedig vállozott fegyver
rel, föl nem tett szuronynyal jelenjen meg
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I. A’ fegyvernek belső vizsgálata.
„Vizsgáld a ’
töl-tést !“
(Zur Visitirung der —
Ladung !)

E ’ vezérszóra a ’ fegyver függőleges vagy
súlyirányos állásában , a’ nélkül hogy elfordí
tan ék , kévéssé előre löketik, egyszersmind a ’
jobb kar közel a’ test mellett eléhozatik , és a’
fegyver’ nyaka megmarkoltatik , — a’ bal kéz
elhagyja a’ tu sá t, közel a’ fegyverhez egye
nest fölfelé nyúl, és a’ fegyvert az első kari
kánál éppen e’ felett megfogja ; könyöke meg
marad fesztelen állásban, se a’ fegyverhez szo
rítva , se eltávolitva — már most bal kézzel a’
fegyver bal oldalra letétetik , úgy hogy a’ tu
sa’ kikerekitése bal lába’ högyével egy irány
ban, lapja pedig az előlábbal pórvonalba ’s hoz
zá fektetve legyen ; a’ középkarika körülbelől
a ’ kabát’ utolsó gomb ánál, a ’ fegyver pedig a ’
töltővesszővel a’ test felé fordítva maradjon.A’
bal k é z , kinyújtott k a rra l, tartja a’ földre
eresztett fegyvert, az első karikán felül, a’ hü
velyk- és mutató-ujj által képzett villában ,
melJy utóbbi rézsut a ’ fegyvercsőn áll, a’ többi
ujjak hozzá kapcsolvák ’s a’ fegyvert a' test felé
nyomják. Mig a’ bal kéz a’ fegyvert lehozza, az
alatt a’ jobb kéz annak nyakát kiereszti és a ’
töltővesszőt hüvelyk-és mutató-ujjal úgy meg
fogja , hogy a’ hüvelyk annak hosszában , a
meggörbített mutató-ujj pedig egész középtagízével a’ töltőxessző' bevágásán feküdjön; a
többi ujjak pedig a’ mutató-újjhoz kapcsoltas
sanak.
Nedves téren meg van engedve, a’ tusát
bal láb mellé tevés helyett, arra reá tenni;
hasonlókép az 5 láb ’s 3 hüvelyknél kissebb
katonák , a’ fegyvert ne éppen szorosan a bal
láb mögé tegyék, hanem azt annyira oldalt
taszíthatják , inig a ’ cső’ torkolatja körülbelül
egyen magasba jön az állal, mivel külömben
a’ következő tempók v. fogásokban nehezen
tehetnék a’ töltőveszszőt csőbe.
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A’ töltővessző annyira kihűzatik a’ rés
„Vesszőt a’
ből , mennyire a’ kar é r i, mi által egy közép
cső-be!“
(Ladstock in termetű legénynek kéztőve a’ szuronyhegygyel egyen magasra jön ; — erre a’ kéz gyor
Lauf!)
san a’ töltővesszőn lecsúszik, és azt a’ torkola
ton felül egész kézzel megmarkolja, — a’ rés
ből tökéletesen kihúzza , — a’ torkolatba te
szi , és a’ kissé tágult markon keresztül a*
csőbe lassanként lecsúsztatja , nehogy erősen
a’ farcsavarra essen, ’s azt megsértse. Minek
utána a’ töltővessző fennirt módra a’ csőbe bocsátatott, a’ jobb kéz azt torkolatjánál úgy
me£f°gja > hogy a’ hüvelyk jobbrul oldalt fel
támasztva , hegyével pedig a’ torkolattal
egyen magasban álljon.
Az oktató vagy általában a’ vizsgáló most
utána néz , váljon a ’ fegyverek szabály szerint
tőltetlenek-e, vagy eleve vett parancsolat kö
vetkeztében már megtöltvék ? Amazt megis
merhetni , ha a’ tültövesszö csak fél ujnyira
kiáll a’ torkolatból és emelés- ’s eleresztéskor
hangosan fölüt; ellenben töltött fegyvereknél
a’ töltővessző harmadfél hüvelyknyire k iá ll,
és leeresztéskor tompa hangot ád.
„Vesszőt
A' töltővessző hüvelyk- és görbített mur e jts d !u
tató-ujjal ismét megfogatik , — egész hossza
(Versorgt den ságában a' csőből kirántatik , és kinyújtott
Ladstock !) karral ’s tele marokkal, a* közepénél kevéssel
alább megfogatik; a'szem pedig egy pillan
tást vet a ’ töltsér’ karikára — ebbe már most
a’ töltővessző bele tétetik , a’ résbe beeresztetik , ’s végre hüvelyk- és mutató-ujj segít
ségével tökéletesen bele helyeztetik ; ennekutána a* jobb kéz hasonló módra m in ta'„v ész
t ő t eső b e | u (Ladstock in Lauf!) fogásnál a'
torkolatot megfogja.
A’ fegyver bal kézzel annyira emeltetik ,
„ V áll-hoz!“
(Schultert!) mig erre a’ vállon felül mintegy a bal szem
mel egyen magasba jön , egyúttal a’ jobb kéz
elhagyja a’ torkolatot, és a’ fegyvernyakát
megfogja . mi meglevén a’ fegyver’ súlya jobb
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kézbe át-száll, — a’ bal kéz mostani helyze
tét elhagyja és a’ tusát szabályszerint meg
fogja , — a’ jobbkéz kibocsátja a fegyvert és
rögtön a’ test mellett oldalra visszatér.
11. A‘ fegyvernek külső vixs^álata.
„Add át a'
A fegyver , függőleges állásában , a’ nél
fe z y -v e rt!“
(Uebergebt kül hogy fölemeltetnék, bal kézzel keveset
das Gewehr!) jobbra fordittatik , úgyhogy a' zárlap előre,
a’ cső pedig jobbra nézzen , ’s e’ szerint a’
kalapács hegye a’ test felé álljon. Egyidejűleg
e’ fordítással, függőleges állásába a’ bal czomb
elébe taszitutik , hogy a' tusa' kerekedése en
nek közepe előtt álljon , és azután a' tusainak
jobb kézzel inegmarkoltatik.
Ez állásban a' katona mindaddig megma
rad , inig az előjáró fegy\ erét el nem veszi,
mire azt sebesen elereszti, és kezét oldalra
hozza.
A' vizsgáló iiieguézi, a' fegyver rendesen
meg van-e tisztitva , a’ kalapács nvugületben
van-e, könnyü-e a' zárnak járása ? ’s a’ t.
Továbbá, töltött fegyvereken a* gyutacs serpenyben van-e, mit a' serpeny-alul kiálló sod
ronyon megismerhetni.
Ha a' katonának fegyvere \isszaadatik ,
azt legottan jobb kézzel a' tusa' nyakán, bal
kézzel pedig a' tusán megfogja , és más vezér
szó nélkül tüstént bal oldalra vállozott (schul
tert) állásba viszi j ezután pedig a’ jobb kéz
rendes helyzetébe visszatér.
Midőn kirukkolás- ’s őrdiszletnél (Wachparade) vagy más alkalommal egész osztályok
fegyver- átadásra vezényeltetnek ; akkor
minden legény, kinek fegyvere megvisgáltato tt, azt lennirt módon legott bal oldalra hoz
za ; a' többi nem vizsgált katonák pedig azt
„V áll-hoz !*1 (Schultert!) vezérszóra teszik,
mire a' fegyver bal oldali helyzetébe vim ahozatik — és a’ jobb kéz a’ fest mellett, helyére
visszatér.
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III. Szuronyt feltenni és levenni.
A' szurony hely ben feltevésére a* fegyver
„Szuronyt
hasonló módon mint a’ ,töltés-vizsgálatnál‘ a’
tű zz !•
(Pflanzt das — bal láb’ hügye mellé letétetik , — erre a’ jobb
Bajonett l) kar akként meghajlik , hogy a* kéz a' szurony’
markolatja felé legyen irányozva ; a’ fegy
ver a’ jobb kar’ hajlásába ejtetik ’s keve
set a* test felé nyomatik , mire okvetlen for
dulás által tusája kikerekitésén úgy megfor
dul , hogy a' zár kifelé , a’ cső pedig jobbfelé
nézzen; — az alatt mig a* bal kéz a ’ szuronyto
kot megfogja és kissé előre húzza, a* jobbik
a’ szuronyt markolatjánál fogva tokjából ki
húzza ’s eléhozás közben hegyével fölfelé for
dítja. Mihelyt a’ szurony tokjából ki van
húzva , a’ bal kéz azonnal a’ fegyvert az első
karikán felül megfogja , és amaz állásba iga
zítja , mint a’ töltés-vizsgálatnál. Már most a'
jobb kéz akkép teszi fel a szuronyt a’ csőre ,
hogy a* duzzadat’ legmagasb része éppen a’
szurony fölibe essék. Ha illykép a* szurony
addig lefelé nyomatik . mig vágásába becsap
a’ rugó, úgy a szurony fel 'a n téve— Ezekután
a’ fegyver , egyéb parancs nélkül . ugyanazon
módra válloztatik , mint a’ töltés-vizsgálat’
bevégzése után.
Ha mars közben kellene a szuronyt fel
„Szuronyt
rejtsd !** tenni, a’ fegyver ugyanazon módra, m inta'
(Versorgt das helyben feltevéskor, baloldalra vétetik, csak
— Bajonett !) hogy le nem tétetik a’ földre, hanem valami
3 hüvelyknyire emelve tartalik , és a’ tusa
kissé hátra felé nyomatik.
A’ szurony helyben-le> ételére a’ fegyver
hasonló módon , mint feltevéskor, a’ bal láb’
högye mögé hozatik, — a’ jobb kéz a szu
rony’ markolatját megfogja, ’s azt a csőröl
leemeli, melly alkalommal közép és mutató
ujjal a’ rugót kissé megnyomja, és a neki tá
masztott hüvelyk által a* ellennyomást esi-
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közli, — erre a fegyver a’ jobb kar’ hajlásába ejtetik , balkézzel a’ szuronytok eléhuzatik és a’ szurony belé tétetik — a’ fegyver és
a’ kezek ugyan azon helyzetbe, mint a’ puskavessző bedugásakor a’ töltés-vizsgálatnál, ho
zatnak — ’s ezek után egy be válloztatik.
Marsközben szurony-levevésre a’ fegyv ert
mint a’ szuronytüzésnéli marsban, bal oldalra
le kell hozni, — a’ szurony t jobb kézzel a’
csőröl levenni, eltenni, és aztán a’ fegyvert
vállozni.
Ezek a' fogások, i. i. töltésvizsgálat, szuronytúzés és bedugás, mint már e’ szakasz' elején mondatott, minden k i-é s
berukkolásnál végbevitetnek. Hogy pedig az egymást közvetlen
kővető fogásoknál ne legyen szükség a* fegyvert hol változni,
hol megint bal oldalra levenni, szabályul iratik, hogy: Vala
hányszor a' megvizsgálandó osztály vállozott fegyverrel, de fel
nem szegzett szuronynyal összeállott, commandiroztassék :
„Vizsgáld a’ tö l- te s t!“ (Zur Visitirung d e r — Ladung!)
„Vesszőt a’ cső-be !“ (Ladstock in — Lauf!) és a’ vizsgálás
megtörténvén : „Vesszőt r e jts d !w (Versorgt den -- Ladstock ! )
azután gyakorlatra rukkoláskor „Markold a’ duga-csot !** (Er
greift den — Pfropf!); mire a’ jobb kéz közel a’ testhez hátra
hajlik, a’ patrontás’ fődét megfordított kézzel feltaszitja, a’ ben
ne levő posztódugót hüvelyk, mutató és közép-újjal megfogja,
eléhozza, és a’ fegyvertorkolattal egyen magasba akként tartja,
hogy az ujjak' közép tagjai a' csőt könnyűden érjék.
A* vizsgáló most figyelmez, hogy a’ posztódugacs minden
katona kezében meglegyen, ’s parancsolja: „Dugacsot cső-be!“
(Pfropf in — Lauf!), mire kiki jobb könyökét kissé fölemelvén
a ’ posztódugót a’ csőbe bebocsátja és jobb kézzel abba a’ hely
zetbe visszatér, melly a’ puskavessző' bedugása után leíratott.
Most már commandiroztatik : „Szuronyt tű z z !“ (Pflanzt das —
Bajonett!) és miután a’ fegyverek változtattak, azok kivüleg
is megvizsgáltatnak „Add át a’ fe g y -v e rt!“ (Uebergebt das —
Gewehr!) parancsra.
Ha nem gyakorlatra, hanem más egyéb szolgálatra, törté
nik a’ kirukkoíás, akkor közvetlen a’ „vesszőt rejtsd !* (Ver
sorgt den — Ladstock ’) után , parancsolni k ell; „Szuronyt
tűzz !a (Pflanzt das — Bajonett!)

Bek elés után következőleg történik a vizsgáin*.
A* vizsgáló parancsol:
„Szuronyt r e j t s d !“ (Versorgt das — Bajonett!) és a’ kö
zönséges gyakorlatról bekeléskor , közvetlen erre (tehát még
minekelőtte a’ fegyverek a’ szurony' levétele után változtattak
volna): „Rejtsd a* d u g a-c so t!“ (Versorgt den — Pfropf!) mire
minden legény fegyverét bal kézzel balrul fölemeli és csővel le
felé fordítja, a' posztódugacsot kezébe csúsztatja , a’ patrontásba beleteszi, azután fegyverét és kezeit ugyanazon állásba
hozza, melly a’ belső vizsgálatra, eléiratott. Ennekutána e*
parancs : „Vesszőt a' cső-be ! (Ladstock in — Lauf!) meggyözödtet, ki- van-e szedve valóban a' dugó a' csőből . azután
„Rejtsd a’ d u g a -e so t!“ (Versorgt den — Ladslock !) ’s végre
„V ál-lozz!“ (Schultert!) és a* szétosztásra való rendelés O szolj
(Abtreten) szó által.
Tűzben Iődözéstől berukkolván a „Szuronyt rejtsd!44(Ver
sorgt das — Bajonett!) után közvetlen „Vesszőt cső -b e!“ (Lad
stock in Lauf!) kell commandirozni. És ha a* vizsgáló meggyő
ződött, hogy a' fegyverek mind töltetlenek, vagy a’ tölt\e
találtakat az osztály' arcza előtt felvigyázat alatt kihúzatta,
„Vesszőt rejtsd !“ (Versorgt den Ladstock !) vezényel , az
után a’ legénység vállozásra és szétmenésre utaltatik.
Mihelyt a' legénység „Oszolj- (Abtreten) parancsszó által
szétbocsáttatott, kiki fegyvere* kalapácsát nyugületbe ereszsze.
Commandó
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IV. Tisztelgés és változás. (Praesen
tiri és Schultert.)
A fegyverrel! tisztelgés . szinte mint a*
„Tiszte-lepj!*
(Praesentirt) változás is három fogásban történik , mellyekből az első közvetlen a’ kimondott vezérszó
u t o l s ó tagjára végbe vitetik, a’ más kettő
i pedig gyors lépés-topp-sebességgel követik
egymást.
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1.

Mint „Add át a’ fegyvert!“ (Uebergebt das Gewehr.)

2.

A' nélkül hogy a' fegyver fölemelletnék , vagy függőleges állásából elmozditatnék , elhagyja a bal kéz a
tusát és a’ fegyver mellett fölfelé nyúl
ván, ezt akkép fogja-meg, hogy a kis
ujj a’ föderugó’ meghajlását é rje , a’
többi hozzá kapcsolt ujjak hegyeikkel
a’ tusa’ széléhez ragaszkodjanak, és a’
hüvelyk belöl a’ csőn feltámasztassék.
A’ könyök a’ test mellett és a’ fegy ver’
súlya jobb kézben van.
A’ fegyver a’ testtől el nem távolitva , függőleges állásában levonatik,
s egyszersmind ollyképen forditatik
meg, hogy a’ fegyverszij előre nézzen ,
és a’ kalapács’ emeltyűje a csípő vé
konyát érintse. A’ fegyver’ súlya bal
kézben nyugszik , mellynek helyzete
ugyanaz marad, mint a ’ második fogás
ban. A’ jobb kéz pedig a ’ fogáskanyar
alatt úgy átfogja a’ fegyver’nyakát,
hogy a’ hüvelyk hátrafelé, a’ többi
ujjak előre és hegyeikkel félszegesen
lefelé akkép feküdjenek , hogy a’ mu
tató’ felső ize szorosan a’ kanyar alatt
legyen , a’ kiss-ujj’ högye pedig az
ernyőcsavart érje, és az ujjak egymás
hoz kapcsolva legyenek. Egyidejűleg
a’ jobb láb is annyira hátrahúzatik ,
hogy az előláb a’ bal sarkot érje. A’
test’ nehézsége a bal lábon fekszik.
Az tijoncznak meg kell magya
rázni . hogy a ’ tisztelgés (Praesentirozás) a' tisztelkedésnek azon neme,
mellyel ö minden Generalis, Stabalis(kar) és fő-tiszt urnák tartozik. Erről
a' $. ló-ben bővebb értesítés leend.

3.
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„V ál-lozz !“
(Schultert!)

1.

Fegyver és kezek azon helyzetbe
hozatnak, mint a’ tisztelgés’ második
fogásánál ’s egyúttal a ’ jobb láb is
rendes helyére eléhúzatik.
A’ fegyver egyenes állásban, tu
sával a’ testtől el nem térve , bal ol
dalra hozatik. A’ jobb kéz ez esetben
a’ fegyvernyakát könnyűden tartja ,
mig a’ bal gyorsan lesiet és a’ tusát
szabály szerint megragadja.
A’ jobb előkar a’ test mellett se
besen oldalra visszatér, és a’ fegyver
szabályos állásba a’ váll és csipőhez
húzatik.

2.

3.

V. Imához, és visszaállás*
E’ fegyverfogás, szintúgy mint a’ két kö
vetkező, mindenkor a’ „lábhoz“ (Beim Fuss)
állásból történik-m eg; azért tehát, ha az
újoncz azt máskép hordaná , utaltassák azt
„ Im á-h o z! M elébb lábhoz venni.
A" jobb lá b , miként a’ tisztelgés' harma
(Stellt euch
zum Cehet!) dik fogásában , hátra húzatik, és egyszer
smind a’ bal kéz a' tisztelgés’ elvei szerint, a'
csákó’ szemernyőjéhez fölemeltetik.
A’ bal kéz az ernyőtől sebesen az oldalra,
„Visszakozz!“
(Herstellt euch és a’ hátravont láb helyes állásába visszahe
vom Gebet!) lyeztetnek.

VI. Imához térdelni és fölkelni.
„ Imához tér
Erre mind a két lábfej vagy előláb gyor
d elj ! “
san összetétetik ; — aztán a ’ jobb láb ’s vele
(Kniet nieder együtt a’ felső test is azonnal hátra vétetik,
zum Gebet!) és a’ katona jobb térdére leereszkedik. A’ fegy
ver függőleges állásban helyén marad , első
karikájánál fogva a ’jobb kézzel megmarkolva.
A’ bal lábhögy egyenesen előre néz és a’ láb
szár függőlegesen földre állítva. Hasonlóan
áll a’ jobb láb* czombja is, lábhögye pedig
földhez van támasztva. Mi azonban a* hátraOktató szabályzat.
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lépés’ hosszát illeti, az mindenkinek testi
nagyságától (termetétől) függ, és csak gya
korlás által tanúiható meg.
„Csákót le ! u
A’ csákó vagy füveg bal kézzel, balra a’
(Csákó oder rózsájától akkép fogatik meg , hogy a’ mutató
Grenadier és középújj első tagjaikkal a’ csákófő dél’ szé
mütze a b !) léhez kapaszkodjanak, a ’ más két ujj pedig,
valamint a’ hüvelyk is , a’ csákó’ óldal-szinén
lefelé támaszkodjanak — azután késlekedés
nélkül a’ csákó levétetik, üregével a’ térdre
letétetik , még pedig függőlegesen és naper
nyővel balra. A’ bal kéz illy módon a’ csákót
tartva megmarad e’ helyzetben.
A’ gránátosok kalpagjokat, hüvelyk-mu
tató- és közép-újjal a’ szegélynél megfogva,
hasonló módon leteszik a’ té rd re , mint ez a’
csákóval mondatott.
„Csákót f e l !“
A’ csákó vagy gránátos-süveg bal kéz
(Csákó oder zel fölemeltetik , és elölről hátrafelé a’ főre ,
Grenadier a’ nélkül hogy ez meghajolna, jól feltétetik ,
mütze auf!) aztán erre a' bal kéz laposan a’ bal térden le
tétetik, úgy hogy az újjak’ hegyei ezzel egyen
„Imáról fel !M vonalban legyenek.
A’ katona, jobb Iába’ segélyével fölemel(Auf vom —
ködik , és felegyenesedett testtel gyorsan föl
Gebet!)
kel , a’ bal lábot a’ jobbikhoz húzza és a'
lábhögyeket ismét kifelé fordítja. A’ fegyver,
melly felkeléskor némileg támaszúl szolgálhat,
viszont l á b h o z (Beim Fuss) előbbi szabályos
állásba igazitatik , és a’ bal kés oldalra viszszatér.

VII. Eskühöz és visszaállás.
A’ fegy ver jobb kézzel, a’ nélkül hogy a'
„ Eskii-höz !M
(Zum —
könyök a’ testtől eltávoznék, a’ tusa’ lapjával
Schwör’n !) a’ bal lábhegy elébe tétetik , hogy a’ zár előre
és a’ fegyver könny en a’ testhez álljon , má
sodik karikája pedig az utolsó gomb’ irányába
jöjjön; — a’ bal k é z , a’ felső karral a’ test
mellett maradván, a’ fegyvert második kari
kájánál megfogja, a' mellett hüvelyét az ágyon
fölfelé támasztja.
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A’ csákó vagy gránátos-süveg, hasonló
„Csákót Ie!u
(Csákó oder módon mint az im á h o z i t é r d e l é s n é l , de
ellenkező oldalon , jobb kézzel megfogatik ,
Grenadierrnütze ab!) gyorsan levétetik , az alatt pedig a’ fegyver ,
a’ tusát el nem mozdítva, balkézzel a’ testtől
annyira eltávolitatik , mennyire azt a’ csákó’
kereksége megkívánja , a’ melly most már a’
bal hüvelykre feltéve, ezzel a’ fegyverágy
hoz , és ellen óldalon a’ testhez nyomatik. A
csákó’ napernye jobbra néz.— Ez meglévén a
jobb kéz a’ jobb oldalon fölfelé emeltetik , a’
hüvelyk-közép- és mutató-újjak az állal egyen
magasba , de arasznyi távolban , kinyitva és
felnyitva tartatnak, a’ más két újjak pedig
bezáratnak.
A’ csákó vagy gránátos-süveg, ismert
„Csákót fí*l!tt
(Csákó oder módra és szintazon helyen , mint levevéskor ,
jobb kézzel megfogatik, —elölről hátrafelé
Grenadiermütze auf!) feltétetik és a’ fegyver ismét a’ testhez szoritatik — a’ jobb kéz pedig a’fegyvert az első ka
rikán felül, mint az „eskühöz** első fogásnál,
megfogja.
„Váll-lioz!“
Erre a' fegyver jobb kézzel gyorsan fel
(Schultert!) emeltetik , és a' bal oldalra hozatik, ’s egy
szersmind úgy forditatik , hogy a’ cső előre
nézzen , *s egyúttal annyira fellüketik , hogy
a’ kéz egyen magasra jöjjön a’ bal vállal. A’
bal kéz, melly a’ fegyveremelés’ pillanatában
a’ második karikát elhagyja, megfogja a* tusát,
és a’ fegyvert tökéletesen v á l lo z o t t állásba
hozza. — A’ jobb kéz gyorsan a test’ oldalára
visszatér.
VIII. Szuronyszugzés rohamra.
A* fegyver, úgy mint a* tisztelgés’ első
„Szuronyt
szö-gezz !w fogásában, jobb kézzel a’ nyakán megfoga(Faellt das tik , _közel a’ testhez jobb óldal felé rántatik, a’ mellett pedig úgy megforditatik.
Bajonet!)
hogy a’ zár lefelé, a cső pedig oUlalra jöjjön.
2
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Az alatt midőn a’ fegyver jobb oldalra hozatik , a’ balkéz azt a’ hüvelyk- és mntató-ujj
villája közt megfogja , 's egészen átmarkolja.
A’ jobb kar annyira be- és hátra húzatik , mig
nem természetesen ki lessz nyújtva , minek
következtében a’ közép ágy és a' fogáskanyar
a'csípőn alól a ’ czombhoz fekszik, a' szurony’
högye pedig félszöges irányban, fölfelé áll.
A’ bal kar majdnem fekirányosan a’ testhez
szorítkozik, és a’ jobb v áll, a’ kar-visszavé
telnek természetes következéséből, kissé hát
ra szegül.
A’ fegyver mind a’ két kézzel függőleges
„V áll-ho*!“
(Schultert!) állásába bal oldalra hozatik; — a' bal kéz legottan elhagyja az első karikát, és a’ tusát sza
bály szerint megfogja; — a’ jobb kéz pedig
elbocsátja a’ fegy'er’ nyakát, és gyorsan a’ test
oldalára visszatér.
Kezdetben a ’ szuronyszögzést csak hely
ben kell gyakorlani , de később marsközben
is. E’ czélra lassú lépésben kell ki-indúlni,
nem sokára gyors lépésbe átmenni és e’ köz
ben szurony szögzésre parancsot adni. Az ok
tatónak „Állj!** (Halt!) eommandójára, később
pedig dob által adandó g y ü I ő z a j (Vergat
terung) jelre , az újoncz azonnal megálljon és
fegyverét további parancsszó nélkül vállozza.
Lovasság ellen szuronyt szögezni , tömeg
vagy négyszögben, mi „ k é s z ü lj! “ (Fertig)
állásban történik, a’ szakaszban! (Zug) okta
tásnál jövend elő.
IX. Fegyvernek födve hordása, esős

időben.
Habár gyutacsos fegy vereknél a ’ gyújtószer eső által nem-is szenved , mindazonáltal
hasznos a’ zárt folyvást száraz állapotban és
rosdátlan tartani, mire a’ következő logás
szolgál.
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A’ jobb kéz megfogja a’ fegyver’ nyakát
— a b a l, elhagyván a’ tusát, a’ fegyvert első
karikájánál megmarkolja, — azután jobb kéz
zel a’ fegyver’ nyaka fel a* hón alá, bal kéz
zel pedig a’ fegyver annyira lenyomatik, hogy
ha a’ szuronya’ fegyveren van , hőgye mint
egy négy hüvelyknyire, ha pedig nincs , a'
cső* torkolatja egy lábnyira legyen távol a’
földtől. A’ zár hón alá jön és a’ bal kéz a’
fegyvert jól a ’ testhez szorítja — a’ jobb kéz
oldalra viszszatér.
Ha a’ fegyver födve (Verdeckt) hordatik,
a’ szuronyt rendszerint le kell venni, kivevén
azon legénveket , kik strázsán állanak , vagy
ha egvéb körülmények miatt szükséges.
Ha a’ katona köpenybe öltözött, tartós
esőben, annak bal oldali előrészével takarjabe a’ zárt, hogy azt nedvességtől jobban óv
hassa.
Mikép kell födött fegyverrel álló őröknek
magukat viselni, és hogy imára állni, mindez
a'tisztelgéseknél § 15-ben elékerulend.
A’ fegyver bal kézzel függőleges állásba
fölemeltetik —jobb kézzel nyakán megfogalik,
— mire a’ bal kéz a’ tusát sxabályszerint meg
ragadja ’s a’ jobb kéz oldalra visszasiet.

X. Strázsán a* fegyvert soromphoz tá
masztani és kézbe felfogni.
Mindenféle őrizeten, vagy ennek arcza
előtt vagy háta mögött soromp szokott lenni
a’ fegyver’ rátám asztására; hol a’ tusa a’
földön egy léczre támaszkodik , a’ zár kifele
néz és a* középágy a’ soromp tágasába fek
szik.
A’ fegyvereket sorompra támasztani, az
őrizet parancsnoka vezényel:

»
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Mire az őrizet’ legénysége fegyvereit a’
Elétá-m aszd!
ból kiki a’ számára
(Vorwaerts lábhozi (Beim Fuss) állás—
setzt — a n !) kejelőlt bevágásba a’ soromphoz támasztja. Ha
ellenben hátul van a* soromp, akkor az őrizet
parancsnoknak :
Hátra tá
m a sz d !
Vezérszavára , minden legény jobbra
(Rückwaerts fordul, fegyverét a’ sorompra teszi, vissza
setzt — a n ! fordul és annak-utána szétoszlásra utaltatik.
Ha az őrizet’ legénysége fegyverbe kiáltá tik , kiki legnagyobb gyorsasággal megra
Gúlába tá
gadja fegyverét és válloz.
m a szd !
Fegyvergulát formálni, később a' (Zug-)
(In Pyramiden
setzt — a n ! szakasz- oktatásnál a’ 48-dik §-ban adatik-elé.

§. 12* Tüz-fogások.
O k t a t á s a' t ö l t é s é s t ü z e l é s b e n .
A’ katonának tudni k e ll, fegyverét kétféleképen , mint tü
zelő és mint düf-fegyvert, czélszerüen használni, azaz tudnia
kell jól lő n i, és a’ szuronynyal ügyesen vivni. Ez által fegyve
réhez bizodalmát és veszélyes alkalmaknál bátor elszántságot
nyereml.
Jelen czikk azon oktatást foglalja magában , mikép kell a'
puskát mint tűzfegyvert használni , t i. hogyan kell megtölteni
és vele lőni. Mi pedig a' szuronynyal vívást illeti., annak tanítása
a’ 2-dik főrész második szakaszában kerülend elő.
A’ töltés és lövésben való oktatást legnagyobb szorgalom
mal kell űzni, hogy szokjék a’ katona azt — úgyszólván gépelyként — az ütközet hevében-is, rendesen véghezvinni. E’ végett
az ujoncznnk kezdetben mindenegyes fogást, hasonló módon
mint a’ fegyveifogásoknál, meg kell magyarázni és mutatni. Ha
a* fogásokat egyenként csinálni jól megtanult, azokat egymást
követő rendben , a’ parancsszót előre bocsátva , ,.egy, kettő“
(Eins, Zwei)előszámlálásra kell vele végbe—
vitetni; később előre
mondott parancsszó nélkül is , csupán előszámlálásra. Végre az

31
előszámlálásnak is meg kell szűnnie, és a’ töltés-fogták közvet
len egymásra, minden értesítés nélkül, gyorsan vitetnek végbe.
Nagy szorgalommal arra kell igyekezni, hogy a’ töltésfog
ták lehető legnagyobb sebességgel, mennyibe tudniillik a jó
töltés nincs károsítva, végeztessenek; mivel sok esetben, ki
vált rend és sorban, igen érdekes, hogy a’ katona bizonyos
időszakban, mennél több lövést tehessen.
Első oktatáskor a’ töltés fa-patronnal (töltény) tanitassék ,
később ha az újoncz abban elég jártassággal bir , vak- és vég
tére golyós patronnal.
Commandó
vagy
Vezérszó.

T a n i t á s.

I. A’ fegyver’ megtöltése.
V i-« \n zz !
Tol-} s e i!
(Habt Acht!
Ladet!)

Erre a’ katona egyszeribe negyed fordu
latot tesz és lábait, egymáshoz zárt sarokkal,
a’ szerint helyezi, hogy a’ jobb láb az arczvonal irányába essen, a’ bal pedig arra függő
legesen vagy sulyirányban álljon. E’ fordulat
tal egyszersmind a’ puska is jobb oldalra fekirányos helyzetbe vonatik , és a* serpenyföde
felnyitatik, mit következőképen kell megtenni.
A’ fegyver ugyan-azon helyzetbe jön mint
a’ tisztelgés' első fogása >agy tempójánál, —
a' bal kéz elhagyván a' tusát, egész az első ka
rikáig fölfelé nyúl, hol a’ fegyvert ollyformán
megragadja, hogy a’ hüvelyk belől az ágyon
feltámasztva legyen, a’ többi újjak egymáshoz
szorítkozva az ágyat körülfogják , a’ nélkül
hogy a’ csőt érintenék. A’ bal könyök termé
szetesen a’ test mellett áll, tehát se erőszako
san hozzá szorítva, de még kevesbbé tőle el
terpesztve, — most, azalatt hogy a’ jobbkéz a’
fegyvernek tusáját a ’ test mellett hátra \o n ja ,
és az első karikán álló kéz, a’ könyökét a ’ test
től el nem távolítvajllő arányban leereszkedik:
a* fegyver jobb oldalra vizirányos állásba hozatik, úgy hogy a’ kígy óvas gyomortájban , a
fegyver pedig tökéletes súlyirányban a’ fordulat
előtti arczvonalra álljon, t. i. torkolatja egye-
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nest előre nézzen, se jobbra se balra el ne le
gyen fordítva. A' bal kéz már most állásához
képest, a’ hüvelyk és mutató-ujj’ villája közt
úgy tartja a ’ fegyvert, hogy amaz a’ hüvelyk
hússal együtt az ágyat körülfogják, a'nélkül
hogy a’ csőt érnék, ne-hogy tartós tüzeléskor
általa megégettessenek. A’ bal könyök a’ test
hez szorúl, és mennyire lehet a’ csipöhez tá
maszkodik. A’ jobb kéz körülfogja a ’ fegyver’
nyakát, és a* jobb kézszár (előkar) a’ tusa
élén fekszik.
Ha a’ katona e’ fennirt fogtában némi
ügyességgel bir, nem szükség hogy bal kezét
mindenkor karikára felvigye, hanem azt mind
járt oldalt balra kinyújtja , hogy a’ fegyver
fekirányos állásba essen.
Mihelyt a’ fegyver e’ fekirányos állásban
van, a’ serpenyföde azonnal következő módra
felnyittatik .*
A’ jobb kéz, elhagyván a’ fegyver’nyakát, annyira nyúl előre a’ zár felé, hogy a’ hü
velyk' első ize a ’ kalapács fejére, a’ mutató
ujj’ közép ize pedig a ’ takaró emeltyű alá jöj
jön — erre a’ mutató-ujj’ gyors nyomással a
serpeny’ fődét felnyitja , melly alkalommal a’
kalapácson fek>ő hüvelyk ellentámaszúl szol
gál. Felnyitás után a’ hüvelyk a’ kalapácson ,
a’ többi ujjak pedig meghajolva mellette ma
radnak. «Midőn a’ serpenyföde v. takaró fel
nyittatik, a’ fegyvert keveset a’ testhez kell
nyomni és a’ jobb könyök a’ tusa’ élén nyug
szik. Ennekutána következik tulajdonkép a’
töltés következő fogtákban.
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A’ jobb kéz közel a’ test mellett
Töltényt fogj! E » !
(Ergreift die (Eins!) a’ tusán felül hátra nyúl, a’ töltény
fődét megfordított kézzel feltaszitja.
Patrone!)
és a’ ládában egy töltényt úgy megfog,
hogy a’ golyó a’ kis ujjat érje , a* felső
része pedig a’ lőportöltelék’ végén, hü
velyk- és mutató-ujjal tartassák. A’
balkéz a’ fegyvert vizirányos állásban
tartja , a’ testhez szorítván.
K ettő!
Gyutacsot
A’ töltény közel a’ testhez jobb
serpenybe!
kézzel előhozatik — , a’ papirboriték'
(Zünder in die (Zwei!) hajtása hüvelykkel feltaszittatik , a
(nyújt mutatóujj segélyével egészen visszaPfanne!)
va kiej hajtatik , a’ nélkül , hogy a’ gyutacs is
tendő) ebben részt venne, mellyet hüvelyk
és mutató-ujjal az alján megkell fognit,
a’ töltény pedig megmarad a’ kéz-ürben, — a’ fegyver, hogy a’ gyutacsot
könnyebben lehessen betenni , keveset
befelé fordittatik , és a’ gyutacs teljes
hosszában , mag- és serpenybe úgy té
tetik , hogy ennek külső szélével elvágassék , — azután hüvelykkel a'
gyutacs' sodronya a’serpeny mellett Iehajtatik ’s ehez odanyomatik — a'
többi négy uj kinyitódván a’ töltényt
fuggöleg kibocsátja , — a’ meghajlott
mulató-ujj’ közép ize a’ szabadon lecsüggő töltényt a’ serpeny alá nyomja,
mi által a’ sodrony tökéletesen meg
feszítve tartatik — a’ töltényt most
hüvelyk- és mutató-ujjal épen a’ lő
poron felül meg ke|l fogni és össze
tartani, — azután hátra rántván a’
gyutacstól leszakítani; — e’ megtör
ténvén , a' jobb kéz a’ fegyvernyakára
jón, hol a* hüvelyk, mutató- és középujj a’ töltényt jól befogva felfelé tart
ják; más két ujjak pedig a’ tenyérrel
együtt a* tusa’ nyakát körülfogják. A’
könyök a’ testhez szorul.
i
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A’ fegyver jobb kézzel, mennyire
Töltésre kaHanyarítsd !
ront ! a’ kar érh e t, a’ bal csípő felé lenyom atik, *s a’ közben balkézben úgy
(Schwenkt
zur Ladung!) (D rei!) fordittatik meg, hogy a’ töltövessző a’
test felé jöjjön. A’ balkönyök a’ test
mellé marad kapcsolva, és a’ fegy
ver’ kanyarintdsa balkézben történik,
melly, a’ mint a’ tusa a ’ baloldalhoz
közeledik , aránylag a ’ mell felé emel
tessék. A’ nélkül, hogy a’ könyök a'
testtől eltávozna , a’ fegyver balkézzel,
a’ ballábhögy mögé akkép letétetik a’
földre , miként ez a’ töltés vizsgálatá
hoz! fogásnál tanitatott, és a’ kisded
embereknek itt is szabad a’ fegyver’
Misáját távolabb tenni. — Ha a’ fegy
ver fenirt módra baloldalra hozatott,
a’ töltényt jobb kézzel a ’ száj felé kell
vinni , borítékját a’ lőporon felül leha
rapni, vagy tulajdonkép leszakitni, t. i.
az á lta l, hogy boritéka a’ fogak közé
fogatik ’s azután a’ töltény rögtön a’
kézzel jobb oldalról balra rántatik. —
Kiharapás után a’ töltény jól a’ hü
velyk-, mutató- és közép-ujj közé szoritatik, nehogy a' lőpor elhullassák , és
jobb oldalt a’ torkolatnál akkép tartatik , hogy a ’ töltény ezzel egyen ma
gasba jöjjön és az ujjak’ közép ízei a
csőt könnyeden érjék.
A’ töltény a’ hüvelyk- cs mutató
Töltényt a* S c g y !
ujj közt kissé megfordittatik és összecsőbe!
(Patron in (V ier!) lapulása’ ellenében megnyomatik, hogy
a’ boríték kerekségét ismét megnyerje,
Lauf!)
azután a’ jobb könyökét emelintvén,
a’ töltényt a* csőbe kell vinni, jól ki
rázni , bal kézzel pedig a* fegyvert
fel-felemelni ’s újra földhez dobhintni,
hogy a’ lőpor a’ kamrába jól befekhessen és a ’ gyujtólyuk felé hulljon,
annakutána a’ golyó inutató-ujjal a’
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csőbe dugatik ’s végre a’ töltővessző
a’ hüvelyk- és mutató-ujjal akkép
fogatik m eg, hogy amaz egész hoszszába , emez pedig azt csak közép
izével érje. A* többi ujjak a’ mutató
hoz kapcsolvák , és mint ez , meggörbitvék.
Vesszőt a*
Úti
A’ töltő vessző megrántva a rés
csőbe!
ből kihuzatik , a’ csőbe bele téte
(Ladstock in (Fünf!) tik , ’s általa a’ töltény szinte lökLaut!
kentve a’ lőporkanira’ fenekére letaszittatik , mi következő módra tör
ténik :
A’ töltővessző a’ résből annyira
kihuzatik , mennyire a’ kar ér , mi
által középtermetű embereknek kéztöve a’ szurony’ högyével egyen ma
gasba jön , — a’ kéz sebesen a’ töltővesszőn lecsuszamlik és azt a ’ torko
laton felül tele kézzel megmarkolja —
a’ résből tökéletesen kihúzza — csőbe
teszi és a’ töltényt addig lenyomja,
mig a’ marok a’ torkolatot érinti ,
most a’ jobb k é z , mennyire kinyúj
tott karral lehet, a’ töltővesszőn fel
nyúl ’s végét ismert módon a’ hüvelyk
és mutató-ujjal megfogja — és a’
töltényt egész erővel a’ löporkamrába
beletaszitja.
Verd le s vesz- Hat!
A’ töltővesszőt aránylagosan kell
szót rejtsd!
fölemelni ’s erősen a’ patronra rálökni
(Setzt an und (Sechs) azt kézből rögtön kibocsátván , hogy
versorgt den
szabadon és tartóztatás nélkül a’ go
Ladstock!)
lyóra essen, ’s hogy e’ szerint valamint
önnehézsége’ súlyával , szintúgy a ’
kartól nyert erővel is hatását eszkö
zölhesse — ennekutána a* töltőves*szö a’ hüvelyk-, és meggörbített mu
tató-ujjal viszont megragadtatik , a'
csőből kivétetik , kinyújtott karral
’s teljes marokkal közepén alól meg-
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fogatik , ’s azután a’ tölcsérkarika
szemre vétetik; — ebbe a’ töltővessző
bedugatik , a résbe lebocsáttatik —
s a’ hüvelyk- és mutató-ujjal egészen
bele tétetik
mi megtörténvén , a*
jobb kéz ugyanazon módra megfogja
a’ torkolatot , mint a’ töltés-vizsgánál
a’„Vesszőt rejtsd .'“ (Versorgt den Lad
stock) parancs után tanitatott.
A' katonát figyelmeztetni kell,
hogy a’ golyót mindenkor egyenlőn
leverje, mivel attól függ részint a’
lövés’ egyformasága ; továbbá, hogy
óvakodjék a’ fegyvert üresen tölteni,
ha t. i. a’ lőportöltelék és golyó közt
ür marad , mert ez tetemesb viszszarugást és hibás lövést okozand.
Váljon a’ töltény (patron) helyesen
lenyomva és jól leütve v an -e, arról
ismerheti meg a’ katona , ha a’ töl
tő vessző mindenkor egyenlőn kiáll a'
csőből. Azt pedig, hogy mi magosán
kelljen a’ golyó’ leverésére a’ töltő
vesszőt emelni , nem lehet bizonyo
san meghatározni; eleintén , mig a’ lőpormocsok a’ csőben meg nem szapo
rodott ’s tehát az öböl sincs szűkítve,
elegendő a’ töltőveszszőt mintegy
arasztnyira a’ töltésen felül emelni;
később, ha a' lőpor’ mocska már tete
mesen meggyűlt: a’ szurony’ hegyéig
emelni ’s meg talán nem csak egy,
de két vagy három ledobbantást is
golyóleverés okáért alkalmazni.
Vállhoz!
(Schul le rl!)

Hasonló módra, mint a' löltésvizs»flet !
(Sie gálat után , történik a’ változás , azon
ben!) megjegyzéssel,hogy egyidejűleg minden
katona balra , negyed fordulat által,
helyes arczállásba visszaáll.
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A* második sorba állított katona tanitassék
azonkívül, hogy a* T ölt»!44 (Ladet!) vezér
szóra gyorsan 5 hüvelyk , azaz fél láb hosszú
ságra oldalt lépjen jobbra, arra hogy a’ negyed
fordulatot megtegye , és fegyverét vizirányos
helyzetbe lerántsa. Ha ez oldallépés se több se
kevesebb , mint 5 hüvelyk , akkor a’ szakasz
ban! állásban a’ második sorbeli embernek
lábhögye (meghosszabbított vonalában) az
előtte álló embernek jobb lába’ közepére fog
érni.
A’ harmadik sorbeli legény „ T ö lte !“ (La
det !) parancsra szinte oldalt jobbra lép, még
pedig annyira , mennyire azt mellettesének
vagy szomszédjának bal Iába megengedi , mi
körülbelül önlóba hosszaságu lesz; annakutána
negyed fordulatot teszen , fegyverét azonban
nem tartja vizirányosan , hanem rézsut föl
felé , úgy hogy a’ bal kéz a’ vállal egyenmagasba és a’ zárpléh (kigyó-vas) a’ gyomortá
jékára helyheztessék.
Töltést elvégezve:
Vezérszóra , az első sorbeli ember érinté
Igazodj!
(Rieht euch !) sét visszanyeri és igazodik , a ’ második vagy
harmadik sorbeli legények pedig gyorsan anynyira balra lépnek , mennyi szükséges, hogy
elötteseikre födvék legyenek.

II. V a l ó s á g o s l övés.
Vigyázz !
Tüzelünk !
(Habt Acht!
Chargiren !)

Az ujoneznak meg kell m agyarázni. hog)
ezen értesítés mindenkor megelőzi a’ tüzelést,
’s e' mellett későbben az osztály is (Zug.
halbe Kompagnie , halbe Division , Bataillon)
Ezután dől-;» I. Szakasz , félszázad , század , zászlóalj, megnevagy tüzelj! veztetik : mellynek egyszerre tüzet kell adni;
(Chargirt!) továbbá , hogy a’ kihívó (Ruf) dohjel, vagy
ha dobos nincs jelen, a* szó: tüzelj! ,,Chargirt!*
arra szolgál , hogy a* megnevezett osztály
első és második sora a’ tüzelést a ’ következő
szabályok szerint megkezdi, ellenben a’ har
madik sor e’ jelre vagy értesítésre fegyverét
karba (in Arm) veszi.
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Testfordulat úgy, mint a’ Tölts (Ladet) ve
zérszóra , azon különbséggel, hogy az első
sorbeli katona jobb lábát, a' nélkül, hogy azt
elfordítaná , 10 hüvelyknyire a’ bal mögé
hátrateszi , úgy hogy a’ két sarok egy irány
ban megmaradjon. Egyidejűleg a’ fegyver is,
mint töltés’ kezdetén, jobb oldalra hozatik , de
nem viziránylag , hanem annyira rézsűt fel
felé tartva , hogy az első karikán levő balkéz
a’ vállal egyen magasban , a’ kígyó vas gyo
mortájt és a’ fegyver arczvonalra függőleges
síkban álljon. — Ennekutána felhuzatik a’ ka
lapács , mi végre a’ jobb hüvelyk’ egész első
ize a’ kalapács’ karjára (felvonójára) tétetik,
a ’ mutatóujj pedig a’ fogáskanyaron kívül ki
nyújtva , ennek szélét éri , de semmi esetben
a’ ravaszt; — a ’ többi három ujj , mennyire
lehet, szorosan a’ fogáskanyar’ öblözése alatt,
a’ fegyver nyakát megfogja és a’ könyök kissé
a’ tusán felül emeltetik. — A’ kalapács felhú
zásra , a’ hüvelyket addig halkan hátra kell
vonni, mig a’ rudacs-dió’ hátulsó beesése nem
hallatszik ; ez alkalommal a’ fogáskanyaron
alul levő három ujj ellentámaszul szolgál.
Felhúzás után a ’ hüvelyk egybe a’ más három
ujjal a’ fegyver nyakát fogja k ö rü l, a ’ muta
tóujj pedig a ’ fogáskanyaron kívül kinyujtatik,
és a ’ könyök a’ tusa’ élén felül megmarad. Egy
szersmind vesse a’ katona fejét egyenest előre,
és vegye szemügyre a' kiválasztott czélpontot.
11a az ujoncz megtanult fegyvert készüljre
(Fertig) venni, azaz a’ kalapácsot felhuzni,
mutattassék meg neki, mikép lehet a’ kalapá
csot viszont nyugületbe leereszteni , mivel
azt neki későbbi tüzeléskor a’ kihívó (Ruf)
dobjelre véghez kell vinnie.
Erre az oktató é rte sít:
„Sárkányt nyugba !u(Hamaer in die Ruh!)
mire a ’ jobbláb a’ balhoz huzatik és a’ fegyver
tusa jobbkéxzel annyira lenyomatiamig a’ fegy-
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ver függőleges állásban, test felé fordított cső
vel , a’ bal csípő elébe jön. A' bal könyök a’
fegyverhez kapcsolva,ez pedig annyira emelve,
hogy az első karikán álló balkéz hüvelyke az
állal egyen magasra emelkedjen ; — már most
a’ jobb kéz a’ kalapács felhúzására eléírt helyét
foglalja el , — ennekutána a’ kalapácsot hü
velykével még a’ hátulsó ületen is felül húzza,
*s egyúttal mutató-ujja első izét a’ ravaszra
hozza , ezt a’ megkívánt erővel addig nyomja
hátra , mig a’ kalapács, folyvást a’ hüvelykkel
tartóztatva , halkan a’ fogra nem érkezik , mi
meglevőn , a’ mutatóujj a’ ravaszt egyszeribe
elhagyja, és a’ fogáskanynr külső boltozatához
visszatér , a’ hüvelyk pedig újra hátra kezdi
huziii a’ kalapácsot, mig a’ rudacs-dióba be
esése nem hallatszik , mi a’ kalapács’ nyugületben megállapodásának jele. — Ha ez meg
történt , a’ katona magát negyed fordulat által
balra arczba visszahelyezi , ’s egyszersmind
fegyverét , balkézzel a’ tusa’ nyakánál meg
fogván , azon módon baloldalra hozza , mi
ként a’ tisztelgés utáni változás 2-dik és 3-dik
fogásában eléiratolt. Ismételt ,,k é-sz iilj !4‘
(Fertig !) vezérszóra, az oktatás tüzelésben
folytatik.
A’ második sorban álló katona a* „k é 
sz ü lj !“ (Fertig) vezérszóra jobbra lép , úgy
mint már a’ töltésnél elészabatott. Egyébiránt
úgy viseli magát , mint az első sorban álló,
azon kivétellel, hogy a’ helyett hogy jobb lá
bát hátratenné , bal lábával 10 huvelyknyire
előrelép , minek következtében szakasz állás
ban lába’ högyével előembere’ jobb lábát éri.
A’ bal láb’ illyetén elótevése, (melly ugyan
inkább csúsztatva , mint toppantva történjék)
igen érdekes , különben tüzeléskor a második
sorban álló legény igen könnyen megsebe
síthetne előembere’ bal kezét.
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A’ bal kéz előre nyujtatik, egyúttal a’
jobb kéz a’ tusát vállig emeli ’s annak högyét
egész a’ talpcsavarig keményen vállhoz szorítja.
Az által a' tusalap a’ pofához és a ’ fegyver
fekirányba jön. A* bal kéz , melly az első ka
rikán változatlan helyzetben maradott, a’
fegyvert támassza, mi végre a’ könyök keve
set befelé tartassék. A’ jobb kéz a’ fegyver’
nyakát jól átmarkolja, és mint említve v o lt, a
tusa’ högyét vállhoz szorítja , az alatt a’ muta
tóujj, eddig folyvást kívül a’ fogáskanyaron,
első izével könnyeden a’ ravaszra tétetik. A’
fegyver’ csője tökéletesen fe l, — tehát se
jobbra se balra ne hajoljon, a’ légy függő
legesen, a’ czélzó pedig rézsut álljon. Rend és
soron kívül tüzelvén, a ’ jobb könyökét egész
vállmagasságig fölemelhetni, jobb támasz vé
gett; ellenben rend és sorban állván, az első
sorban levő ember e’ segélylyel semmikép nem
élhet, sót inkább könyökét jól lefelé tartsa ,
nehogy hátemberét czélzásban akadályozza. A’
test’ neheze, vagy súlya , mind a’ két lábra
egyformán el van osztva.
Fegyvernek illy állásábani czélozásra , a
hal szem egészen behunyassék , a* jobb szem
mel pedig a’ czélzó’ bevágásán és légyen át a
találandó tárgyra kell nézni és czélozni. Hogy
ez helyesen történjék , szükséges a’ lővel ke
veset előre, és oldalt jobbra hajlaniazonban
ne fölötte sokat, és az orr ne érje a* fegyvert,
különben elsütés* alkalmával a’ puskának viszszarugása által megsértetnék.
Hogy az oktató meggyőződjék, valljon
az ujoncz azt m egértetle-é, álljon elébe és
parancsolja meg , hogy a’ czélzón és légyen
át az oktatónak szemére czélozzon. Ha a’
czélzó és mag, úgy mint az ujoncz’ és oktató’
.óbb szemeik azon egy irányban vannak , je le ,
oktatásnak loganata Ion.
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Minthogy pedig az ujoncz az erre követ
kező elsütés-fogás alkalmával leginkább abban
szokott hibázni, hogy fegyverét eredeti irá
nyából elbillenti; tehát süttesse el ^ele az ok
tató a’ fegyvert a’ fennirt helyzetből, hogy
meggyőződjön , nyugott maradt-e a’ czélvételkor.
Továbbá arról is értesíteni kell az ujonczot, hogy rend- és sorban közönségesen min
dig fél ember magasra czélozzon; de ha gya
korlatkor semmi czélpontot nem találna, fegy
verét vizirányosan és arczvonal iránt függőleg igazitsa czélvételkor, és ez állásban tüzet
is adjon.
Ha a’ ezélvétel nem helyes, akkor „Iga
z o d j !u (Herstellt euch!) commandiroztassék ,
mire a’ fegyver elöbbeni, t. i. „ké-$ziilj !a
(Fertig) helyzetbe visszavétetik. Egyébiránt
e’ parancsszó arra is szolgál, hogy a’ katona
figyelemre és pontos parancsfogadásra szoktattassék általa.
A’ második sorban levő legény hasonlón
czéloz, mint az elsőben álló.
A’ nélkül hogy a’ fegyver helyzetéből eljÄ i!“
(Feuer!) (ke mozdittatnék. vagy a szemek pislognának,
veset vonva ' agy a* fej billengetne , szóval a’ legnagyobb
kimondandó.) nyugalommal és a’ lélekzetet visszatartva süti
el a’ katona fegyverét, a’ ravasznak kellő erő
vel történő meghúzása állal; — elsütés után
az első rendben álló legény jobb lábát balhoz,
a' második rendbeli pedig bal lábát jobbhoz
húzza, és a’ fegyvert ollykép mint a’ r Tölts!k
(Ladet!) commandóra, mell elébe leteszi.—
A’ jobb kéz a’ kalapácson , mint a „készülj“
(Feriig) parancsra helyet foglal, és a ’ jobb
könyök a’ tusa élén felül emeltetik. — A ka
lapács nyugületbe felhúzatik , és a serpeny’
föde a’ mutatóujj közép izével a’ szerint mini
a’ töltésnél tanitatott, fölnyitatik. — Már most
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a’ katona a’ fölnyitott serpenyre tekintsen,
hogy megtudja , fegyvere valóban elsült~e ,
ha különben arról visszarúgás által még meg
nem győződött, mit a’ maglyukon (magüre
gen) kiomló füst tanúsít. Ennekutána az el
csattant gyutacsot hüvelyk- és mutató-ujjal
a' sodronynál megfogván, a* serpenyből kiveti;
vagy ha így ki nem jönne , a’ zárt lefelé for
dítja , és jobb keze’ öklével egyet kettőt a’
kigyúvasra üt. IVetalán hátra maradt gyutacs
szálkák , szurótuvel (barkácscsal) távolitat
nak el.
Ha a* töltés el nem sült volna, a’ régi
gyutacsot, bár elcsattant, vagy sem , ki kell
vetni és más új tartalék-gyutacs által kipó
tolni. Mindez esetekben , a’ jobb kéz , ha t. i.
a’ töltésfogták előszámlálásra vitetnek véghez,
ugyanazon állásba jön , melly a’ föde felnyi
tás után elészabatott.
Mivel pedig gyakran a’ töltés csak azért
nem sül e l, hogy a ’ golyót jól nem verte le ,
tehát illyenkor mindig a’ gyutacs váltás után
újra töltéshez kanyarittatik , és a’ töltényt a’
töltővesszővel ismét le kell verni, melly al
kalommal a’ kiálló töltővesszőn megláthatni,
ha nem helyesen történt volt a’ töltés.
Ha tartós lődözésnél a’ serpeny igen megmocskosodott, annak falait , valamint a’ mag'
kiálló részét is szájban nedvesített jobb hü
velykkel ki kell törülni. Tudni való , hogy
kezdetén , midőn az ujoncz még csak gyutacs
nélkül tüzel, a’ fennirt gyutacs-eltávolítást
tárgyazó tanítás egészen elmarad és az ujoncz
a’ serpeny felnyitás után csöndesen megáll, a’
töltésnek további parancsára várva. Itt arról
is említést kell tenni, hogy a’ töltés’ utolsó
fogása(tempója)utánazoktató ne többet „Vali
hoz! Hét! (Schultert! Sieben!) hanem „ké
sz ü lj ! lie f !u (Fertig ! Sieben !) commandi*
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, úgymint ha a’ tempók csupán eló_____ iásra végeztettek , az ujoncz a’ Hét
(Sieben) szóra , fegyverét ,,készülj“ -re (Fer
tig) következő módra vegye:
A’ fegyver bal kézzel annyira fölemelte
tik , inig az első karikán felül lévő kéz , ki
csivel magasbra nem jön , mint a* v á ll, egy
szersmind pedig a’ kigyóvassal testfelé forditatik. A’ jobb kéz megmarkolja a’ puska’ nya
kát ; — mire a’ fegyver és a’ bal kéz a’ mell
elébe ,,készülj“ (Fertig) parancsi helyzetbe ho
zatnak. — Az első rendben álló katona jobb
lábbal hátra , a’ második rendbeli pedig bal
lábbal előre lép — és a’ kalapács felhuzatik
Ekképen a ’ katona ugyanazon állásba
jő , mint vállozott fegyverből „készülj“ (Fer
tig) parancsszóra , tehát a’ tüzelés is minden
akadály nélkül folytathatok.
Továbbá tanitassék rá az ujoncz , hogy
később, ha a’ töltésfogták már elé nem számi
tatnak , fegyverét elsütés után tüstént, nem
várva más parancsot, mindenkor megtöltse
nem különben ha nagyobb osztályokban tüzel,
fegyverét „készülj-be !u (Fertig) vegye,
addig várjon , mig a’ „Czélt !u (an !) vezérszó
nem hangzik. Ellenben hogy ha az osztály vezér
(commandáns) „ Tüzelj !u (F euert!) szó által
egyenkénti tüzelést rendelne, fegyverét sza
kadatlan megtöltse és elsüsse. Végtére jól
eszébe kell önteni, hogy ha tüzelés közben a'
dobos kihívót (Ruf-ot) v e r, vagy az osztályparancsnok „Á llj!“ (Halt!) kiált, (mit meg
hozva kell kiejteni): nyomban megszünjen
lőni.
Tüzelés- szüntetési dobjelre vagy parancs
szóra , következő módon viselje magát a' ka
tona :
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1. Ha czélvételben van , fegyverét ve
gye függőleges (sulyirányos) állásba , a’ ka
lapácsot ereszsze nyugületbe és vállozzon.
2 Ha fegyverével „készülj-re !u (Fertig)
áll , azt hasonlag vegye sulyirányos állásba ,
bocsássa a’kalapácsot nyugületbe és változzon3. Ha töltés közben van, végezze azt el
és vállozzon.
4. Ha éppen elsütötte volna a’ fegyvert,
előbb töltsön , azután vállozzon. Ennélfogva
tüzelés után egy fegyvernek sem szabad töl
tetlen maradni.
E’ szabályok az első és második sorbeli
legényre nézve minden körülményekben kö
telezők , tüzeljen bár egyenként vagy osz
tályban.
A’ harmadik sorbeli legény pedig, ki he
lyéből máskor nem , mint csak disz- és futó
tűz’ (General-Decharge és Laulfeuer) alkalmá
val lő , a’ tüzelést szüntető dobjel vagy pa
rancsszóra a ’ fegyvert ,Jgazodj-bau (Rieht
euch) vegye.
Minden osztálynál, melly egynél több
sorba állott össze, tüz-szüntetés után és mi
nekutána kiki fegyverét megtöltötte és vál
tozott :
commandiroztatik, mire a’ második rend
„Ig a-Z O tlj!“
(Riclil-etirh!) ben álló legények hasonló módon, mint a’
töltés utáni Igazodj! (Rieht euch) parancsra
anynyira oldalt balra lépnek, a ’ menn\i elóttcseik fedezésére megkivántató, mire már az
egyenkénti oktatásnál is a’ második sorbeli
legényeket meg kell tanítani.
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§♦ \ 3. D í s z - é s f u 16-t fl z. ( G e n e r a l-D e c h a r g e
u n il L a u f f e u e r.)
A* d í s z t ű z (fíeneral-Decharge) egy egész osztálynak,
zászlóalj (Bataillon) nagyságáig, aina tüzelése, mellynél a'
fegyverek elsütéskor nem rézsut, henem torkolattal felfelé tar
tatnak, a’ mi m a g a s r a vagy f ö l c z é l o z á s n a k nevez
tetik; a’ futótűz pedig már neve értelménél fogva olly tüze
lés, melly egy szárnytól a’ másikig fu t, a fegyverek szinte
fölfelé irányozvák.
Mivel e' két tüzelés, tisztelkedésképen, csupán ünnepélyes
alkalommal vitetik végbe, azokból szoktassák az újoncz már
egyes oktatáskor is, az illető fogásokat gyorsan és serénységgel végezni.
Ha a’ fegyverek még meg nem töltettek, szükséges a* töl
tést szokott m ódra, mikép tüzelés előtt, eszközölni, azután a’
dísztüz parancsoltatik.
Commandó
vagy
Vezérszó.
»»Vigyázz!
Közöntüzre !
Sor ké
sz ü lj !*
(Habt A cht!
Zur CeneralDecharge!
F ertig!)
„Czélt l é i !“
(Schlagt an
hoch?)

„T ü zelj !a
(Feuer?)

Tanítás.

Az első és második sorbeli katona fegy
verét úgy, mint tüzelésnél magyaráztatott, készülj-be (Fertig) veszi; a’ harmadik sorban
álló pedig szinte úgy viseltetik, mint az első
sorbéli, csakhogy elébb annyira oldalt jobb
ra lép , min jobb lábával mellettesének bal
lábát érinti.
Mind a’ három sor a’ fegyvert torko
lattal fölfelé olly kép irányozza , hogy a ’ vízirányosan képzelt földszinéhez 45 fokú szög
ben álljon ; mi meg is történend , ha a’ le
gény, fejét nem emelve, sem testével elmoz
dulva , fegyverét annyira emelinti, hogy még
a’ czélzón és magon át elnézhessen; — már
m ost:
Commandiroztatik, mire a’ legény a ra
vaszt gyorsan meghúzza , az elsütés után pe
dig előre (hátra) tett lábát másikhoz vissza-
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húzza, fegyverét töltésnek való helyzetbe
hozza, a’ kalapácsot nyugületbe felhúzza,
a’ fegyvernyakát jobb kézzel megfogja és kö
nyökét testhez szorítja. E’ helyzetben flgyelmez a’ további:
Parancsra, mire testével arezba vissza
„V áil-hoz!“
(Schultert!) fordul és a’ fegyvert szabályos helyzetbe bal
oldalra hozza.
„Iga-zOílj !“
A’ második és harmadik sorbeli legények,
(Rieht euch!) annyira oldalt balra lépnek , a’ mennyi megkivántatik, hogy elötteseik után fedvék le
gyenek.
A’ dísztüz után rendszerint tisztelgés parancsoltatik. Ha a’ fegyvert újból meg kellene
tölteni, „ T o lts !“ (Ladet!) parancsra, a’ serpenyföde-fölnyitás után elébb az elcsattant
gyutacsot serpenyból el kell távolítni, azután
pedig a’ töltést szokott modorban elvégezni.
A’ futó túz (Lauffeuer) következő pa
rancsra történik :
„V i-gyazz ! Futótüz-hez ! K é-szulj !
C zélt-fcl! Tü-zelj !“ (Habt A cht! Zum Lauf
feuer ! Fertig ! Schlagt an hoch ! Feuer !)
(Parancs helyett , annak a’ legénynek ,
melly szárnyon a' tűz kezdessék, jel adatik.)
Ez esetben a’ katonának magaviseleté
ugyanaz, mint a’ disztüznél, azon különbséggel
pedig, hogy nem süttetnek el egyszerre
mind a’ fegyverek , hanem az osztálynak jobb
vagy bal szárnyas legénye, vett intésre fegy
verét elsüti, és utána sorban egyik legény a’
másik után azt eszközük.
A’második és harmadik sorbeli legények,
mindig az előttük álló emberekkel egyszerre
lójjenek , és ahozképest, mint a’ fegyverek
elsüttettek, azok tüstént töltés-helyzetbe vé
tetnek , a’ kalapács nyugületbe felhúzatik , a’

47
Commandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

fegyvernyak jobb kézzel megfogatik , és e*
„ Váll-hoz ! “ helyzetben kiki várja a’ parancsot:
(Schultert!)
Hasonló észrevétellel, mint a’ dísztüznél
„ Iga-zodj ! “
(Rieht euch!) (General-Decharge-nál.)

§. 14. Cz é l z á s é s t a l á l á s r ó l .
Á l t a l á n os é s z r e v é t e l e k .

4

Az ujoncz , tüzelésben oktattatván , megtanulta fegyverét
megtölteni és elsütni; azonban ez még nem elég ; neki a’ szó
valóságos értelmében lőni, azaz távol tárgyakat golyóval biz
ton találni, megtanulni kell.
Erre megkivántatik, hogy a’ katona elme-tehetségéhez ké
pest , a’ lőpor* erejéről, az ellőtt golyónak ú tjá ró l, a’ czélozás
irányvonaláról és lótávról fölvilágositassék.
Annálfogva az altisztek, de főkép a* főtisztek, — kiknek a’
század* tiszteinek betanitása kötelességük, — mindarról alapos
ismereteket bírjanak , mi a* lőfegyver alkotását, használatát és
hatását illeti.
A* l ő p o r * e r e jé r ő 1.
Mindenki előtt ismeretes dolog, hogy egy test’ mozgásba
hozatalára erő kívántatik. Tűzfegyvereknél a’ lőpor ezen erő,
(salétrom , kén és faszénből szorgalommal készített vegyiték)
melly olly tulajdonnal b ír, hogy a’ legkisebb tuzszikra által
meggyújtva , tetemes mennyiségben és majdnem egy pillanatban
fellobban, és ha a’ meggyújtás szabad helyen történt, gőz alak
ban elszéled. Ellenben , ha a* gyuladás m á s, minden oldalról
zárt űrben történ t, a’ meggyuladott lőpor, rugalmas erejénél
fogva, mindenfelé ki terjeszkedni igyekszik, és a’ záró testet
mindig leggyöngébb , azaz : legkisebb ellenállással bíró helyen
szétvetendi, vagy azon keresztül fog törni.
Töltött fegyvereknél a* lőpor a* csőnek fenekén , tudniillik
a’ kamrába van fektetve, és rávert golyóval bezárva. Ha tehát
a* lőpor meggyulad , erejével — a’ fenn említett elv szerint —
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kiváltkép a* leggyöngébb ellentállású helyre, itt tehát a’ go
lyóra , fog hatni, és azt nagy sebességgel a' csőből kihajtani.
A’ g o l y ó n a k e r e d e t i i r á n y a .
Minden te s t, valamelly erő által megindítva , szükségkép
azon irányban mozog, a’ mellybe azt az indító erő taszítja.
Minthogy pedig a’ golyó a’ csőben, annak hosszában hajtatik, kö
vetkezik tehát, hogy kívül is eredeti irányában mind addig
futand, mig más külön erő által irányában vagy fel nem tartóztatik , vagy abból el nem téríttetik.
C s ő n e k t e n g e l y e , v a g y ür vonal .
f. Táb.

Ha gondolatban a’ csőnek közepén a’ löporüregtől torkolatig

1. kép.egyenesl vonaH huzunk , a, b. az cső-tengely’ vagy űrnek ne
veztetik, és tetszés szerinti hosszabitása ürvonalnak b, c, c, o.
Az ellőtt golyó tehát a’ csőben a’ tengely irányában, rajta kívül
pedig ürvonalban mozog. Mondhatni tehát, hogy:
A’ golyó eleintén az ürvonal irányában mozog.
Golyópálya

t a p a s z t a l á s után.

Ha gondolatban egy vizirányos tér X, y, és azon felül ötödfél lábnyira (azaz középtermetű ember’ szokás szerinti czélvétel magassága) egy puskának tengelye szinte vizirányosan ,
a> b, téve, annálfog>a az ürvonal b, c, e, c, földszínével X,V,
párvonalba képzelteik, továbbá ha öt\en lépésről ötvenre D, K,
és F , eljegyzett helyeken , papírral bevont rám ák, tárcsa gya
nánt kiállitatnak , ezeken pedig az egyen magasságú pontok c,
hol tudniillik az ürvonal a’ tárcsán keresztül megy, megjegyez
tetnek , és azután a’ fegyver elsiittetik ; ki fog >iláglani, hogy
az ellőtt golyó következő módra érte a’ tárcsákat.
Első 50 lépés után, a’ golyó csak keveset alább üt-be az
ürvonalnál, úgy hogy vehetni, mintha addig egészen eredeti
irányában mozgott volna , 100 lépés után már alantabb, 150
lépésre még alantabb s. i. t. mig 300 lépés után már egészen
földre hajol. Ha már most k, I, ni, n, o, és p, pontok — hol az
ellőtt golyó a’ tárcsákba beütött — összeköttetnek , az e’ sze
rint nyert vonal mutatja a’ golyópályát , \agy lövonalt, melly ,
mint azt a’ rajzból kiláthatni, görbe vonat, eleve rövid távolra
az ürvonal irányában , azután folyvást alább hajolva, mig utol
jára a’ földet éri.
A’ g o l y ó ’ l e j t é s é n e k o k a .
Az ok, mellynél fogva a’ golyó lassanként alá lejt, tulaj
don nehézségében fekszik , e' miatt hasonlag mint más bármelly
te st, raelly támasz nélkül a’ légben mozog, lefelé ereszkedni és
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végre leesni kénytelen. Azonkül még a' levegő i s , mellyel a’
golyó áthasít, mozgásának ellentáll, ’s az által sebességét annál
inkább kissebbíti, mennél tovább távozik a’ torkolattól.
A’ golyópálya vagy lővonal e’ szerint egy tulajdon — ürvonal alatti — görbe vonal, melly a* három erő , úgymint t ,
a’ lőpor’ hajtó ereje, 2. a’ lég’ ellentállása, és 3. a’ golyó ne
hézsége által föltételeztetik; még pedig akképen , hogy az első
a’ golyót az ürvonal irányában előre hajtja ; a* második a' moz
gást késleti, a’ harmadik pedig a golyót eredeti irányából las
sanként eltéríti, azt lefele húzván.
Golyópálya emelkedő vagy lehajló ürvonalnál.
Ha a’ cső fekirányos helyzetnél fenebb emeltetik , vagy
az alá lejtetik , a’ golyó-haladásnak törvénye semmi változást
nem szenved , mivel a’ reáható erők sem változnak; csakhogy
amaz esetben — a’ vizirányosnak képzelt földszint — később
’s annál fogva távolabb levő ponton . emebben pedig előbb ,
tehát felemelt csövei, még pedig 45 fokú szögletig , a* lótáv
nagyobb ; sülyesztett csővel pedig kisebb , mint midőn a’ fegy
ver fekirányban tartatik.
Irányvonal és ürvonal.

Hogy a’ fegyver foganattal a találandó tárgyra irányoztathassék, szükséges, a két végén alkalmazott előkészületeken át,
mint a’ tüzelésnél eléadatott, elnézni; ezek közül a’ hátulsó
t i , c z é I z ó nak , az elöl levő e , 1 é g y-nek , és azon vonal
KL, melly a lövész’ szemétől . a' ezélzó bevágásán és a’ légy*
közepén át, a megtalálandó tárgyra \an irányozva , i r á n y 
v o n a l n a k (Vizirlineának) neveztetik.
Minthogy pedig a’ ezélzó’ bevágása , a’ eső’ alja vastagabb í- Táb.
lévén, a’ légy’ közepénél 4 lineával magasbban áll az ürvonal- 2 . kép.
nál, következik: hogy az irány- és ürvonal párvonalban nincse
nek . hanem mintegy í> lábnyira a* torkolat előtt egymást ke
resztülvágják és ott egy hegyes szöget képeznek , d , «;, f ,
t ó s z e g n e k nevezve, mellynek tetőpontjától«:, kezdve, az
tir—vagy lélekvonal az irányvonalon mindinkább felülemelkedik.
Irányvonal és golyópálya. Tó-lovés.
*
Ha tovább a goly ópálya az irányvonalhoz hasonlitatik , ki
fog tetszeni, hogy amaz — csakúgy mint a’ lélekvonal
a
mér- vagy iránya onalt a’ torkolat előtt ír pontban keresztül
vágja, Vinnen kezdve darab ideig a’ mérvonalon felül marad ,
aztán lassadán leereszkedik, és a mérvonalt másodszor ti
pontban keresztül szegi, azontúl pedig alatta marad.
Oktató szabályzat,
3
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Ha tehát M. N. 0. P. pontokon tárcsák állítatnak, vagy
e’ pontokon egyes katonák felállítva képzeltetnek , és minden
kor egy szintolly magasban levő pontra czéloztatik; p. o.
egy ember’ mellére , vagy a’ tárcsára festett feketére , ki fog
tetszeni, hogy M és O-ban a' golyó ott üt be , hova czéloztatott,
ellenben N-ben fönebb , P-ben pedig alantabb.^
A’ h pont, mellyen a’ golyópálya az irányvonalt másod
szor keresztülvágja , m é r - vagy t o 1 ö v é s nek mondatik ,
mivel abban oda találunk , hova czéloztunk , azaz : a talá
landó és a’ czélpont összeesnek.
Állandó és változékony czélpont.
Ha tehát különbféle távból ugyanegy magasságú czélpont
vétetik, akkor tőlövéstávban a'golyó ott találja a’ tárgyat,
hová czéloztatott; azon innen pedig (kivéve szorosan a’ tor
kolat előtt) fönebb ; ellenben azon túl alantabb. Annálfogva, ha
valamelly tárgyat különbféle távolról ugyanazon helyen talál
ni szándékozunk , akkor szükséges , hogy a’ tőlövéstávon innen,
alantabb — azontúl pedig fönebb czéloztassék mint hova találni
akarunk; mi a’ 2. kép-bői igen jól kiviláglik , ha t. i. az ott
le esteti golyópálya a’ mérvonallal összehasonlitatik.
E’ változatlanul találandó p ont, katonára nézve^ mindenkor
az ellennek melle , mivel legnagyobb kiterjedésű , és az abban
talált ellenség bizonnyal további harczra nem alkalmas.
Lőszabályok a* gyalogság fegyvereinél.
A’ gyalogsági fegyvereknél, 150 lépésre torkolatuk előtt van
a’ tőlövés , mib< 1 czélzás- és találásra nézve következő elvek
keletkeznek;
Az ellenség’ melle találása végett 100 lépésre a hasra ,
150—200 lépésre a’ mellre, —200 lépésre a’ lőre, —300 lépésre
a’ csákónak legmagasbb pontjára kell czélozni.
Utóbbi távolságban ugyan , az által is segíthet magán a
katona , ha a’ czélzásnál tele legyet vesz , t. i. a’ czélzó’ bevá
gásán át az egész legyet láttatja , mi által a’ lövonal aránylag
fölemeltetik.
Ámbár a’ golyónak annyi ereje van , hogy vele a' csőt illőn
fölfelé tartván , egész 800 lépésnyire és azon túl is az ellent
találni és megsebesitni lehet, mégis, hogy a’ lövés ne csupán
bizonytalanra süttessék , közönségesen a’ gyalogságra legfelebb
300 lépés távolban szokás lőni, mivel nagjobb távolra a’ czélpontot az ellenség’ csákójánál fönebb— tehát a tárgyon kívül—
kellene keresni, mi igen bajos, Azonban a jó lövész, lovas
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ellenségre távolabbról is lőhet; mivel ez magasbbra nyúlván ,
azonkül lova is , a’ czélzásra nagyobb czélt nyújt, 's e’ szerint
könnyebben található.
E' főszabályokon kívül czélzás és találásnál még a’ követ
kező is megemlitendő.
1) Hegyre fel (hágóra), t. i. magasan álló tárgyakra, arány
lag kevéssel fönebb , hegyről lefelé (lejtőre) pedig alább
kell czélozni, mint hasonló távban a’ sikon; mivel az első
esetben a’ golyónak nehézsége mozgására nézve erősebben,
a' második esetben pedig kevésbé hat.
2) Víz’ szinéni lődözésnél rendszerint fönebb kell czélozni *
mint a’ száraz földön, mivel a’ víztükör* egyformasága
miatt közönségesen a’ távolság rövidebbnek tartatik , mint
valóban létez.
3) Ha mozgékony tárgyakra czéloztatik , mozgásuk* gyorsa
ságához képest a’ fegyvert kissé előre kell tartani és gyor
san elsütni.
4) Midőn oldalról erős szél fú , a* fegyvert kevesded a’ czélponttól-el szélfelé kell tartani, mivel hatása a’ golyót utjából odalt hajtja, eltéríti.
Ez értekezés elegendő , az altiszteket a’ lövés’ elveiről és
az ellőtt golyó’ különbféle hatályának okairól fölvilágositni; mi
nek könnyebbitésére és oktatási segélyül foganatos leend , két
képet egy folyosó’ hosszú falán , vagy a laktanya’ udvarában ,
lehető nagyságban lefesteni, mivel egy illy rajz’ hozzájárultával a’ lövés elveit ugyszólva tettlegesen megmagyarázhatni és
könnyebben megfoghatóvá lehet tenni.
A’ közvitéz* oktatása.

*

S

A’ közvitézekre nézve, kik annyi elmetehetséggel nem bír
nak, hogy a’ czélzás és lövésröli értekezést egész terjedelmében
felfoghatnák , és a’ kiktől leginkább az kívántatik, hogy fegy
vereik' hatását, de nem annak okait — ismerjék , az oktatást a*
fennirt lövési elvekre határozni elegendő,
A’ találási pont’ választása a’ találandó tárgy’ távolságától
függvén , melly szerint igazitatik, a’ katonára nézve különös
fontosságú, hogy a’ távolságokat, legalább 300 lépésnyire,
lehető legnagyobb bizonyossággal megitélni tanulja , mit egyébaránt csak gyakorlat által érhetni el.
E’ tanitás végett, 'egyes embereket, eleve 50, később
100, 150 és több lépésre , fel kell állitani, és mások által e*
távolságot megbecsülteim és lejáratni, hogy kiki^ ítélete’ helyes
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vagy helytelen voltárúi meggyőződjék. Ha a’ katona 50 lépésnyi
távolt megítélni jól megtanult, meg kell neki magyarázni, mi
szerint ö azt nagyobb távolság’ megítélésében mérték gyanánt
használhatja, azaz: gondolatban kimérheti , az 50 lépés váljon
hányszor foglaltatik benne, — csak figyelmeztessék arra , hogy
a’ második 50 lépés ’s igy a ’ többi—
is a’ szemnek mind inkább
kisebb vagy rövid ebbnek tetszik a' nagyobb távolság miatt.
Azonkül meg kell a’ katonának mondani, hogy mindenkor
jól eszébe tartsa , miféle részeit a’ testnek és fegyverzetnek pillantja-meg , külön külön távolban , és mikép tűnnek azok sze
mébe ? hogy később azok’ megpillantása után távolságukról is
ítélni tudjon , — a’ melly gyakorlatot 500 sőt 600 lépésre is
kiterjeszteni czélszerü.
Más határozottabb szabályokat itt nem lehet eléírni a’ távol
ságok’ bizonyos megítélésére; a’ gyakorlat itt legtöbbet tehet,
minélfogva, reá utasítva, különösen ajánltatik.

Értesítés

a' t á r c s a - v. e z é l i ( í v e s r ő l .

Lőtér,

vagy 1ö v é s p á 1 y a.

Hogy a’ legény puskája' vagy tűzfegyvere’ illő használatmódjával és annak hatásával megismerkedhessék, erre az éven
ként tartandó czélba-lövések szolgálnak.
A’ 1 ö t é r sik , In csak lehet , a’ tárcsa mögött tetemes
dombbal legyen határos, a' magasra ellőtt golyók' felfogására.
A’ lő-irány földbe vésett vonallal kijelöltessék , mellybe 50
lépésről, ötvenre, czövekek veretnek.
A’ tárcsa mögött egy földgátot (golyódat), körülbelül 6 öl
I. Táb. hosszút — 12 öl magast — és a’ tetején négy láb vastagságul
3. kép.j^ii építeni.
Mintegy 30 lépésre oldalt a ’ gáttól, a' tárcsásnak védhelyet
(védfalat) kell fölhányni szinte földből.

A* t á r c s a .
A’ t á r c s a deszkából négyszögletesen, 4 láb szélesre, és 6
láb magasra készitessék és fejérre bemázoltassék. Annak közép
vonalában két fekete kerekded czélpontot kell festeni, az ellen
ség’ feje’ és melle’ képezésére; mellyek’ mindegyike átmérőben 6
hiiveh k és az elsőnek központja 4 Iábn>ira, a’ másodiknak pedig
5 láb 3 hüvelyknyire esik távol a’ tárcsa’ aljától. Az alsó feke
tének középpontjától 5 karikák festetnek — egymástól egy-egy
hüvelyk távolban, és kívülről befelé számokkal megjegyeztetnek
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Hogy a’ czél a' közlegényre (katonára) nézve megfogha
tóbb legyen , reá egy ellenséget, vagy legalább annak fővoná
sait kell festeni, úgy hogy felső feketéje a' főt, alsója pedig a
mellet foglalja el.
A’ czél’ közepe tétessék épen a’ lövonalra, még pedig füg
gőlegesen sulyirányban.

Az á l l á s c z ö v c k

vagy l á m a s z c z o l o p .

Az ujoncz eleiute föltett, azaz, ráfektclett fegyverrel lőhet.
E ’ végre a’ lőhelyen egy erős czöveket földbe kell ásn i, vagy
máskép felütni, inelly egy faszeg’ számára három hüvelyknyíre
egymástól lyukkal >an ellátva , hova a’ fegyvert föl lehet tenni.
E’ czövek t á m a s z c z ö l ö p n e k , vagy á l l á s c z ö v e k n e k
neveztetik.

Ar t á r c s á s .
A’ lövések megjegyzésére pedig a* tárcsásnak egy zsinórra
felfűzött faszögek adatnak megkívántaid számban , melljek fe
jükön számokkal bélyegezvék. A’ tárcsás , minden lövés után,
a’ czélhoz megy és a ’ lövést jelbotjával megmutatja, lyukába
pedig szöget ver.
Minden lövést a’ lőtáblába pontosan be kell írni, még pedig
ugyanazon számmal mint a' tárcsás’ szöge, hogy kitetszék mindenik katona mikép lőtt a' czélha. A’ lŐtábla’ helyes voltáról az
őrmester felelős. Tárcsás ellenörködés-végett, időszakonként
meg kell öt kérdezni, milly számú szöget vert be utoljára ,
mellynek természetesen a’ lőtáblába beirt számmal öszhangzónak kell lenni.
A’ lötábla következő módra készítessék . mint a’ túlsó la
pon látható :
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Viselet a’ czél- vagy tárcsa- lövéskor.
A’ czélba-Iövés-gyakorlatra parancsolt sereg, mindenkor
teljes fegyverzettel és czokmokostúl (Sack und Pack) kirukkol.
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Azon osztály , melly legelőbb lőni rendeltetett, a’ lőhelytől oldalt, a’ tárcsával szemközt megáll, és miután fegyverei
megvizsgáltattak, töltésre commandiroztatik.
Ha ujonczok is vannak jelen , azokkal egy altiszt’ felvi
gyázata alatt egyenként kell a’ fegyvereket megtöltetni, őket
egyszersmind a’ gyutacs betevésre és golyó leverésre tettlege
sen , azaz , gyakorlatilag oktatni.
A’ töltés elvégzése után egyik legény a’ másik után a’ lőhelyre elészólitatik , és egy oldalt felálitandó dobos által —
annak jeléül, hogy a’ tárcsás semmi ürügy alatt rejhelyéből ki
ne lépjen — hivó (Ru0 veretik , az illető legény pedig, kö
vetkező tanítás után , czélba lőni rendeltetik :
1) Hogy fegyverét nyugott kézzel*és elhamarkodás nélkül
czélba (Anschlag) vegye, a’ tusát jól vállhoz nyomja, a ’
csőt se egyik se másik oldalra el ne forditsa, és a’ lélek—
zetet , mennyire lehet, visszatartóztassa.
2) Szemével ne pillogasson , hanem éles pillantással a* czélzó*
bevágását, a’ légy’ közepét, és a’ czélpontot egy vonalba
felfogja.
3) Ennekutána a’ puska-elsütésre , ingadozás nélül, mutató
ujját lassan a’ fogáskanyarról levegye, ’s a’ ravasz’ vé
gére tegye , ezt pedig lassanként jobban meghúzván , a’
mutatóujj’ első izével elsüti; miközben a többi ujjak a
fegyver’ nyakán helyzetökben mozdulatlan megmaradnak,
és a’ mutató-ujj mozdulatát semmikép sem követik, mivel
ez által a’ fegyver irányzatából eltéritetnék.
4) Ha a’ legény czélvetés közben érezi, hogy fegyvere nem
áll nyugton kezében , vagy ha gondolja , hogy a’ czélzót
és legyet igaz irányba még nem vehette , ne süsse el fegy
verét , hanem azt nyugalommal vegye-le , pihenjen , és
újra czélozzon.
5) Ha a’ gyutacs elcsattant, a’ nélkül, hogy a’ töltés meggyúladott volna , nem kell a’ fegyvert egyszeriben le
venni, hanem még kis ideig czélzásban (Anschlag) meg
maradni , és csak azután a’ fegyvert tárcsa-irányban mell
alá lehúzni, szükség esetére a’ serpenyt a’ barkácscsal
(szurkálótuvel) kitisztitni, más gy utacsot betenni és a’
golyót még egyszer a’ töltőveszővel leverni. Ha a’ gyu
tacs még egyszer magányosan elcsattan , akkor a’ legény
félrelép, és egy e’ végre oldalt felállított altiszthez megy,
kinek felvigyázata alatt a’ lövés kihúzatik; vagy pedig
egyéb, a ’ mi tán szükséges, elintéztetik.
6) Elsütés után a’ legény változott fegyverrel még addig
megálljon, inig a’ tárcsás, lövését a ’ tárcsán megmutatta.
Ügyes lövésznek azonban tudnia k ell, hová ment golyója,
még minekelőtte a’ tárcsás megmutatta volr.a , mit a’

fegyver’ irányzatából az elsütés’ pillanatában következ
tethetni.
E' módra a’ legényeket egyenként elé kell venni és alapo
san oktatni.
Jó lövésért a’ katonát ki kell tüntetni, p. o. meghatározván,
hogy ki a’ képre talál , annak a’ könnyügyalog (Fuselir) mars ;
ki pedig karikát talál , annak gránátosmars veretik.
Miután az egész osztály, p. o. egy szakasz (Zug) czélba
már ellőtt, fegyverei megvizsgáltatnak és újra megtöltetnek ,
vagy más osztály hivatik elő.
Minthogy pedig annál nehezebben találhatni, mennél na
gyobb távból lövünk , tehát eleve minden legény csak közelről
löjjön, és ha már abban elég jártas, mindinkább nagyobb na
gyobb távolról.
Az ujonczok vagy járatlan lövészek eltinte 50 lépésről, és
csak később lőjjenek ama távról, melly a’ lőtáblában kitüzetett. Ellenben az ügyesebb lövészekkel nagyobb távra-is, azaz
200—250 lépésre * e’ gyakorlatot elé kell venni.
Minekutána a’ katona a’ lövésben már elegendő bizonyos
ságot nyert , szoktattassék föltett szuronnyal és borjúval hátán ,
szóval egészen fölfegyverkezve lőni, minthogy ellenség előtt
mindenkor ekkép fog tüzelni. Hasonlóul megengedhetni a jó
lövésznek , térdelve , fekve, vagy a’ testnek bármillv helyze
tében lőni, de nem a* járatlannak , mivel ez az illy mestersé
geskedés , vagy kényelmek által, a’ szigorú fölvigyázatot és
oktatást kikerülné, sőt utána kell nézni, hogy az illy emberek
tökéletesen szabály szerint viseljék magukat.
Hogy a’ tanítás ne akadályoztassák, és baleseteknek eleje
vétessék , szükséges a’ löhely’ közelében rend és csöndet feltar
tani ; ez okbúi a’ legénység is a’ löhelytől mindig oldalt vagy
hátul tartózkodjék.
Végre minden tiszteknek , de fÖkép a' század-parancsnok
nak hathatósan ajánltatik , katonáik’ czéllüvésbeni kiképzésük
ben különös szorgalommal lenni, — e’ tárgy a ’ tettleges (gya
korlati) oktatásnak legfontosabb ága lévén , 's a gyalogság
használása főkép tűzfegyverének hatályos alkalmazásától függ
vén.
E ‘ miatt tehát gondosan el kell kerülni az elhamarkodást,
és a’ lövés-gyakorlatot, ha csak lehet, ugv elintézni, hogy a
legény minden töltényét ugyanaz nap el-ne lőjje; — nem
különben igyekezni kell a’ legénységnél kedvet és vetélked sf
ébreszteni. ez legalkalmatosb eszköz lévén sikeres adatok
elérésére.
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i 5* §. T i s z t e i k e d é s e k f e g y v e r r e l .
Ütőn járó katona fegyverét közönségesen v allra (Kolben
hoch) hordja. Ha egy elöljáróval szembe találkozik, katonás illedelemmel megy el mellette, és három lépés közeire igazodik ,
fejét azon oldal felé fordítván , mellyen az elöljáró áll. Szintúgy
viseli magát ör mellett elmenvén. Ha az elöljárón vagy őrön há
rom lépést túlhaladott, fegyverét ismét vállozza.
Hasonló módon a’ szentség előtt — három lépésre arczol, de
azután fegyverét lábhoz veszi és imára letérdel.
Strázsán és poston (örtanyán) a’ katona fegyverét tetszése
szerint k a r r a (In Ami) vagy v á l l r a (Kolben hoch) hordja.
Ha altiszt vagy e 1e j t e s (primaplanista) közeledik, azonnal kar
zott ( In Arm) fegyverrel ugyanazon helyre megy, hol felvezette
tett , ott három lépés közeledésre igazodik és fővel az elöljárót
kiséri. Ha ez három lépést túlment rajta , fegyverét ismét karra
(In Arm) veszi és kénye szerint mozog.
Ha fö- vagy Stabalis-tiszt, Generalis, vagy a’ kormányzó,
vagy a’ szentség közeledik , karzott fegyverrel azon helyen ,
mellyre felvezettetett, megáll, egyenest előre n éz, és ha az
elöljáró három lépésre közel jö n , igazodik, tiszteleg, fejét
arra veti, honnan az elöljáró jön , azt fővel kiséri, és midőn
az három lépést rajta túlhaladt, fejét ismét előre veti ,válloz,
fegyverét karra veszi , és tetszése szerint fel ’s alá jár.
Fegyver-födött állásban, a* katona semmi tisztelkedést
végbe nem visz , hanem azt igy folyvást megtartja , csupán mi
dőn az utón egyedül megy és a’ szentséggel összetalálkozik ,
arczol és szabályszerint imához áll , azon megjegyzéssel, hogy
bal kéz helyett ez alkalommal j o b b kézzel nyúl az ernyő felé.
Ha a’ katona csupán szuronnyal áll ő r t , azt ‘jobb keze,
hüvelyk- mutató- és középujjával, markolatjánál fogva akkép
tartja , hogy éle előre , högye pedig fölfelé álljon. Egy előkelő’
közeledésekor semmi tisztelkedést nem tesz , hanem ott, hova
fölvezettetett, katonai Hiedelemmel megáll. Ha a’ felváltást
közeledni látja, fegyvert ragad , a’ szuronyt fölteszi és válloz.
A’ további oktatás, mikép viselje magát a’ katona strázsán
és poston (örtanyán), a’ szolgálati szabályzatban foglaltatik.
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MÁS ODI K RÉSZ.
A’ katonának sorbani oktatása.
Ma a’ katonának egyenkénti oktatása , az eddig eléterjesztett
elvek szerint, meglehetős előmenetellel haladott, akkor további
tanítás végett több legények állíttatnak egymás mellé. Az illy
módon egymás mellé állított katona-rend, s o r n a k (glédának)
neveztetik.
Sorbani oktatásra a’ legénység egyelőre három szakaszra
osztatik föl. Ez pedig azon alapszik, hogy számos ujoncz közt,
mindenkor nehány ügyesek , mások kevesbbé ügyesek ’s végre
ollyanok is találtatnak, kik fölötte ügyetlenek és csak bajosan
oktathatók. Ezek közül tehát az elsőket rendszerint kímélettel,
a ’ második szakaszszal pedig hathatólag kell bánni, és az utol
sók’ kiképzésében kettős szorgalommal és kimerithetlen türe
lemmel élni.
Az előjáró , kitől megkivántatik , kogy alattvalói’ mindenikének elmetehetségét és tulajdonait ismerje , e’ mérték után
fogja meghatározni, hogy a’ nevezett három szakaszból kezde
tén hány legény állíttassák egy sorba, hogy az oktató minden
kit átláthasson, taníthasson és hibáit kijobbitani képes legyen,
a ’ nélkül, hogy az ügyes embert más ügyetlen vagy vigyázatlan
miatt oktatásban tartóztatná, vagy elkedvetlenítené.
Azonban e’ szakaszokra felosztásnak — melly egyébiránt
csupán egyes oktatásnál és a’ sorgyakorlásnál szorosan megha
tározott légyen — idővel a’ tanítás folyamában, névszerint a’
szakaszonkénti (Zug-) oktatásra átmeneteinél, mindinkább el
kell tűnni.
Ennek mennél-előbbi elérhetésére, a’ gyönge és tunya
ujonczok, ahozképest, a’ mint szorgalmas utángyakorlás és sza
kadatlan buzdítás által, a’ kiképezésben eléhaladtak, lassan
jelesebb szakaszba soroltatnak , mig végre mind a’ három sza
kasz összeolvad, mivel később nagyobb osztályokba összeállván,
semmi illyetén felosztásnak helye nem lehet, hanem minden
katona , sorozat utáni helyét okvetlen elfoglalni kénytelen.
Azon felül az oktatás’ elémozditása végett a’ leggyöngébb
t. i. a’ harmadik szakasz, mindenkor a’ legjártasb és legbuz
góbb altisztekre bizassék.
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A’ soroktatás következő részekre oszlik :
1) Állás.
2) Fordulatok.
3) Párvonalos igazodás előre és hátra.
4) Félszög-vonalbajigazodás előre és hátra.
5) Arczmenet.
6) Húzódás arczmenetben.
7) Kanyarodás helyben.
8) Kanyarodás marsközben.
9) Irányváltoztatás menetközhen.
10) Fegyverfogások.
11) Tüzelésfogások.
12) Disz- és futó-tüz.

16, §. S o r - á l l á s .
Sor-felállitáskor a’ legnagyobb embereket jobb (bal)
szárnyra, ’s igy a’ többieket tovább apadó mértékben bal (jobb)
szárnyig egymás mellé kell állítani. E z s o r o z a t n a k (Rangirung) neveztetik.
Minden szárnyra egy altiszt, vagy annak szűkében egy
szolgált katona , helyettes gyanánt, állitajik fel.
A’ katonának sorbani testállása ugyanaz , mellyet egyes
oktatásnál tanult, hozzátéve : hogy* könyökével mellékemberét
(mellettesét) könnyen érintse , a’ nélkül , hogy könyökét a’ test
től elterjesztené vagy azzal inellékemberéhez szorulna.
Az egész sornak melle és vállai egyetlenegy vonalban le
gyenek, melly I g a z o d á s i vagy a r c z v o n a l n a k neveztetik.
Rendszerint a’ felálitott sorban j o b b r a kell nézni, és min
den legény , a’ nélkül, hogy testével előre hajolna, vagy fejét
annál erősebben , mint a' 2. §-ben magyaráztatott, elfordítaná ,
az igazodást jobbról álló mellékemberének homloka és melle után
keresse.
Ez alkalommal a’ katona tettlegesen megtanitassék, hogy
akkor helyesen igazodott, ha p. o. jobbra fordított főnél jobb
szemével csupán mellékemberét, bal szemével pedig jobbra
második mellékemberének ’s utána az egész arcznak egyedül
fényét látja , és ha testével keveset előrehajlik, az egész arczot
(frontot) átnézheti.
Balra igazodásnál minden'ellenkezőleg van.
Miután az oktató minden legénynek’állását megvizsgálta és
kiigazította , a’ legénység motszanatían áljon , az oktatóra figyelmezzen ’s általában csönd és nyugalom uralkodjon.
Mi pedig a’ legénységnek időszakonként megengedendő
könnyebbitést a’ fegyverhordásban , vagy teljes kipihenést illeti,
arra csak azon észrevételek szolgálnak szabályul, mint a’
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mellyel* az egyes oktatásnál előadottak; és minden hasonló pa
rancsra történik is meg.
17. §. S o r r a 1 i f o r d u l a t o k .
A’ fővel való fordulásokat jobbra vagy balra , az egész sor
egyszerre hasonló módon és ugyanazon vezérszóra teszi , mint
a* 2. §-ben magyaráztatott.
Az oktató itt is leginkább azt vegye szemügyre, hogy fejét
senki erősebben ne fordítsa, mint elé van irva , mivel a’ főnek
egyik vagy másik oldalra fölösleges elforditása a’ katonát — ha
különben helyes is a’ testállása — folyvást akadályozná igazo
dásában bizonyos szemmértéket nyerni , ’s azonkül később a ’
marsban hajlandóvá tenné , a’ helyett hogy egyenest előre men
ne , azon oldal felé tartani , hova fejét igen erősen elfordította.
A’ testtel való fordulatok szinte hasonló módra , és a’ f é 1j o b b és f é l b a l ugyanazon vezérszóra végeztetnek, mint a’
3-dik §-ben az egyes oktatásnál tanitatott.
Egy egész fordulat’ végbe-vitelére pedig, a’ sornál szint
ú g y , mint általában minden nagyobb osztálynál, az illető for
dulati parancsot egy értesítésnek kell megelőzni, még pedig:
,.Ari*zot fordíts !a (Die Front verkehren!) vagy mikor az arcz
fordítva van ’s azt eredeti irányba kellene viszaállitani „Arezot
vissza !“ (Die Front herstellen !) és csak azután parancsoltatik a’ j o b b r a-á t (rechtsum).
„B alra-át“ (linksum) fordulat' gyakorlására eleve a’ le
génységet a’ §. 3-ben felállított elv szerint b a l r a kell nézetni,
még pedig arezmegforditás vagy helyre-állítási értesítés előtt.
Egyébiránt a’ j o b b r a-át fordulat b a l r a fordított fővel is gya
koroltassák , mivel nagyobb osztályok’ gyakorlásánál, mint ez
p. o. a’ kettőzött csapatnál elékerül, hogy a’ sereg’ egyik fele
balra, a’ másika jobbra néz, és illy esetben mindig „jobbra-át“
(rechtsum) commandiroztatik; azoknak is, kik balra néznek,
jobbra kell megfordulni.
Fordulat után a’ fők azon oldalra vettetnek , mellyen for
dulat előtt valának ; azaz „rechtsum“ után jobbra , „linf sum“
után balra. E’ szabálytól kivételek vannak , hátra rézsutigazodásnál és nagyobb hamestek’ némelly mozgalminál , miről az
illető czikkekben világosabban szó leszen.
Az oktató minden fordulásnál utána nézzen, hogy a’ kö
nyökök a’ test mellett maradjanak , a’ fordulás bal sarkon és
tökéletesen végrehajtassák, és a’ lábak valódi helyzetbe állítas
sanak.
18. §. P á r v o n a l o s i g a z o d á s e l ő r e é s h á t r a .
A’ 16-ik czikkben foglalt tanításból, miszerint az egyes
katona igazodni ’s ez által az egész sor’ igazodásához a’ magáét
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alkalmazni tartozik , következik : hogy csak akkor mondhatni
a* sort jól igazodottnak, ha valamennyi legényei helyes állásban
pontosan azon egyenes vonalon állanak, melly mindkét szárnyát,
vagyis a’ sornak végpontjait összeköti. Ha tehát egy rend ka
tona, állásából más, nehány lépést előre vagy hátra fekvő vo
nalba átszállitatnék, azon szándékkal, hogy ott újra kiigazitassék,
az arra megkivántató mozgalom, I g a z o d á s - (Kichtung-)nak,
még pedig e l ő r e vagy h á t r a-igazodásnak neveztetik , ahoz
képest valamint az ujjodan választott állás vagy igazodás-vonal
az eredetin elől vagy hátul fekszik.
Az illyetén igazodások az által történnek , hogy a’ legény
ség egyenként, egyik a’ másik után, a sorból kiindul és az
uj vonalba berukkol. Ahoz képest, a’ mint az elindulás jobb
vagy bal szárnyán veszi kezdetét, j o b b r a- vagy b a Ír a-igazodásnak neveztetik.
Az ujjodan választott állás vagy igazodás-vonal, mindenkor
már előre ki legyen tűzve. E’ végre az oktató a’ két szárnyán
álló altiszteket, és ama szárnynak , mellyen az igazodásnak
kezdődnie kell , szárnyas legényéi négy lépésre egyenest előre
lépteti „Altisztek és jobb bal szárnyas legény „ln -d u lj !“ (Un
teroffiziere und rechter vagy linker Flügelmann ! Marsch !) pa
rancsszó által.
Az előlépett altisztek közül egyik , ki azon szárnyon áll ,
mellynél az igazodás kezdetét veszi, az uj vonalnak t á m a s z 
p o n t u l és egyszersmind a’ legénységre nézve i g a z o d á s p o d tú 1 szolgál, mivel utána kell igazodni és feléje érintést
venni: inig a’ vonalnak más végén álló altiszt csupán i g a z o 
d á s - t á r g y gyanánt tekintendő.
Az altisztek’ elölépése után az oktató meggyőződjön , hogy
egyenesen előre mentek-e? és szükség esetében azoknak állás
helyét jobbítsa ki. Ez meglevén, az oktató mintegy négy lépésre
a’ támaszpontul szolgáló altiszttől oldalt megáll, arczczal feléje
fordul és onnan mind a’ két elément altisztet és a’ szárnyas le
gényt egymásra igazítja.
Most már tulajdonkép az igazodás’ végbevitele, azaz: a’ sor
legénységnek igazodása elé vétetik. A’ katonák , már mint kez
detben érintetett, förül főre állásukból kiindulnak , t. i. kiki
egy lépéssel későbben lép ki , mint az igazodás’ pontjához kö
zelebb álló mellékembere , és e’ szerint az uj igazodási vonalba
be is rukkolnak. Annálíogva j o b b r a-igazodásnál p. o. a' má
sodik legény akkor indul, mikor a’ jobb mellékembere már a’
második lépést csinálja , és e’ módon a’ harmadik követi a' má
sodikat, a’ negyedik a’ harmadikat, ’stb. mi által a’ legénység
régi állásából az újba lépcsőnként átmegy.
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Azonban első oktatásnál e* lépcsőnként! átmenet még nem
alkalmazható; hanem minden legény egyenként hivatik az uj
igazodás-vonalba, ez pedig az igazodásra szigorúbb felvigyázhatásért és szükség esetében kijobbitás okáért történik.
Erre az oktató, azon legénynyel, a’ kin van a’ sor az uj
vonalba átmenni, szemközt megáll, ’s öt megtanítja, hogy jobbra-igazodásnál e’ vezérszóra: „Jobbra igazodj !u (Rechts
rieht euch!) lassú lépésben egyenest előre menjen és hasonlókép
nézzen is, negyedik vagy utolsó lépését három egymást sebesen
követő aprókra feloszsza , e’ mellett fejét jobbra vesse , igazo
dás-vonalban megállapodott jobb mellékembere után igazodjon,
és azt könyökével könnyen érintse.
Ha az újoncz helyesen beigazodott, léptettessék kissé előre
vagy hátra, hogy meggyőződjön, mikép első esetben az egész
arezot áttekintheti, utóbbiban pedig az arcz-szint elveszti, 's
e’ szerint tehát még hátrább vagy elébb menvén , végre az
arezot mindkét szemével elölről vagy hátulról fogja látni.
Miután az ujoneznak egy hibás igazodás’ ismertetőjelei illy
modorban megmutattak, parancsoltassék uj ízben a’ valódi iga
zodás’ vonalát felkeresni, miből kitetszend, hogy előbbi igazo
dása történetes vagy helyes szemmértéknek eredménye volt-e ?
Ezután az oktató a’ következő legény előtt, t. i. a’ kin van
a’ sor az uj igazodásba kelni, megáll; azt szintúgy oktatja, mint
az elötte-valót, ’s igy a’ tanítást tovább folytatja, mig a* sornak
valamennyi legényei az uj igazodás-vonalba egyenként be nem
keltek.
Ha már a’ legénység az igazodás-felkeresésben éles pillana
tot és némi bizonyosságot nyert, akkor az oktató, miután a’
kiállított altisztekkel az uj igazodás-vonalat egyelőre kitűzte
volna , az egészet „Jobbra iga-zodj !M (Rechts rieht euch!) ve
zérszóra, az egész sor által végezteti, mire minden legény nem
többé külön, hanem mint elein mondatott, az egész sor lép
csőnként az uj vonalba átszáll; t. i. minden katona akkor lép
k i , midőn az igazodásponthoz közelebb álló mellékembere egy
lépést eléhaladott; egyébiránt pedig itt is mindenben az egyes
igazodási oktatás szerint kell bánni.
Az oktató e’ mozgalom’ vezénylésére, az uj arczvonal’
közepe előtt olly távolban áll meg, hogy az egész sort lép
csőnként elömenetjében átnézhesse. Szemügye pedig főkép
arra legyen függesztve, hogy kiki egyenes irányban és hasonlón
előre nézve, marsoljon, lábait helyesen rakja, könyökét mars
közben és beigazodás után szabályos helyzetben megtartsa , fe
jét az uj arczolatban fölötte el ne fordítsa , az utolsó lépést
három aprókra felossza, és ezek’ utolsójával már az uj igazodási
vonalban legyen.
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Közönségesen a’ legény az által szokta igazodását elhi
bázni, hogy inegállván lábait rosszul helyezi, mire tehát min
denek előtt vigyázni kell. Jobbra igazodásnál például hajlandó
bal lábhögyét szükségesnél többet kifelé fordítani, vagy bal sar
kával a’ jobb mögött elmaradni; mi a* bal váll’ és bal csípő*
hátramaradását okozza, és nemcsak azt, hanem az utána való le
gényeket is az igazodás-felkeresésben akadályoztatja , követke
zéskép hátramaradást okoz. Ellenben midőn a’ sornak egy része
az igazodásvoualon túlnyomult, ez majdnem mindenkor onnan
származik, hogy valamelly legény, vagy fejét vagy jobb lábhö
gyét fölötte jobbra fordította , az által bal vállát és csípőjét
elétolta, minek következtében nemcsak ő , hanem a’ többi
legények is az uj igazodás-vonalon fölötte túlhaladnak.
Végtére ha az említett hibák* egyike se okozta volna a’
hiányos igazodást, akkor azon legénynek helytelen szemmértékében kell a’ hibát keresni, kinél a’ hiba kezdetét vette, mit
tehát ismételt tanítás által megjobbitani kell igyekezni.
Az igazodás megítélésre az oktató azon szárnyra megy, hol
az igazodás kezdődött, — jelenleg a’ jobbikra — és a’ támasz
pontul felállított altiszt mellett négy lépésre oldalt megáll és
onnan megnézi, váljon az egész sor egyenes vonalban áll-e, az
igazodás’ tárgyául szolgáló altiszttel ? Ha nem igy volna , ne az
által jobbítsa ki a’ hibákat, hogy egyes embereket előre vagy
hátramenetre felszólít, hanem ahoz menjen, ki a’ hiányos igazo
dást okozta, állását megvizsgálja és helyre-igazitja, de nem
testét érintgetve , hanem megparancsolván , hogy lábaira le
nézzen, azokat helyesen állítsa és annakutána tulajdon ítélése
szerint az igazodást újból felkeresse.
Ha később a’ legénység nagyobb jártassággal bír , szoktattassék igazodását az oktató’ intése szerint kijobbitani; emez
t. i. a’ támaszponton oldalt négy lépésre a* mondott módra meg
áll, fegyverét bal kézbe veszi, és megmagyarázza sorának,
hogy ha fekiránylag kinyújtott jobb karral előre vagy hátra i nt ,
ez a’ legközelebb álló legényeknek szól; ha pedig karját önfeje’ magasságáig emeli, a’ sor’ közepét; és ha karját egészen
fölemeli, intése az ellenkező szárny’ legényeit illeti.
Azonban az intés által elő- vagy hátra-lépésre utasitott le
gény, ne igazodjon elő- vagy hátrahajlás által, hanem az intés
hez képest, lábaival annyira lépjen előre vagy hátra , mint a’
mennyi a* helyes igazodás elérésére megkivántatik.
Az igazodást mindig meghúzott fegyverrel kell végbevinni.
De hogy a ’ legénység fölötte el ne fáradjon, az oktató, midőn az
altiszteket uj igazodási vonalba előlépteti, sorával a* fegyvert
k a r r a (In Arm!) vagy v a llra .' (Kolben hoch !) vétetheti.
Ha aztán az igazodás ekkép főrül főre tétetik, az illető elő
lépendő embernek meg kell magyarázni, hogy a’ „jobbra iga-
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Z0dj!u (Rechts rieht euch !) commandóra azonnal kilépjen és
egyszersmind fegyverét is meghúzza ; ellenben , midőn nem
egyenként vitetik végbe az igazodás , hanem lépcsőnként az egész
sorral , akkor a’ ,,Jobbra iga-zodj !“ (Rechts rieht euch!) commandóra az egész sor fegyverét tüstént meghúzza , de mint tudva
van , csak az első legény lép ki , a* többiek egyik a’ másik után
követik.
A' balra igazodás e l ő r e , hasonlókép történik mint jobbra.
Ennél is az o k t a t ó a’ két szárnyán álló altisztet a’ bal szár
nyas legénynyel együtt négy lépésre előlépteti, ’s azután „Balra
iga-zodj
(Links rieht euch !) parancscsal az egész sort ember
ember után az uj vonalba berukkoltatja. Ha az igazodás egyen
ként — mint az első oktatásnál elő van Írva— történik, az illető
ember a’ „Balra iga-zodj !u (Links rieht euch!) szóra , fejét
e g y e n e s t előre veti, az utolsó, három apróra felosztandó lé
pés után pedig b a 1 r a. Ellenben ha az egész sor egyszerre,
azaz lépcsőnként igazodik, a’ „Balra iga-zodj 1“ (Links rieht
euch!) parancsra, az egész sor a’ főt balra veti, és ahozképest,
a’ mint kire-kire a’ sor jön előlépni, fejét e g y e n e s t , utolsó
lépés után pedig ismét b a l r a fordítja.
Miután az egész sor beigazodott „Jobbra-nezz !u (Rechtsschaut!) parancsoltatik, mire a’ lök ismét szabályszerint jobbra
vettetnek.
Mivel valamennyi igazodás e l ő r e sebes lépésben történik ,
az okból azokat lassú lépésben csak az első oktatásnál, később
pedig mindenkor sebes lépésben kell gyakorolni.
A’ sornak h á t ra- igazodása ugyanazon elvek szerint megy
véghez, mint előre. E’mellett is az altisztek és a’ támaszponthoz
legközelebb álló ember, e’ vezérszóra : „Altisztek és jobb szár
nyas legény! hátrafelé in-dttlj! (Unteroffiziere und rechter Flü
gelmann! Rückwaerts Marsch !)u az uj vonal kitűzésre nyolez
lépést hátra lépnek, és azok beigazodása után, kezdetén minden
legény egyenként > később pedig az egész sor lépcsőnként a’
„Jobbra hátra felé iga-zodj !** (Rechts rückwaerts! rieht euch!)
parancscsal az uj arczvonalba átszállitatik. E’ dolognál arra
ügyeljen az oktató, hogy a’ legények előre nézzenek , ne pedig
a’ földre, továbbá hogy kiki egy lépéssel később lépjen ki, mint
a’ mellékembere, és az utolsó lépést — mivel már tudva van,
hogy a’ lépés hátra csak felényi mint előre — apróbbakra fel ne
oszsza, sőt a’ nyolczadikkal már igazodva is legyen. A’ legény
állását, valamint az igazodáshoz tartozó segélyeket ’stb. illető
leg, hasonló szabályok szolgálnak alapul, mint az előre-igazodásnál, és az oktató vezérlésre az arczvonal közepe t lőtt álljon
meg, mivel csak onnan lehet észrevennie a’ legények’ egyenes
és lépcsőnként hátrálatát.
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Utoljára azt is meg kell említeni, hogy valamint az előreúgy a’ hátra-igazodást is időszakonként , könyökétkönyökhez
szorítva helyett, egy lépés-közzel (távval) kell gyakorolni; e’
mód az újonczok’ igazodási tehetségökre nézve igen alkalmas
képző lévén. E’ végre az oktató: „Balra nyi-tód j !u (Links öff
net — euch !) parancsol; mire a’ jobb szárnyas legény és a
mellette álló altiszt helyt maradnak, a’ többi legények pedig a’
sorban — a’ nélkül, hogy vállaikat elfordítnák — mind addig
balra oldalt lépnek, mig kiki, jobb mellék-emberétől egy-egy
lépés távban leend ; azonban bal szárnyon az altiszt mellékem
beréhez zárkózva marad.
Hasonló módon nyithatni ki jobbra-is a sort „Jobbra nyi
tód j !“ (Rechts öffnet — euch !) parancsra . csak-hogy ekkor
a’ fők balra fordítassanak.
Mikor a’ sort valamelly közbelső legényre szándékoltatik
kinyitni, szükséges a’ legényt eleve értesíteni, hogy a’ „Jobb
ra és balra nyi-tódj
(Rechts und links öffnet — euch !) pa
rancsra mozdulatlan megálljon , mig a’ többiek a’ fennirt módra
jobb és balra nyitódnak.
Sor kinyitása után a* fők , ha még jobbra nem volnának, a
Jobbra-llézz !“ (Rechts — schaut!) vezérszóra arra fordítatnak, és annakutána az igazodás ismért módra végbe vitetik.
Csatlakozás végett, e’ parancsra „Jobbra és balra , vagy
balra és jobbra csatla-kozz!“ (Rechts und links vagy Links
und rechts schliesst — euch!) az illető legények féljobbra vagy
félbalra fordulnak. azonnal kilépnek, és magokat, könyök
könyök mellé, helyre állítják.
19. §. R é z s ű t

igazodás

előre

és hátra.

A' rézsűt igazodás abban különbözik a' párvonalostól, hogy
általa a’ sor nem párvonalos, hanem rézsűt arczvonalba szállitatik át.
Ai altisztek előléptetése új vonal kitűzésére s. a. t. ha
sonló módon történik mint az egyenes igazodásnál, csakhogy az
oktató a’ támaszpontul felállított altisztet, negyed (fertály) testlórdulással rézsűt vonalba helyezi, azután pedig a ’ mellette álló
szárnyas legényt, valamint az igazodási tárgyul szolgáló al
tisztet , szigorúan utána igazítja , mire az előre történő rézsűt
igazodásnál a’ szárnyas legénynek parányit, a' \ona l’végén álló
altisztnek pedig nehány lépést előre és befelé, azaz : a* támasz
pont felé kell tenni.
Az új rézsűt arczvonalba bekelés, az oktatónak „Rézsut
igazodás jobbra , balra !w (Schraege Richtung — rechts , links !)
előértesitése után a' rá következő „Iga-zodj !“ (Rieht — euch!)
vezérszóra azon módra történik, mint az egyenes igazodás, t. i.

66
eleinte förül főre , később pedig egyszerre lépcsőnként az egész
sor által.
Az oktató minden legényt külön megtanítson , hogy ahozképest, mint az új arczvonalhoz közeledik, a’ támaszponthoz
közelebbi vállát megszegje , hogy az által vállai az új rézsűt
arczczal hasonló helyzetbe jöjjenek. Továbbá mondja-meg neki,
hogy a’ lépések’ számát a* régi vonalból újba átmeneteire, nem
lehet előre meghatározni, mint a’ párvonalos igazodásnál, hanem
az attól függ, micsoda szögletet képez az új vonal az elhagyot
tal ; annálfogva minden legény mindaddig teljes lépéssel előre
halad, mig egész egy lépésnyire nem közeledett az új vonalhoz,
az utolsót pedig három apróra felosztja és beigazodni igyekszik.
A’ lábak’ helyes állására, valamint általában az egész
test* tartására nézve, rézsút-igazodásnál kétszeres figyelemmel
kell lenni, mert rendszerint minden legény hajlandó, a’ rézsútvonalbani állás helyett az elhagyott arcz- avagy fronttal párvonalost elfoglalni.
Rézsűt igazodásnál h á t r a , az altisztek* felállítása új vonal
kitűzéséért, hasonló módra történik, mint egyenes igazodás-nál
hátlag, csakhogy itt az altisztek a’ hátra lépni helyett, jobbraát
testfordulat után mennek hátra, arczfordulnak és aztán uj vonalba
felállitatnak. Az oktató t.i. commandiroz: „Altisztek és jobb (bal)
szárnyas ember! j o b b r a ! at! indulj!“ (Unteroffiziers und rech
ter, linker Flügelmann! rechts! um! Marsch!); negyedik lépésre
az altisztek és a’ szárnyas ember megállásra és előbbi frontba
visszafordulásra rendeltetnek, még pedig jobbra vagy balra-át,
ahozképest amint az igazodás jobbra vagy balra-hátra történik ;
annakutána egyszeribe rézsűt vonalba beigazittatnak. Ez meg
levőn az oktató a’ sor közepe elé megy és értesít: „Rézsűt igazo
dás jobbra bátra! j o b b r a - a t ! (Schracge Richtung rechts rückwaerts! Rechts-um !); erre az egész sor a’ parancsolt fordulatot
megteszi. E’ testfordulat rézsűt igazodás-nál hátra, azért szük
séges, mivel a’ katonák nem egyformán érkeznek negyedik lé
pés után az új arczvonalba, mint a’ párvonalos igazodásnál há
tra, hanem aránylag az új vonal által képzett szöglethez, általá
ban több lépést kéntelenek hátra tenni, mi aztán e’ lépés nemé
ben fellállitott elv ellen volna, ’s azon felül test-fordulat nélkül
a’ legénység nem is tudná az új félszögvonalt megítélni.
Az erre következő „Tga-zodj!“ (Rieht — euch!) vezérszóra,
eleve minden legény egyenként, később az egész sor egyszerre
lépcső formán az új rézsűt vonalba hasonló észrevételek mellett
berukkol, mint rézsűt igazodásnál előre, kiki állakodó mellékemberének válla és nyaka után igazodik , jobb kézzel a’ patrontást megfogja , jobbra-át vagy balra-át tál
mikép tudni
illik az igazodás jobbra vagy balra hátra volt — megfordul ’s
azután kivételkép fejét az ellenkező oldalra veti, mint mellyre

megfordult, azaz: jobbraát után balra , balraát után jobbra.
Azonkül tanitassék meg a’ legény , ki a’ jobbra hátra-igazodásnál a’ sor’ jobb szárnyán á ll, hogy az uj vonalba érkezvén, a’
támaszpontul álló szárnyaslegénytől félember távolra megálljon,
különben a’ fordulást bal sarkon , úgy a’ mint illik , meg nem
tehetné.
Alapelvül kitüzetik , mindennemű rézsut-igazodásnál, hogy
soha nagyobb, mint 45 fokú , szögletben végbe ne vitessék , és
hogy az új arczvonal a’ szerint választassék , hogy a támasz
pont az elhagyandó vonalhoz közelebb essen mint az ellenkező
szárnyhoz Tudniillik elé- és hátra-jobbra igazodásnál a’ rézsűt
vonalnak jobb szárnya közelebb legyen az elhagyandó egyenes
arczvonalhoz , mint a’ bal szárnya, melly tehát az első esetben
elétolatik , utóbbiban pedig hátra vonatik. Éppen igy van a do
log a' balszárnynyal, balra igazodásnál.
Rézsút-igazodást sohasem kell nyílt renddel gyakorolni,
végbe-vitele igen bajos lévén.
Végre különösen ajánltatik, az igazodás’ minden nemeit,
főkép pedig rézsűt arczba , sokszor gyakorolni; minthogy az
ebbeni járatlanság miatt a’ katona sor- és rendben sohasem olly
használható, mint megkivántatik.

20* §. Arczmenet (Frontmarsch) előre és hátra.
Ha egy rend , állásából elindulva , akkép mozog egyenest
előre , hogy igazodási- vagy arczvonala marsközben szüntelen
párvonalban marad az eredeti elhagyott állással, akkor e’ moz
galom a r c z m e n e t n e k (Frontmarsnak) neveztetik.
A’ marsirányt mindenkor súlyirányosan kell az arczvonalra
venni , és ahozképest, valamint a 'so r a’ zászlóalj’ (Bataillon)
közepétől jobb vagy balra álló századhoz tartozik , a ’ bal vagy
jobb szárnyon álló altiszt által vezettessék.
E’ meghatározás azon körülményen alapul, hogy egy zász
lóalj (Bataillon) arczmenetekor az irány mindenkor közepén, az
az a’ zászlónál igazgattatik, ’s annálfogva a’ legénységet korán,
már sor-oktatásnál szoktatni kell, azon oldal felé irányt venni.
Az igazodást és érintést arczmenetben a’marsirány igazgató
tiszt felé kell megtartani, az okbúi a’ legénység is szakadatlan
arra nézzen, és oda csatlakozzon.
#
Hogy pedig az altiszt , kin a’ marsirány áll, a’ rendet teljes
bizonyossággal súlyiráuyban vezethesse , szükséges hogy valamelly előtte fekvő tárgyat, p. o. egy élőfát, tornyot, kéményt
’stb. i r á n y p o n tu 1 , ’» e’ közt és álláspontja közt több,
egyenes vonalban egymáshoz közel találtató apróbb tárgya
kat, mint: köveket, bokrokat, göröngyöket ’s t. e. közpon

tok gyanánt válaszszon , mellyek arra szolgálnak , hogy a ’ legkissebb eltérést is az egyenes vonaltól, azonnal észre-venni és
lielyre-igazitni lehessen.
I r á n y p o n t ú 1 távol fekvő, a’ földszinén felnyúló tár
gyak választassanak, k ö z p o n t o k u l pedig a* földnek bármilly csekély bélyegei is alkalmazhatók.
Továbbá tanitassék rá az altiszt, hogy az iránypont* súlyirányos voltát, ne csupán vállai ideiglenes helyzete után ítélje ,
melly tudtán kívül is ferde lehet, hanem azt mindig az egész
sor" arczvonala után tegye.
Minekelötte az arczmenet kezdődne, vizsgálja meg az ok
tató az illető altiszt által választott iránypontot, úgymint a ’ köz
pontokat is, mellyek 30 — 40 lépésnél távolabb ne legyenek
egymástól, és ha szükségesnek látja , azokat ki is jobbítsa ; e'
czélra mintegy 5 lépésre az altiszt háta mögött megáll, és rajta
átnézvén meggyőződik, hogy az iránypont a’ sor'arczvonalára
igazán súlyirányosan választatott-e ? a' központok helyesek , és
megfelelő számban választvák-e ?
Egy külön észrevétel a’ marsirányt vezető altisztre nézve
még az , hogy szakadatlan egyforma toppban marsoljon és lé
pését mindig egyforma szabályos hosszúságban csinálja; ellen
kező esetben a sorban ingadozás kezdődik . és az arczvonal
igazodása is egészen elvész.
Arczmenet’ végbe-vitelére az oktató értesít: ,,Arczmenet
in-dtilj !u (Mit der Front — marschiren !).
Ez értesítésre minden legény, testének súlyát jobb labra
átereszti, hogy az utána legott következő „in-dulj !44 (Marsch !)
vezérszóra, bal lábát csípejéből szabadon kiemelhesse, és a
lépés’ rövidítése nélkül kiléphessen.
Ha a’ marsirányt a’ bal szárnyon levő altiszt \ezeti, lanilassék meg a ’ legénység, hogy az ..in-tlulj !*4 (Marsch!) pa
rancsra, a’ főket balra vesse, és arra fordítva meg is tartsa, míg
csak „ Á llj !*‘ (Halt!) nem commandiroztatik, mire a* fők azon
nal ismét jobbra jönnek.
A’ mars (menet) szabad legyen és fesztelen , a felső test
mindenkor a’ kilépő lábbal elő hozassák , az igazodás ne aggo
dalmasan kerestessék , annálfogva a’ fők is csak keveset forditassanak az igazodáspont felé, mire az oktatónak szigorúan kell
vigyázni.
Midőn valamelly legény észrevenné, hogy vagy az igazo
dási vonalon túlnyomult, vagy annál hátrább maradott, akkor
az elvesztett igazodást ne egyszerre , hanem lassan-lassan , lé
pést rövidítve vagy hoszszabbit>a igyekezzen >isszanyerni.
.Mellékemberét a’ vezető, azaz: a’ marsirányt igazgató altiszt
felé , könyökével folyté*! érezze, azt soha el nem hagyja, és ha

tőle elválna , ismét iparkodjék hozzá kapcsolódni, még pedig
inkább előre , mint oldalt tartván.
A’ vezető-oldal-felöl eredő nyomásnak engedni kell, az
ellenkező oldalon számlázottnak pedig ellentállani, hogy a’ ve
zető altiszt a’ súlyirányos marsiránvból ki ne tolassák.
Ha arczinenetben szakadozások támadnak, mellyek főrül
főre terjednek *s mindegyre megújulnak , az annak a* jele, hogy
a’ vezető altiszt nem marsul súlyiránosan , hanem kifelé , azaz :
egy az alapvonalra tompa szögletben ; ha ellenben az igazo
dási szárnyról jönnek a' nyomulások, annak a jele, hogy a’
marsirány igen befelé, azaz : hegyes szögben választatott, Ilylyenkor az oktató a’ rendet megállítja, a’ marsirányt megvizs
gálja és kijobbítja , a' legénységnek pedig megparancsolja, hogy
a’ következő i n d u 1j-ra (Marsch-ra) az elvesztett érzést és iga
zodást lassan-lassan megnyerni igyekezzen.
Hogy a’ rend martközben szüntelen egyenlő toppban meg
maradjon, az oktató néha-néha ,,egy . kettő,“ (Eins, Zwei.)
’s j. t. parancsol: de ha a' lépés egészen elveszett volna , akkor
„Á l l j ! “ (Halt!) ’s egybe utána „ i n d u l j ! 14 (Marsch!) vezé
nyel, vagy szükség esetében elébb a sort kiigazítja . mi min
denkor „Jobbra (balra) iga-zodj !*4 (Rechts (links) rieht euch!)
parancscsal történik , azon oldalfelé , hol a marsirány van.
A’ topp’ egyenlősége és a’ lépés’ egyformasága, valamint a'
könnyű érintkezés-is, az arezmenetnek főeszközei, általuk a'
sor nagyobb bizonyossággal a' helyes igazodásban megtartatván,
mintha azt minden legény szemmel keresné, a mi a’ fej- és
váll-elforditásnak ’s annáll'ogva ingadozás- és nyomulásnak in
dító oka.
Ha valamelly legény marskoz ben lépést téveszt, annak
visszanyerésére mindenkor a'szerint tartsa magát, mint a’ mikép
az igazodásponl felöli mellékem here kilép.
Az arczmenet' megítélésére az oktató, hol a’ sor' közepe
előtt, hol az igazodás’ szárnyán tartózkodjon. Ama helyről kinek-kinek testtartását és marsolás’ modorát , emebből pedig a1
sor’ igazodását és a’ fegyverek* helyzetét átnézheti.
Az arezmenet gyors- és sebeslépésben hasonló elvek után ,
és ha helyből kell meg-esnie , következő parancsra történik:
„Arezmenet gyor-sau in-dtilj !i; (Mit der Front int ManövrirschriU — Marschiren ! Marsch!) vagy :
„Arezmenet sebe-sen in-dulj !44 (Jlit der Front iin Duhlirschritt — Marschiren ! (Marseb !)
Átmenésre egy lépésnemböl másba, valamint a lépés rö
vidítésére, vagy pillanatnyi ,«Állj !4‘ (Halt!) után a mars to
vábbi folytatására , ugyanazon vezérszók szolgálnak, mellyek
az egyes oktatásnál a* 4-dik S-ben eléirattak.

Végre itt meghatároztad, hogy kezdetén ez arczmenet
(frontmars) nyílt sorral akkép , mint a’ 15-dik §-ben az igazo
dásnál magyaráztatott, gyakoroltassák; ez alkalmatosbb esz
köz lévén , minden legénynek egyenes marsolását szemügyrevenni, ’s azon felül elejét-venni annak , hogy az újonczok egy
másra támaszkodjanak , a’ helyett hogy szabadon és egyensúly
ban kilépnének.
Továbbá iddrül időre arczmenetben , a’ fejfordulatokat, a*
fegyver* vállra, karba, súlyba hordását, a’ szurony-feltevést,
levevést és szögzést is kell gyakorolni, ’s arra vigyázni, hogy
e* fogások’ véghezvitelénél a’ lépés meg ne rövidítessék , és a’
marsban semmi megakadás ne támadjon.
Az arczmenet hátlag, t. i. arczforditás nélkül, a’ 4-ik §-ben
egyes embernek adott szabályok szerint „Sor hátra in-dlilj !u
(Glied rückwaerts — Marsch !) parancsra történik.
Mivel pedig a’ mars h á t r a csak rövid távra , legfenebb 8
lépésre alkalmazható, azért a’ főhetnem is kell a’ zászlóalj
közepe felé fordítni. Ha pedig 8 lépésnél többet kellene hátra
menni , akkor a’ sornak frontját a’ 17. §. szerint, elébb meg kell
fordítani, azután arczmenettel a’ szükségest haladni, megállani
és az arczot helyre—
állítani. E’ hátramenés alkalommal az irány
’s annálfogva az igazodás, érintés és fejforditás is , az előmars*
ellenkező oldalára jönnek.
2 1 , §. H ú z ó d á s a r c z m e n e t k ö z b e n .
A’ húzódás arra szolgál: egy rendet, eredeti állásával párvonalos arczban , előre — ’s egyszersmind oldalt mozdítni.
E’ szerint itt tehát a’ marsirány, nem úgy mint egyenes
arczmenetnél, súlyirányos az alapvonalra ; hanem ennek meghoszszabbitásával 45 fokú szöget képez.
Helyből húzódásra indúlni, az oktató parancsol:
„Jobbra (balra) hu-zódj !M (Zieht euch — rechts ! links !)
mire minden legény az 5. $-beni magyarázás szerint, negyed for
dulattal arra fordúl , hová húzódni rendeltetett, balra húzódás
ra még azonkül fejét is arra vetvén.
Most az oktató meggyőződik , hogy kiki e’ negyed fordula
tot bal sarkon és helyesen megcsinálta-e ? ’s egyszersmind gon
doskodik , hogy a’ húzódó szárnyon álló altiszt, magának egy
megfelelő iránypontot és több központokat válaszszon , a z ért,
hogy a’ sor’ vonulása épen 45 fokú szögben történhessen.
A’ legénységet meg kell tanítni, hogy a’ következendő „in
dulj !u (Marsch í) vezérszóra, kiki testével folyvást ugyan
azon helyzetben megmaradjon* mellyel a* negyed fordulat által
nyert; e’ szerint tehát könyök könyökét nem érinthet, mint
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az egyenes marsnál, sőt inkább a' inellékemberétöl illő távban
elálljon, és váll váll-után megmaradjon, egyébiránt szabadon
és fesztelen kilépjen. E’ szabályt követvén a’ legény, második
mellékembere nyakát sohase fogja látni.
Arczmenetben pedig húzódásra átmenni, az oktató értesít .*
„Hu-ZÓdj!* (Zieht euch!), és a’ pillanatban, midőn a’ legény
ség jobbra húzódásnál bal lábát, balra húzódásnál pedig jobb
lábát földre teszi: Jo b b - ra !“ vagy „bal-ra !“ vezérel, mire
minden legény azon testfordulatot, mellyre helyből húzódásnál
tauitatott, és a’ körülmények szerint fejmozdulatot is tesz , és
az új félszög marsirányban feltartózatlanúl halad.
Ha húzódás közben .Á llj !* (Halt!) parancsoltatok, az egész
rend mozdúlatlan megáll — e’ szerint se testet se főt nem for
dítva , és vagy az „i n d ülj !“-t (Marsch!) a’ húzódás folytatásá
ra , vagy az „ A r r z o t“ (Front) annak szüntetésére várja; melly
utóbbi esetben minden legény eredeti állásával párvonalos hely
zetbe visszafordul, ’s annálfogva könyökével mellékeinbereit
ismét érinti — és balra húzódásból, megállítás nélkül, egyenes
inarsirányba átmenetre, az oktató .Egye-“ ( G r a d ) és azon
pillanatban, midőn a’ legénység jobbra húzódásnál a’ jobb-és
balra vonulásnál bal-lábát földre tenné — „liest“ (aus) mond ,
mire minden em ber, testtel és fővel, a’ húzódás előtti hely
zetbe visszafordul, könyökével mellékemberét érinti és a’ marsot egyenes irányban folytatja.
Mint már e’ czikk’ elején mondatott, a’ húzódás mindig 43
fokú szögletben történik. Olly pontokra , mellyek még oldaltabb fekszenek, t. i. 45 fokú szögen belől, húzódás által többé
nem mehetni; ellenben inkább előrefekvő pontokat az által ér
hetni e l , hogy a’ húzódás csak addig folytattatik , mig a’ húzó
dó szárny az elérendő ponttal sulyirányos helyzetbe jön, annakutána „Egye-ncst !• (Grad — aus!) parancsolva , egyenes vo
nalba oda marsoltatik.

22. §. K a n y a r o d á s h e l y b e n ,

álló sarkkal.

(II. Tábla. 3. Kép.)
A’ kanyarodás az arcznak — kapcsolt rendben eszközlött —
áttétele vagy egyik oldalára , vagy a’ hátamegé.
Minden kanyarodó arczban következő három rész különösen
me£Íegy*endő • 1. a’ kanyarodó szárny, 2. a’ közepe, és 3. az
álló szárny vagy a’ sarkpont (pivót), mellyek közül mindenik
külön módra viseltetik s annálfogva oktatás* alkalmával is e’
három részt mindenkor meg kell nevezni. Továbbá tanítassék
jól be a* legénységnek , hogy kanyarodás közben mindenkor e*
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kanyaradő szárny felé kell igazodni, és a* főt is arra vetni, az
érzést pedig az állőszárny vagy sarkpont felé , e’ szerint ama
inellékemberrel kell megtartani , a’ kit nem lát.
Ez általános elv után következik a’ tanítás, mikép kelljen
egy kanyarodó arcz’ mindenik részének viseltetni.
3íiután a’ kanyarodó szárny mindig egy kerekvonalat for
mál, mellynek középpontja a' sarkpontnak legszélsőbb embere
— ki t ő - vagy s a r k - e m b e r n e k hivatik, következik tehát,
hogy azalatt, miközben a* kanyarodó szárny lépéseit teljes hoszszában teszi, a’ közepe azokat csak félannyira , tehát annyira ,
mint a* megrövidített lépésre elé van írva — és a’ töember* felé
lévők még kissehbrc csinálják; emez pedig csak lassanként
helyben , azaz -• bal sarkán fordul , és ugyszólva csak a’ lépés
toppját jegyezgeti.
X további észrevételek kanyarodásnál ezek: A kanyarodó
szárnyas legény, elindultakor egyenest előre lépjen k i , ,és ahozképest, a’ mint a’ sor több, vagy kevesebb emberből áll, csak
nehány lépés után menjen át a kanyarodó mozgalomba ; mivel
járandó útja kerekded, és igy tehát ha már kezdetben befelé
tartana és a kere^onal helyett az átmérőn járna, a’ sor’ kö
zepe szükségkép összeszoritatnék , vagy netalán ki is tolatnék.
Továbbá könyökével szüntelen érintse mellékemberét, ne
hogy ellenkező hibának, t. i. elválásnak okúi szolgáljon, 's
végre inkább előre nézzen a* járandó kerekvonalra, mint a’ tőember felé , erre pedig csak annyi mértékben , a* mennyi kál
lainak e’ pont után igazodására szükséges.
Ellenben a' tőember , mellyen a kanyarodás megtörténik ,
bal sarkával — a’ mint mondatott — helyből el ne mozduljon
és arányszerüleg , a mint a’ kanyarodó szárny és a’ közepe
haladnak , rajta úgy megfordul. hogy vállai szüntelen a ’ kanya
rodó arczczal egy irányban maradjanak , és csupán bal lábhögy
emelintés ’s letevéssel, és a’ jobb láb’ ulánhuzása által jeleli a
lépés' toppját.
Az altisztnek , ki a kanyarodó szárnyat vezeti, a kerek
vonalat jól lejárni tudnia kell, és azon lenni, hogy a mellette
álló két vagy három legény folyvást a’ tőemberre igazodva
maradjon ; a' tőember mellett álló altiszt pedig gondoskodjon ,
hogy a’ tőember és két \agy három mellette állók, a ’ kanyarodó
szárny után igazodjanak , %alamint arról is, hogy ezek az on
nan eredő nyomulásnak ellen?álljanak , mivel különben a’ tő
ember állásából kitolatnék.
E ’ szabályokat szorosan megtartván, a sor’ közepe valódi
igazodásban könynyen megmaradhat, mivel minden eml er
könyökével mellékemberét, kit nem lát, azaz: sarkpont felé
érintién , és fejével a kanyarodó szárny felé fordulván , jó

segédeszközt n y er, vállait folyvást a’ töember és kanyarodó
szárny közt egyenes vonalban megtartani.
A’ sarkponton álló altiszt pedig , valamelly reá súlyirányos
tárgyat szemügyre-vegyen, hogy a’ kanyarodó rendet azon
pillanatban , midőn e’ pont’ irányába érkezett, ’s annálfogva egy
negyed kerek vonalt lejárt volna ,,állj“ -ra (Halt) parancsolhassa.
Ez előleges magyarázat után következik a’ kanyarodás’
végbevitele. Erre az oktató „Jobbra (balra) kanya-rod j !*6
(Rechts (links) schwenkt — euch !) értesít: e’ mellett a’ „ r o d j !**
(euch !) szótag, csak akkor hangoztassák élesen, mikor a’
legénység’ fejei nincsenek a’kanyarodó szárny felé fordítva, aztán
igy a’ hangosan ejtett parancsszóra oda vettetnek. Közvetlen ez
értesítés után „ I n d u l j !“ (Marsch !) vezényeltetik ; mire az
egész rend — a’ tőember melletti altisztet kivéve, ki mozdulat
lan helyt marad — a’ fönebbi figyeltetés után kanyarodni kezd,
még pedig az első oktatásnál lassú- , később mindenkor sebes
lépésben.
Mihelyt a’ kanyarodó szárny egy lépésnyire érkezett ahoz
a’ ponthoz,^ mellyel a’ sarkponton álló altiszt választa, ez nyom
ban „ Á l l j !“ (Halt!) vezényel; mire az egész rend , lépést
végezvén , mozdulatlan megáll; a’ fők a’ kanyarodó szárny felé
fordítva maradnak, és az altiszt balsarkán megfordulva az arczvonalba visszaáll«.
Ha a’ kanyarodás helyesen végeztetett, azaz : a’ kanyarodó
szárny , a’ közép és a’ tőember folyton egymásra igazodtak, és
kiki az érintést a’ tőember felé helyesen megtartó , akkor a’ ka
nyarodás’ végbevitele után az egész rend tökéletesen igazodott
leend. Ha a’dolog nem úgy volna, az oktató „Jobbra iga-zod j
(Rechts rieht — euch !) parancs á ltal, az igazodást egyenlítse
ki , minek mindenkor a’ töember felé kell történni, mivel annak
nem szabad helyből mozdulni. E’ szerint jobbra kanyarodás után
mindig jobbra, és balra kanyarodás után balra kell kiigazodni.
Ha kanyarodás által a’ rendet, nem az arczvonal’ egyik
vagy más oldalába , hanem oda szándék áttenni, a’ hol most a*
háta van: ez folytatott, azaz: kétszeres jobbra vagy balra kanya
rodás által e’ vezérszóra történik: „Jobbra (balra)-át kanya
r o d j J In-dnlj !u (Rechtsumkehrt schwenkt — euch ! Marsch).
E’ kanyarodás csak úgy , mint más mindenik helyből, min
denkor sebeslépésben és ugyanazon elvek szerint történik, melylyek az egyszerű jobb- vagy balra kanyarodásra adattak; mivel,
mint már említők , nem is egyéb egy folytatott egyszerű kanya
rodásnál. Azonban a’ tőember melletti altisztre nézve meg kell
jegyezni, hogy midőn a' rend a’ félkanyarodást elvégezte , fél
jobb (félbal)-ra forduljon , egy lépést oldalt hátra lépjen, és
onnan újból egy függőlegesen fekvő tárgyat válaszszon , mellynek irányában a’ rendet „ Á llj !“ (Halt !)-ra parancsolja.
Oktató siabályiat,
4
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A’ tőember melletti altiszt, kiváltkép nag>obb osztályok
nál , igen könnyen hibázhatik azon pont’ választásában , melyíven „állj !u -t (Halt) kell parancsolnia , minek következtében
az osztály vagy nem kanyarodik eléggé, vagy túlkanyarodik.
Ennek az által lehet elejét-venni, ha az altiszt felvilágositatik ,
hogy egyszerű kanyarodásnál a kanyarodd szárny mindig épen
annyi lépést csinál , a’ hány ember áll a’ rendben; kétszeres
vagy forduld kanyarodásnál pedig kétszer annyit. A’ lépések'
megszámlálása tehát a’ pontválasztásnak ellenőrül szolgálhat.
Ha p. o. valamelly sor 12, és a’ kanyarodd szárnyon álld
altiszttel együtt 13 emberből áll; akkor a z t, elvhez képest,
egyszerű kanyarodásnál a’ 13-dik, és forduld kanyarodásnál a'
26-dik lépésre kellene „Állj !u (Haltf) commandirozni; de mint
hogy az „Á llj! (Halt!) parancsra , miut már tudva van, a' meg
kezdett lépés mindenkor megtétetik , tehát azt már , a’ 12-dik
és illetőkép 25-dik lépésre kell kimondani*

23. §. K a n y a r o d á s m a r s k ö z b e n .
A* helyből való kanyarodásnak alapos megtanulása ntán ,
következik annak marsközbeni oktatása.
Ez abban különbözik amattdl, hogy nem álld, hanem mozgó
sarkponttal — e’ szerint a’ mozgalmat folytatva — és mindig
ugyanazon lépés-nemben történik , mellyben a’ sor éppen marsol: mig ellenben a’ helyből való kanyarodás , mint az előrebocsátott czikkben említetett, mindenkor scbeslépésben megy
véghez.
A* mozgó sarkponttali kanyarodás’ gyakorlatára a’ rend
eleve marsra rendeltessék. Aztán a’ kanyarodás’ végbe-vitelére
az oktató, a’ tőember melletti altisztet értesíti, hogy a’ sort
kanyarodásra vezényelje, mire ez: „Jobbra (balra) kanya
rodj !u (Rechts (links) schwenkt — euch !) parancsol; az utolsó
szót a’ közben élesen csak akkor hangoztatván, mikor a' legény
ség’ fejei nincsenek még a’ kanyarodó szárny felé fordítva.
E’ parancs’ utolsó szavára a' fők rögtön a’ kanyarodó szárny
felé vettetnek , ha még arra nem volnának , és a’ kanyarodás
hasonló szabályok után végeztetik , mint helyből; csak azon
megjegyzéssel, hogy a’ tőember, a’ helyett hogy bal sarkán
lassanként fordulna , rézsűt-vonalban előre és oldalt mozog,
melly vonal egy , két lépés oldala négyszögnek átmérője , és
három lépés hosszaságú.
Ha p. o. a’ kanyarodás A ponton kezdődött, akkor a’ tőem
bernek , a. b,.r, e, négyszögnek a, c, átmérőjén kell mozogni ,

és lépéicit ollyképen rö v id íteni, hogy bz utolsóval akkor ér

kezzen e-be, midőn az egész sor a’ kanyarodást tökéletesen
elvégezte. Ennélfogva e’ három lépés hosszaságu átmérőt annyi
aprókra oszsza föl, a’ hány lépés a’ kanyarodó szárnynál e’ moz
galom kivételére kívántatik.
Az álló sarkponttali kanyarodás’ alkalmával. végtére az
mondatott, hogy a’ kanyarodó szárny éppen annyi lépéssel végzi
el a kanyarodást, a’ hány legény áll a’ rendben. E' szabály
a’ marsbani kanyarodásnál is alkalmazható , azon különbséggel,
hogy mivel a* töember itt meg nem á ll, hanem kanyarodás köz
ben egy, három lépésnyi hosszú vonalon jár, tehát ama szám
hoz még hármat kell hozzáadni.
Annálfogva a’ tőemberre nézve e’ szabály következik, hogy
t. i. kanyarodáskor az eljárandó a , c , átmérőt mindig annyi
apró lépésre oszsza fel, mint a’ hány ember áll a’ rendben, hár
mat hozzá adván ; ha p. o. a’ sor 12 emberből és a’ kanyarodó
altiszttel 13-bóI állana , a* töember 16 apró lépéssel jár a el az
átmérőt c , a’ sor’ kanyarodása csak 16 lépés után tökéletesen
végződvén.
E’ körülményből továbbá, hogy a’ töember kanyarodáskor
előre és oldalt mozog , az is következik . hogy a’ sor’ kanyaro
dása nem a’ valódi kanyarodó ponton , t. i. b-ben, hanem már
két lépéssel előbb a-ban kezdődik , és e’ szerint a* sarkpontnál
levő altiszt a’ parancsnak utolsó szavát mindenkor azon pilla
natban ejtse k i , midőn a’ töember két lépésre a’ tulajdonképi
kanyarodó ponthoz közeledett.
A’ legénységre nézve, marsbani kanyarodáskor ugyan e’
szabályok’ megtartása elészabatik , mint annak helybeui végbe
vitelére , tudniillik a’ kanyarodó szárny, a’ közepe és a’ töem
ber egymásra szüntelen igazodvák legyenek , a’ fők kanyarodó
szárny felé forditassanak , és az érzés a’ sarkpont felé megtar
tassák , a’ lépés azonban szint’ azon toppban folytattassék, mint
a’ mellyben a’ sor elébb marsolt.
Mihelyt a’kanyarodás elvégződött, tehát a’kanyarodó szárny
a’ megkivántató szám lépést megtette, azonnal a’ töember mel
letti altiszt „Egye-nest!a (Grad—aus!) vezérszó által a’ rendet
a’ mars’ egyenes irányban folytatására parancsolja; mire egy
szeribe csakúgy a’ töember , mint a’ sor’ valamennyi legényei,
teljes lépéssel egyenes irányban haladnak. A’ fők vagy megma
radnak, vagy oda vettetnek , a' hol kanyarodás előtt voltak.
Hogy pedig a’ sarkpontnál álló altiszt az „Egye-nest!“ (Grad
aus!) szót rendes időpontban, azaz: a’ kanyarodás’ helyes el
végzése után, parancsolhassa : utasitassék, addig inig a’ dolog^
szemmértékkeli megítélésében elegendő jártassággal nem bir, a’
kanyarodó szárny által teendő lépéseket megszámlálni, és az
időpontot egyenes irányba átmenetre, következőkép meghatároz
ni. Ha p, o. a’ sor 12. és az ellenszárny’ altisztével 13 ember-
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bői állana , akkor a’ kanyarodás 16 lépésre végzett lészen , és
egyúttal a’ mars egyenes irányban folytatható. De minekutána
a ’ kanyarodó szárny, a’ parancsszó’ kiejtésére megkivántató
idő alatt, mintegy három lépést halad , azért a’ sarkpontnál levő
altiszt az r Egye-nestM(Grad aus !) vezérszót nem a* 16-dik, ha
nem már a’ 13—
ik , ’s e’ szerint hasonló számú , lépésnél kezdje
e l , a’ hány emberek állanak a’ rendben.
A’ hangnyomást illetőleg, itt is szabályul szolgál , hogy az
utolsó szó csak akkor mondassák élesen k i , mikor a’ főket a’
kanyarodó szárny felé kell vetni.
Hogy a ’ tőember’ mozgalmára , kanyarodás közben fel
vigyázhatni , és azt szükség’ esetében kijavítani lehessen;
igen czélszerü , első oktatásnál > az eljárandó átmérőt kije
löltetni.
így p- o- egy jobbra kanyarodás’ gyakorlása végett, súlyirányban a’ jobb szárnyas altiszt elé, tetsző távban, egy legény
állitatik. Közvetlen ennek elébe egy másik á ll, két lépést elöretesz , féljobbra fordúl, ismét két lépést tesz és megáll. Már most
ama pont, mellyen a’ legény áll, annak jeléül szolgál, hogy
a’ kanyarodás nála vegye kezdetét, e’ szerint az illető parancs*
utolsó szava ott mondassák k i ; ellenben a’ második katona által
kijelölt pont e’ kanyarodás ottani végeztének , és tehát az »egye
nest tt (Grad aus) parancs’ utolsó kiejtésének helye; a vonal
pedig, melly egyik pontot a’ másikkal összeköti , a ’ tőember által
eljárandó , és annyi apró lépésre felosztandó ú t , a* hány legény
áll a ’ sorban , hármat hozzátéve.
Az oktató, figyelmét különösen arra fordítsa, hogy a’ mozgó
sarkponttali kanyarodás’ elvei pontosan követtessenek , mivel
a’ később előkerülendő csapatmenetek (colonne-marsok) rajtok
alapúinak , *s annálfogva az egyformaság azok’ véghezvitelében
igen fontos.
Forduló kanyarodás sohase csináltassák mozgó sarkponttal,
hanem eleve a’ sort megállásra kell parancsolni.
§ .2 4 . I r á n y v á l t o z t a t á s

marsküzbeil.

Az irányváltoztatás mars közben, csak annyiba különbözik
a ’ mozgó sarkpont-tali kanyarodástól , hogy a’ mars’ egyenes
irányban folytatását nem épen a’ kerek’-negyede lejárása után ,
hanem tetszés szerint előbb is megparancsolhatni ’s továbbá hogy
annak kivitele „Bal, jobb szárny elé !- (Linker, rechter Flügel
— vor !) parancsra történik ! mire a’ parancsban megnevezett
szárny a’ kanyarodást azonnal elkezdi, és addig föl ytatja , mig az
rKgje-ncst !„ (Grad-aus!) vezérszó be nem következik.
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Minden az előre bocsátott §-ben mozgó sarkpont-tali ka
nyarodásra adott szabályok, az irányra, fejforditásra kanyaro
dó szárny felé , a’ tőember' mozgására ’sa't. nézve , az irány
váltásnál hasonlag alkalmazhatók ; mi okbul itten , az ott tanitottakra lehet hivatkozni.

§. 25. F e g y v e r f o g á s o k .
Mikép kell a’ fegyveríogásokat végbe-vinni, az egyes ok
tatásnál inagyaráztatott. Itt még az tétetik hozzá , hogy azok’
sorbani gyakorlásuknál minden fogások egyformán és rögtön
\égeztessenek , és azok’ kivitele után tökéletes rend és nyuga
lom uralkodjék.
Azon fogásoknál, mellyek tisztelkedésül szolgálnak , vagy
ünnepélyes alkalommal végeztetnek, mint p. o. a’ tisztelgés, az
ima-fogások, és a’ diszlövés (General-Decharge), arra kell kü
lönösen figyelni , hogy helyes testtartás, nyugalom és a’ fogá
sok’ rögtöni kivitelük által, a ’ sereg’ kiképzettsége bebizonyittassék.
A' fegyverfogások’ vezényletére, az oktató illő táv
ban a’ sor’ közepe előtt megáll, és ez értesítést „Fegyverfogás-’
gyakorlásra“ (Die Handgriffe exerzieren) előre bocsátván , azo
kat következő rendben , az ismert vezérszavakra végezteti:
1) A’ fegyverhordását v á l l r a (Kolben hoch) és k a r r a
(In A m i!)
2) A’ fegyver’ belső és külső visgálatát.
3) A’ szurony helyben feltevését és levevését.
4) A’ tisztelgést.
5) E’ fogásokat „Suly-ba!u (ln die Balance!) „V áll-hoz!“
(Schultert!) „Láb-Iioz !* (Beim Fuss!) „Suly-bn !* (In die Ba
lance!) J i b - l i o z !“ (Beim Fuss !).
6) Az imára állást és letérdelést.
7) Az esküre állást.
8) A’ szurony-szögzést.
A’ fegyvert födve hordás-gyakorlatra , előbb a’ posztó dugacsot a’ csőből ki kell venni, különben onnan kisikanilana.
Fegyvert sorompra elől vagy hátul letenni, csak őrhelye
ken , — és a ’ fegyvergúlák’ (pyramisok) formálását szakaszban
(Zug) gyakorolhatni.
Betanított osztálynál pedig a’ vizsgafogások , ugymint a’
szurony’ feltevése és levétele, mellyek a’ nélkül is minden kiés bekelésnél gyakoroltatnak , egészen elhagyhatók.
Minden előkerülő hibát az oktató azonnal megfeddjen, és
ha kívántatik , az illető legény elébe menjen , és azt megta
nítsa. A’ fegyverek’ egyenlő állása megítélésére pedig néha néha
egy vagy más szárnyra menjen , a’ honnan a’ rend’ igazodá-

7A

sát i s , kivált olly fogták után . mellyek lábmozdulattal ősszekötvék , megvisgálhatja.
A’ szárnyakon álló altisztek, a’ fegyverfogás-gyakorlásértesitésre a’ fegyvert azonnal lábhoz (Beim Fuss) veszik, és csak
az imához és esküre való fogásokat teszik a’ legénységgel együtt.

26. §. T ü z f o g á s o k.
A’ tüzfogások előkészületek a ’ valóságos tüzelésre. Rend
ben hasonló módon vitetnek véghez , mint az egyes oktatásnál,
t. i. eleve parancsszó után és elöszámlálással, később csupán
előszámlálás után — melly alkalommal a’ fogás 7, az első töltés
nél „vállhoz“ (Schultert), tüzelés után pedig, mindenkor „ké
szülj !“ (Fertig!) tesz , — végre az előszámlálás is egészen
elmarad.
Hol a’ tér minemüsége megengedi, vagy a’ sorral szemközt
illő távban egy más osztály á l l , adassék a’ legénységnek, a’
távolt tekintetbe véve, egy czélpont; hol pedig ez nem alkal
mazható , az oktató legalább arra nézzen , hogy a’ fegyverek
czélvételnél fekirányosan tartassanak.
•
Tüzelésre az oktató parancsol :
Commandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

„Vi-K>azz!“

(Habt Acht!)
„Töl-tsél !*
(Ladet!) stb.
„Vigyázz !•
Sorral'tüze
lünk!“ (Habt
Acht! Mit
dem Glied
chargiren!)
(dobjel vagy
tüzelj !)
Sor ! készülj!
Czélt! (Glied!
Fertig! An I)
Tűz! (Feuer!)

Mire a’ töltés az egyes oktatásnál eléírt
szabályok szerint történik , azután
Mint egyes oktatásnál, azon megjegyzés
sel , hogy a’ sort sorozatához képest, mint
első vagy második sort kell gyakorolni.

Itt az oktató szigorúan arra nézzen , hogy
a’ fegyverek félemberre, czélpont szűkülté
ben pedig vizirányosan, és az arczvonalra
egyenes sulyiránvban czélba vétessenek.
Tüzelés (elsütés) után a’ legénység a’
fegyvert levegye, a’ kalapácsot nyugületbe
felhúzza f a’ serpenyt kitisztítsa , és nyugton
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Cemmandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

várjon , mig az oktató „Töltsu (Ladet) érte
sítő szó által a’ fegyverek’ töltését commando
vagy elöszámlálás nélkül nem rendelte légyen.
Dobjel >agy
E’ tüzszüntetésre szolgáló parancsot az
„Állj ! (Halt!) oktató hol töltés közben, hol midőn a’ legény
ség fegyverrel készen (Fertig) áll „vezé
nyelje, hogy meggyőződjön, váljon a' legény
ség első esetben elvégezte-e a’töltést, és máso
dikban a’kalapácsot lebocsátotta-e nyugületbe.
„Iga-zodj !
Valamint egyes oktatásnál , a’ sorok’ ál
(Rieht euch!) lási különbségüket tekintetbe véve.
A’ szárnyon álló altisztek hasonló módon
viseltetnek , mint a’ szakaszszali tüzelésnél az
első sorban álló altiszteknek elé van írva.

27. §. D i s z é s f u t ó - t ü z .
Hasonlólag mint az egyes oktatásnál,
teHntetbe vevén , első — második— vagy
(Habt A cht» harmadik sorban állnak-e közönségesen a*
Ladet!)
rend’ legényei.

MV i-gyazz !

Töl-tsél !u

,, Iga-zodj ! UJ
(Rieht euch!)#
Vigyári! f
(Habt Acht!) >
Disztüzhöz 1
(Zur General-1
Decharge!) ]
Sor! készülj !/
Czélt fel!
(Glied ! Fer
tig! Schlagt
an hoch!)
„ T u z !u
(Feuer!)
„Váll-hoz!‘
(Schultert!)
„ I g a -z o d j !“
(Rieht euch!)

Szintúgy, miként az egyes oktatásnál.
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Disztüz után a’ tisztelgés , vállozás , és
újra a’ töltés vezényeltetik, ha tudniillik
a’ disztüzet ismételni kell.
Vigyázz !
(Habt Acht!)
Futótűzhöz!
Sor készülj!
(Zum Lauf
feuer ! Glied!
Fertig!)
Czélt fel!
(Schlagt an
hoch!)

A’ szerint, mint az egyes oktatásnál, ama
megjegyzéssel , hogy „Czélt fei“ (Schlagt an
hoch) után, az oktató ama szárnyat, mellyen
a’ tűznek kezdődnie k ell, vagy intés által ki
jelölje, vagy pedig szóval megnevezze; mire
az illető szárnyas- legény , ’s utána a’ többi
förül főre fegyvereiket sebesen elsütik , le
hozzák , a’ kalapácsot nyugületbe felhúzzák
és addig ez állásban megmaradnak, mig nem a’
commandó :

vezérszó következik:
,V áll-hoz! 44
(Schultert !)
Hasonló módon , mint az egyes oktatás
„Iga-zodj !u
(Rieht euch !) nál , a’ sorok’ különbségét tekintetve véve.
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H A R MA D I K RÉSZ.
A' katonának szakaszban oktatása.
Miután a’ katona egyes, és sorban való oktatás által annyira
kiképeztetett, a ’ mennyire az egész osztálybani használhatóságra
szükséges, azonnal egy ti z e d >agy s za ka sz (Zug), mint a szá
zadnak (Compániának) legelső osztályzata összeállitatik, és vele
nemcsak a már betanultak — az egész testre alkalmazott észre
vételekkel — ismételteinek , hanem mindazon mozgalmak is
tanitatnak , mellyeket egy szakaszban , században, vagy nagyobb
osztálybani gyakorlatnál, végbe kell vinnie.
Keltétetik pedig , hogy az oktató szintúgy mint az ujonczok
a’ fennirt főrészekben foglalt szabályokat jól felfogták , hogy
akadatlan és idővesztő ismétlések nélkül a ’ tanításban előre
haladni, ’s annálfogva a ’ századnak mentül előbbi összeállításán
munkálódni , lehessen.
A’ kapitány vagy százados , (a’ század’ vagy Compánia ve
zérlője) , jónak ítélése szerint , a’ tőhadnagyot és az őrmestert ,
vagy valamelyiknek jelen nem létében a’ legügyesebb altisztet
ejry-egy szakasz’ oktatásával megbizza.
A’ szakasz’ vezérlője vagy oktatója legnagyobb szorgalom
mal azon legyen , hogy a’ reá bízott osztályt a’ kiképzésnek ama
fokára hozza , melly a ’ legénység minden alkalomnál! haszonvehetőségéről biztosit. Azonfelül arra nézzen , hogy az oktatók
szigoruan a' fenálló szabályok szerint tanítsák a' legényeket, és
a’ katonát amaz elvekre, mellyek az egyes és sor-oktatásnál
felálitattak. mindig visszaemlékeztessék; hogy továbbá a’ tanítás
módját alattvalóik’ elmetehetségökhez képest alkalmazzák ;
végre a ’ kapitány az oktatókat minden hibákra figyelmesekké
tegye, mellyeket ezek észre nem vettek.
A' commandó (vezér) szavakban semmi különbségnek nem
szabad létezni. A’ hang, kiejtés , és nyomatékolás módja az egész
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seregben ugyanaz legyen, minélfogva erre nézve, az egyenkénti
oktatásnál és a’ sor’ kiképezésenél adott tanítás itt emlékezetbe
hozatik, — hozzá tevén még az t, hogy a’ vezérszavak’ hango
sabb vagy halkabb kimondása arányszerii legyen az osztály’
nagyságával és kiterjedésével; mivel szintolly illetlen , ha egy
szakasz-vezérlő (Zug - Commandant), osztálya előtt fölöttébb
kiáltoz, valamint czéltévesztö , ha parancsait csupán a’ legkö
zelebbi emberek hallanák.
A’ szakaszban-oktatás következő részekre osztatik ;
1) A’ sorok’ nyitódása és zárkózása :
2) Fordulatok;
3) Igazodások ;
4) Előre , oldalt, és hátra menet;
5) Kanyarodások és irányváltoztatás;
ti) Az egyes és kettős rendcsapat (Colonne) formálása;
7) Átmenet egyes rendcsapatból kettőzöttbe és kettőzöttből
egyesbe:
8) Egyes és kettős rendcsapatból arczba fejlődés ;
9) Arczváltoztatás sorokkal;
10) Egyenként és soronkénti elléptetés (defílirozás) ;
11) Fegyver- és tüzfogások ;
12) Szuronynyal megtámadás és gyülekezés:
13) Fegyver-gúlák (pyramisok) formálása ;
14) Dísz- és futótűz.
2*. A ’ s z a k a s z C^ug) á l l á s á r ó l .
A szakasz felállítására vagy sorozására, azon legényeket, kik
kiképzésük által, mint a" szakaszban oktatásra eléggé alkalma
sok , kiválasztattak , eleve magasságok szerint egy sorba kell
állítani, még pedig a’jobb vagy bal szárnyon kezdve, a’ mint
tudniillik a' szakasz jobb vagy balra sorozott századhoz tartozik.
Ez meglevőn, a ’ legénység azon szárnyról kezdve, mellyen
a' sorozás kezdődött, megszámláltatik, és e' szám 3-mal felosz
tatván. első harmada az első sorba, 2-dika a’ harmadik, és
3-dik harmada a’ második sorba kijelöltetik.
Ha e’ 3-mal való felosztásnál két legény íenmarad , azok
egyike az első, másika a’ második harmadhoz . t. i. első és har
madik sorhoz kapcsoltassák. Ha p. o. a’ sornak 23 legénye vol
n a , akkor az első és harmadik sorba nyolcz-nyolcz, a’ máso
dikba pedig hét ember állítassák. Ha pedig a 3-iual felosztásnál
csak egy legény marad hátra . mint p. o. 22-tes számnál, ak
kor azt mindig az első sorhoz kall hozzá adui; ez esetben
tehát az első sorba nyolcz, a' második és harmadikba pedig
hét legény állítassák.

*
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Minekutáiiua a legénység ekkép sorokra osztatott, vezényeltetik;
„Szakaszba! Második és harmadik s o r ! fél-jobb- (vagy
félbaí)-ra in-dtiJj ! (Den Zug formiren l Zweites und drittes
Glied ! halb — rechts (links) Marsch !*)
xMire az első sorban álló legények egy lépést előre lépnek ,
a’ többiek pedig a* fordulást elvégezvén , sebes lépésben a’ sze
rint kiindulnak , hogy a' harmadik sorba tartozó legények élő
ménél közben egy lépést oldalt húzódjanak . a’ másodikban le
vők pedig egyenest menjenek . és magukat úgy helyezhessék ,
hogy a’ második sor szárnya« legénye éppen az első sorbeli után
essen, a’ harmadik sorbeii pedig ennek háta mögé helyezked
jen , és a’ sorok közt egy 2f/t lábnyi tá\köz maradjon , azaz : az
első sorbeli ember sarkától a második sorbelinek sarkáig, vala
mint ettől a harmadikig mérte.
A’ sorközök' megtizsgálására és kiigazítására a’ fegyvert
segélyeszközül használhatni, — annak hossza a’ torkolattól az
első karikáig épen két és fél láb létén.
Az altisztek azon helyeket foglalják e l , mellyeken t an a
században , szakasz-sorozat (Zug-rangirozás) szerinti állások .
azon megjegyzéssel, hogy szakaszbani oktatásnál egy altiszt se
áll arcz mögött, hanem valamennyi lisztek a sorokhoz kap
csolta maradnak. Altiszt hiányában annak helyét egy ügyes
felvezető (Gefreiter) vagy helyettes (Stellvertreter) foglalja-el,
kit e’ végre, még minekelőtte a szakasz egy sorba soroltatott .
ki kell választani.
Már most meg kell a legényeknek magyarázni, hogy há
rom egymásután álló legények e g y t a g n a k (rottának) nevez
tetnek; hogyha pedig később a' sorok egyformátlansága követ
kezésekül , a’ második sorban egy legény hiányozna, az illy tag
vagy izeg f é 1 ü r e s tagy félcsorbának . ha pedig nemcsak a ’
második , hanem a’ harmadik sorbeli legény is hibázna , az .
e g é s z ü r e s vagy egész-csorba tagnak mondatik.
* Az illyetén csorba vagy félcsorba tagok sohase hagyassanak
a' szakasz* szárny án : annálfogva ha a’ sorok hasonlatlansága
miatt a' szárnyon egy csorba vagy félcsorba tag lenne, azt az
oktató, a* másod és harmadik sorbeli legközelebbi ember* ol
dalt léptetése által egészítse k i : inelly eljárás következtében a
csorba tagok mindenkor a sorozat-átelleni szárnyastag' tőszom
szédságában fognak esni, t. i. egy jobbra sorozott század szaka
szánál a’ bal szárnyastag mellett, ellenben olly szakasznál .
melly balra sorozott századhoz tartozik, mindenkor a’ jobb szarnvastag mellett.
A tagok elrendezése után arra nézzen az oktató, hogy ki
ki egyenest álljon . az első sor legényei pontosan igazodvák le
gyenek , és mellékcmbereiket az igazodási pont felé könnyen
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érintsék; a’ második és harmadik sor’ legényei pedig, érin
tésre nem tekintve, épen előembereik után , azaz sulyirányosan
az első sorbeliek’ háta mögött álljanak és azonfelül az elészabott V/ 2 lábnyi sorközt tartsák; mivel ha kisebb távba állnának
meg , úgy marsra ki nem léphetnének, nagyobb közt hagyva
pedig lőni nem tudnának.
A’ hátulsó sorok az igazodást ne szemmel keressék , mert
annak egy helyes sorköztartás’ eredményének kell lenni. E’ sze
rint ha az első sor jól igazodott, a’ második és harmadik is iga
zodva leszen ; ha pedig az első sor nincs igazodva , a’ má
sodik és harmadik se lesz , de nem is lehet, mivel kötelességük’
legelsőbbike a’ sorközt megtartani és az előemberre födve ma
radni ; egyébiránt csak ezáltal elérhető a’ sorok’ szabályszerű
’s fölötte szükséges p á r v o n a l o s helyzete.
A’ szakasz illykép sorozva lévén, kettőzött rendmenet’ vég
bevitelére, páratlan és páros tagokra (rottákra) osztatik , vala
mint jobb szárnyról balra, úgy balról a’ jobb szárny felé. A’
szakaszvezérlő e’ dolgot mindenkor egyik szárnyon y azaz, első
páratlan tagnál kezdje és elosztás végén : „Jobbra v. balra me
net“ („Zum Abmarsch rechts , vagy links“ ) hozzátegye , ahozképest a’ mint az elosztást jobb vagy bal szárnyon kezdette.
Minden tag jól eszébe tartsa, melly szárnytól kezdve páros vagy
páratlan, hogy az elmarsolási parancsra illőleg viseltethessen.
Továbbá azt is tudnia k ell, hányadik a’ jobb vagy bal szárny
tól számítva ? nem különben mindenkinek elő-mellék-és hát
emberét ismerni, és az altisztek által elfoglalt helyekről is tu
domást kell venni.
Az első sor’ fejei, mihelyt a* szakasz’ alakítása megtörtént,
a’ sorozatot nem tekintvén, j o b b r a forditatnak , a' második
és harmadik sorbeli emberek pedig , ha egyéb nem parancsoltat i k, n é z z e n e k folyvást e g y e n e s t e l ő r e .

29. $. A’ s o r o k ’ n y i t ó d á s a é s z á r ó d á s á r ó l .
A’ sorok’ nyitódása , a’ már alakult szakasz’ megvizsgálá
sára és közelebbről megszemlélésére , valamint a’ fegyverfogás’
gyakorlatára szolgál.
A’ szakaszvezérlő a’ szakasz’ közepe előtt illő távban
megáll és „Hátulsó két sor nyi-tódj !“ (Letzte zwei Glieder
öffnet euch !) parancsol.
E’ vezérszóra a’ második és harmadik sor közvetlen hátra
indul , és kiki arra intézi figyelmét, hogy visszamehet közben
előemberére födve maradjon. A’ negyedik lépést elvégezvén a’
második és harmadik sor azonnal megáll, szintúgy a nyolczadik
lépés után a ’ harmadik sor is; és mindkettő jobbra igazodik.
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A’ sorok nyitva leven, a’ szakaszvezérlő minden egyes ka
tonának állása’ és fegyverhordása’ kémleléséért a’ sorok közt
eljár. Addig, mig az egyik sor’ legénységét vizsgálja és hibáit
feddvén igazítja, a’ más két sorral a’ fegyvert k a r r a (In Ami)
vagy v á 11 r a (Kolben hoch) vétetheti, nehogy a’ legénység
meghúzott fegyverrel sokáig állván fölötte elfáradjon.
Hogyha a’ legénység a’ fegyverzetre nézve a’szakasz’ össze
állítása előtt még meg nem visgáltatott volna , annak most —
a’ fegyverfogásoknál a’ 11-dik czikkben adott oktatás szerint ,
meg kell történni.
A’ sorok’ záródására parancsoltatik: ,,HátuIsó két sor zár
kó zz !u (Letzte zwei (ílieder schliesst — euch) mire a’ nevezett
sorok’ legénysége fejét azonnal előreveti, sebeslépésben kilép
és a’ második sor két lépés után , a’ harmadik pedig negyediket
elvégezve megáll.
A’ szakaszvezérlő most utána l á t , hogy kiki előemberére
födve legyen és az illő sorközt tartsa.

30. §. S z a k a s z s z a l i f o r d u l a t o k .
A' fejvetcst vagy fordítást jobbra és balra, az első sor a’
„Balra nézz !“ (links schaut!) vagy a’ ,jobbra n ezz !“ (rechts
schaut!) vezérszóra megteszi ; azonban a’ második és harma
dik sor’ legényei — §• 28-ban közlött elvekhez képest — feje
ikkel mozdulatlan előembereikre irányozva maradnak. Ha pedig
egy előjáró általi szemlénél, vagy kapcsolt osztályban elléptetésn é l, szükségessé válna , hogy a’ második és harmadik sor is
fejforditást tegyen , akkor azt „Szakasz jobbra (balra) n é z z ! 44
(Zug rechts (links) schaut!) értesítéssel különösen meg kell
parancsolni. De mihelyt a ’ szemléttartott előjáró tulhaladott,
vagy az osztály előtte ellépett, a’ hátulsó sorok’ legényei is fe
jőket azonnal előembereik felé egyenest előre vetik.
A’ „féljobb, félbal, jobbraát, balraát“ fordulatokat, sza
kaszban kiki az egyenkénti oktatásnál előirt módra végbe vigye;
azon megjegyzéssel pedig , hogy a’ „féljobb vagy félbaP* (halb
rechts vagy halblinks) fordulás után az egymás mellett álló , egy
tagnak három legénye r e n d n e k neveztetik.
Ennélfogva félfordulásra értesitni kell: „Rendenként jobb
ra ! (b al-ra)!u (In Reihen — rechts ! (links), ’s utánna „Fél
j o b b ! (fél-bal)!44 (Halb rechts ! (links!).
A’ félfordulást elvégezvén , az első sor’ legényei egyenest
előre néznek , a’ második és harmadik sorbeliek pedig, fejőket
az első sor felé fordítják.
Az eredeti arczba visszaállításra „ A r c z !“ (Front!) paran
csoltatik.
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A’ „Jobbra-át“ fordulat végbe vitelére „Arczot íor-dits I'*
(Die Front verkehren!) és reá „Jobbra-at!“ (Rechts um í) vezényeltetik.
A* valóságos harmadik , mostan első sor legényei jobbra
néznek , a’ más két sor pedig egyenest előre.
A’ melly szakban csorba tag volna . annak kiegészítésére
az illető első sor’ legénye fordulás után tüstént a harmadikba .
azaz mostanlag elsőbe előlép.
Visszaállásra az „Arczra vissza-kozz !tt (Die Front herstellen !) és utána a’ „Jobb-ra ! át !a (Rechts ! um !) vezéreltetik.
A’ jobbra-át fordulás gyakorlása, a’ §. 17-ben kózlött
észrevételek mellett történik-meg.
Azon esetekben , midőn a’ testfordulatok egy végbeviendő
mozgalom’ előkészületéül parancsoltainak, az értesítések »Ren
denként jobb-ra,tt (In Reihen rechts!) vagy „Arczot for-dits !"
(Die Front verkehren!) s a ’ t. elmaradnak, és helyettük más
különös értesítő parancsok használtatnak , akkor tehát csupán
„fél-jobb ! f é l - h a l !“ (halb rechts (links) vagy „jobbra (balra)
át !M (Rechts (links) um !) parancsoltatik.

31. §. I g a z o d á s o k e l ő r e é s h á t r a .
Hasonló elvek szerint, miként a’ rendigazodás lépcsőnként
főrül főre , történik a’ szakasz-igazodás is tagonként.
Az oktató jobbra-igazodásra parancsol „Jobb szárnyas három
tag, in-dujj !“ (Drei Rotten des rechten Flügels!— Marsch!)
E vezérszóra a’ megnevezett három t a g , hozzájok kap
csolt altisztekkel együtt, nem különben az ellenszárny’ első
sorú altisztje — kinek helyét valamint minden esetben, midőn
egy első sorú tiszt igazodáspont kijelölésére előre megy, egy
ben a' harmadik sorban álló altiszt elölépvén ideiglenesen ki
tölti— sebeslépésben egyenesen kiiudulnak. Hetedik \ agy legfenebb nyolezadik lépesre az oktató „ÁIU !“ (Halt!) parancsol.
és meggyőződik arról, váljon a’ tagok egyenesen előléptek-e az
arczból ? mi végre a’ harmadik tag előtt megáll, és utána néz.
valljon ez sulyirányosau áll-e az elhagyott vonalra ? Minek
utána ez megtörtént, és a netalán észrevett hiány oldalt lép
tetés által kiigazitatott, az oktató a’ jobb szárnyra megy ,
onnan az előlépett altiszteket és tagokat pontosan egymásra iga
zítja és utána lát, hogy a’ második és harmadik sor* legényei
előembereikre fedvék legyenek , és a’ helyes sor-távközt meg
tartsák.
Azután az oktató ismét a szakasz arcza elébe lep és onnan
eleinte minden tagot egyenként •• „Jobbra iga-zodj !* (Rechts
rieht euch!) parancscsaí — valamint a’ sor-oktatá>nál főritl
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főre lörtéut — az uj vonalba előléptet. Az illető tag tehát sebes
lépésben egyenesen kiindul, és ha az első sor’ embere már csak
egy lépésre érkezett közel az uj vonalhoz , utolsó lépését ismert
módra három apróra feloszsza és sebesen az új arczban álló mel
lékembere után igazodik ; a’ második és harmadik sor’ legényei
pedig, kik mennyire lehet mindenkor az első sorbelivel egy
szerre kilépjenek , az utolsó lépést szinte három apróra feloszt
ják ’s általa teljes födést és sorközt nyerni igyekeznek.
E’ formán minden tag külön külön az uj arczvonalba eléhivatik , és minden egyed’ állása úgymint az egész íagé (rottáé)
megvizsgáltunk és kijobbitatik.
Ha ez néhányszor és sikerrel gyakoroltatott , az oktató , al
tisztek és három szárnyas tag felálitása után , az igazodást nem
többé mint fenébb . minden taggal külön külön , hanem az
egész szakaszszal egyszerre . a’ tagok* lépcsönkénti kiindulása
által végezteti :mire „Jobbra iga-zod j !k Rechts rieht euch!)
parancsra az igazodási szárnyhoz legközelebbi tag azonnal sebes
lépésben kilép és a* többi első sorban álló legények azt úgy
követik , hogy kiki egy lépéssel később indul mint jobb mellékembere. Mi pedig a'második és harmadik sor embereit illeti, azok
mint mondatott . mindenkor előembereikkel egyszerre kilépnek.
Az oktató arra figyelmezzen hogy a tagok egyenesen
előre menjenek , és az utolsó rövidített lépés után megálljának :
mert ha valamelly tag vagy nem menne egyenesen előre, vagy
pedig . fökép az első sorbeli ember , tüstént nem igazodnék , ha
nem elébb érintést és igazodást keresgélne , e’ hiba a’ többi ta
gokra is átszállana és ez által az egész szakasz’ igazodása elkéstetnék, vagy épen nem is sikerülne.
Mihely t a tagok az uj arczvonalba mind bekeltek . az
oktató a' jobb szárnyra megy • az első sor'igazodását és hátulsó
sorok’ közét megvizsgálja , és a' hol szükség kijavítja . azon tag
hoz lépvén , mellynél a’ hiba történt.
Ha a* legénység igazodásban némi jártasságot nyert , szok
tassák igazodását az oktatónak intésére kijavítani , a’ szerint
miut az a sor oktatásnál tanitatott; hozzá tevén itt még a z t ,
hogy ha az oktató egy főtiszt, intése kardjával hasonló módon
történik és azon jelentőségű, mint altisztre nézve kézzel elciratott.
A hátulsó sor’ embereit pedig meg kell tanitni . vala
hányszor előembereik igazodás-kijobbitásáért előre vagy hátra
lépnek . ők is hasonlót tegyenek . mivel különben a' sortáv-köz
elveszne.
Ha az e neuiü igazodások tökéletesen jól végeztetnek .
oktattassék a legénv sé g , mikép kell, tagok felállítása nélkül
is csupán altisztek után igazodnia, mivel ez nagy obb osztályok
nál közönségesen elékerül.
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Erre „Szárnyastiszt in-diilj !“ (Flügel-Chargen!—Marsch!)
vezényeltetik, mire az első sorbeli két szárnyas altiszt
sebes lépésben kiindul, és hatodik vagy nyolczadik lépés után
„Állj!“ (Halt)-ra parancsoltatik.
Most már az oktató , a’ harmadik sor’ jobb-szárnyán levő
altisztet — feltéve hogy jobbra történik az igazodás — előlép
teti , és mintegy öt vagy hat lépést oldalt az első sorbeli altisz
tekkel egy vonalban felállítja.
Ez tehát, egyetemben a’ jobb szárny első sorbeli altiszttel,
a’ legénységre nézve az igazodási pont, ellenben a’ balra—
álló
altiszt az uj arczvonal’ igazodási tárgya , és az oktatónak köte
lessége , e’ három pontot egymásra szigorúan kiigazitni.
Ez meglévén , Jobbra iga-zodj ! (Rechts rieht euch !) pa
rancsoltatik : mire a’ jobb szárnyas legény azonnal kilép , a’ töb
biek titánná lépcsőnként; és az első sor’ emberei tüstént az iga
zodási pontul felállított altisztek után igazodnak. E’ mellett az
első sor’ katonáit, de főkép a’ jobb szárnyas legényt, föl kell
világosítani, hogy ne csak a’ mellette álló altiszt' vállai után
keresse igazodását, hanem ez után és egyszersmind az oldalt
felálitott altiszt után , ’s annálfogva éz utóbbit nem szabad jobb
szemével látnia.
Az igazodás’ megvizsgálására, az oktató az oldalt álló al
tiszthez megy, *s onnan tekintgetvén meggyőződik , vájjon az
arcz épen a’ kitűzött vonalban áll-e?
Ez igazodás’ neme , ha később nagyobb osztályokban vite
tik végbe „Tisztek után igazodásnak“ (Charge-Richtung)-nak
neveztetik, mivel altisztek a’ vagy tisztek által van az arczvonal
előre kijelölve.
Ha azon vonal, mellyre igazodás áltál a' szakaszt áttenni
szándék , nyolez lépésnél távolabb esik , ekkor a’ szakaszt elébb
arczmenettel egész hat lépésre hozzá kell közelitetni, és csak
azután történhetik-meg az altisztek' előléptetése.
B a 1 r a-igazodások hasonló elvek szerint történnek , csak
hogy az uj vonal’ kitűzésére előlépő három tag’ emberei „Ind iiy !“ (Marsch !) parancsra , a’ többi tagok pedig „Balra iga
zo d j !“ (Links rieht euch!) rominandóra, fejőket balra vetik.
Igazodás’ végbevitele után, az oktatónak „Jobbra nézz!*4
(Rechts schaut !u) parancsára, a’ fők ismét j o b b r a forditatnak.
A’ fegyver meghúzását illetőleg, ha a’ legénység azt k a r r a (In Arm) vagy v á l l r a (Kolben hoch) tartja , úgy kell vi
seltetni , mint a sor-oktatásnál érintetett.
Rézsut-igazodás szakaszszal, valamint általá an minden
három rendbe sorozott osztálylyal — kivéve egyik vagy másik
szárny* csekély elé- vagy hátra- vételét — különben sohasem
eszközölhető tagonként, hanem csak egész osztályokkal. Mi-
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vei pedig ez igazodás-módhoz egy nagyobb osztály’ felállítása
kívántatik az új vonal’ kitűzésére, az okbúi annak magyarázata
is a’ század-oktatásnál fordul elő. Azonban nem kell elmulasz
tani , vagy netalán egészen elhanyagolni, a’ soroktatásnál elő
írt tagonkénti , tulajdonkép egyenkénti rézsút-igazodást , mivel
az legfoganatosabb eszköz a’ katonák’ igazodási tehetségök’ kimivelésére.
Midőn a’ szakaszt igazodás által egy h á t u l fekvő arczvonalba átszállítani szükséges , akkor elébb vele arczot kell vál
toztatni , és aztán arczmenettel annyira hátra-menni, mig csak
valóságos első sora az új vonalon nehány lépéssel túl nem hala
dott , itt aztán az arcz helyreállitatik , és az igazodás ismert
módon niegeshetik. Azonban ha a’szakasz’ hátra-igazodása csu
pán egy pár lépésre kivántatnék , akkor elébb az altiszteket és
három tagot fel kell állítani, ’s utána ,,Jobbra hátrafelé iga
zodj 4‘ (Rechts rückwaerts ! rieht — euch !) parancsolni; mire
egybe tag tag-után az új vonalba hátraigazodik , mint a* §•
18-ben a’ sor-oktatásnál mondatott.

32. §. Ar cz menet e l őr e és hal r a.
Az arezmenet szakaszszal azon elvek és észrevéte
lek szerint vitetik végbe , mellyek a’ sor-oktatásnál §. 20-ben
előadvák. Itt is hasonlag in-dtiíj !*‘ (Marsch!) parancsra az első
rend’ fejei a’ zászlóalj közepe felé vettetnek ; t. i. a ’ zászlótól
j o b b r a álló századoknál balra, a’ b a l r a állóknál pedig
jobbra; e’ mellett az oktató szigorral ügyeljen arra , hogy a’
legénység ne erősen forditsa fejeit — az egyenes menet’ biztosí
tása végett — de vállait se forditsa el és az igazodás-szárny fe
lőli mellékemberét könnyen érintse.
A’ második és harmadik sor’ legényei e l ő r e néznek , és
folyvást előembereik után födve lenni és az illő sorközt megtar
tani igyekeznek.
Minekelőtte az oktató az arezmenetet parancsolná, eleve
az igazodás’ szárnyán álló altisztnek a’ marsirányt, a’ 20-ik §.
utasítása szerint, ki kell jelölni , és azután marsközben idősza
konként meggyőződjék , váljon egyenesen a’ választott irány
pontra marsol-e ?
Az értesítés arezmenetre szakasznál ugyan-az, melly a’ sor
vagy glédánál, t. i. „Arezmenet, in-dulj !“ (Mit der Front —
marschiren! Marsch!)
Mikor nem lassú, hanem más lépésben kell helyből elindúlni, akkor ismert módra , az értesítő parancsban a’ lépés’ ne
mét is meg kell nevezni, és azt közvetlen az „in -d u lj !u (mar
schiren) szó előtt kell kiejteni. Azonkül sebeslépésre az egy

szerű
In-dulJ ! i; (Marsch!) helyett ,,Sebe-§cn in-dulj íu
(Marsch — Marsch) vezényeltetik.
Az átmenet egyik lépésnemből a' másikba és a' lépés’ rövi
dítése hasonló elveken alapszik mint a’ sor-oktatásnál , és ma
gától értetik . hogy az átmenetet sokszor kell gyakorolni.
Ha arczmenetben a’ szakasz ollyan helyre akad , mellyen
egész szélességében át nem mehet, akkor az el>ő sorbeli altiszt,
ama szárnyról« melly akadályra bukkant,
„ H á r o m vagy n é g y t a g á llj !u (Drei vagy vier Rot
ten — Halt!) parancsol: és miután az ezalatt marsoló szakasz
nak harmadik sora , az elszakadott tagokon túlhaladt, és az elsza
kadás jobb szárnyon történt „Balra hu-zódj ! in-dulj !u (Zieht
euch — links! Marsch !) ’s végre ha oldalt húzódva a’ szakasznak
el nem szakadott tagja irányába jött „Egye-Uestu (Grad — aus!)
E’ viszonyban, tudniillik a’ szakasz' harmadik sorához kap
csolva , az altiszt elszakadozott tagjaival addig megmarad, a
meddig a földtér a marsnak egész szakasz szélességgel folytatá
sát nem engedi, mire „Jobbra hu-zódj !‘4 (Zieht euch— rechts!)
’s minekutána rézsűt marssal arczba - kelésre elegendő helyet
nyert „E gye-nest!“ (G rad — aus-t) parancsol, és sebes lép
tekkel a’ szakasz’ arczvonalába bekel, hol megérkezvén , az
elszakadozott tagok , érintést, toppot és igazodást a' többi ta
gok után vesznek.
A’ tag-elszakitás b a 1 szárnyon , evvel ellenkező eljárás
alatt történik. Ha felmarsolás után „Egye-nest!“ (Grad aus!)
parancsra az elszakadozott tagok’ fejei nem lennének a’ szakasz
irányzata felé fordítva , olly esetben az altiszt tökéletes arczvonalba érkezés után, azt „J o b b r a vagy b a l r a nézz“ (Links
vagy rechts — schaut!) vezérszóval eszközöltesse.
Ez elszakadozás módját sokszor , hol jobb hol bal szárnyon
kell gyakorolni, és ha a’ födtér — mint többnyire a’ gyakor
lati téreken lenni szokott — illy elszakadozást nem is tételezne
föl, az oktató intés által tudtokra adja a’ szárnyas altiszteknek,
hogy nehány tagot elszakítsanak.
Ha a’ szakasz arczmenetközben árokhoz vagy meredek part
hoz érkezik , mellyen át kell haladnia , illyenkor annak közelé
ben a’ szakaszvezérlő a’ fegyvert súlyba (in die Balance) véteti
és az akadály t a ’ sorokkal külön külön áthágatja , mire a’ sza
kasz a’ túlsó parton mintegy hat lépésnyire vállozott fegyverrel
alakul és marsát folytatja.
H á t r a f e l é kétféleképen eszközölhető az arczmenet, tud
niillik vagy liatlag lépve, vagy az arczot. elébb^megforditván.
Amaz esetben,,Szakasz h át-ralj!u (Zugrückwaerts!- Marsch!)
parancsoltatik, emebben pedig „Arczot f o r- d its ! jobbra at!
(Die Front — verkehren ! Rechts! um !) s azután „Arczmenet.
in-dulj !u (Mit der Front marschiren — Marsch!)
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Ha pedig az arczmenet megfordított arczczal rendeltetik .
akkor a’ harmadik, jelenleg első sornak azon szabályokat
meg kell tartani, mellyek előremenetnél az első sorra nézve adat
tak és a’ hátulsó sorok is ugyanazon módon viseltessenek. A’ fejfordításra nézve itt is azt kell megtartani hogy „indulj« szóra az
első sor’ fejei a* zászlóalj közepe felé jönnek , annálfogva fordí
tott arczezali menetnél a’ zászlótól jobbra álló századok fejőket
j o b b r a , a’ balra állók pedig b a l r a vetik.

33. §. H ú z ó d á s a r c z m e n e t b e n .
+

y

A’ húzódás , >alamint helyből, úgy marsközben is , mindenkor az elhagyott alapvonallal párhuzamosan és a’ 21. §-ben
közlött elvek szerint történik.
A’ parancsszavak ugyanazok , mellyek a’ 21. §-ben a’ soroktatásra előirattak. „Jobbra hu-zód j !M(Zieht euch rechts !)
vezérszóra mind a5három sor’ legénysége, mint a ’ sorhuzódásnál
magyaráztatott, negyed fordulatot tesz , és kiki marsközben e’
fordulat által nyert távban és viszonyban inellékemberére nézve
megmarad. Ebből következik, hogy a’ hátulsó sorok’ emberei
nem állanak sulyirányosan előembereik után , hanem ezektől
oldalt és hátra lépőleg. Mozgalom közben a’ sorközt és minden
tagban a’ rézsut állást szüntelen meg kell tartani , hogy az
„Egye-nest í“(Grad aus !) parancsra a’ födés és sorköz egyszerre
meglegyen.
Hogy a’ húzódásnak mindenkor 45 fokú (Grad) szögletben
kell megesnie , az már a' soroktatási alkalommal mondatott; ’s
itt még az tétetik hozzá , hogy rendszerint csak rövid távolra
alkalmaztassák» mivel távolabb fekvő pontokat más módon
könnyebben elérhetni.

34. §. Ka n y a r o d á s h e l y b ő l é s m e n e t k ö z b e n .
A’ kanyarodásokról szóló tanítás, helyből mint marsközben
már a’ sor-oktatás’ 22-dik és 23-dik §-ébcn kimerhetett: és
végbevitele, az e l s ő sor’ mozgását illetőleg , a’ szerint is
történik. Itt tehát még az marad hátra: felvilágosítani, mit
kell a’ második és harmadik sornak elkövetui. E két sor’ le*
génysége figyelmét fÓkép a’ sorköz-megtartásra és a’ fedésre for
dítsa , mi okbúi folyvást e g y e n e s t előre nézzen. Kanyarodás
alatt az első sorral egyetemes előre mozgalmán kívül, meg anynyira oldalt lépjen , mennyi a’ sorköz’ és fedés megtartásra kí
vántatik. E végre j o b b r a kanyarodásnál a’ tőember után álló
második és harmadik sorbeli emberek, basonlag a’ legközelebbi

három vagy négy tagoké, a’ kanyarodás’ kezdetétől fogva vé
geztéig, jobb lábbal akkép lépjenek hátra, hogy a’ lábhögy a’
bal láb sarka mögé jöjjön , ellenben bal lábbal annyira oldalt,
hogy előembereik után folyvást fedvék maradhassanak. Az ok
tató pedig arra vigyázzon, hogy ezek a’ szóban álló legények
vadaikat ne fordítsák e l , hanem azokat szüntelen az első sor
iránt párvonalba tartsák.
B a l r a kanyarodásnál hasonló módon , a’ jobb lábbal ol
dalt, és a' ballal hátra kell lépni.
Marsközbeni kanyarodásnál a’ második és harmadik sor le
gényei szintúgy folyvást előembereikre fedvék maradjanak , és
az illő sor-távközt megtartsák. Mivel azonban a’ tőember nem
áll helyt, hanem előre és oldalt mozog, az okból nem szüksé
ges, hogy a’ hátulsó sor’ legényei egyik lábbal , valamint hely
ből kanyarodván, hátra lépjenek, hanem csak lépéseiket kevéssé
rövidítsék.
A’ vezérszavak szakasz-kanyarodásra , csak azok , melylyek a’ sornál adattak , t. i.
„Jobbra kanya-rodj ! in-dulj !u (Rechts schwenkt euch !
Marsch !) és azt elvégezve „Állj!“ (Halt!).
Marsközbeni kanyarodásra pedig: »Jobbra kanya-rodj !
Egye-iifíst !u (Rechts schwenkt euch ! Grad aus!)
Hasonlókép a’ fők is, az első soré, ^Állj !tt (Halt!) pa
rancsra , ha a’ kanyarodás helyből történt, a’ kanyarodó szárny
felé megmaradnak; marsközben pedig „Egye-nest!w (Gradaus!) szóra, vagy ott maradnak, vagy arra forditatnak , hol
kanyarodás előtt voltak, valamint ez a’ §. 23-ben megalapitatott.
Mi a’ tőember melletti altisztet illeti, neki a’ kanyarodás
időszerű parancsolásra „Állj!“ (Halt!)és a’ mars egyenes irány
ban folytatására Egye-nest! (Grad aus!) nézve; valamint a’ tőembernek is illetőleg viseletére, a’ fenközlött §-ekben a’ sorok
tatásnál foglalt tanítás hozatik emlékezetbe.
Hogy a’ legénység, már a’ szakász-oktatásnál is , a’ csa
pat’ mozgalmaira előkészitessék, meg kell neki magyarázni,
hogy ha helyből kanyarodás után közvetlen «Csapat, in-dili j !u
(Colonne-Marsch!) vezényeltetik, az első sor ne fordítsa
fejeit a’ zászlóalj’ közepe felé , valamint arczmenetben , hanem
azt a’ kanyarodó szárny felé tartsa. E’ szerint, helyben elkö
vetett balra kanyarodás után , a’ zászlótól jobbra álló század’
szakasza „Csapat in-dul j !u (Colonne-Marsch!) vezérszóra fejét
nem veti balra , hanem jobbra megtartja. Ellenben ha kanyaro
dás után :
„Arczmenet, in-dulj !tf (Mit der Front marschiren! Marsch!)
parancsoltatnék,fákkor az „ In d u lj!* (Marsch!) szóra , csak
ugyan b a l r a kellene vetni a ’ főt.
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§♦ 35* I r á n y v á l t o z t a t á s m e n e t , v a g y
marsközben.

f

Fönebb, a’ 24-ik §-ben az tanitatott, hogy az irányváltoz
tatás marsközben, csak annyiban különbözik a’ mozgó sarkponttali kanyarodástól , hogy nem épen szükséges a kanyarodást
egész egy negyed-kör’ lejártáig folytatni, hanem azt tetszés
szerint meg lehet szüntetni, és a’ marsot e’ nem-teljesen végzett
kanyarodás-irányban folytathatni.
Annálfogva amaz elvek is, mellyek a’ kanyarodásnál alapul
tétettek , az irányváltoztatásnál is te jes értékűek , azon meg
jegyzéssel, hogy annak végbevitele „Balszárny elö-re!a (Linker
Flügel vor!) parancsszóval rendeltetik, az „Egye-Best !tt (tírad
aus !) vezényletre pedig a’ mars egyenes irányban tetszés sze
rint intézhető.

§.36.

A’ r e n d - c s a p a t ’ a l a k u l á s a
in e n e t.

és rend

Hogy mi legyen a’ r e n d , az már a’ 30-dik §-ben mondatott.
Ha tehát a’ szakasz — fennemlitett czikk’ magyarázata sze
rint — a* „Rendenkint jobb-ra ! bal-ra !“ (In Reihen rechts
(links!) vezérszóra, rendekre szakad , akkor az r en d c s a p a t nak neveztetik, még pedig j o b b r a vagy b a l r a alakultunk,
ahozképest , a’ mint a’ fordulat jobbra vagy balra történt.
Az első rend a’ csapat' e l e j é n e k (fejének) , az utolsó
pedig a’ csapat’ v é g é n e k (fark) neveztetik.
Egy rendcsapat' indulására vezényeltetik :
„Csapat, in-dtilj !M(Colonne-Marsch !)
Mire az egész szakasz’ legénysége egyszerre kilép. Az első
sor egyenesen néz, és akkép inarsol is; a’ második és harmadik
sor’ emberei pedig , fejeiket az első sor felé fordítják, arra iga
zodnak , és akként vonulnak oldalt, hogy második lépésre a’
második sor az elsőhez , harmadikra pedig a’ harmadik a má
sodikhoz, könyök-könyök mellett kapcsolva legyen. Valahány
szor itt vagy később a’ rendcsapatoknál , első, második és har
madik sorról szó leszen, azt mindig arezban való eredeti állá
sára nézve kell érteni.
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A' csapat1 elején levő első sorbeli altiszt igazgatja a* mars
irányát, mi végre magának egy iránypontot és több központo
kat választ, mellyekre egyenesen marsol; az első sor’ emberei az
altisztre fedvék maradjanak, vall—
váll után , hogy senki másod
előembere’ nyakát ne láthassa.— Ez, az első sorbeli emberek ál
tal eszközlött födés, c s a p a t - i r á n y z a t (Colonne-alignement)nak neveztetik, melly mindenkor egy jobbra-alakitott rendcsa
patnál b a l f e l é , a’ balra alakultnál nedig j o b b f e l é esik.
A ’ csapat1 eleje „In-dulj!* (Marsch!) parancsra azonnal
egész lépéssel kiindul; a’ többi rendeknél azonban, az igen
csekély köz miatt, ez nem mindjárt eszközölhető : annakokáért
eleintén kiki lábát csak oda teszi, honnan azt előembere épen
fölemelő, ’s igy tovább marsol, mig nem lassan-lassan, az első
rend’ szakadatlan teljes léptei által, a’ többi rendek is szabad
kilépésre elegendő helyet nyertetlek; a’ mi az első, közvetlen
altiszt után menő rendnél, már második lépésre, másodiknál
pedig harmadikra be fog állani, ’s t. i. úgy hogy p. o. egy tíz
rendből álló csapatnál az utolsó rend tizenegyedik lépésre érendi el az egész hosszúságú lépésben marsolhatásra megkivántató
közt. E’ lépést távolmarskózben egyik rendtől a’ másikig szor
galommal meg kell tartani; ellenkező esetben , nagyobb közök
nél a’ csapat fölötte megnyúlna ’s ennek következtében az arczba
kifejlés is elkéstetnék.
Ha a’ rendcsapat marsirányt változtat, ezt a’ sorok, egymás
után jobbra vagy balra kanyarodva , ugyanazon helyen teszik ,
hol az első sor az eredeti menetirányt változtatta.
Ennek kivitelére az oktató a’ csapat elején marsoló altisztet
t. i. azon oldalon, hova kanyarodni kell, j o b b vagy b a l r a
kanyarodásra szólitja , mire ez nyomban a’ kanyarodást mozgó
sarkponttal, egy lépés hosszú, és négy apró léptekre felosz
tandó átmérőben, elvégzi; a1 kanyarodó szárnyon levő altiszt
pedig követi e* mozgalmat, és folyvást a’ sarkpontra igazodva
marad. Hasonló módra, és ugyanazon a’ ponton, a’ többi rendek
is egyik a’ másik után kanyarodnak, azon megjegyzéssel, hogy
bár a’ kanyarodás jobbra vagy balra történjen is, a’ fők minden
kor az első sor felé forditvák maradnak, a’ csapat’ irányzata és
a’ marsirány is arra lévén.
Ha a’ rendcsapatnak húzódnia kellene , akkor ezt;
„Balra (jobbra) hu-zódj !“ (Zieht euch links (rechts !) pa
rancsra megtehetni, mellyhez, ha a’ csapat helyt állana, még
az „In-dulj !u (Marsch !) parancsszó hozzá tetetik.
Valamennyi legény mind egyszerre kezdi el a’ húzódást, még
pedig az 5. és 21-dik czikk’ magyarázata szerint. A’ húzódás’
oldalán való sor’ legényei, egymásra folyvást fedvék legyenek ,
azaz: k ü l s ő f al a t tartsanak, él minden taguak három-három

I
—

f

V

95

—

legénye a' fordulat által támadott térközben szakadatlanul meg
maradjon, olly megjegyzéssel, hogy ha a’ rendcsapat alakulása
után, meg nem mozdult volna helyből, az „In-dulj !u (Marsch)
parancsra a’ húzódás’ arányáig kell a’ húzódó rend’ oldala felé
kapcsolódni.
A’ húzódás szüntetésére „Á llj !a (Halt!) és a’ húzódásból
egyenes marsba átmenetre „Egye-uest!“ (Grad aus!) vezényeltetik, melly utóbbi esetben minden ember tüstént eredeti
állásába helyre áll . a’ csapat-irányzat ismét az első sorra át
száll_feltéve, hogy a’ húzódás harmadik sor felé történt —
és a’ mars szakadatlan egyenest irányban folytattatik.
Midőn egy marsoló csapatnak ellenkező irányba, tudniillik a
csapat vége felé kellene menni, ollyankor eleve ..Á llj! “ (Halt!)
’s aztán „Csapatot fordíts ! Jo bbra-at!“ (Die Colonne verkehren!
Links um !) parancsoltatik ; az által a ’ jobbra alakított csapat
balra alakulttá válik , az irányzat balról jobbra jön , a’ csapat
végéből lesz az eleje, elejéből pedig a’ vége, és kilépéskor a’
második és harmadik sor a’ főt jobbra veti, azaz : első sor felé.
Fölötte szükséges , hogy minden altiszt jól megtanulja , mi
legyen a’ csapatnak eleje , vége, az irányzat, és ez hova essék
a’ csapat jobbra vagy balra alakulásához képest? mivel nemcsak
hogy azok’ ismerete a’ rendcsapat’ arczba fejlődésénél szüksé
ges , hanem e’ nevezetek és szabályok később minden csapat
nál elékerülnek ’s igy mintegy alapját képezik a’ nagyobb csapat alakítás és fejlődésnek.
Egyébiránt, a’ mi a' rendcsapat alkalmazását illeti, az a’
helybeli arczváltozásnak előkészületül, a' katonaság’ keskeny
utakoni mozgalmira , ’s rendszerint kisebb osztályoknak egyik
helyről másikig marsolására használható.

37. §. K e t t ő s r e n d c s a p a t ’ a l a k í t á s a é s
a v v a 1i j á r á s v a g y m a r s o 1 á s.
Kettőzött rendcsapat’ j o b b r a alakítására , az oktató pa
rancsol :
„Kettős rendekben job b ra ! — féljobb-ra !“ (In doppel
ten Reihen! rechts! — Halb rechts!)
Fordulás után a ’ p á r a t l a n tagok’ első sorbeli emberei
állva maradnak , a’ második sorbeliek mintegy 8 hüvelyknyire,
a’ harmadik sorbeliek pedig IC hüvelyknyire oldalt jobbra lép
nek ; egyúttal a’ p á r o s tagok’ legényei mind a’ három sorban
fordulás után azonnal páratlan előembereik mellé akképeu balra
lépnek , hogy a’ közöket kitoltsék.
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E’ szerint a’ páros tagok’ első sorbeli emberei a’ kettős
csapat’ k ü l s ő f a l á t és a’ hat egymás mellett álló legények a’
k e t t ő s r e n d e t képezik.
Fordulás után a’ csapat’ elején álló altisztek egy lépést
balra ’s oldalt előrelépnek , hogy a’ szakasz’ első sora is a’ tel
jes kilépésre megkivántató helyet megnyerhesse A’ csapat végén
állók pedig, fordulat után mozdulatlan megmaradnak; kivéve ,
midőn a’ szakasz páratlan számú tagokból á l l, akkor fordulat
után egy lépést j o b b r a és o l d a l t tesznek , különben nem
lenne elegendő helyük teljes kiindulásra.
A’ kettőzött rendcsapat’ b a 1 r^ alakításánál, minden a’ mi
a’ páratlan tagok’ fordulós utáni, a’ második és harmadik sor
által eszközlő helyengedést — a’ párosok’ belépését — és az
altisztek’ viseletmódját illeti, hasonló módon történik , csak
hogy az ellenkező oldal felé.
E’ parancsra:
„Csapat! in-dtilj !%t (Colonne — Marsch!) minden ember
teljes lépéssel kiinduljon, mire az oktatónak különösen kell
vigyázni, mivel a’ legénység általában első lépését rövidíteni
hajlandó. A’ csapat’ elején álló első sorbeli altiszt igazgatja
a’ marsirányt, mivégre magának egy irány- és több központo
kat választ. A' páros tagok' első sorbeli emberei a külső falat ’s
annálfogva az irányzatot is képezvén , marsközben egyenesen
előrenézzenek , az előlmarsoló altiszt utón folyvást fedve ma
radjanak , úgy , hogy senkise láthassa másod előembere’ nya
kát , és arról gondoskodjanak, hogy ama távköz, melly fordulat
és a’ páros tagok’ előlépte által támadott, köztök és az előmarsoló
sor közt változatlan megmaradjon. A’ többi legények pedig
minden sorban fejőket a’ külső fal felé vetik, t. i. jobbra alakult
csapatnál b a l r a , balra alakultnál pedig j o b b r a , ’s onnan
vesznek igazodást és érintést.
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A’ k a n y a r o d á s és i r á n y - v á l t o z t a t á s kettőzött
rendcsapatnál szintúgy vitetik végbe sorról sorra, miként az
egyes rendcsapatnál körülményesen magyaráztatott; csakhogy
a’ sornak nagyobb szélessége miatt, a’ tőember által eljárandó
átmérő két teljes
nyolcz aprókra felosztandó — lépésre határoz tátik.
A’ h u z ó d ás itt is hasonló módra és parancsra történik , • j
mint az egyes rendcsapatnál. Minden katona az előirt test- és
fejfordulást a’ húzódás’ pontja felé teszi, a’ külső huzódófal' em
berei folyvást egymásra fedezve és illő távban maradnak előem
bereik után; egy-egy rend’ hat emberei egymás közt azon

uszonyban állanak, mint az arczinenetbe húzódásnál; röviden
mondva , a’ mozgalomnak úgy kell megtörténni, hogy az „Egye
n e s t ! u (Grad aus !) parancsra , minden katona ugyanazon ál
lásban és az egész csapat hasonló alakulásban legyen , mint a’
húzódás kezdete előtt.
A’ csapat’ megfordítása k e t t ő s r e n d e k k e l nem eszközöl
hető. Ha tehát szükséges volna a’ csapat-vég irányában maradni,
eleve az arczot kell helyreállítani, azután pedig a’ marsot új
irányban parancsolni.
Használhatóságra nézve a kettős rendcsapat az egyes előtt
amaz elsőséggel bír , hogy valamennyi sorai egyszerre kiindul
hatnak , következőleg av csapat marsközben meg nem hoszabbodik , hanem folyvást az eredeti arczhoz hasonló marad , mi
szerint az arcz is minden pillanatban helyreállítható ; ellenben
keskeny utakon nem mindig alkalmazható, mivel mindenik
sora hat legényből állván. legalább is négy lépés szélességű utat
megkh án.

38. §♦ K e t t ő s r e n d e k b ő l e g y e s e k r e
s z a k a d ó z ú s.
Ha menetközben valamelly kettős rendcsapatot egyes ren
dekbe szakadoztatni kellene . akkor parancsoltat ik : „Egyszerű
rendekbe szaka-dozzí i n d u l j !** (In einfache Reihenahfallen —
Marsch!)
E' vezérszóra a páratlan tagbeli emberek egyenest előre
marsolnak , a’ párosak pedig lépést röviditnek , cs előbbi mellék
embereik mögé húzódnak : a' második és harmadik rend egyúttal
az elsőhez kapcsolódik , és az altisztek egyes sorban illő helyü
ket elfoglalják.
A’ mars folytában mind azokat meg kell tartani, mcllyek
a 36-dik §-ben egyszerű rendcsapat' elindultakor érintettek.
Ha az elszakadozásuak h e l y b e n kellene megtörténni,
akkor „Egyszerű rendekbe szaka-dozz! u (ín einfache Reihen
ab — fallen !) parancsol tátik; mire a’ páros tagok’ legényei
egy lépéssel hátra és oldalt mellékembereik mögé lépnek. Azon
ban a' második és harmadik rend nem kapcsolódik mindjárt az
el öhez, hanem addig helyt marad , a’ meddig az egyes remi
csapat marsra nem inditatik.
Ha a’ körülmények még további elszakadozást kívánnának,
t. i. egyszerű rendcsapatból két emberként , vagy épen egyen
ként , mint például pallón átmenetkor , akkor ez ne soronkint
történjen , hanem ha páronkint kellene menni : „Ráronkint szaka
dozz ! in-dulj ! u (Zu Zweien abfallen - Marsch!) parancsol
ta ssék ; mire kél-kél rend együtt a tag-állásba átmegy , t. i.
Oktató szabályzat.
3
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felébb a’ két első sorbeli. azután a*második ’s végre a’ harmadik
sorbeli két legény sebeslépésbe elémeunek.
Egyenkinti marsra , az „Egyenkint szaka-dozz ! in-dulj !u
(Einzeln abfallen— Marsch!) parancsra , mindenik rend ma
gára a ’ tagos állásba átmegy , t. i. az első rend’ első sorbeli le
génye előre megy, utánna a* második, és azután a' harmadik
sorbeli; most pedig ismét a’ második rend’ első sorbeli legénye,
's igy tovább , mig csak nem az egész rendcsapat egyenkint elszakadozott.
Felmarsolásra ^ g y fejlődéshez „Hármankint fej-lödj ! in
dulj !“ (Zu Dreien aulmarschieren — Marsch !) parancsoltatik ,
mire a’ tagos állásból rendállásba át kell menni; mi végre a’
csapat’ eleje lépését addig rövidíti, a’ meddig valamennyi rend
az illő távot meg nem nyerte.

39. §. E g y e s r e n d e k b ö l k e t t ö s ö k b e f e j l é s .
Midőn valarnelly marsoló egyes rendcsapatot kettőzöttbe
fejleszteni kívántatik , akkor ,,kettős rendbe f e j l ő d j ! “ (In
doppelten Reihen aufmarschieren !) értesitetik ; mire a’ párat
lan tagok’ második és harmadik sorbeli legényei , mellékembereiktöl egy ember szélességnyire az első — illetőleg második —
sortól elvonulnak. Ennekutánna a’ közvetlen parancsolandó „indú lj !“ (Marsch!) szóra , a’ páros tagok’ második és harmadik
sora , az eddigi előembereik által képzett közökbe belép , az
első sor pedig a páratlan tagok’ külső oldalára; az altisztek
szabályszerinti illő helyüket foglalják el.
De mivelhogy a' páros tagok' belépte után a’ kettőzött ren
dek nagyobb távban lesznek egymástól , mint eléiratott, azért
a’ csapat’ elejének , ’s igy tovább a’ többi rendeknek is mind
addig rövidíteni kell lépéseiket, mig nem mindnyájan illően
szorultak ; annakulána az oktató ,.Teljesen lepj !“ (Im vollen —
Schritt!) parancscsal, az egész csapatot a’ rövidített lépésből
egyszerre teljes lépésbe megindítja.
E’ fejlődés’ helyben-végbevitelére , minekelőtte a’ máso
dik és harmadik sor az elsőhez zárakozott: ,,Kettős rendbe fej
lődj !u (In doppelte Reihen auf — marschirt!) parancsoltatik ;
mire a’ páratlan tagok’ második és harmadik sorbeli legényei
rögtön annyira jobbra lépnek , a’ mennyi arra megkivántatik ,
hogy a’ páros tagok’ emberei beléphessenek , mire ezek egy
előre oldalt-lépéssel • a’ közöket elfoglalják , és kettős rendben
állást vesznek.
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40. §. A z e g y s z e r ű r e n d c s a p a f a r c z b a
f e j 1é s e.
A’ szakasznak rendcsapatból arczba fejlődése négy külön*
böző irányban eszközölhető, t. i.
I. Arczczal a’ rendcsapat* irányzatának oldalára.
II. Arczczal a’ marsirány felé , a’ csapat’ elejére eszközölve.
III. Arczczal a* rend’ vége felé, a’ csapat’ elejére esz
közölve.
IV. Arczczal a’ csapatnak ellenkező oldala felé.
E’ fejlődések mindenike helyből szintúgy végbevihetö , mint
a rendcsapat menete közben , és az első oktatáson kivül, min
denkor sebeslépésben történjen.
Végbevitelök* módja a’ következő magyarázatból kitetszik ,
mire példag>anant általában egy j o b b r a a l a k i t o t t rend
csapat választatott, minthogy belőle a’ balra alakított csapatnak
arczba fejlődése magára kiviláglik.

/

I. Az arcz’ helyre-állítása, vagy fejlődés a’ csapat
irányzat' (colonne-alignement) oldalára.
Ha a’ rendcsapat, alakulása után , helyéből még meg nem
mozdult, az „ A r c z !rf (Front!) vezérszóra, kiki bal sarkán
„félbalra“ (halblinks) fordul, mi által az arcz is az irányzat
oldalára helyre-állítatik. Ha pedig a’ csapat marsközben van ,
vagy pedig alakítása után marsolt volna, akkor az „Arczra
vissza-kozz !u (Die F ront— herstellen !)vezérszóra a’ csapat’
elején marsoló altisztek megálltnak , és az első renddel egy
szerre balra arczot csinálnak. Az első sor’ embere az altiszt után
igazodik, g’ második és harmadik sorbeli emberek pedig , a'
mennyi a’ sorköz’ eíerésére szükséges , hátra lépnek , és ma
gukat az első sorbeli előemberre fedezik. A’ többi marsban levő
rendek is hasonló módon egyik a’ másik után magokat helyre
állítják , még pedig minden ember akkor, midőn előemberéhez
olly közel jö t t , hogy balra fordulás után azt egyszersmind kö
nyökével érinthesse , nehogy még fordulat után érintést keresni
kénvszeritve legven. Az első sor’ emberei helyreállítás után tüs*
5*
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lent a’ mellet tök állók után igazodnak , a’ második és harmadik
sorbeliek pedig sorközt és födözést vesznek.
Ha egy rendcsapat fegyverrel , v á l l r a ‘ (Kolben hoch)
marsol, minden ember midőn arczba helyre á l l , egyszersmind
fegyverét is ,igazodj - (Rieht euch)-ba veszi.

II, Arczba fejlés a’ marsiriíny felé; a csapat’ elejére
eszközölve*
Erre a’ „Balra bonta-kozz ! in-diilj !u (Links deploirt —
Marsch !) vezényeltelik.
Az „i n d u Íj*‘ (Marsch) parancsra az első rend harmadik
sorbeli embere megáll; a’ második sorbeli mintegy két lépést
e lő re ’s jobbra oldalt tesz, és sorközre a’ harmadik sor' legé
nye előtt megáll; az első sorbeli ember pedig három lépést
előre ’s jobbra oldalt tevén , sorközre a’ második sorbeli ember
előtt megáll, mi által a’ szakasz' szárnyas tagja az új arczvonalba
fel van állítva.
A’ rendcsapat' elején marsoló altisztek közül a’ harmadik
sorbeli egy lépéssel hátra jobbra oldalt a’ harmadik sor’ embere
mellé áll és olt felvigyáz, hogy a’ hátúlsó legények az elsőre ,
kinek többé nem szabad heh bői mozdulni, magukat fedezzék
és a’ szabályszerű sor (gléda)-közt vegyék, azalatt az első sorbeli altiszt három lépést előre és jobbra oldalt téve , a' szár
nyas legény mellé á ll, és gondját arra fordítja , hogy valamint
ez , úgy a’ többi utána fejlődő első sor’ legényei is az újodan
választott arczvonalba helyesen igazodjanak.
Azalatt, mig a’ szárnyas tag fennírt módra az új arcz
vonalba állakodik, az egész rendcsapat sebeslépésben a’ 36-dik $
szerint balra kezd vonulni, azon észrevétellel, hogy ha alakítása
után még nem mozdult volna helyből , tehát a’ második és har
madik sor az elsőhöz még nem kapcsolódtak , ennek húzódás
közben , a’ szabályos helyzet’ eléréséig, váll—
váll után kell megtörténni. A’ második rend harmadik sorbeli legénye egy előre’s balra-oldalt lépéssel a’ szárnyas tag’ mellékemberéhez kap
csolódik , mig a’ második és első sorbeliek még előre ’s jobbra
oldalt lépnek , hogy a’ szárnyas tagbeli mellékembereiket elérjék.
Mihelyt a’ harmadik tag húzódás által az új arcz’ harmadik
sor-vonalába érkezett, azonnal a’ harmadik sorbeli legény a*
második tag mellé á ll, a’ második és első sorbeliek pedig még
előre és oldalt lépnek, hogy második tagbeli mellékem
bereikhez kapcsolódjanak. E’ módra a’ negyedik , és utá
na valamennyi többi tagok, egyik a’ másik után, az új
arczvonalba fejlődnek, és ahozképest , a’ mint kiki állásá
ba érkezett, sebesen, még pedig az első sorbeliek jobbrul álló mellet leseik ut án, érintést és igazodást vesznek,
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a* második vagy harmadik sorba tartozó pedig magát elöttese
vagy előemberére fedezni, és sorközt szerezni iparkodik.
Ha az arczba bontakozás (deploirozás) a’ rendcsapat’
marsa közben parancsolt atik, úgy az „ In d u lj !u (Marsch!)
vezérszóra, az első rend’ harmadik sorbeli legénye megáll, és a ’
többi legénység sebes lépésben , a’ fennirl magyarázat szerint,
az uj arczvonalba elékel.
Húzódás közben arra figyelmezzen az oktató , hogy az első
sor' legényei egymásra fedvék legyenek , azaz : külső falat tar
tsanak , a: második és harmadik sorbeliek pedig az előirt huzódási arányban megmaradjanak.
Oktatás könnyebbitéséül eleintén az első tag (rótta) mind
járt a’ bontakozás’ (deploirozás) értesítésére, tehát még minekelőtte az ,,In dulj !“ (Marsch) parancsszó kiejtődött légyen, az uj
arczvonalba felállitassék. Aztán az első sorbeli altiszt mintegy
két lépésre a’ szárnyas legénytől oldalt, feléje fordultán megáll,
és onnan, valamint a* szárnyas embernek , úgy a’ többieknek az
,,!n-t!ulj
(Marsch !) parancsra az uj arczvonalba fejlődőknek
igazodását elintézi , melly végre az oktató neki valamelly pon
tot igazodás tárgyául kijelöl. A’ fölfejlés eleve hasonlókép min
den sorral külön és csak lassú lépésben g> akoroltassék. hogy az
oktató minden embert magaviseletéről illően felvilágosíthasson.
Ha a* legén ység a4fegyvert v á l l r a (Kolben hoch) hordja,
ugy azt mindenki, azon pillanatban , midőn az uj arczvonalba
bekel, megliúmtHa a’ fejlődésnek a ’ rendcsapat’ elejére közvetlen egy szor o s s á g o n á t h a l a d á s után , és marsfolytatva kell megtör
ténnie : azon pillanatban , midőn a’ csapat’ eleje a’ szorosságból
kitört „Szakaszba fejlődve, in-dulj !M(In den Zug aufmarschicren — Marsch !) parancsolta tik.
Frre a’ csapat’ elején levő első sorbeli altiszt, a’ l é p é s t o p p ’ m e g t a r t á s á v a l , azonnal jobbra kezd húzódni, a*
harmadik sorbeli altiszt pedig kevéssé hátra marad és az elsőt
kettős sorközben követi. Az első rend’ első sorbeli legénye azon
nal jobbra az altiszthez kapcsolódik ’s vele együtt húzódásnak
indul; a’ második és harmadik sorbeli legények pedig addig rö
p í t i k a’ lépést, mígnem az első sor’ embere eleikbe érkezett,
mire rendállásból t a g - á l l á s b a átmennek ’s abban meg is
maradnak. Mihelyt a' második rend a’ szorosságból kiért, annak
első sorbeli legénye mindjárt jobbra kezd húzódni és az első
taghoz kapcsolódni , inig a’ hátulsó sorok’ emberei, hasonló
módon, mint az első rendnél magyaráztatott, hátrább maradnak
és t a g-á M á s b a átmennek.
E’ módra egyik rend a’ másik után felfejlődik ’s ha egyszer
a* egész szakasz megalakult, n* első sor’ felfejlésébcni utol-
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6Ó altiszt „Egye-nest !u (Grad aus!) vezényel, mire az
egész szakasz azonnal egyenes irányba indul, és az első sorbeli
legénység fejét a' csapat’ irányzata felé—itt tehát b a l r a fordítja.
Ha e’ fejlődést szakasznál nagyobb rendcsapat végezné ,
szükséges, hogy az elején marsoló első sorbeli altiszt lépéseit
húzódás közben rövidítse , ’s csak , .Egyenest!“ (Grad aus !)
vezérszóra induljon egész léptekkel.
Midőn a’ körülmények megkívánják, az elébb felhozott
mindkét fejlődést a’ rendcsapat’ elején a’ harmadik sorra is
végbe-vihetni; még pedig e’ parancsra : ,,41-hainiadik sorra
jobbra bontakozz !44 (Auf das dritte Glied rechts deploirt) vagy
„Af harmadik sorra szakaszba fejlődj!“ (Auf das dritte Glied in
den Zug aufmarschieren) melly esetben a’ harmadik sorbeli al
tisztnek mind azokat meg kell tartani, a’ mi az első sorbelinek
eléiratott; és a’ harmadik sor’ embereinek, az elsőre nézve adott
szabályhoz, ennek pedig úgy, mint amott a’ harmadiknak,
kell magát alkalmaznia.
Az illyféle , harmadik sorra eszközlött fejlődés, visszavo
nuláskor ott válhat szükségessé , a’ hol egy szorosságon átmenvén , nagyobb osztályokba fejleni ’s a’ marsot harmadik sorra
alakított osztályos csapattal folytatni szándékozik a’ parancsnok.

f

UK Fejlődés a’ rendcsapat’ elejére, arczczal annak
vége felé.
Erre: , Jobbra bontakozz, és arczba visszakozz! — indulj!*4
(Rechts deploiren und die Front herstellen — Marsch!) vezé
reltetik.
Az ,,In-dulj !t4 (Marsch) parancsra az első rend’ első sor
beli legénye balra át fordul, a’ második sorbeli pedig mintegy
két lépést, és a’ harmadik sorbeli három lépést, előre ’s balra
oldalt tesznek, mindketten ba 1 r a á t fordulnak, fedés és sorközre nézve magukat az első sorbeli ember után igazítják. Ez
által a'szárnyas tag az uj arczvonalon fel van állítva.
A’ csapat’ elején álló első sorbeli altiszt , a’ szárnyas le
génynyel egyszerre b a 1 r a á t fordul, azután egy előre ’s jobbra
oldalt lépés által, melléje áll és onnan a’ szárnyas legények
valamint a ’ többi , az uj arczba egymás után bekelőknek igazodásukra felügyel. Ellenben a’ harmadik sorbéli altiszt e' sor'
emberével együtt három lépést előre- ’s bnlra-oldalt tesz , mel
léje áll és felvigyáz , hogy a' hátulsó sorbeliek magukat helye
sen fedjék és sorközt tartsanak.
M ifa’ szárnyas-tag ehkép sebesen az uj arczvonalba helyez
kedik , az alatt az egész rendcsapat §. 36« szerint sebes lépés
ben jobbra kezd húzódni, azon megjegyzéssel, hogy ha alaku
lása után még heljből nem mozdult volna , tehát a’ sorok se

>
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lennének kapcsolva , e’ kapcsolódásnak húzódás közben, még
pedig a’ harmadik sor felé meg kell történni.
Mihelyt a’ második tag húzódás által, az álló szárnyas tag
nak első sor vonalába érkezett, első sorbeli embere a’ szárnyas
legény mellett jobb oldalon félember szélnyire megáll, sebesen
mellékembere’ nyaka és válla után igazodik . b a l r a á t meg
fordul 's egybe érintését ’s igazodását kijobbitja, a’ második és
harmadik sor’ emberei pedig még előre és balra oldalt lépnek ,
magokat az első tag’ emberei mellé állítják, hanem fél ember
távban , különben nem volna elegendő helyük a fordulásra, az
után b a l r a át fordulnak és sebesen fedést és sorközt keres
nek. Hasonló módra fejlődnek a’ harmadik és a’ többi sorok.
Ha a’ bontakozás (deploirozás) és arczhelyreállitás a’ rendcsapat’ m e n e t e k ö z b e n parancsoltatnék, akkor „In-diilj
(Marsch!) vezérszóra a' szárnyas legény és az első sorbeli
altiszt azonnal megállanak és b a 1 r a á t fordulnak, a' többi
emberek pedig sebeslépésben a’ fenebbi magyarázat szerint az
uj arczvonalba kelnek.
\z oktató figyelmét különösen arra fordítsa , hogy a har
madik sor’ emberei húzódás közben egymásra irányozva ma
radjanak , t. i. a ’ külső-falat tartsák , és hogy senki, de legke
vésbé az első sorbeliek elébb b a l r a á t ne forduljanak, minekelötte az uj vonalba jól nem igazodtak volna.
Mi az első oktatásnál eleve felállítandó tagot (rottát) ’stb.
illeti, ugyanazt kell megtartani, miről kifejlődés alkalommal
arcz-helyreállitás nélkül tanítás adatott.
B a l r a bontakozás és arcz-helyreállitás ellenkező módra
történik , megjegyezvén , hogy mivel az arczba egyenként ér
kező legények itt nem b a 1 r a á t , hanem j o b b r a á t fordul
nak , nem is szükséges, hogy a' második sor' emberei a’ szár
nyas tagtól fél ember távra megálljának , sőt inkább jól hozzájok szoruljanak. Ha a’ legénység a ’ fegyvert v á l l r a (Kolben
hoch) tartja , mindenki az arczvonalba belépte után fegyverét
meghúzza és fordulás után is a’ szerint tartsa meg.

IV. Fejlés a* csapat-irányzat ellenkező oldalára.
Erre parancsoltatik ; „Első rend mögött jobbra fejlődj! in
d ulj !“ (Hinter der ersten Reihe rechts aufmarschieren-Marsch!)
Az „in-dulj !u (Marsch!) parancsra az egész rendcsapat
tüstént sebeslépésben megindul. A’ harmadik sor’ legényei egye
nest néznek ’s akkép marsolnak is , a’ második és első sorbeliek
pedig fejőket jobbra fordítják és a’ harmadik sorhoz kapcsolód
nak , ha ez még annakelőtte meg nem történt volna. Az első
rend , a’ csapat elején lévő altisztekkel együtt, mindjárt mozgó
sarkponttal jobbra kanyarodik , és aztán hat lépést e lő r e megy
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E’ távot elérve az első sor' altisztje Alljí (H;ilt)-ol parancsol,
mire a’ harmadik sor’ embere helyt megáll, a’ második sorbeli
pedig sorközre előtte, és szintugy az első sorbeli ez előtt sár
közre megáll, mi által a’ szárnyas tag az uj fejlödés-vonelon
fel van állítva. A’ harmadik sor’ altisztje e’ sor* szárny-emiere
mellett megáll ’s arról gondoskodik , hogy a’ hátulsó sorok
magukat az elsőre fedjék és sorközt vegyenek ; azalatt j?z első
sorbeli altiszt, a ’ szárnyas ember mellé állva, nemcsak ennek ,
hanem a’ többi egymás után arczba kelő legényeknek is igazo
dásukra felvigyáz. A’ második rend egy lépéssel kérőbb kanya
rodik mint az első, úgy hogy a’ kanyarodás elvégzése után a*
harmadik sor’ legénye , az épen előtte marsoló rend* második
sorbelije után álljon Hasonlag a’ harmadik rend is a’ második
nál egy lépéssel később kanyarodik ’s azt ugyanazon viszony
ban követi, mint a’ második az elsőt. Ekképen cselekesznek a*
negyedik és valamennyi többi rendek is. Azon mértékben,
amint a’ rendek az álló uj arcznak harmadik sorvonalába ér
keznek , azonnal tag-állásba átmennek , még pedig akkép mint
az első rendnél magyaráztatott.
Az oktató szemügyét arra vesse , hogy a’ rendcsapat , te
hát mindenik rend, egész a’ kanyarodás-pontig egyenesen marsoljon, és ne húzódjék az uj arczvonal felé; továbbá hogy min
denik rend a’ kanyarodás’ pontját elérvén , nyomban jobbra is
kanyarodjon , különben az utánmenőket marsban feltartóztatná.
Első oktatásnál itt is eleve a’ szárnyas tag felállitassék , és
annakutána mindenik remi külön külön fejlődtessék. Végre ar
ról is említést kell tenni, hogy nem épen feltétlenül szükséges,
hogy az első rend kanyarodás után , a’ hat lépést mindenkor
megtegye , hanem e’ táv a’ körülményekhez képest nagyobbitható, melíy esetre a’ vezető altisztet a’ felől értesíteni kell.
Némelly alkalommal, ha p. o. a’ hely’ minemüsége az elő
irt fejlődést j o b b r a nem engedi , azt csakugyan b a l r a is
eszközölhetni, e’ következő mód és parancsra :
„Az első rend mögött b a l r a fejlődj, ’s arczba visszakozz!
in-clulj ! (Hinter der ersten Reihe l i n k s aufmarschieren
und die Front hersteilen ! Marsch !)
E’ commandó utolsó szavára az egész rendcsapat sebes lé
pési en kiindul , a’ második és harmadik sor, ha ez már annakelőttc meg nem történt, az elsőhez kapcsolódik, és az első
rend a’ sor’ elején a’ marsoló altisztekkel együtt, mindjárt b a l ra
kanyarodik. Közvetlen kanyarodás után az első rend’ első sor
beli legénye helyt megáll és b a Í r a á t megfordul; a’ második
sorbeli mintegy két lépést, a’ harmadik sorbeli pedig három lé
pést előre- ’s balra oldalt tesznek , szinte b a I r a á t megfor
dulnak és födést valamint sorközt is az első sorbeli legény után
vesznek. Az első sor’ altisztje a’ szárny-ember mellé áll és az
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igazodásra fehigyáz, a’ harmadik pedig e' sor’ legein e mellett
arról gondoskodik , hogy a’ hátulsó sorok5 emberei helyesen
födvék legyenek , és illő sói közt tartsíinak.
A’ második rend egy lépéssel később kanyarodik az elsőnél
és annak első sorbeli legénye félember szélnyire az arczvonalban álló szárnylegény mellett jobbra oldalt megáll . ennek válla
és nyaka után gyorsan igazodik . b a I ra á t megfordul , és azu
tán érintését és igazodását kija\ítja ; az alatt e rend5 második
és harmadik sorbeli emberei előre ’s balra oldalt lépnek , kiki
fél ember szélnvire a szárny-ember mellé jobbra áll . b a l r a á t fordul és födés meg sorkoz szerzésről gondoskodik. A har
madik rendaegy lépéssel később kanyarodik mint a második« a
negyedik egy lépéssel később mint a harmadik, és minden rend
emberei ugyanazon módra cselekesznek . mint a második
rendre n é z ^ oktatás adatott.
ltt-is az oktató arra vigyázzon . hogy senki eléhb b a l r a á t ne forduljon, minekelőtle az uj vonalba pontosan be nem
igazodott volna; hasonlag a5 fejlődés’ gy akorlása-is első okta
tásnál rendriil rendre különösen történjen.
Egy bal ra alakitott rendcsapat fejlődése ellenkező módon
történik; hozzá téve - hogy ha az j o b b r a paruncsoltatnék .
nem szükség hogy a5legények mellékembereiktöl félember távra
álljanak , söl inkább mindjárt jól oda szoruljanak, mivel az
arczba-visszakozás ez alkalommal j o b b r a á t fordulat által
eszközöltetik.
Ha a’ legénység a’ fegyvert > á l l t a (Kolben hoch) tartja,
mindenki hasonló módon viseltessék , mint a’ bontakozás és
arczra visszakozásnál eléiratott.
4 1 . §. K e 1 1 o s r e n d c s a p a t b ó l

a r c z b a-

fejlődés.
Ámbár kettős rendcsapatból minden irányba, csak úgy
mint az egyes rendcsnpatból, arczba fejlődhetni; mindazonáltal
annak kivitele, az oktatás' könnyebbitése végett , a’ sorgyalog
ságnál e* kettőre szoritatik ; t. i. az arcz’ visszakozása a’ csa
patirányzat' oldalára, és kifejlődés a* csapat' e le jé r e a’ mars
irányában.
Az arcz' helyreállitására , v. visszakozásra , minekutána a’
rendcsapat, ha menetközben >an . eleve „Állj!*4 (Halt!) pa
rancscsal megállitatott: „Arcz!*4 (Front!) vezényeltetik. E’
vezérszóra mindenki , feltéve hogy a csapat j o b b r a képeztetett, egyszerre f é l b a l r a fordul, a ’ páros tagok emberei
állva megmaradnak, a páratlanok pedig egy előre- ’s jobbrau1dalt lépéssel, páros mellékembereikhez állanak: 'égre az
egész második rend 8 hüvelyknyire, a'harmadik 16 hüvely knyire előre lép. hogy a szabály szerinti sorkozt megny erhessék.

Az altisztek fordula’s után illő helyöket foglalják-el
Egy balra alakult kettős rendcsapatnál minden ellenkező
módra történik.
A’ fennirt arczhelyreállitás’ (visszakozás) által, az uj arczvonal fél ember szélességgel előbbre jön , mint elmarsolás előtti
eredeti állása volt, mivel a’ helyreállítás az oldalt kilépő páros
tagokra történt. Ha azonban okvetlen megkivántatnék , hogy a ’
visszakozás ugyanazon vonalon történjen , mellyen az elmars
előtt a’ szakasz’ első sora állott, ez azáltal elérhető , hogy elébb
a’ csapat „ÁIIja- r a , aztán a’ 38-dik §. szerint helyben egyes
sorokba elszakadozásra rendeltetik, és közvetlen utána „Arcz!*4
(Front!) parancsoltatik.
Ha a’ legénység kettős rendekkel való menete közben a’
fegyvert „ v á l l r a * 1 (Kolben hoch) hordja, azokat az „Arcz
(Front!) vezérszóra meg kell húzni.
A’ rendcsapat e l e j é r e eszközlendő fejlődés ugyanazon
vezérszóra és hasonló észrevételek mellett vitetik-végbe , mint
a’ kifejlődés egyes rendcsapatból; t. i. minden sornak két két
egymás mellett álló emberei egyesülten hasonló módra visel
tetnek , mint egyes csapatoknál minden legénynek külön külön
eléiratott.
42. §. S z a k a s z n a k a r c z v á l t o z t a t á s a , r e n 
dekkel eszközölve.
A’ szakasznak arczváltoztatása , a’ 30-dik cziktŐl fogva
40-dikig a’ rendcsapat’ alakítására és annak arczba kifejlődésére
adott szabályok szerint történik. Arra t. i. a’ szakaszt elébb
rendekbe kell tördelni, és aztán a ’ rendcsapatot fejlődtetni.
Jgy például az arcz’ j o b b r a változtatásra az oktató pa
rancsol : „Rendenkint jobb-ra ! Fél-jobb !“ (In Reihen redit« !
— halb rechts!) ’s utánna r Bonta-kozz ! in-dulj !u (Links deploirt — Marsch!)
Arcz’ b a 1 r a változtatásra : „Rendenkint balra ! Félbal!*4
(In Reihen links ! — halblinks!) ’s erre „Jobbra b o n ta -k o z z!
in-dulj !u (Rechts deploirt — Marsch!)
Az arcz’ j o b b r a h á t r a változtatásra , tudniillik hogy a*
bal szárny megáll, a’ jobb pedig hátra vétetik: „Rendenkint
balra ! Félbalra! (In Reihen links ! — halb links !) ’s aztán
„Balra bonta-kozz , és arczba vissza-kozz !** (Links deploiren
und die Front herstellen — Marsch!)
Arczváltoztatásra b a l r a és h á t r a , hol a' jobb szárny
helytmarad és a’ bal hátra vevödik : „Rendenkint jobb-ra ! Fél
j o b b !“ (In Reihen rechts! — halb rechts!) arra „Jobbra bon
takozz és arczba visszakozz ! — In-dulj !“ (Rechts deploiren
und die Front herstellen — Marsch !)

Végre a’ szakasz’ arczának oda áttétele, hol jelenleg a’
háta van , e’ vezérszavakra történik :
„Rendenként jobb-ra ! (bal-ra !) Fél-jobb! (bal !)u (In
Reihen rechts (links) — halb rechts (links) és aztán :
„Az első rend mögött jobbra (balra) fejlődj!“ (Hinter der
ersten Reihe rechts (links) aufmarschiereu !) vagy :
„Az első rend mögött balra (jobbra) fejlődj! — In-dulj !“
(Hinter der ersten Reihe links (rechts) aufmarschieren und die
Front herstellen — Marsch !)
Mind-ezen arcz-változtatásokat lehet ugyan a’ szakasznak
kanyarodása vagy forduló kanyarodása által is végbe-vinni , de
a’ helynek szűk volta gyakran nem engedi a kanyarodást, melly
esetben tehát az arczváltoztatásnak rendmozdulatok által kell
megtörténni. Azonfelül azok’ megtanulása az altiszteket, a’ csa
pat’ mozgalmira ; kifejlődésökre és arczváltoztatásukra előké
szíti, minthogy ezek is ugyanazon elveken alapulnak. Tudniil
lik az arcznak rendekbe szakadoztatása hasonlít az osztályok
ban! szakadáshoz; a’ rendcsapat’ elejére való fejlődés olly orma,
mint az osztály* elejére eszközlött kifejlődés; az első rend mögött
való fejlődés pedig nem különbözik, az osztályos csapatnak, első
osztály utáni fejlődésénél s.i.t.úgy hogy ha az altisztek e’ rend
mozgalmakat jól felfogták és megtanulták, a’ nagyobb csapatok’
el- *s felmarsolásukat is csak olly könnyen meg fogják érteni.

43. §. E g y e n k é n t és r e n d e n k é n t e l l é p 
t et és (d etil ir ozás).
Az egyes elléptetés minden katonának közelebbi szemlélgetésére. és annak test-tartása, mars és fegyver-hordása’ megvisgálására szolgál.
Éhez :
„Egyenként jobbra négy lépés távban lépj !u (Einzeln
rechts auf vier Schritt Distanz — defiliren!) ’s utána „Féljobb!“
(Halb rechts!) vezényeltetik, melly parancsra az egész szakasz,
kivéve, a’ jobb szárny' altisztéit, kik közül az első sorbeli
tüstént egy előtte sulyirányban fekvő iránypontot választ, és a’
parancsolt fordulatot végre-hajtja.
Az erre következő ,In-dulj !4 (Marsch !)-ra , az első sor’
altisztje egyenes irányban megindul. Mihelyt ez , az ötödik lé
pés’ csinálására bal lábát eléhozza, az első sorbeli szárnyas le
gény is kilép , egyúttal sebesen balra megfordul és az altisztet
az előirt négy lépésnyi távban követi. Azon pillanatban , midőn
a’ szárnyas ember az ötödik lépésre készül, az első sor’ második
embere kilép , és o t t , hol a’ kiindulás (defilirozás) kezdődött,
t i . az első sor* altisztje által elhagyott helyen, balra fordul,
és a’ szárnyas embert négy lépésnyi távban követi. Hasonló mó

dón következik a’ harmadik ember a ’ második , és a* negyedik
a harmadik után , nüg az egész első sor az elléptetés vonalába
érkezett, mire a’ harmadik rend ’s ez után a’ második hasonló
módra kilépnek.
Az első sor’ bal szárnyas altisztje arra ügyel: hogy minden
legény helyes időben kiinduljon és rendes helyen a’ fordulást
megtegye, mi végre legott az elléptetésre adott értesítés után
oda áll, hol a ’ legényeknek balra fordulás által az ellépfetéshez
választott vonalba át kell menniük , és minekutána a* második
sor’ utolsó embere, tehát az egész szakasz egyenként elmarsolt,
ö is azt négy lépés távban követi.
Minden egyes katonát meg keli tanítani , hogy mars közben
egyenesen e l ő r e nézzen , és folyvást az előtte marsoló em
berre födve maradjon , ha pedig három lépésre közeledett azon
ponthoz , hol az előjáró áll, ki elölt az elléptetés történik , fejét
azon oldalra vesse, üledékes katonai tartással menjen el mel
lette , és ha három lépést túlhaladott az előjárón , ismét egye
nesen nézzen.
Elindulás előtt az elülmarsoló altisztnek meg kell ama he
lyet jegyezni , hol elléptetés után a’ szakasz formálódjék ; hogy
ahozképest a’ marsirány zatot . nem különben az első tagnak
arczba helyreállítását . és a’ többi egymás után bekelők’ fejlő
dését igazgathassa.
Ha az oktató, vagy szakaszvezérlö, szakaszát nem önmaga
előtt lépteti e l , hanem más magasbb eíőjáró előtt, akkor féljobbra fordulat vezénylés után, négy lépésre az első sor'
altisztje előtt megáll, ott „In-riulj !“ (Marsch)-ot ! parancsol ’s
egyszersmind kilép. Ha a' szakaszvezérlő egy f ő t i s z t , rlmenetkor az előjáró elölt, az illő tiszteletet megadja , és három
lépést túlhaladván, hozzá megy, mintegy két lépésre balrnoldalt mögötte megáll és tov ábbi parancsait elvárja. Ha ellenben
a l t i s z t a szakaszvezérlö. elléptetés alkalmával ép úgy ' i n 
tetik . mint a’ közlegény . annakutána pedig a’ főtisztet illető
szabályok szerint.
Ha d o b o s van jelen, az körülbelül fiz lépésre foglal
helyet, azon személy átellenében. ki előtt az elléptetés törtéuik,
és ott marsot ver.
Ezenkül a’ szakaszt rendenkénti elléptelésre-is rendelhetni,
a’ mi meggyőződésül szolgál, valljon a három egy rendhez tar
tozó legények, rendesen egymásra igazodtak-e, az érintést és
egyforma lépést tartják-e ? és a ’ kanyarodást mozgó sarkponttal
helyesen elvégzik-e? ’stb.
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Erre parancsolunk :

„Rendenként jobbra négy lépés távban lépdelj! Fél-jobb!**
(Reihenweise rechts auf vier Schritt Distanz defiliren! Halb
rechts!) mire az egész szakasz a’ parancsolat szerint fordul.
Erre következő „In-dtilj !“ (Marsch!) vezérszóra, a jobb
szárnyon levő altisztek mozgó sarkponttal legott balra kanyarod
nak , kik közül az első sorbeli a’ mars-irányt igazgatja, a' har
madik sorbeli pedig utána igazodik . s ember szélességre hozzá
kapcsolódik. Valamennyi többi rendek mind , egyik a’ másik
után, állásukból a* szerint kiindulnak, miként egyes elléptetésnél
az első sor'embereire néz\e la ditatott; azon hozzátétellel, hogy
a* második és harmadik sor azonnal az elsőhez kapcsolódik.
Minden rendnek ott kell a kanyarodást megtenni , hol az altisz
tek kanyarodtak; az első sorbeli emberek egyenesen előre
néznek , ellenbeu a’ második és harmadik sorbeliek folyvást az
elsőre igazodnak és fejőket is arra tartsák.
Égyébiránt az egyes elléptetésnél előirt szabályok itt is tel
jesen követendők.
Azon esetben , mikor az előjáró . ki előtt az elléptetés tö r
ténik , a' harmadik sor' oldalára állana , a h a r m a d i k sorbeli
altiszt igazgatja a' inarsirányt, és e sor’ emberei egyenesen előre
néznek, a’ második és első sorbeliek pedig utánok igazodnak.
A’ b a l r a elléptetés egyenként vagy rendekkel, hasonló el
járások mellett vitetik végbe, csakhogy az ellenkező oldalra.

44. §. F e g y v e r f o g á s o k .
A’ fegyverfogások’ gyakorlása végett, egyelőre a' 29. $.
szerint a’ sorokat kell megnyitni. Ez ineglevén , „Fogásokat
gyako-rolj !w (Die HandgrifTe exerzieren!) értesitetik : mire
azok szint azon rendben és hasonló szabályok szerint vitetnek
végbe , mint a' mellvek a’ sorban beoktatásra előirattak.
A’ gyakorlás végzete után a’ sorok újra záródnak.
Tökéletesen kiképzett hadosztálynál azonban . a’ fegyverfo
gásokat a’ sorok' zárt állásában is gyakorolhatni.

45. §. Tűz f o g á s o k .
A tuzfogások mindenkor zárt sorokkal gyakoroltatnak , és
mivel fóltehetni, hogy a’ katona egyenként, valamint sorban is
a’ tüzfogásokat illendőképen megtanulta, az okbul szakaszban a*
toltés-fogások parancsszó nélkül, és csak eleinte vitetnek végbe
elŐszámolásra.
A’ tüzelés gyakorlatához a* beoktató előlegeden vezényli.
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Mire a’ töltés azon módra, mint a’ 12-dik
„ Y i-s já zz!“
Töl-tsél!“ §-ban mind a’ három sorbeli legénységre néz
(Habt Acht! ve magyaráztatott, végbevitetik; aztán kö
vetkezik tulajdonkép a’ tüzelés.
La-det!)
’stb.
I. T ü z e l é s
„Vi-gyázz!
„Szakaszszal
tü - z e lj!tt
(Habt Acht!
Mit dem Zug
chargiren!)
(dobjel, vagy
tüzelj! (chargirt !)
„Szakasz! ké
szülj ! Czélt!
Tüz!“
(Zug! Fertig!
An! Feuer!)

szakaszból,

A* harmadik sor a ’ „T üzelj !“ (chargirt!
vezérszóra , vagy a’ dobjel’ utolsó ütésére a ’
fegyvert k a r r a (In Arm) veszi: az első sor
ban álló tisztek j óbb ra -á t fordulnak, a’ har
madik sorba lépnek, ott megállnak és j ó b b 
r a - á t ismét visszafordulnak; a’ harmadik
sorbeliek pedig két lépést hátra lépnek, azután
a’ tisztek is hasonlag a’ fegyvert k a r r a (In
Arm) veszik.
A’ vezérlő az első rendtől oldalt megállván és feléje fordulván — parancsol:
Azon módra, mint a’ 12-dik §-ban mind a’
két sorra nézve magyaráztatott, azon meg
jegyzéssel, hogy a’ „ í zó lt!“ (An!) és „T űz!“
(Feuer!) parancs közt keveset ki kell tartani,
hogy a’ legénység időt nyerjen helyesen czélozni, vagy bizonyos czélpont hiányában a’
fegyvert tökéletesen fekirányosan czéiba vetni.
Elsütés után a ’ fegyverek czélozási hely
zetből , fekiráoylag a’ mellre levonatnak , és
vagy elöszámlálás után, vagy a’ nélkül, meg
töltetnek , az utolsó fogásnál pedig újra „ké
s z ü lj !“ (Fertig!) helyzetbe vétetnek, mire a’
tüzelést a’ „C ze lt!“ (An!) és „Tűz! “(Feuer!)
j vezérszóval tetszés szerint folytathatni.
A’ tisztek lássanak utána , hogy a' legény
ség a ’ töltést illőképen és elhamarkodás nél
kül végezze ; minden katona - habár töltény
nélkül tüzeltetik is — a’ töltér- vagy patrontásba rendesen bele nyúljon, fegyverét czél!vételkor fekiránylag tartsa , szóval a’ tüzelést
i szigorúan szabályszerint végbevigye.
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A’ tüzelés-szüntetésnek vezérszavára vagy
d o b j e l é r e , még pedig ez utóbbi esetben
az utolsó ütésre , a’ harmadik sor’ emberei ,
valamint a’ tisztek a’ fegyvert egyszerre „Iga
zodj!*4 (Rieht euch!)-ba veszik, és ez utóbbiak
sebesen helyükre az első és harmadik sorba
előlépnek. Az első és második sor’ legénysége
akkép cselekszik, mint a’ 12-dik §-ben Q
tüz-szüntetés alkalommal tanitatott.*)
„Iga-rodj!“
A’ szakaszvezérlő által akkor parancsolta
(Rieht euch !) i i g mihelyt valamennyi fegyverek válloztattak ; mire az első sor érintést és igazodást
vesz, a’ második balra oldalt lép, és úgy mint
a' harmadik is, sorküzét és fedezését az első
sor után kiigazítja.
„ Á llj!“

(Hall!)
vagy
hivó dobjel
(Ruf!)

II. T ü z e l é s s o r r a l , s z a k a s z b a n
és e g y e n k é n t .
Hasonló módra történik , mint egész sza„ V i- g y a z z ! "
(Habt Acht!) kaszszal tüzeléskor.
Soronként sza
kaszból tü
zelünk.
(Mit Gliedern
aus dem Zug
chargiren!)
(Dobjel, vagy
tüzelj í)
„Szakasz! ké
szülj !“
(Zug! Fertig!)
*) Minekutána a’ 28-dik §-ben meghatároztatok hogy egyes
szakasznál arcz mögött egy tiszt se álljon , hanem mind
nyájan a’ sorokhoz kapcsolvák legyenek; tehát itt is,
valamint a’ következő tüzeléseknél , csak az első és har
madik rendbe sorozott tisztekről leszen szó, mi azonban
az arcz mögött állók’ viseletét illeti, az a* gyakorlati
szabályzatból (Exercier-Reglement) kivehető,
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..Második sor!*4
„Czélt !u
„Tűz !**
(Zweites
Glied!)
(An!)
(Feuer !)

T a n i t á s.

Ezután parancsoltaik:

„Első sor’w
E' mellett azt kell megjegyezni, hogy az
^Czélt !u
első sor akkor rendeltessék czélvetésre, midőn
„Tűz !*
a’ második sor’ legénysége a’ töltést csőbe
(Erstes Glied!) rázza.
(An !)
Egjes tüzelésre átmenetre a szakaszve(Feuer!)
zérlö (Zug-commandáns) parancsol :
„Tüzelj !**
(Feuert!)

Mire niiudenik első és második sorban álló
katona, további parancs nélkül, annyiszor és
olly sebesen lő egymás után , mint csak azt
kártékony elhamarkodás nélkül megteheti.
Mivel pedig a' legények nem mindnyájan
egyszerre végzik el a’ töltést, 's annáifogva
nem is lőhetnek ugyanazon egy időben , abból
következik, hogy a' töltés és tüzelés szakadat
lan leend , azaz , egy pillanatra sem fog meg
szűnni. De hogy az eg>es tüzelés’ kezdetén
is a'lövésre készen álló sor’ emberei, fegy!vereiket a’ „Tüzelj !** (Feuert!) vezérszóra ne
egyszerre süssék e l . azért őket meg kell taní
tani , hogy eleinte a' tűznek, minden szakasz’
két szárnyáról a’ közepe felé kell kiterjedni;
később azonban . tüzelés folytában , minden
j első és második sorbeli katona, a' sorozást
nem tekintve, se mellék-, hát- >ag\ elő-emberére legkevésbbé nem ügyelve , annyiszor
lőjön , a’ mennyiszer csak teheti.
A’ tuzszűntetési jelre minden katona és
altiszt akkép viseli magát, uunt a' szakaszban
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„igazodj !u tüzeléskor tnnitatott ; hasonlag az ezt követó
(Riehl euch !) parancsra is.
Egyes tüzelésnél különösen és teljes szi
gorral arra kell ügyelni , hogy a* luzszüntető
dohjel kezdetén , senki többet fegyverét cl ne
süsse, különben ellenség elolt lehetetlen volna
a' hadserget tiizböl rögtön visszahúzni ’s más
kép használni. Hogy pedig ez pontosan meg is
történjen , a’ tisztek’ Jókötelessége.

III.

T ü z e l é s e l ő n y o m u l á s - és
h á t r a v o n u 1 á s n á 1.

Elő nyomuláskori tüzelésre a' szakaszve,, Arczinenet ,
iii—
<1ii 1j !4fc zérlö előbb parancsol:
(Mit der Front
Kiindulás, fejvetés , és a' többi akkép
marschieren !
történnek, mint az arczmenctncl.
3Iarsch !)
Ennckutánn előmenetközhen parancsoltatik .*
tüzelj ! i n 
dulj
( l m Avanciren
chargiren ! cs illő tér’ meghaladása után
Marsch !)
,, K ló n y o m u lv a

„ÁHj !"
(Halt!)
(dohjel , vagy
tüzelj !)
„Szakasz! ké
szülj ! Czéll!
Tűz !4t
(Zug! Feriig!
A n! Feuer !)

mire az altisztek és harmadik sor a’ már is
mert módra viseltetnek.
Mihelyt a szakasz a fcg\\ert töltésre kanyaritotta , a’ tüzszfintetési jel adatik és a
töltés elvégzése után;
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„ fga-zotlj !“ következik , ’s erre azonnal
(Rieht euch!)
„ Gyorsan in
dulj ! 4
(Marsch! —
Marsch ! )
„Visszavonul
va tü-zelj !
(lm Retiriren
chargiren!)
(dobjel, vagy
tüzelj!)
Szakasz készülj! Czélt!
Tűz !
(Zug! Fertig!
A n ! Feuer!)

Uly módra a’ tüzelés elömenetközben tet
szés szerint folytathatik.

Visszavonuláskori tüzelésre pedig parancsoltatik :

úgy mint a' szakaszbani tüzelésnél
töltés végeztével.

Aztán a'

„Iga-zodj ! “

(Rieht euch !)

és ezután
, J o b b r a - á t! 44
(Rehts um !) és mintegy ötven lépés után, a’ hátravonulás’
folyamában pedig minden száz lépésről,
„ Gyorsan in
dulj !
(Marsch ! — parancsoltatik :
Marsch !)
,,A llj!“ (H«lt!)
Dobjel adatik és a’ tüzelés megujitatik.
„Jobbra-at! M
( Rechts-um !)
IV. T ü z e l é s h á t r a , a 1 h a r m a d i k
sorral.
Ámbár rendszerint a’ harmadik sor nem
i szokott tüzelni, mégis azt a* tüzelés minden
! nemében gyakorolni kell, hogy ha szükséges,
azt habozás nélkül, az ellenség ellen arezba
állitni lehessen.
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Erre parancsoltatik :
v Szakaszban
hátra tüzelj!
Minden a' mi az első sorra alakított arczJobbra-át!“
(Mit dem Zug czal tüzelésre nézve előiratott, itt is, a’ sorok'
rückwaerts változtatott állásukat tekintetbe véve, tökéle
chargiren! tesen követendő.
Rechts um !)
’stb.
Mi pedig a’ tisztek’ viselet-módját szakasználi nagyobb osztály-tüzeléskor illeti, e’
fölött a’ gyakorlati szabályzatban bővebb ér
tesítés foglaltatik.
Tüzelés után az arcz viszont helyreállitatik.

V. E l ő k é s z ü l e t a’ l o v a s s á g e l l e n i n é g y 
s z ö g - é s t ö m e g b e ni v é d e l e m r e .
Hogy a’ legénységet a' négyszög-és tömegbeni védelem kö
telességeire oktatni lehessen , eleve a' szakaszt n é g y sorba
kell sorozni.
Ez meglevén , az oktató parancsol:
„Négyszöggel tü-zelj !4t (Mit dem Quarré ch^rgiren).
Dobjel vagy a’ „Tüzelj !“ (chargirt) vezérszó, és erre :
„Négyszög ké-szulj !“ (Quarré ! Fertig).
Mind a* négy sor a’ fegyvert „készülj!“ (Fertig)-be veszi,
azon megjegyzéssel, hogy az első , harmadik és negyedik sor
ban álló legények , a’ jobb kéz’ niutató-ujját a’ fogás-kanyarra
(ravasztakaróra) fel nem teszik , hanem a’ fegyver’ nyakát tel
jes kézzel megmarkolják, a ’ második sorbeliek ke\eset jobbra
oldalt lépuek , a’ harmadik és negyedik sorbeliek peJig . kik a’
nélkül sem tüzelnek , lábaikkal nem mozdulnak.
Most már parancsoltatok :
. Első sor, szuronyt >ze%ezz !k%(Erstes Glied! faellt das Bajonet!) mire az első sorbeli legénység a’ feg\>ert vizirányos
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helyzetbe veszi, és annak jobb támasztékául, tusáját a* jobb kar’
hajlásúba nyomja. A’ bal kéz a’ fegyvert első karikáján erősen
átmarkolva tartja és a’ bal könyök a’ test’ oldalához szoritatik.
A’ test’ súlya bal lábon fekszik, mellyel eröteljesb állás’ elérése
végett mintegy 6 hüvelyknyire, vagyis féllábnyira, előre kell
tenni.
llly állásban a’ katona rendeltetésének , tudniillik a’ nyar
galva jelenő lovasságnak szurony-högyét ellenszegezni és egy
úttal lövéskészületben maradni, teljesen megfelelend.
A’ ,.Második sor ! Czélt! Tűz !*fc (Zweites Glied ! — An !
Feuer !) vezérszóra , ezen sor lő, és közvetlen utána fegy verét
a’ harmadik sorral fölcseréli , melly hasonlag az átvett elsütött
fegyvereket a’ negyedik sornak átadja és ettől a’ töltötteket át
veszi , a’ mi következő módra történik :
A’ második sorbeli legény, ki elsütés után, mint már tudva
van, bal lábát a jobbhoz meghúzza, fegyverét azonnal, a ’ nél
kül , hogy a* kalapácsot nyugületbe tenné , vagy más töltés
fogást végbe vinnie , függőleges helyzetbe hozza , egyszersmind
felsőtestével, lábait helyből nem mozdítva, kévéssé jobbra
hátra harmadik sorbeli utóembere felé fordul, ’s fegyverét annak
átengedi, azt mindkét kézzel majdnem sulyirányos helyzetben
akkép tartva , hogy a’ tusa’ éle , az ingadozás elhárításáért át
adás alkalommal, a’ jobb csipöhez szorítva legyen, és a’ jobb
marok épen a ’ jobb csípő’ csontjára felfeküdjen. Ez állásban a’
harmadik sor által neki odanyujtott fegyvert balkezével az első
karikán fogva átveszi, ’s aztán ké s z ül j (Fertig)-állásba hozza ,
bal lábát előre tevén.
A* harmadik sor’ legénye fegyverét a’ másodiknak átadja,
azt tudniillik a’ tusa’ nyakán levő jobb kezével előembere felé
tolva , mi által torkolatja fölfelé jön. Ugyanez időben a’ máso
dik sor’ embere fegyverét, első karikán fogva, bal kézzel átve
sz i, azt, ezalatt megszabadult jobb kezével a’ tusa' nyakán
megfogja és fenirt módra a’ negyedik sorban álló utóemberével
felcseréli.
Már most újra „Második sor! Czélt ! Tűz !w (Zweites Glied !
— An ! Feuer!) pnrancsoltatik. mire a’ második sor fegyverét
ismét a’ harmadikkal cseréli, a’ harmadik sor’ legénye pedig
azt ,,készülj !“ (Fertig !) helyzetben kezében megtartja. Most
már a’ „Második sor! Czélt! Tűz P ‘ (Zweites (ílied ! — An ! —
Feuer !) harmad Ízben pnrancsoltatik : lövés után e’ sor’ legénye
is a’ fegyvert hasonló módon tartja , mint az első sorra nézve
magyaráztatott, csakhogy a’ szurony’ hegyével kissé fönebb
mintegy vállmagasságban. Végre ha a’ támadó lovasság a' szu
rony’ högychez közeledett: „Első sor ! Czélt! Tűz !u (Erstes
Glied ! — An ! Feuer !) parancsra e’ sor is jelenlegi állásban lő ,
mivégre természetesen a’ mutató-ujját a ’ ravaszra kell tennie
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A’ fegyverek’ megtöltése a’ „Vigyázz ! Töltsél !u (Habt
Acht! Ladet!) parancsra történik.
A’ töltés’ elvégzése után minden katona fegyverét* ugyan
azon helyzetbe hozza, melly tüzelés’ kezdetén a’ „Négyszög!
készülj !** (Quarré! Fertig!) commandóra eléíratott , azon különb
séggel , hogy az első sorbeli ember a’ „készülj“ ! (Fertig) adásba
vevéskor jobb lábát egyúttal 16 hüvelyknyire hátra teszi, hogy
a’ rá következő „Első sor szuronyt sze-^ezz !“ (Erstes Glied —
faellt das Bajonet !) parancsra többé lábmozdulást ne kelljen
tennie.
Ha például a’ második sor csak kétszer, az első pedig egy
szer commandiroztatott volna tüzelésre , akkor a töltési pa
rancsra csak azon legények töltenek, kiknek kezeikben töltet
len fegyverek \ annak , a* többi emberek pedig állásukban meg
maradnak.
Ha a’ tüzelést egészen megszüntetni kivántatnék , d o b j e l
adatik vagy pedig - Á llj !tt (Halt !) parancsoltaik , mire minden
katona a’ kezében lé\ö fegyvert, ha még töltetlen, megtölti, és azt
szükség esetében addig cserélgeti , mig a magáéhoz nem jutott ,
annakutána pedig válloz.
Ha a’ tüzsziintetési jel közvetlen a második sornak harma
dik tüze után következik , az első és harmadik sorbeliek tulaj
don fegyvereik birtokában vannak, a második és negyedik sor
beliek pedig egymással fegyvert cseréljenek. Segélyeszközül itt
a’ harmadik sorbeli vállozott fegyverrel álló legény szolgál. Ez
t. i. a’ második sor’ emberétől fegyverét jobb kézzel az első kari
kán felül átveszi, ’s a' felső testtel kissé hátra jobbra fordulván
a ’ negyediknek átadja ’s viszont hasonló módra ennek fegy>erci
a’ másodiknak átszolgálja. Ellenben ha a' második sor a három
szori tüzelésre kétszer parancsolhatott ^olna , kiki fegyvere bir
tokában van , tehát az esetben nem szükséges a cserélgetés.
Tüzszüntetés után , mintán a’ töltés és fegyvercsere elvégez
tetett , az „fga-zó<lj íu (Rieht euch!) commandóra , a’ második
sor oldalt halra lép , a’ többiek fedést, sor-közt és érintést kijobbitnak ; az első sor’ emberei pedig 6 hüvelyknyire hátra lépnek.
Hogy a’ legénység a’ négyszög’ (Quarré) mind a’ négy ol
dalú tüzelésére előkészítessék, a’ szakaszt hol jobraát, hol féljobb
vagy félbal fordulásra kell rendelni, aztán pedig a* tüzelést olly
formán gyakorolni, mint annakelőtte az első sorbeli arezra : e’
mellett meg kell jegyezni, hogy a’ fél-jobb vagy fél-bal fordulat
után csak az első négy sor’ fegyverei vételnek lőkészületbe, az
ötödik sorban vagy még hátrább álló emberek pedig a tüzelési
jelre vállozott fegyverrel megmaradnak.
f
Továbbá rá kell a’ legényt tanítni, hogy ha később a „Má
sodik sor“ (Zweites Glied) parancshoz még az „első, hátulsó ,
jobb vagy bal oldalról** (der vorderen, hinteren , rechten vagy
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linken Seite) hozzá-tétetnék, illyenkor mindig csupán a ’ parancs
ban megnevezett oldal' második sorának kell tüzelni; ellenben
midőn egy oldal sem neveztetik külön , akkor mind a’ négy ol
dal’ második sorának lőni kell.
Midőn a' katona, lovasság elleni védelmezésre oktat tátik, jól
felvilágosítassék és Fejébe kell verni, hogy a’ bátor, rendtartásba
bízó és fegyvere használatában jártas gyalogság a' lovasság’ meg
támadásától semmit se tartson, sőt ellenben azt mindenkor
győztesen visszautasíthatja. Továbbá, hogy ha már általában a’
katonának minden alkalommal fő törvénye marad, elöljárói’ pa
rancsba legleszültebb figyelemmel lenni; ez a’ négyszőgbeni vé
dekezéskor még nagyobb mértékben szükséges , és hogy azon
legény , ki fegyverét parancs nélkül elsütni merészelné ? legna
gyobb büntetés alá esik.
Mi azon távolságot illeti, mellyben a' támadó lovasokra tü
zet kell ad n i, általánosan csak akkor parancsoltassék a’ tüzelés,
midőn a’ támadók foganatos lötávra érkeztek ; de akkor a’ „Má
sodik sor ! Czélt! Tűz !u (Zweites Glied ! — An ! Feuer!) ve
zérszó amazok nagy gyorsaságuk miatt, szünet nélkül foly iaItas
sák , mi által a’ második sor’ utolsó tüze , mintegy 40 — 50 lé
pésre , az első soré pedig még közelebb fog’adatni.
Czélvetésnél mindenkor a ’ lónak szügye (melle) vétessék
czélpontul, nem pedig a’ lovas , mit a' legénységnek különösen
ajánlani keli.

4G. §. S z u r o n y n y a l i m e g t á m a d á s .
Ha az ellenséget rögtön és elszánt támadás által kellene
állásából kivetni, akkor a’ hadoszály a' körülményekhez képest,
csapatban vagy arczban , neki szegzett szuronynyal vezettetik az
ellenségre.
Még megindulás előtt a' dobos roham-vagy ostrom-jelt ver,
mire, ha t. i. az előnyomulás arczvonalban történik, arczmenet
parancsoltatik.
Hogy a’ katonának ereje az elhatározó pillanatig kiméitessék , egész 150 lépésre az ellenhez csak gyorslépésben kell
közeledni . aztán pedig sebeslépésbeu eléhaladni. Legfenebb ÖO
lépésre „Szuronyt szegezz !u (Faellt das Bajonet!) parancsol
tatik, mire a’ dobos másodszor rohamjeU ver, a’ fegyverek jobb
oldalra lerántatnak és minden katona gyorsan és bátorsággal az
ellenre rohan, és vele szuronyra megvív. A’ vy ü lö (Vergatte
rung) dobjelre, vagy „ Á ll j !“ (Halt!) vezérszóra az elényomulást azonnal el kell haeyni, és a' legénység >»Hozott fegyver
rel sebesen szakaszba alakul.
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Aron esetben , ha az ellenség* megtámadását állásunkban
akarnánk bevárni , mintegy 50 lépéstávra alantabb czélozva ,
utólszor tüzeltetik, ’s közvetlen reá ..Gyorsan indulj!— Szu
ronyt sze-gezz!“ (Marsch— Marsch! — Faellt das Bajonet!)
parancsoltatik , a' dobos rohamjelt ver . a’ sereg pedig bátran
neki rohan az ellennek.
4 7 . §. G y ü l e k e z é s .
A’ legénységet már szakaszban szoktatni kell, hogy fel
bomlott , vagy nyílt rendből gyorsan kapcsolt rendbe összeálljon
vagy inasát rendezze.
Erre mindenek előtt szükséges , hogy kiki sorozatát, azaz
mellék- elő- és utó-embereit , a’ harmadik és második sorra
nézve, pontosan ismerje.
Gyülekezés’ vagy rendbegyülés’ gyakorlására az oktató
„Szerte-szét !M(Auseinander) parancsol. Ha már a szakasznak
viszont össze kell állani, a dobos rendezőjelt ver vagy ha
dobos nem volna jelen, az oktató „Szakaszba ala-kulj
(Den
Zug formirt!) parancsol, mire a legénység súlyban tartott
fegyverrel mennél sebesebben futva oda sie t, hol a* szakasz
vezérlő á l l , és ott zaj nélkül szakaszba alakul.
A’ katonát rá kell tanítani, hogy zászlóaljban mindenkor a
zászló körül történik a’ gyülekezés, és ha arczállásba kell tör
ténnie,* azon oldal, merre a' zászló hajlik, mindig a’ jobb
szárny helyét bélyegzi; annálfogva a’ zászlóaljban jobbra álló
századok’ legénysége mindjárt oda siessen , a’ halra állóké pe
dig az ellenkező oldalra , és ott keresse sorozása’ helyét.

48. S F e g y v e r g u l á k ' (piramisok) a l a kí t á s a *
A’ fegyvergulák Iá b h o z ! (Beim Fuss!) állásból formál
t a l a k , még pedig a’ „Gulá-ba !u (In Firamiden setzt — a n !)
vezérszóra.
Az első sor legénye fegyverét test-kozepe elé hozza , ’s azt
bal kezébe a’ közép karikán felül átveszi , és annakntána maga
elébe rézsut ollykép földre teszi, hogy tusája a’ balra álló mel
lékembere’ jobb lába mellé jöjjön és a’ cső kifelé legyen for
dítva. Egyszersmind a’ második sor’ legénye fegyverét az első
sorbeli előemberének átadja, ki azt jobb kezével mintegy
két hüvelknyíre a’ közép karikán felül megfogja , és egyenesen
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jobb válla elébe akt ép veti, hogy a tusa két és fél Iábnyira
előtte a’ földön álljon, torkolatja pedig feléje hajoljon ; ezután
mindkét fegyvernek szurony-nyakát úgy teszi össze , hogy egy
mással keresztbe essenek.
A’ harmadik sorban álló legény fegyverét a második sor
beli előemberének átnyújtja , ki azt jobb kezével az elfő kari
kán felül megfogja , előre hajlítja és azután szuronyát, a’ jobb
kéz’ segélyével, a ’ más két puskaszurony’ nyaka alá ’s közé
dugja , mire az első sor’ legénye, ez utóbbi fegyvert a’ közép
karikán alól megfogja , a* sor elébe hozza és balkezével a’ más
két fegyver’ torkolatát kevéssé fölemelvén , emezt balra akkép
tolja , hogy tusája a ’ jobbról álló mellékemberének lába közé
jöjjön.
Fegyvergulák alakítása után a ’ legénység mindaddig so
rozatában marad, míg ..Szanaszét*4(Auseinander) nem parancsoltátik , mire a’ legénység eloszolhat, az altisztek pedig fegyve
reiket , a’ mellék tag’ gúlájához , hasonlag ha csorba vagy félcsorba tag létezik , ennek emberei is fegyvereiket a’ szárnytaghoz legközelebbi gúlához támaszszák , mire ők is széloszol
hatnak.
Azonfelül rá kell tanitm a század szárny-szakaszait , hogy
ha a* fegyvergulák* alakítása nagyobb hadosztályok által tör
ténik , akkor a’ külső szárnyas tag’ gúláját, a’ körülményekhez
képest, a’ második tag’ gúlája mögé hátra lehet húzni. Ezt t. i.
a’ századok közt szabad keresztül járás eszközlése végett.
A fegyverek viszont felfogására a szakasz a gyülö-jelre ,
akkép alakul a’ fegyvergulák mögött, hogy mindenik tag köz
vetlen illető gúlája után álljon, mire „Fegyvert ragadj!** (Er
greift d a s — Gewehr!) parancsolunk. E’ parancsra az első
sorbeli ember balkezével tulajdon fegyverét , jobb kezé\el pe
dig a’ második sorbeliét a’ közép karikán felül megragadja ; a*
második sorbeli ember jobb lábával egészen előembere’ jobb
sarkáig előlép, eléhajlik , és jobb kezével a’ harmadik sorbeli
ember fegy>erét a’ közép karikán felül megfogja; mi meglevéu , az első sor’ legényével egyetemben a* gúlát fölemelik ,
és a' fegyvereket egymástól szétválasztják. Már most a’ második
sor’ embere átadja a’ fegyvert a’ harmadik sorbelinek , ’s a* ma
gáét átveszi az első sorbelitől. Ha ez megtörtént, minden katona
fegyverrel láhhozi (Beim Fuss) állásban marad , és a’ további
pnraucsra vár.
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Ellenben, midőn a‘ dobos, a' katonák' szerteszét-létükkor,
r i a d a 11 (Allarm) dobol, minden ember mennél sebesebben
fegyveréhez fusson , és azt további parancs nélkül vállozza.
A* fegyver-gnláknak az arcz’ háta mögött alakítására, az
arczot eleve meg kell fordítani; mi meglevén a’ harmadik sor
beli emberek az elsőt illető szabályok szerint, emezek pedig
ugy cselekesznek , mint a’ harmadik sorbeliek.

49. §. Di s z- és futó-tüz.
A dísz- és futó-tüz szakaszban, az egyenkénti oktatás
13-dik , és a’ sorbeoktatás’ 27-dik §§-ben foglalt magyaráza
tok szerint vitetnek végbe.

Commandő
vagy
Vezérszó.
„Vigyázz!“
(Habt Acht!)
,.Disztüzhöz!v.
Futótűzhöz ! u
(Zur GcneralDecharge! od.
zum Lauffeuer!
Szakasz J
készülj !u
(Zug! Fertig!)

Tanítás.

Az első és második sor a' már tudva levő
módon viseltetnek , a' harmadik sor’ emberei,
mint a' töltésnél magyaráztatott, jobbra-oldalt
lépnek , és a’ fegyvert az első sor’ módjára
„k é s z ü 1j b eu (Fertig) veszik , azaz : jobb
lábaikat tíz hüvelyknyire hátra teszik. Az al
tisztek helyükön megmaradnak , a’ harmadik
sorbeliek a’ legénységgel együtt oldalt jobbra
lépnek.

Mind a’ három sor’ emberei által az egyes
„Felczélt!
oktatásnál tanított módra vitetik végbe. Köz
T űz!“
(Schlagt an vetlen elsütés után , minden katona fegyverét
hoch ! Feuer!) töltés-helyzetbe hozza, a’ kalapácsot nyugületbe felhúzza , a’ tusa’ nyakát körülfogja , és
ezen állásban a’
„ Váll-hoz! “ vezérszóra vár.
( Schul-tert ! )
Oktató szabályzat,

6

Commandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

Minekutána a fegyverek válloztattak.
„ Iga-zod j ! u
(Rieht euch!)
parancsoltatik . mire a második és harmadik
sor annyira oldalt balra lép, a’ mennyi fede
zésükre első sorbeli előembereik után megkivántatik.

A’ futó-tüznél a' , J ü
i e I j ;‘ (Feuer) vezérsz
kell jelölni azon szárnyat, mellyen a' tűz kezdetét vegye: mire
ottan kezdve egyik tag »’ másik után fegyverét elsüti , egyéb
iránt pedig minden úgy történik mint a dfsz-töznél.

!
—
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NEGYEDIK

FŐRÉSZ.

Az őrmesteren alóli lisztek* oklatása.

Első Szakasz.
századbeli tisztek’ oktatása.

)*

t öl kell tenni , hogy a' tisztek nemcsak azon tehetséggel bír
nak , hogy alattvalóiknak e’ jelen oktató szabályzatban foglalt
tárgyak’ elveit és rendeletéit megmagyarázni ’s azokat velők
megtanultatok hanem hogy önmagok is mindazt a’ legtökéletesbben gyakorlatilag el tudják végezni. Hogy pedig erre nézve folyvásti gyakorlásuk legyen, igen sikeres, ha a' fegyverrel ellátott
századbeli tisztek gyakorta , névszerint azon időszak’ beál
lása előtt, midőn a’ legénység’ egyes és sorbeli oktatása kezdő
dik , egy vagy két sorba öszszeállitatnak és a' sor-oktatásnál
előkerülő minden tárgyak' kivitelében gyakoroltatnak. Ha a’
szállásozás’ viszonyai megengedik, időszakonként az egész zász
lóalj’ (Bataillon) tisztjeiből egy század összeállitatik, hol a’
főtisztek és őrmesterek altiszti helyeket foglalnak el, a’ káplá
rok pedig közlegények gyanánt soroltatnak be. E’ századdal
fökép a’ fegyver- és tüzelési fogásokat kell gyakorolni, mivel
ez a’ legfoganatosabb eszköz, a' fogások’ kivitelében netalán
előkerülő különbözéseket kiirtani, ’s azokat a’ fennálló szabá
lyokhoz képest elintézni.
Továbbá, minthogy az altisztek némelly alkalommal a’
fegyvert máskép hordják, mint a’ közkatonák ; ezenfelül haszonvehetőségökre nézve még más külön tanításra is szükségük
v a n ; mindezen tárgyak tehát a’ következő czikkekben elő
fordulnak , a’ mi egyúttal az altisztek’ felekezete’ oktatási sza
bályaid tétetik.
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50. §. N é m e l l y v o n a l a k ’ m e g n e v e z é s e és
m eg fej l é s e .
Szükséges hogy az altisztek , és főleg azok közülük , kik
nek kitűnő elnietehetségök miatt az oktatás különös hivatásuk ,
némelly vonalakat, az állás — fordulás — igazodás és egyéb
gyakorlásnál előkerülő tárgyaknak niegitélhetése végett, ismer
jék és azokat meg is tudják nevezni; ez okbúi jelen czikkben a
legszükségesebbek' megfejtése foglaltatik.
1) E g y e n e s vonal az, melly eredeti irányában, se jobbra
*
IIÍ.Táb.se balra el nem térve , szakadatlan folytátik. Éz egyszersmind
1 .kép. végpontjai közt a’ legrövidebb összekötés. Itt például a, b, vonal.
Mindenféle igazodások egyenes vonalban történnek.
2. kép.
2) Ha egy vonal C, ti, egy másikhoz a. b, akkép állítatott,
hogy se egyik se másik oldalra többet hajolva ne legyen , akkor
az mondatik . hogy e’ két vonal egymásra f ü g g ő l e g e s e n
vagy s ú l y i r á n y b á n á l l .
Például egy arcznienetnél az irányzatot függőlegesen vagyis
súlyiránt kell venni az arcz’ vonalára. Minden jobb- vagy balra
kanyarodásnál az új arcz, súlyiránt legyen az elhagyott állás’
vonalára. Töltés’ első fogásában és czélvetéskor a’ fegyvernek
9
súlyiránt kell lenni az arcznak vonalára *s a’ t.
Ha topább egy tökéletesen egyenes tér — hasonló egy tónak
víztükréhez — gondolatban képzelteik , és erre egy más vonal
a’ szerint állitatik , hogy egyik oldalra se hajoljon többet mint
a’ másikra , akkor az mondatik , hogy e’ vonal súlyirányosan
(függőlegesen) áll a ’ füdszinére. Egy illyféle vonalt legkünynyebben lehet valamelly szabadon csüggö és alsó végén ónnal
terhelt zsinórral ábrázolni.
A’ katona p. o. fegyverét . mennyire lehet , súlyirányosan
tartsa. Minden legénynek állása, elölről tekintve, középvona
lába , azaz : homloktól a’ sarkok’ összeéréseig, súlyirányosnak
látszék.
3) P á r v o n a l o k-nak azok neveztetnek . mellyek , mint
3. kép. a, b, és r, <1. akkép futnak egymás mellett, hogy valamennyi
súlyirányos vonalak , mellyek bármelly pontokon egyik vonal
tól a' másikig huzatnak , tökéletesen egyforma nagyságúak. Itt
például a, r; f. <*. és b, ti, súlyirányosak. Ez értelemben az
mondatik , hogy a’ párvonaloknál minden pontok egyforma tá
volban v annak egy mástól; azért nem is jöhetnek soha össze, és
magokat soha áltni sem szeghetik,

4*25
Egy osztálynak károm sorai p. o. párvonalúau állnak, mivel
a második és harmadik sor minden embere egyformán , azaz :
két és fél lábnyira áll távol előemberétől.
4) F é l s z e g vagy réz sut vonalak azok, melhek kezde
tüktől fogva végükig egyenetlenül elállnak egymástól. Itt p. o.4. kép
«i b, és c, d, mivel közöknek súlyirányos mértéki a, c, f, e,
és b. d. nem egyformák.
Egy rézsűt balra igazodásnál például a' bal szárny az ere
deti állásban közelebb leend az új arczvonalhoz mint a’ jobb
szárny. Ellenben párvonalú igazodásnál az új arcznak mind
a* kés szárnya egyformán távol lészen az elhagyott vonaltól.
Hogy ha két félszeg lágy rézsut voualak meghosszabítatnak.
azok egyik végen mindinkább eltávoznak egymástól, más végen
pedig egymáshoz közelednek, míg légre egészen összeérkezuek.
Ott a’ hol két rézsűt \onal összetalálkozik , s z ö g l e t támad.
Az összeérkezés’ helye r . s z ö g l e t * h e g y é n e k , R • b .
és r , d, vonalak pedig s z ö g l e t á g a i n a k >agy o l d a l a i 
n a k neveztetnek.
5) Olly szögletek, mint a . b, c, raellyek két súlyirányos
lónál’ összeérkezése belién erednek, i g a z s z e gl e t n e k ,5. (j. 7
ellenben ollyanok , mint d. e , f, vagy R, li, i, mellyek két kép.
rézsut vonal’ egyesülése által lesznek , ahozképest, a mint egy
i g a z s z e g l e t n é l k i s e b b e k , m i n t d, e, f. l á g y a n n á l n a g y o b b a k ,
m in t r , h , i, az e ls ő e s e tb e n h e g y e s , a ’ m á s o d ik b a n p e d ig
t o m p a s z e g l e t n e k neveztetnek.

Egy jobb vagy balra kanyarodásnál, például az új arczvonalnak az elhagyottal igaz szegletben kell lenni; ellenben irányváltoztatásnál hegyes szögletben.
Húzódásnál 1, 111, menet- lágy marsvonul, I, k, arczvonalával, k, 1, in, tompa szegletben \an; ellenben ha az arczvonal£. kép
I, II, irányba meghosszabítatik , hegyes szegletben 111, I, 11.
6) Midőn egy szöglet egy más harmadik vonallal bézáratik,
abból h á r o m s z e g l e t a, b, c, támad, azaz : olly ábra ,9. kép
mellynek három oldala egyforma , mi nt a, b; b. c és a , c ,
akkor e g y e n o l d a l ú háromszögnek — ha pedig két oldala 10.
súlyirányosan egymásra á l l, mint e, d, és d. f. i g a z s z e g ü kép.
háromszögletnek neveztetik.
Mivelhogy a’ katonának állásában lábhögyei ugyancsak önlábhossznyira elállnak egymástól , az okbul alapja egy egyenoldalu h á r o m s z ö g e t képez ; ellenben , töltés alkalommal.
egyik láb a’ másik iránt súlyirányosan lévén állítva , lábainak
állása igaz háromszögben ián.
,
7) N é g y s z ö g n e k (Quadrat) egy mind a négy oldalon 11.
bezárt tér neveztetik.
.
kép.
Ha ennek mind a’ négy oldalai egyenlők és szögletei is iga
zak , akkor i g a z n é g y s z ö g n e k (négylet) mondatik.

m
Ha egyik szöglettől az átcllenében rézsut levŐhez, egy vo
nal c, b. vagy a, d, húzatik , ez á t m e t s z ő-nek hivatik , és
a ’ négy szöget két egymáshoz tökéletesen hasonló igazszegü há
romszögre elosztja.
Például , mozgó sarkpont-tali kanyarodáskor a tőember
három lépéses átmetszön lépdel.
12.
8) A’ k e r e k vagy k ö r-vonal egy görbe önmagába viszkép. szatérö vonal, mellynek minden pontjai, közép pontjától egy
forma távol vannak.
A’ görbe ’s önmagába visszatérő vonal a, e, f, b, d, kör
k e r ü 1 e t-jének , közép pontja c pedig k ö z é p p o n t-nak hi
vatik. Kerületjének részei , mint a, e ; a, f, k ö r í v e k-nek
— és azon vonalak , mellyek a* középponttól a’ kerületig bárhol
huzatnak , mint c. a ; f , e, f ; e, b , és c, d ; f é 1 m é r ő knek neveztetnek ; azok pedig, mellyek a* kerület egyik pont
jától , a’ középponton keresztül, a kerület’ más pontjáig hu
zatnak , mint a, b ; d, f ; á t m é r ő k-nek.
Valamennyi félmérők , úgy mint az átmérők i s , egymás
közt egyenlők.
Minden körkerület, bár kicsiny vagy nagy légyen az , 360
egyenlő, f o k-nak nevezett, részekre osztatik.
Ha a’ kerekbe két egymásra függőleges átmérő húzatik ,
mint a , b , és d , f , akkor kerületje négy n e g y e d r e van
osztva, és minden negyed 90 fokú. Ha tovább egy illy negyed
kétfelé vágatik , miként itt c, e, vonal által , akkor egy 45 fokú
n y o l c z a d k ö r a , c, nyeretik.
Két-két félmérő , mint például a, c; és c, «?; e, c; és f, c ;
a, c; és f, c, a’ közép pontnál szögletet képez, mellynek bi
zonyos körívei ellenállnak. így p. o. a. c, f, igaz szög ellenében
egy 90 fokú körív — hegyes szög e , c , f , ellenében egy 45
fokú körív, és a’ tompaszög e, c, d. ellenében 135 fokú körív
áll. Ez értelemben az mondatik , hogy egy szöglet annyi fokú
a’ hány fokú annak oldalai közt a’ körív , vagyis inkább e kör
ívek szögletmértékül szolgálnak.
A’ kerület ós köríveknek ismerete az egyes katona’ fordulása
oktatásnál, és nagyobb osztályok’ kanyarodásinél alapul szolgál.
Ha t i. a’ katona r ponton , arczával « felé fordulva áll ,
és f é l j o b b r a megfordul, fordulás után képével f felé fog
nézni, annálfogva ö egy negyed körívet tön. Ha j o b b r a á t
fordul, képével b felé lordítva lészen, ’s e’ szerint egy fél kör
ivet végzett. Ellenben , ha csak annyira fordul, hogy arcza e
felé jöjjön — mint például húzódásba indultakor — akkor csu
pán egy nyolczad körívet végzett, azaz : egy 45 fokú ívet.
Egész osztályok’ kanyarodásánál a’ tőember a’ közép pont
ban c, állva képzeltetik. Ha most egy osztály c, f, akkép kanvarodik, hogy c, a, helyre jő, akkor az egy negyed körívet

\

9

1*27
vag) is egy tökéletes ba Ír a k a n y a r o d á s t >égezett. Hogyha
még tovább-is mindaddig kanyarodik, mígnem c , d , vonalba
érkezett, akkor aztán egy fél körívet vagy pedig egy tökéletes
balra kanyarodást végezett. Ellenben, ha csupán c, e, vonalig
kanyarodott ^olna , akkor ez osztály csak egy nyolczad körí
vet , azaz 45 fokot, járt volna meg ’s annáKogva egy irány>áltoztatást balra vitt végbe.
Lényegesen itt tehát minden kimerhetett, a mit az altiszt
nek hivatása’ kötelességeinek tökéletes elvégzésére , a* vona
lok felöl tudni szükséges, és csak arról kell még említést tenni,
hogy az ebbéli oktatás mindenkor a' tisztek’ fogalmainak tekin
tetbe vételével történjen ; tudniillik, hogy némelyeknek ele
gen dő, ha a’ legegyszerűbb jelentéseket, mint p. o. a’ súlyirányos vonal, párvonalok ’stb. felöl megértik , mig ellenben má
sok, a’ jobb elinetehetségekkel birók . ez értekezést egész ter
jedelmében megtanulni tartoznak.

51 . §. O k t a t á s a z e g y e n e s m e n e t - v a g y

ma r s o l á s ba n.
Minekutána a’ marsirány' igazgatása úgy az arczmenetnél ,
mint csapatban is, a’ tisztek’ kötelessége; az okbul igen érde
kes , hogy azok ehez megkivántató tehetséggel bírjanak, és
távolabb fekvő helyekre is tökéletesen egyenes irányba marsolni tudjanak, a’ mihez különös gyakorlás szükséges. Minde
nek előtt meg kell a’ tiszteknek magyarázni, hogy minden mars,
valamelly előre kitűzött tárgy felé — mellyel i r á n y p o n tü a k nevezünk — történik ; továbbá, hogy azon vonal , melly
a' saját állásponttól egyenesen az irányponthoz vezet, m a rs i r á n y - v o n a l á n a k hivatik; végre hogy valamennyi ez egyenes
vonalban fekvő pontok k ö z p o n t o k n a k mondatnak.
Iránypontul, a’ 20-dik czikk’ értelme szerint, távol fekvő,
a’ földszinén felnyúló tárgyakat, mint tornyokat, magas élőíákat, hegy’ kúpjait ’stb. kell választani. Az iránypont kisze
melése után azonnal gondoskodjék az altiszt az e’ vonalba fekvő
központokat felkeresni és meghatározni ; erre pedig a’ legcseké
lyebb földbélyegek , mint egyes göröngyök , bokrok , kövek
stb. alkalmasak. E’ központok 30—40 lépésnél távolabb ne le
gyenek egymástól; és miután egy hosszú mars^onalon lehetetlen
egyszerre a’ központokat mind felfogni, tehát kezdetén csak a’
legközelebbi kettő választassák , és azután ahozképest, a mint
a* marsban eléhaladunk, a’ választásban is tovább mehetünk. A’
marsnak egyik ponttul a’ másikig egyenes irányban kell meg
történni , a’ mi akkor fog bekövetkezni, ha a’ tiszt úgy marsol,
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hogy a’ központok eg\ik a’ másikra és minnyájan az iránypontra
fedve maradnak.
A’ központok’ választása , nem különben a’ mars’ helyes
végbevitele’ kémleléséért az oktató az altiszt’ háta mögé akként
áll fel, hogy reája és az iránypontra fedett légyen ; mi által a’
legkisebb eltérést az irányvonaltól azonnal észreveheti és meg
igazíthatja.
Egy kis gyakorlás után a’ tisztek rövid idő alatt megszerzendik a’ megkivántató jártasságot , álláshelyükből tökéletesen
egyenes vonalban az iránypont felé marsolni. A’ mi pedig illeti,
azok’ kiképzését egy megfelelő iránypont választásában, ez egyes
oktatásnál meg nem eshetik , minthogy az iránypont egész arcz
nak állásához képest, nem pedig egyes ember’ vállai után, szo
kott választatni.

52. §. E l ő k é s z í t é s a' t i s z t e k u t á n i g a z o 
dáshoz.
A’ gyakorlati szabályzatban (Exercier-Reglement) elő
kerülő, tisztek utáni igazodás’ előkészitéseül, azok egy rendbe
állitassanak hat vagy nyolcz lépés- közökkel. Ez megtörténvén ,
az oktató , ahozképest a’ mint jobb- vagy balra-igazodást gya
koroltatni szándékozik , a’ két jobb vagy balra álló tisztet és az
ellenkező szárnyon levőt az uj vonal’ kitűzésére mintegy hat lé
pésre előlépteti, és azokat egymásra pontosan beigazítja. Ez
után ,,Jobbra (balra) iga-zotlj ! (Rechts (links) rieht euch!)
parancsol, inelly vezérszóra a’ tisztek hasonló módra , miként
a’ sor (gléda) oktatásnál a’ legénységre nézve előiratott, egyik a'
másik után előlépnek; azon megjegyzéssel, hogy itt az iga
zodás, a’ mellékember-érintés nélkül, távol szabadon álló pon
tok után , történik , a’ mi sokkal bajosabb dolog ’-s ez okbul
gyakorlást kíván. Az oktató arra figyelmezzen , hogy minde
gyik tiszt egyenesen elŐmeDjen , a’ mellette valóhoz a’ távot
pontosan megtartsa , kiki egy lépéssel később lépjen ki , mint
a’ támaszponthoz közelebbik , és az utolsó lépést három apróra
(kicsire) feloszsza , mellyek’ utolsójára már is az uj irány
vonalba igazodott légyen.*
Hogyha egyik vagy másik tiszt hibásan igazodott volna ,
akkor az utánna következő magát általa eltévesztetni ne en
gedje, sőt inkább az által igyekezzen a’ hibán segitni, hogy
önszemélyére nézve a’ távolabb levő tisztek után igazodik.
Első oktatásnál a’ tiszteket egyenként, t. i. egyiket a’ má
sik után , kell az uj igazodási (Richtung) vonalba előléptetni.
később ha már egyszer némi jártasságot szereztek benne , a z t,
a ’ mint mondatott, lépcsőnként kell végbevitetni.
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Ez igazodás’ nemében, melly egyébiránt közepe íelé is
gyakoroltassák , a’ tiszteket jól ki kell képezni, különben na
gyobb testekbeni gyakorlásnál, annak alkalmazásánál igen sok
idő elveszne , és szüntelen utánigazgatás volna szükséges.

53, §. Az a l t i s z t ’ ál l ása és f e g y v e r g y a k o r 1á s a. — T i s z t e l k e d é s e k .
Mind azon szabályok, niellyek a test-tartásra nézve a köz
legénynek előirattak, az altisztre nézve is teljesen érvényesek ,
és általa minden alkalommal, annál inkább megtartassanak ,
mivel neki, alattvalóinak példányul kell szolgálnia.
Az altiszt fegyverét nem a’ bal vállán . hanem a’ következő
módra jobb karjában hordja :
A’ tusanyak a* mutató és közép ujj’ villája közt akkép fogatik á t , hogy a’ mutató-ujj épen a’ fogás-kanyaron alól, a’
hüvelyk azon felül, a’ többi három ujjak pedig kapcsolva a’ ka
lapács alá , melly a’ kis ujjra felfekszik . jöjjenek. A’ jobb kéz’
tenyere fedi a’ zárt, a’ zárcsavarok a* jobb csipő felé forditvák ,
a’ kar feszesség nélkül természetesen kinyujtatik : a’ fegyver’
csőjének , melly a’ jobb hónaihoz támaszkodik . sulyirányosan
kell állani, minélfogva rend és' sorban állásnál sem a’ tusának
sem a’ szurony-högynek az arczból nem szabad kilátszani.
A' j o b b r a vagy b a I r a-á t fordulásnál az altiszt b a l
kézzel a’ tokmányát (cartusát), hasonló módra m inta’ közem
berjobb kézzel a’ patrontást, megfogja. Azonban ha v á l t o 
z o t t fegyverrel van , forduláskor szintazonképen , miként a
közembernek , kell magát viselnie.
A' különbféle fegyverfogásokat , mellyeket az altiszt a’ le
génységgel egyszerre visz végbe , következő módra csinálja:

Conimandó
vagy
Vezérszó.
»Váll-ra!u
(Kolben —
koch!)

T a n i t á s.

A’ fegyver jobb kézzel keveset befelé
forditatik , annyira, hogy a’ fegyverszij oldalt
balra nézzen , a’ test' közepe elé hozatik , és
bal kézzel az első karikájánál megfogatik ; —
bal kézzel a’ fegyver, eleintén jobb kéz’ segé
lyével , a’ bal vállra ugyanazon helyzetbe
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Commandó
y
Vezérszó.

Tanítás.

feltétetik, mint a’ v á 11 r a (Kolben hoch) fo
gásnál a' közembernek eléiratott, melly moz
dulatkor a’ jobb kéz gyorsan megfogja a’ fegy
ver’ nyakát, mi meglevén a’ bal kéz azonnal a’
tusa kikerekedéséhez lejő, és azt ollyformán ,
mint a’ közlegény, megfogja; mire a jobb
kéz gyorsan a’ test’ oldalára visszatér.
Jobb kézzel a’ fegyver’ nyaka megfoga„Iga-zodj !w
(Rieht euch!) t i k , ugyanazon pillanatban a' fegyver súlyirányos helyzetbe lehozatik , mig az előkar
fekirányban á l l, 's e’ mellett a’ fegyver akkép
forditatik befelé, hogy a’ cső jobbra oldalt
nézzen ; — már most mind a’ két kézzel a"
fegyver jobb oldalra hozatik és szijjával kifelé
forditatik, melly mozdulásnál a’ bal kéz a’
tusától el és az első karikára jő , a* jobb kéz
pedig a’ mutató- és közép ujj* villája közt a
fegyver'nyakát gyorsan megfogja ’s azt jobb
oldalra rendes helyzetébe hozza — a’ bal kéz
a’ test’ oldalára visszatér.
Minthogy a* „Váll-rnu (Kolben hoch) és
„Iga-zodj !u (Rieht euch!) fogások az altisztek
által három egymást sebesen követő — a’ köz
emberek által pedig csak egy — fogásban vi
tetnek végbe; e’ miatt amazok által igen
gyorsan végbe-vitessenek , ne hogy a’ rendés sorban ebbéli különbséget észre lehessen
venni.
„h’ar-ha !u
(In Arm!)

A* fegyver jobb kézzel keveset befelé
forditatik, annyira , hogy a' fegy verszij oldalt-balra nézzen , a’ test’ közepe elébe hoza
tik és 1al kézzel első karikáján megfogatik ;
— erre a’ bal oldalra felemeltetik, és akkép
megforditatik, hogy a’ cső kifelé lásson, melly
fogásnál a’ jobb kéz a’ tusa’ nyakát megmar
kolja , a ’ bal kéz pedig elvétetvén az első ka
rikától, azon helyzetbe tétetik, melly a* köz
legénynek eléiratott.
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Commandó
r vagy
Vezérszó.

Tanítás.

J g a -z o d j !"
A’ fegyver , a ’ tusa’ nyakán levő jobb
(Rieht euch !) kézzel befelé forditatik , és halkan leeresztve
a ’ jobb oldalra hozatik. E' mozdulásnál a’ bal
kéz az első karikát gyorsan megragadja , mire
a’ jobb kéz a’ tusa’ nyakát hüvelyk és mutató
ujjal körülfogja ’s a’ fegyvert a' test* oldalára
jobbra lehozza. — Ezekután kiereszti a’ bal
kéz az első karikát, és a’ test’ oldalához viszszahuzatik.
„Suly-ba!*
(ln die Ba
lance !)

Bal kézzel a’ fegyver az első és második
karika közt a* közepében megfogatik ; erre a’
jobb kéz a’ tusa’ nyakát eleresztvén megfogja
a’ fegyvert az első karikán , és azt a’ közem
bernél tanított helyzetbe hozza; mire a’ bal
kéz azonnal a' test’ oldalára visszatér.

A’ fegy ver jobb kézzel függöleg suly„Váll-hoz !u
(Schultert!) irányba hozatik ’s kissé fölemeltetik, azalatt
pedig bal kézzel az első karikán felül gyorsan
megfogatik. Mihelyt a' fegyver illyformán jobb
kézből a* balba átment, a’ jobb kéz azonnal
rögtön lenyúl, a’ fegyvert tusanyakán szabályszerüleg megfogja , és azt az előirt helyzetbe
hozza — a’ bal kéz az oldalra visszatér.
Eleve a’ fegyver s u l y b a (In die Balance)
,,Láb-hoz!“
(Beim F uss!) hozatik , — aztán pedig hasonló módra a’jobb
lábhögy mögé a’ földre letétetik , mint ez a’
közemberre nézve elé van szabva.
„Váll-hozl“
(Schultert!)

A fegyver jobb oldalon fölemeltetik , bal
kézzel első karikáján megfogatik , 's aztán ha
sonlóképen az előírt helyzetbe hozatik , a’ mint
a’ súlyba (In die Balance) állásból vállozásra
magyaráztatott.

«Szuronyt
t t i z z ! vagy
A’ fegyver jobb kézzel fölemelés nélkül
r e jts d !“
(Pflanzt oder a test* közepe elé hozatik, és akkép megforversorgt das ditatik , hogy csője jobbra-oldalt lásson , egy
úttal bal kézzel az első karikán felül megfogaBajonet!)

Commando
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

tik és ugyanazon helyzetbe hozatik, melly a
szurony feltevéshez a’ közembernek eléiratott;
azután pedig a’ szurony ismert módra feltétetik és a’ fegyver viszont jobb oldalra hozatik.
•
Mikép kelljen a'szuronyt eltenni, a’ fö„Imá-hoz !u
(Stellt euch lebbi magyarázatból könnyen következtet
zum Gebet!) hető.
„Vissza
kozz!" (Her
stellt euch
vom Gebet!)
„Imához térdelj !“ (Kniet
nieder zum —
Gebet!)
E fegyverfogásokat az altiszt, „Lábhozu
„Csákót vagy
föveget le !u (Beim Fuss) állásban , hasonló módra , mint
(Csákó vagy a’ közember, viszi végbe; azon megjegy
zéssel ; hogy, ha mint parancsnok áll egy
Greoadiermütze ab !) osztály előtt, csak azután áll vagy térdel az
„Csákót vagy imára , miután a’ legénység azt már elkövette
föveget fel !u légyen; továbbá , hogy az eskünél jobb kéz
(Csákó vagy keztyüjét le kell húznia , mi a' csákó levétele
után tétessék.
Grenadier
mütze auf!)
„tmá-rol !**
(Auf vom —
Gebet!)
„Eskii-höz !u
(Zum
Schwör’«!)
„Csákót vagy
föveget le r
(Csákó vagy
Grenadier
mütze ab!)
A’ fegyver bal kézzel folemeltetik , jobb
„Váll-hoz !*
(Sckulttrt!) oldalra hozatik , ott jobb kézzel szabálysze
rűit megfogatih , a’ bal pedig visszatér
test’
oldalára.
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Tanítás.

A’ bal kéz az első karikára jő , a’ fegyver
„Szuronyt
túzz!u (Faellt a’ szerint forditatik meg, hogy a’ zár lefelé,
das Bajonet!) a’ szurony’ högye pedig, a’ közembernél adott
tanítás szerint, felfelé és előre jöjjön , és a’
jobb kéz megfogja a’ fegyver’ nyakát.
„Váll-hoz!“
(Schultert!)

A’ fegyver és a kezek, szabályszerű
helyzetbe visszatétetnek.

„Fö-de*z!“
(Verdeckt!)

A* fegyver jobb kézzel fölemelés nélkül
a’ test’ közepe elébe hozatik és a’ szerint for
ditatik meg, hogy csője jobbra-oldalt nézzen;
egyszersmind bal kézzel első karikáján megfogatik, aztán jobb kézzel, a’ közembernél
tanított helyzetbe hátra tolatik.

A’ fegyver bal kézzel jobb oldalra hoza
„Váll-hoz !u
(Schultert!) tik , ’s ott jobb kézzel szabály szerint megfogatik.
Az altiszt fegyverét csupán négyszögben
„Négyszög
ké-szülj !u (Quarréban) tüzeléskor, még pedig következő
(Quarré Fer módra veszi lőkészületbe.
tig !)
A’ fegyvertusa hátra-nyomatik , a’ bal
kéz az első karikára, a' jobb kéz pedig a' tusa’
nyakára jön. Egyébiránt pedig a’ közember
nek eléírt szabályok szerint viseli magát.
Tüzelés-szüntetéskor, miután a töltés el
végeztetett, vagy a'kalapács nyugületbe leeresztetett, a’ fegyver ismét szabályos hely
zetbe a' jobb oldalra hozatik.
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I. T i s z t e l k e d é s e k .
Az altiszt, tisztelkedés végett, fegyverével semmi különös
fogásokat nem végez , hanem azt arczban és arczon kívül, mint
parancsnok , felvezető , vagy jelentő , valamint általában minden
alkalommal, midőn a’ legénység tűzfegyver nélkül ugyan , de
mégis oldalfegyverrel kelt (rukkolt) ki , mindenkor jobb karjá
ban hordja.
E’ szabály a’ felvezetőt (frajtert) és közlegényt is illeti , ha
ezek egy altisztnek , örvezető , felvezetőnek vagy bejelentőnek
szolgálatját végzik.
A’ s z e n t s é g g e l találkozván az altiszt akképen viseli ma
gát , mint a’ közembernél tanitatott.
A’ fenséges Urasággal szembe jővén , jobb kézben tartott
fegyverrel három lépés távra arczot fordít; fegyver nélkül pedig
akkép tiszteleg mint a ’ közkatoma.
M i n d e n m á s e l ö l j á r ó előtt, fegyverét jobb kézben
és illedelmes katonai tartással, halad el mellette, fegyver nélkül
pedig közlegény módjára viseltetik ; mikor táborsipka van fején
és egy elöljáróval összetalálkozik , hasonlóul tiszteleg mint a’
közkatona.

54. §. A* d o b o s n a k á l l á s a , rnar s ol ás a, és d o bbal-való gyak orl ása.
Dob nélkül a’ dobos’ állása ugyanaz , melly a közkatonáé
fegyver nélkül.
Valahányszor a’ katonaság , bár fegyverrrel vagy fegyver
nélkül rendbe áll; a’ dobosoknak mindenkor , kivéve ha egy
különös parancs azt máskép rendelte volna , dobbal kell megje
lenniük.
A’ dob , felső abroncsán az első és második rekesz közt levő
karikával, a ’ vállszijj horogjába akkép akasztatik , hogy állása
ferde , azaz : jobb oldal felé hajlott, légyen.
A' dobverők (dopálczák) , dobolásra kész állásban , az ütfenéken felül tartatnak.
„Pi-hen j !u (Ruht) parancsra a’ dobokat a’ horogról le sza
bad venni és láb elé a’ földre tenni, még pedig olly módon , hogy
az ütfenék előre , a ’ húrfenék hátra , és a’ hangolócsavar fölfelé
legyen. Egyszrsmind a’ dobpálezák is a’ vállszíjon le\ő hüve
lyekbe dugatnak.
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„V igyázz ! (Habt Acht!) vezérszóra. a’ dobot 'újra be
kell akasztani, a’ pálczát megfogni, és magát az előirt _ állásba
helyeztetni.
Hadnienet (mars) közben , vagy általában minden alkalom
mal, midőn nem épen szükséges, hogy a’ dobos minden pillanat
ban dobolásra kész legyen , el lehet a' pálczákat tenni, a’ dobot
a’ horogból kiakasztani ’s azt — a ’ bal kart a’ dobszijon átdug
ván — akkép a’ bal vállra felvetni, hogy a’ húrfenék a’ váll—
lapoczkára jöjjön.
Mindezen fogásokat és mozdulatokat, kiki magára , parancs
szó nélkül végbe viszi, azonban oktatásnál következő vezérsza
vakra történnek:

Commandó
vagy
Vezérszó.

T a n i t á s.

A’ dob vállról leeresztetik, a’ horogra fel„Dobot horog
ra !u (Trom akasztatik , a' dobverö pálczák megfogatnak ,
mel an Ha és a' dobos állásba helyezkedik.
cken !)
A* dob kiakasztatik, és a’ „Pihenj*4 (Ruht-)
„Tedd le Ju
(Niederlegt!) nél tanított módra letétetik.
„Dobot horog
A’ dob beakasztalik , a' pálczák megfogat
ra!“ (Trommel nak , és állás vétetik.
an Hacken!)
Akkép, mint fenebb a* dobot menetközben
„Dobot váll
ra !u (Über- hordani tanitatott.
schwenkt!)
„Tedd le !u (Niederlegt !)után lehet azon
nal „Vállra vedd*4 (Cberschwenkt), és ezután
nyomba „Tedd le*4 (Niederlegt) vezényelni.
II. K é z f o g á s o k .
A dobos következő fogásokat, vezérszóra,
„Imá-hoz.M
(Stellt euch a' sereggel együtt viszi végbe.
A páicza jobb kézből, párjához a' bal
zum Gebet!)
kézbe áttétetik, ezután a' jobb kéz szabályJszerint a' szememyőhez nyúl • és a’ jobb láb,
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mint a’ közembernél mondatott, hátra huzatik.
Ama dobos, a’ ki imára dobol, mind a’ két
kézben megtartja a’ pálczákat és a’ bal kezét
pálczástul együtt a’ szemernyöhez emeli.
A’ jobb kéz elhagyja a’ szemem)öt, dobverö páiczát fog, és a’jobb láb állásba vissza(Herstellt euch huzatik — Ama dobos, a’ ki imára dobolt,
vom Gebet!) harmadik ütés után, visszakozik , hogy azon
nal szünetet dobolhasson.
„Imához tér
A’ pálczák hurokba tétetnek , és a dobos
delj»“ (Kniet
nieder zum — azon módra, mint a’ közkatona, letérdel. A'
dob a’ bal czombon keresztben fekszik és bal
Gebet!)
kézzel a’ kötélperecznél fogva tartatik.
„Csákót vag)
A’ csákó vagy gránátos-süveg jobb kézzel
föveget le !rt
(Csákó vagy levétetik, és a’ jobb czomb mellett természe
Grenadier tesen kinyújtott karral lefelé tartatik.
mütze — a b !)
A’ csákó vagy gránátos süveg ismét fel
,Csákót vagy
föveget fel!* tétetik . és a’ jobb kéz az ütfenék-abroncsra
,
(Csákó vagy letétetik.
Grenadier
mütze — auf!)
„Vissza

kozz !"

A’ dobos felkel, páiczát fog, és az előirt
„Imáról fel !a
(Auf vom — állásba helvezkedik.
Gebet Í)
Esku-hoz !**

(Zum
Schwör’n !)
,Csákót vagy
föveget le !*
(Csákó vagy
Grenadier
mütze — a b !)

A’ pálczák a* hurokba tétetnek, a’ jobb
kéz pedig a* jobb oldalra bozatik.
A’ csákó vagy gránátos-süveg jobb kézzel
levétetik és akkép tétetik az iitfcnékre , hogy
beUŐ részével befelé a’ testhez, az ernyővel
pedig jobbra oldalt fordítva legyen; e* hely
zetben a’ csákó bal kézzel a’ felső karimáján
hüvelyk, mutató és közép ujjal tartatik, a’jobb
kéz pedig , a' közembernél előirt módra , föl
emeltetik.
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„Csákót vagy
A’ csákó vagy gránátos-süveg jobb kéz
föveget fel !u zel ismét feltétetik, melly aztán a’ test’ olda
(Csákó vagy lára visszatér.
Grenadier
mütze — auf!)

„Váll-lioz !•
(Schultert!)

A dobverő pálezák megingatnak és a do
bos szabályszerű állásba helyezkedik.

IIL M a r s o l á s r ó l .
Minden dobos igyekezzen magát állandó szilárd és egy
forma lépésre szoktatni, mivel ez a’ jó dobolásnak lényeges
feltétele. Eziránt, meg a rró l, mikép kell a’ r á k e z d é s t (Aufschlag-ot) adni, hogy a’ sereggel folyvást egyenlő lépésben és
toppban maradhassanak, mindnyája dobosok a’ dobos-tizedes
és födobostól kapnak oktatást.
A’ dobost jól rá kell tanitni, hogy figyelmét folyvást a' ve
zérlő’ parancsára , vagy annak kardja-intésére fordítsa , hogy
ahozképest rendes időben doboljon , vagy dobolni megszünjen.
A’ dobosnak továbbá minden a’ csatározásnál elékerülő dob
jeleknek jelentését érteni, ’s azokat kellően dobolni tudnia kell.
5 5 . §. A z á c s * á l l á s a f e j s z é v e l ,
gyakorlása.

és

a v v a 1i

Az ács állása ugyanaz , melly a' közlegényé.
Fejszéjét egy bőrtokban eltakarva bal vállán akként hordja,
hogy az éle hátra felé legyen , alsó széle pedig a’ váll-lapoczkára feküdjen ; a' nyelét pedig egy irányban a’ csípővel ’s ettől
egy arasznyi távolban tartja.
Az imához állást és visszakozást úgy végzi el mint a köz
katona , csakhogy ő bal kéz helyett j o b b kézzel nyúl a csákó
szem- vagy napernyéhez.
Az imához letérdelést ’s onnan felkelést hasonlóul úgy
viszi véghez mint a’ közlegény ; a’ csákó- vagy süveg-levevést
és feltevést pedig mint a’ dobos.
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Az e s k ü h e z fejszéjét >álirói leveszi, és úgy állítja a bal
lábhögy elé , hogy éle elöfelé jőjön . a’ nyelét pedig bal kézzel
lehessen tartani.
A’ „Csákót vagy föveget le I*4 (Csákó vagy Grenadiermütze
a b !) parancsra , a’ csákót vagy gránátos-süveget leveszi, és
aztán jobb kezét úgy , mint a’ közlegény fölemeli.
A’ „Csákót vagy föveget fel !u (Csákó vagy Grenadiermütze
auf!) a’ csákót vagy gránátos-süveget jobb kézzel felteszi, ezt
pedig a’ test’ oldalára visszahúzza, és az erre következő „Vali
h o z !*4 (Schultert!) parancsra, fejszéjét ismét szabályos hely
zetbe a’ bal vállra felteszi.

H

^

Második Szakasz.
A’ t ö r z s -

vagy

k a r t i s z t e k ’ oktatása.

56. §. A! f ö (1 o 1>os‘ á l l á s a é s g y a k o r l a t a .
A’ fődobos a’ seregnek bármelly kifejlődésénél, jobb vállon
a bal oldal felé rézsut csüggő válszijjal és a’ nagy gombosbottal
jelenik meg.
Testállása egyenlő a’ közkatonáéval, azon megjegyzéssel,
hogy a’ jobb láb akkép tétetik a’ bal láb elé , hogy sarka a’ bal
láb fejéhez jöjjön. A’ jobb kar elé és oldalt kinyujtatik , és a’
bot a’ gomb alatt jobb kézzel olly formán tartatik , hogy annak
alsó vége a’ jobb láb’ högye mellett álljon. A’ bal kéz a bal
csipőhez akkép támasztatik , hogy a’ hüvelyk hátra, és az ujjak
előre a’ testhez kapcsolva legyenek.
A’ vallásos fogásokat a’ fődobos olly módon viszi végbe ,
mint a’ közlegény, azon megjegyzéssel, hogy letérdeléskor a
bot rézsut állásából függőleges vagyis sulyirányos helyzetbe
hozatik.
E s k ü h ö z a' bot függőlegesen a’ bal láb’ hegye elébe té
tetvén , bal kézzel a’ csípő irányában megmarkoltatik , a’ csákó
v föveg a’ közembernek eléírt szabály szerint levétetik , ’s a ’
test és a bot közt bal kézzel akkép tartatik , mint ez a’ közem
ber által a’ test és fegyver közt végbevitetik , — erre a’ jobb
kézről a keztyü lehuzatik és eskühöz felemeltetik.

*

*

—
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A’ „Csákót fel \u (Csákó auf!) vezérszóra , a1 csákó vagy
föveg szabályszerint föltétetik, és a’ „Váll-hoz !u (Schultert!)
vezérszóra a’ bot ismét a' jobb láb hegye elé hozatik ’s a”
keztyü felhuzatik.
Marsközben botját a’ íödobos, jobb kezé\el a’ nád’ közepén
alul, rézsut akkép tartja teste elé, hogy a’ marok a’ gyomor’
gödrével egyen magosságba jöjjön, és a’ bot’ gombja a’ jobb ol
dal felé hajoljon. Ezen állásból, jobb karjának oldalt kinyujtása
által ad jelt a’ zene’ megkezdésére, vagy annak megszüntetésére.
57. §. A 1 z á s z l ó s n a k z á s z l ó v a l i á l l á s a ,
t e 1k e d é s e i . é s g y a k o r l a t a .

tisz 

A zászlósnak testállása ollynn mint a közemberé. A zász
lót két kezével, kissé előre hajolva, a’ bal csípő előtt ollyképen
hordja, hogy a’ zászló’ nyelének vége a' hasüreggel egyen ma
gasságban , és hozzája támasztva legyen. A’ jobb kéz a’ zászló
nyelét, alsó vége fölött, egy tenyérnyire megmarkolja, és a bal
kéz ollyképen jő a’ zászló' nyelére, hogy a hüvelyk-ujj feltá
masztva egyen magasságban legyen a bal szemmel.
Szép és csöndes időben a' zászló lobogni hagyatik , Dagy
szélkor pedig vagy a’ tafota’ alsó vége bal kézzel megfogatik ,
vagy a’ zászló félig nyelére rágöngyöltetik.
Mars v. gyakorlatok’ alkalmával a’ viaszkos vászonból! to
kot a’ zászlóra ráhúzhatni; diszelgéseknél pedig, az időre való
tekintet nélkül, mindig lobogni hagyatik.
A fenséges uraság, az udvari hadi tanács’ elnöke, és a
hadmegyei vezér előtt, helyben a’ zászlós következő üdvözlést
visz végbe, — mars közben pedig senkinek nem tiszteleg.

I. A’ f e I s é g el őtti üdvözl és.
* Ha a’ fenséges uraság a' zászlótartónak álláspontjához 9 lé
pésnyire közeledett, a zászló a test' közepe elé hozatik , ’s a’
két kéz’ marka közt annyira lefelé csusztatik*, hogy a’ zászló’
nyelének vége a’ térdekkel egy irányba jöjjön , egyszersmind
pedig a’ zászló’ tafotája megmarkolva a’ zászló’ nyeléhez szoritatik. — .Most már a’ zászló, a ’ nélkül, hogy a’ te>t elforditatnék, a’ jobb váll’ hónalja alá hozatik , a' felső kar által a test
hez kapcsoltatik , egyszersmind pedig [akképen tartatik , hogy
hegye a’ földtői csak egy arasznyira álljon e l ; — mire a jobb
kéz. kissé elcsúsztatva, a’ zászló’ tafotájának egy részét nyelé
vel együtt ismét átmarkolja, végre a bal kéz az idvezlés beta
nítása szerint, a’ föveg’ nap- vagy szemernyőjéhez fölemeltetik.
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Visszakozás.
Mihelyt a’ fenséges uraság 9 lépésre túlhaladt, a bal ké i a
szemernyitől eltávolitva , a’ zászló’ nyelére , még pedig a jobb
elé jő , mire a’ zászló függőleg vagy sulyiránosan fölemeltetik ,
kissé fölfelé löketik. és tökéletes szabályszerű állásába a’ bal
csipő elébe hozatik.

11. Az udvari h a d i t a n á c s ’ e l n ö k e és a’ had
in e g y e i v e z é r ’ ü d v ö z l é s e .
Az üdvözlés ugyanazon módon történik , mint a’ fenséges
uraság előtt, csak azon különbséggel, hogy ez itt csak 5 lépés
távra kezdetik meg , és hogy a’ bal kéz nem emeltetik föl a’
szemernyihez , hanem oldahást lehozatik.

III. Az on f ogás ok, in el ly eket a’ zás z l ós a*
s e r e g g e l együt t vi sz végbe.
Commandó
vagy
Vezérszó.

T a ii i t á s.

A’ zászló mindkét kézzel a’ test közepe
,,Láb»hoz I*4
(Beim Fuss!) elé hozatik . mire a’ jobb kéz a’ zászló tafotá
ját a’ bal kéz felett megmarkolja * és azt a'
jobb láb’ hegye mellé a' földre akképen állítja ,
hogy a’ zászló függőlegesen vagy sulyiránvban
álljon, és a’jobb kéz a kabát’ legalsó gombjá
val egyen magasságba jöjjön ; mire a’ bal kéz
a’ zászlótól a' bal oldalra visszatér.

*

A’ zászló jobb kézzel fölemeltetik , a’ bal
„Váll-hoz!“
(Schultert!) csipő’ elébe hozatik, és ott mindkét kézzel
szabályszerint megfogatik.

%
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„ írn á -h o z ! M
(Stellt euch
zum Gebet!)
,Visszakozz!“ j
(Herstellt euch]
vom Gebet!)
•imához tér
delj !i4 (Kniet
nieder zum
Gebet!)
„Csákót vagy \
föveget l e !
A .1 á b h o z i* (Beim Fuss) állásból, ugy,
(Csako vagy mint ez a’ közvitéznek eléiratott.
Grenadiermü
tze ab !)
„Csákót vagyl
föveget f e i !
(Csákó vagy
Grenadiermü
tze au f!)
„Visszakozz!“
(Auf vom Gebet!)
A’ zászló a* „ l á b h o z iu (Beim Fuss) ál
„Eskü-liöz !u
(Zum Si hwö- lásból , jobb kézzel bal oldalon a’ bal* láb’ he
gye mellé állitatik, és ott bal kézzel — melly
r e n !)
^nek hüvelyke föltámasztatik — a’ legutolsó
Labátgombbal egyen magasságban megmarjkoltatik.
„Csákót vagyl
föveget le !‘fc
(Csako v. Gre
nadiermütze
Miként az altisztnek eléiratott, mellynél
ab !)
a’ zászló azon helyzetbe jó, mint a’ Tegyverre
Csákót vagy nézve meghatároztatok
föveget f e l ! ‘
(Csako v. Gre-^
nadiermiitze
aui)
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A* zászló két kézzel fölemeltetik, jobb
kézzel egy tenyérnyi szélességre az alsó vége
hozatik.

.Mars vagy nieuetkózben a’ zászló tetszés szerint hordatik.
Arezba gyülekezésnél a’ zászlós a’ seregnek gyülekezésére
kiszemelt helyben a’ zászlót ollyképen tartja fel, hogy annak
högye a’ j o b b oldal felé hajoljék , hogy ezáltal már messzéről
hitessék, hova kelljen a’^ászlóalj’ minden szárnyain a* legény
ségnek húzódnia.

58. §. A’ f üzén ész’ ál l ása és gyakorl at a.
A’ fózenész' állása az , mint a’ közemberé.
A' fózenész hangszerét jobb kezében hordja , — a fagótosok , vagy a’ kik illyetén hosszú hangszerekkel vannak ellátva ,
azokat jobb oldalon , még pedig a‘ jobb láb* hegyén ,.l á b h o z*“
(Beim Fuss) tartják. A’ vallásos fogásokat a fózenész ugyan
azon módra viszi végbe , mint a’ közember.
E s k ü h ö z a’ rövid hangszerek a’ bal hónalj alá tételnek,
a ’ hoszabbak pedig a bal láb? hegyére állítva bal kézzel tartat
n ak , mire a’ kellő fogások a’ közembernek eléírt módra vitet
nek véghez.

MÁSODIK OSZTÁLY
A’ katonának (íionvéd v. nemzetőrnek) oszlott
csata-rendbeni alkalmazása, vagy csatárharczrai
kiképezése.

ELSŐ RÉSZ.
A’ katonának (honvéd vagy nemzetőrnek) oktatása
csatározásban.
C s a t á r o z ni mondatik az . midőn egy vagy több , kapcsolt
rendben álló , osztály vagy osztag eloszladoztatik , és ekként
szerte oszolva , az ellenségnek egyes csatárai, vagy ha a’ földtér’ minémiisége és más körülmények megengedik , sorban álló
katonái ellen-is harczba inditatik ; légyen b á r , hogy az által
támadásunkat elősegítsük , vagy az ellenségét nehezítsük.
Minden illy szándékkal feloszlatott és egy tágon nyílt rend
be alakított osztály , c s a t á r l á n c z nak hivatik, ebben pedig
három három ugyanazon egy taghoz (rótta) tartozó legények
egy ] á n c z s z e m e t képeznek.
Jelen Oktató-Szabályzat’ első osztályában foglalt rendele
tek , a’ katona kiképezését r e n d és s o r b a n való használá
sára tárgyazzák. És az oktatás abban elvégezve lévén , nem is
kívántatik egyéb a’ figyelemnél és engedelmességnél a' paran
csoltak’ végbevitelében , hogy a’ katona k a p c s o l t r e n d 
b e n mindenfélekép használható legyen. Azonban csatározásnál
a’ katona nem áll mindenkor közvetlen elöjárói’ igazgatása alatt.
Sokszor ön magára van hagyatva, annálfogva e’ harcz’ nemében
a ’ személyes bátorságon kívül, mellyel a’ nélkül is minden katoná
nál fel keli tenni, különös jártassággal kell bírnia fegyverei* hasz
nálásában, testi ügyességgel, rettenthetlenséggel, merészséggel,
állhatatossággal és önbizalommal; a földterület minden kedvező
jellemét önteste* fedezésére használni értse; ellenét minden for
télyától ravaszul megfosztani törekedjék, mindig lélek-ébren
maradjon , tüzelését sikeresen alkalmazza, azaz : csak akkor lő«*
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jön , ha némi bizonyossággal számolhat , hogy golyója talál;
egy szóval csatározásnál, minden egyes katonától, gondolkodó
és itélő-tehetség követeltetik.
A’ katonának csatározásban való oktatása-e’ szerint különös
szorgalmat kíván , és annál nagyobb alapossággal és buzgalom
mal űzessék , minthogy a’ földterület napról napra mivelődik ,
’s az által e’ hareznem alkalmazása mindenféle gyalogságnál jö
vőben feltételeztetik.
Az oktatás fokonként következő rendben történjen.
1) Katonának (honvéd v. nemzetőrnek) egyes oktatása ,
csatározásra használás végett.^
2) Egyes láncz-szemek’ kiképezése.
3) Egész osztályok egy csatárlánczba osztatása , ’s avval
való mozgalmak,
A’ katona’ vagy nemzetőr’ egyes oktatásának kezdete előtt,
meg kell’neki mondani, hogy csatározásnál, minden a’ rendés sorban előirt feszes állást, a’ test-tartására , fegyverfogásoV
egyenlőségére vagy hasonlóságára ’stb. nézve a’ szabatosságot
mellőzze és magát a' harcz' viszonyaihoz fesztelen alkalmazza ;
miről a’ következő §§-ben foglaltatik a’ megkívántaié értekezés.

Első Szakasz.
Egyes oktatás a’ csatározásra.
59. §. Cz él s z e r ű t e s t - g y a ko r l á s o k.
A’ sorgyalogságnál, test-gyakorlásra nézve, csupán az elkerülhetlen szükségesekre , úgymint: úszásra, ugrásra, futásra,
sövény’ vagy kőfalak’ áthágására , ’s t. b. kell szorítkozni.
Az úszásban való oktatás, minden Garnisonban (helyőrség
nél) a’ hol ahoz alkalmatosság van, módszeresen űzetik ; annálfogva itten nem is adatik bővebb tanítás róla.
A’ futás és ugrás ’s t. e. gyakorlathoz, a’ katona mennél
kényelmesebb öltözetben, és pedig kezdetben fegyver és töltény
(patrontás) nélkül áll ki.
Az ugrás elosztatik :
1) Magasra — és messzire-ugrásra helyből, azaz; nekifutamodás nélkül.
2) Ugyanezekre nekifutamodva.
3) Mély ugrásra, t. i. magasról le.
4) llátra-ugrásra , íuelly a’ szuronyvivásnál szükséges.
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Minden ugrásnak felszökés a’ kezdete, és leszökés a’ vége,
mellyek’ mindegyikének lábujjhegyen, meghajlott térddel, gör
bült hátgerinczczel, — ellenben sohasem kell talpra , feszült
térdekkel vagy behúzott hátgerinczczel — történni.
Az ugrás-gyakorláshoz választott téren, magasra ugrás
okáért, két czöveket kell, néhány rovással ellátva, három lé
pésnyire egymástól, függőleg vagy sulyirányosan a’ földbe dug
ni , azután egy vékony veszszöt keresztbe a’ rovásokba akkép
tenni, hogy az a’ legkisebb érintésre leessék.
Eleinte a' keresztvesszöt csak néhány hüvelyknyi magasra,
idójártával a’ mint a’ tanulók mindig ügyesebbek lesznek, azt
feljebb-feljebb kell tenni.
Magasra-ugrásra helyben , az oktató ujonczát az ugróczövekhez állitva , következőleg tanítja :
A' lábak és térdek, csak egy hüvelyknyi közzel kapcsolvák
legyenek $ a ’ térd és felső testtel előre kell hajolni, a’ sarkokat
fölemelni, és a’ test’ súlyát a’ talpakra , lábujjhúsra ereszteni.
A’ testnek ez állásában némelly inak’ rugékonysága pillanat
nyira hatás nélkülivé váland; ellenben mások erőt nyernek a’
testet, közvetlen következő felemelkedéskor, ugrásban elösegitni. — A’ kezek , eleinte , a’ csipő-csontra , hüvelykkel hát
ra , a’ többi négy testhez szorult ujjal pedig előre tétetnek. Ez
által az ujoncz testét hatalmában megtarthatja, és kéz-kapkodás
által rendetlen, szabálytalan mozdulatra nem vétetik. — Már
most a’ test, a’ fennirt állásba nem sokáig maradva, a’ mellfelé összehúzott térddel, és lefelé irányzott lábhögygyel a’ veszszőn átszökell.
.
A’ leszökés , összeszoritott lábbal az ujjakra , ne pedig sa
rokra történjen, különben a’ test igen megrázódna és a’ legény
könnyen sérülést kaphatna. E’ mellett, nem szabad a’ testnek
sülj irányosan lenni. hanem súlya’ erejét, a’ lábak, térdek,
csípő-csukló’ és a’ hátgerincznek meghajtása, úgy szinte a’ felső
testnek aránylagos előhajJása által meg kell törni.
Messze-ugrásra helyből, ugyanazon szabályok szolgálnak,
mellyek a’ magasra ugrá nál említettek, csakhogy itt a'felszökés
inkább messzire mint magasra irányoztatik. E’ gyakorlásra kö
zel levő árkok választatnak , vagy ezek’ nemlétében iliyek a’
gyakorló téren , ha tudniillik meg van engedve, ásatnak.
Mentül magasbbra , vagy mennél távolabbra, akar a’ le
gény ugrani helyből, testét és térdét leiszökéskor annál óbban
össze kell húznia. Éhez a' test’ lóditása vagy szökdesés , sarok
kal a’ farhoz érésig , valamint a’ lábbújhegyen járás meghajolt
térdekkel, szükséges előkészület.
Az ugráshoz nekifutamodással. mintegy 12 15 lépésre az
átszökendő tárgy előtt meg kell állni. A’ futamodásnak eleinte
lassún , aztán mindinkább sebesebbeu kell történni. Cxélja csuOktató uabályw t,
7

pán a’ lábak’ rugékonyságát fölgerjeszleni és a’ tesnek erősebb
hajintást vagy lóditást szerezni.
A’ futamodás’ végén egyik láb a’ felszökés’ helyére dobatik , a’ másik pedig e pillanatban rögtön előre lúd itta t ik , mire
ama láb emehez akkép kapcsolódik , hogy mind a’ két láb még
ugrásfélben egymáshoz szorulva legyen. — Leszökéskor nem
szabad a’ testnek hátra esni , hanem a’ térdek és a’ hátgerincz
illőn meghajoljanak , mint a’ magasra-ugrásnál magyaráztatott.
Továbbá arra is kell ügyelni, hogy a’ szökő (ugró) ember
száját befogja és ki ne nyissa , tehát se ne beszéljen , se ne ne
vessen , és a’ neki futamodást könnyen , jó tartással és lábujj
hegyen vigye végbe.
A’ mélybe ugrás , tudniillik magasról le, mindenkor hely
ben történik. Itt egy helyes leszökés a’ födolog. Ennek egészen
talpakra (lábujjhúsra) és utánengedő vagy hajló térdekkel kell
megesni; azonban nem szabad ezeknek egészen meghajtani,
különben ha netalán a’ felső test előre esne , az állhoz ütődhetnék. A’ kezeket ez ugrásnál, mindig előre kell tartani , hogy
szükség esetében a’ testet támaszthassák. A' mélybe ugrást lágy
téren , például homokföldön legjobb gyakorolni.
A’ hátra-ugrás csak helyből eszközölhető , és arra szolgál
hogy egyes vívásnál az ellen’ szúrása elöl sebesen kitérhessünk.
A’ felszökés, térdek’ meghajlása ’s a’ t. azok maradnak , melylyek a’ messze-ugrásnál, csakhogy a’ felső test nem épen anynyira hajoltatik előre.
Miután a’ katona (honvéd vagy nemzetőr) a’ szökést rfól
megtanulta 9 oktattassék a’ szaladásra is.
A’ szaladás , előre-vigyázatta! eszközölve, igen üdítő gya
korlat a ’ mell és tüdőre nézve. Elosztatik. ez:
1) Sebesfutásra;
2) Messzefutásra , és
2) Hátlagiutásra , melly a' szuronyvivásnál fordul elő.
A’ té r, mellyen a’ szaladás tanitatik, se agyagos, se sovány
homokos , hanem kemény és egyenlő legyen. Az álláshely és a ’
czél, valamelly állandó, látható tárgyak által megjegyeztetnek.
Szaladás-gyakorlásnál következőket kell megtartani.
1) A’ mellet ki, a’ felső testet előre kell adni, még pedig
a’ sebes futásnál inkább, mint a' lassú szaladásnál.
Mennél erösbben hajlik elé a’ felső test, annál inkább
sietnek a'lábak a'test-súlya’támasztására. A’ váltak hátra
húzatnak , a’ karok lesztelen a’ test mellett tartatnak ,
a’ könyökök hátra vétetnek , és csak az elökaroknak
szabad mozogni, a ’ testnek egyen-sulyban tartásáért.
A’ térdek felváltva hol meghajoltalak hol kileszitetnek ,
hogy az inak el ne láradjanak. A’ lábak, fel nem hány va9
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sem a’ térdet magasra húzogatva, jól előre vettessenek ,
aztán könnyen lábujjhúsra, de nem egész talpra, földre
rakassanak.
2) A száj zárva marad , a’ lélekzetet inkább az orron mint
a’ szájon kell venni. A’ levegőt egy két perczig a* mell
ben meg kell tartóztatni, a’ végett, hogy a* vér felette
föl ne hevüljen , és a’ tüdő-felé ne toluljon. Rövided le
helletek a' tüdő’ mozgását szaporítanák , és annak meggyuladását, kivált rögtön meghűlés után , okoznák.
3) Nem mindjárt eleinte, hanem csak lassanként idővel
nyerhetni a’ futásban hosszú kitartást. E’ miatt a’ sz;iladás eleinte csak rövid távra , és azután mind inkább
hosszabbra , de szél ellen sohase gyakoroltassék. A’ hu
zamosan tartó futás , midőn nem a’ czél’ mennél hama
rább elérése forog fenn , inkább az ügető mozgalomhoz
hasonlít.
4) Hátlag-futásnál, melly kivált kicsiny körben gyakorol
tassák és sebes tipogáshoz hasonló , a’ katona néha néha
elővigyázattal hátra pillantson , a’ hátra lépő láb hegyé
vel érintse a’ földet, nem pedig a’ sarokkal.
5) Nem kell engedni a’ katonának szaladás után mindjárt
inni, vagy pedig állva maradás , földre lefekvés s. t. e.
által magát rögtön meghüteni. Sőt inkább futás után fel
’s alá kell járnia, és ha az idő hüves ’s kabátját leve
tette volna , azt mindjárt felhúzza.
Miután a’ katona ugrani és szaladni teher nélkül jól megta
nult , ezeket fölvett patrontással és borjúval kell vele próbáltatni. Végre ha igy terhelve is, jól tud szökni és szaladni, adassék e* gyakorlatra fegyver a' kezébe, mellyet aztán súlyba (In
die Balance) hordja.
Hogyha a’ fennirt gyakorlások által a' katona* testi ügyes
sége kilejtetett és gyarapitatott, könnyen fog esni neki sövénye
ket , kőfalakat s. t. e. áthágni, vagy keskeny pallókon j á r n i ,
mivel testét egyensúlyban tartani és magasról félelem nélkül le
szökni megtanult, annálfogva ön ügyességébe és teste’ erejébe
bizodalmát njert.
Azonban e’ gyakorlásokat csak illő mértékben, folytonos
felvigyázat alatt, és a’ legény’ lehető kímélésével, kell elővenni.
E ’ mellett nem kell semmit túlozni , és mindenkinek természetes
hajlamát és testi tulajdonait fontolóra venni, ’s ahozképest a
gyakorlás kisebb vagy nagyobb mértékben alkalmazását meg
határozni ; valamint általában , az ebbéli oktatással főkép csak
az i f j a b b legénységre szorítkozni.
7•
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60. §. A’ l ő f e g y v e r ’ c z é 1s z c r ü h a s z n á1á s á r ó 1.
Feltétetik hogy a’ katona, fegyvere’ alkotásáról és annak
fentartásáról szóló rendeleteket, úgymint e’ jelen oktató sza
bályzat’ második osztályában loglalt tanítást jól felfogta, és ezek’
megtartását csatározásnál annál inkább fogja követni, mivel itt
magára van hagyatva , és fegyverét parancsszó>, vagy különös
felvigy ázat nélkül, saját belátása szerint használni kéntelerf.
Annálfogva itt csak arról lészen szó : mikép kelljen a ka
tonának csatározásnál fegyverét legczélszerübben , azaz : lőkészülten hordani , és azt a’ testnek mindenféle állásában — a’
földtér* minémüsége által födöztetve — leghamarabb és legkönynyebb módon megtölteni és lökészületbe venni.
Azon pillanatban , midőn egy osztály csatározáshoz oszla
dozik , a ’ katona fegyverét súlyba (In die Balance) vegye és
ekkép vele a’ csatárlánczba előmenjen; oda érkezte után pedig
következő módra hordja :
A’ fegyver súlyba (In die Balance)- helyzetből akkép hozatik rézsut a ’ test’ közepe elé , ’s helyeztetik a’ kissé meghajlott
bal előkarba , hogy a’ cső a’ testhez leküdjen, a’ torkolat balra,
oldalt ’s felfelé, a’ tusa pedig lefelé a ’ jobb térd’ irányába jöj
jön. — A’ bal k é z , ujjaival lefelé akkép fogja a’ fegyvert szijjának alsó végén , hogy a ’ hüvelykujj épen a’ föderugó meghaj
tásán felül, a’ többi ujjak pedig a’ kigyóvason felfeküdjenek. A’
jobb kéz’ hűvel) ke , kalapács- felhúzásra készen, rá tétetik,
a ’ mutató ujj a ’ fogáskanyaron felül, a’ többi ujjak pedig azon
alól jönnek. A* fegyver’ súlya a’ bal előkaron és bal kézben
fekszik
A* fegyvernek e’ hordásmódja nemcsak hogy könnyű, ha
nem sok esetekben a’ csatárra nézve legalkalmatosabb is, mi
vel nemcsak minden perczben kalapács-felhúzásra és czélvét lre
készen ál l , hanem cserbe és erdőn át haladásban mellekemberét
sem veszélyezteti , ’s végre a ’ cső a’ testfele lévén fordítva, a*
vas részek* villogása által ellenének már messzire el nem árultátik.
Egyébiránt magában érthető, hogy ollyankor , midőn a'
csatár vafamelly fölutárgyhoz lödve akar csúszni, fegyverét an
nak megfelelő módon vagy sülyesztve , vagy pedig jobb karja
alatt íőove kell vinnie. A fegyvertöltés állva a’ 12 $-ben t a r t a 
t o t t ; minthogy peoig a’ csatár, a’ lölotér-tárgyak’ testfödesre
használásánál sokszor lefeküdni, letérdelni vagy leülni s. t. a.
kénytelen : abból következik , hogy ó t , a’ testnek különbiele
állásiban is fegy verét megtölteni i azt elsütni tanítani szükséges.
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M e n e t k ö l b e n . A’ katona egy töltényt (patront) kivesz,
a’ sörpeny’ fődét felnyitja, egy perczig állva marad , gyutacsot
betesz , továbbmegy és a’ töltést elvégzi; tőle függ, hogy, mi
dőn a’ lőport csőbe kirázza , akar-e pillanatig megállni, vagy
pedig azt indulóban végezni.
Hátrálásnál a’ legény, fegyvere’ elsütése után , sebesen
hátra valamelly fedező tárgy mögé fusson , ’s ott megállva töl
tsön ; mivel menés vagy futás közben , csak lassan végezhetné
a’ töltést, és annak következtében, testét szükségtelenül sok
ideig kitenné az ellen’ tüzének.
T é r d e l v e . A’ katona jobb térdre leereszkedik, és fegy
verét fölfelé fordított csővel vizirányosan a’ bal térdre fekteti,
azt az első karikán tartva , töltést vesz ’s a’ gyutacsot bedugja.
Aztán jobb kézzel a’ fegyver’ nyaka megfogatik. a’ fegyver zár
jával fölfelé megforditatik, a’ bal kézbe annyira előtolatik, hogy
a’ föderugó a’ kis ujjat érje; ’s erre a' tusa akkép hozatik a ’ bal
csipőhez , hogy a ’ fegyver, bal kéz’ segítségével — melly az
alatt ismét az első karikához felnyúl — egészen bal oldalra ,
még pedig tusával a’ földre , zárjával fölfelé és a’ töltővessző
vel a’ testfelé fordítva letétethessék. Már most a’ töltés a ’ csőbe
eresztetik , a’ tusával halkan földhez dobatik , hogy a’ lőpor a’
kamrába hulljon , a’ toltövessző megfogatik és a’ töltés egészen
elvégeztetik.
Fegyvert, lövéshez készült állásba (Fertig) venni, a’ bal
kéz egészen a ’ föderugóig lecsúszik , és hasonló módra mint
fönebb magyaráztatott, a’ fegyvert a’ test elibe hozza , mire a*
jobb kéz azt ismét megmarkolja a* tusa’ nyakán.
Czélozás- vagy czélvetéskor föl lehet a’ könyökét a ’ bal
térdre tenni, vagy pedig a’ fegyvert egy más tárgyhoz tá
masztani.
Ü l v e . A’ fegyvernek ülve töltéséhez , a’ katona , bal ol
dalát az ellennek fordítva , leül, és bal lábát akkép hajtja meg,
hogy & sarok a’ földhez támasztva, a’ térd fölemelve legyen,
a* jobb lábát pedig egészen kinyújtja. A’ bal kéz a’ bal ezombon hever . és a’ egyvert első karikájánál fogva fekirányban
tartja; a ’ jobb kéz pedig töltényt fog és gyutacsot betesz. A*
töltésnek csőbe tevése végett, a’ katona bal kezét egész a’ főderugóig csúsztatja , mire azután a’ töltés — ’s annak elvégezte
után — a’ fegyver’ előhozása is hasonló módra történik, mint a'
térdelve töltésnél tanítatott.
F e k v e . Hol a’ földnek minémüsége által a’ csatár semmi
kép födve nincs, ott töltés és lövéskor, bal csípőjére a’ földre
lefekszik. Töltésnél a’ fegyvert, torkolattal az ellen felé for
dítva , akkép tartja , hogy a’ cső felfelé legyen , és a’ tusa jobb
hónaljához érjen. E’ mellett a’ bal kéz , a’ fegyvert első kariká
ján ta r t j t , és a’ bal könyök előkarostul együtt a’ földhez tá-
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masztatik. E' helyzetben a* töltény megfogatik , a’ gyutacs be
tétetik , azután a’ fegyver a’ kézben úgy forditatik meg, hogy
a* zár fölfelé álljon; a’ tusát amaz űrbe kell bedugni, melly a'
könyök’ feltámasztása által a’ hónalj alatt ered , és bal oldalon
annyira hátra tolni, mig a’ fegyver’ szája egy irányba jött a’
szemmel Most a* jobb kéz, töltényt tesz a’ csőbe, a’ tusa föld
hez dobatik , a’ töltŐvesszö megfogatik , és a’ töltés egészen el
végeztetik. Töltés elvégezve a'fegyvert ismét előre kell tolni,
jobb kézzel a’ nyakát megfogni ’s azt lőkészületbe a’ jobb oldal
ra hozni.
Czélvetésnél a’ földre tett könyök támaszul szolgálhat. Azon
ban a’ czélozás sokkal könnyebb, ha a’ katona fegyverét valamelly tárgyra , vagy illyennek hiányában ön-csákója’ fedelére
fekteti.
Végre még azt kell megjegyezni, hogy e’ fennirt töltés fo
gások’ végbevitele , ne követeltessék a’ katonától ama pontos
sággal , mint például a' tüzelés-fogások’ rend és sorban elvég
zése; mert e’ tanításnak csak az a’ czélja, a ’ közlegényt megtanitni, mikép töltheti és sütheti el fegyverét legalkalmasabban,
ha a' földtérnek valamelly tárgya mögött fedve van , a’ nélkül
hogy e’ miatt mindannyiszor felkelni ’s magát az ellenség’ tüzé
nek kitenni kénytelen volna.

61. §. F e d e z ő f ö 1 d - 1 á r g y a k’ h a s z n á 1á s a
ol t a Imái az e l l e n s é g ’ t ü z e ellen.
Az oktatás, mikép kell a’ csatárzó katonának a’ földterület*
tárgyait fedezésére használni, legsikeresebben úgy történikmeg, ha oktatója őt az efféle tárgyakhoz vezeti, megmutatván
neki, miféle testállásban védheti magát azok mögött az ellensé
ges tűz ellen.
Sík és nyílt földtéren való előmenetelkor, a’ csatár’ állása
tetszés szerinti, csakhogy töltés közben szüntelen előre ’s oldalt
mozduljon , azért hogy az ellenség ne foghassa fel czélba.
Helyben lődözéskor, fedező tárgyak’ teljes hiányában , leg
jobb ha h’ csatár földre fekszik , még pedig mentül közelebb az
ellenséghez , annál nagyobb bizonyossággal számolhat, hogy az
felül rajta fog ellőni, ’s így golyói nem találják.
Szántóföldeken tanitassék , egyes fákat, oszlopokat, ganajrakásokat, domborodásokat és barázdákat fedezésére használni;
ha ez utóbbiak rézsut vannak az ellen’ állása felé, még azon se
gélyt is nyújtják, hogy köztök némileg fedve, az ellenséghez
lehet közeledni; ellenben ha irányok az ellen’ állásával párvo
nalú , szükséges hogy a’ csatár egyikből a’ másikba átugráljon ,
nehogy sokáig legyen az ellen’ tüzének kitéve. Helyben lődözés-

kor pedig, ahozképest, a’ mint a’ barázdák nagyobb vagy cse
kélyebb mélységüek , azokba letérdeljen , bele üljön vagy belefeküdiön.
Árkok fedezésre hasonló módon használtatnak, mint a* mély
barázdák. Ezek is csak akkor használhatók, ha helyzetök az
ellenség felé rézsut, — de még inkább ha az ellen' állásával
párvonalún van. Hogyha mélységeik négy és fél Iábnyinál na
gyobb , annálfogva oíly tetemes, hogy abban állá katona fegy
verével többé nem lőhet, szükséges hogy az árok’ oldalán a’
csatár magának illő magasságba lyukakat ásson , mellyekbe
lábaival be?e állhat ’s az által az árok’ partjain felül czélozhasson és lőhessen. Azonban töltésre mindenkor leszáll a* mély
be és helyét azalatt egy más csatár foglalja el.
Ha a’ partok nem igen meredekek , nem épen szükséges e’
lábnyom-kivájás , hanem a’ csatár ollyformán fedezhetik , mint
az árkokban. De mikor ezek vagy sulyiránt vagy rézsut a’ csatárlánczot keresztülszegik, illyenkor az ellenségnek segélyt
nvu tanak, állásunkhoz fedezetten közeledésre. Illy esetben
tehát. a’ hegynyilás vagy mélyúthoz legközelebb álló csatá
rok , magokat épen a’ szélén födve állítsák fel, ’s onnan a'
toroklat’ mélyébe vagy a’ mélyútba irányzott lövéseikkel az
ellenséget előnyomulásában tehetségig tartóztassák lel. Hason
lókép keskeny völgyek' védelmezésekor a’ cs tár ne álljon a'
mélységbe, hanem mennyire lehet, magának mindenkor magasbb á láspontot válaszszon mint az ellené; mivel felülről
lefelé, tovább és nagyobb bizonyossággal lőhet, mint alulról
felfelé; azonkül a’ löldtért, meg az ellenség’ mozgalmait is
onnan jobban átnézheti.
Dombok vagy ormokon a’ tetőre soha fel ne lépjen , hanem
alantabb annyira álljon , a’ mennyi kívántatik, ellenét czélba
foghatni, a' nélkül hogy ez őt látná.
Egyes fák , tőkéik’ kisebb vagy nagyobb terjedelme sze
rin t, különös j ó , vagy csekélyebb értékű fedezési eszközül
szolgálnak. A’ csatár a' fedezésére választott fatöke mögött,
bal könyökével a ’ fához szorulva , megáll. Lövéskor a’ fegyvert
a'fának jobb oldalára kell hozni, és támaszul a’ bal előkart
a’ fatökéhez szoritni, a’ főt pedig csak annyira, mennyi a*
czélozáshoz okvetlen szükséges, előadni, és a’ testet, meny
nyire lehet, elrejteni. Töltésre a’ legény ismét a’ fa mögé
egészen elbúvik.
Ha a ’ fatőke olly vastag , hogy egynél több csatárt is fe
dezhet, akkor az, a’ ki lő, azt a’ fennirt állásban teszi, és
fegyvere’ elsütése után helyét azonnal másnak engedi, azalatt
pedig önnön puskáját megtölti.
Erdőben a’ csatár , előmenet vagy visszavonulás alkalom
mal , sebesen egyik fától a’ másikig fusson , hogy szünetlen
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födve legyen. Ha az ellenség, kivel szemközt áll , egy fa mö
gött jól van takarva; akkor egy mást, oldalt állót, ki nincs
olly jól fedezve, vegyen czélpontul. Ha portyázás közben az
erdőben kicsiny g ^ r helyekre akad , azokat kikerülje vagy pe
dig szélök hoszszában elhúzódjon.
Cserje, bokrok, élősövények, kéve és magasan álló ga
bona nem oltalmazzák ugyan az embert az ellenség’ golyója
ellen; mindazonáltal jó eszközül szolgálnak, magát az ellenség’
szemei elöl 's e’ szerint czélvetésétől is elvonni. Az illy tárgyak’
fedezésre használatakor jó , ha a’ csatár lövés után azonnal he
lyet változtat, és a’ töltést más ponton végzi; mivel löltehetni ,
hogy ellene, a’ ki őt nem láthatja , lö\ését oda fogja irányozni,
a’ hol füstöt felszálni lát.
Gátok és földhányatok, ha az ellenség’ állásával párvonalún
vannak, különösen jó fedő vagy takaró eszközök A’ csatár azok
nak innenső lejtésökre akkép fekszik , ül vagy térdel, hogy még
a’ felső szélén ellőhessen ; azonban töltésre mindenkor annyira
leszáll, a’ mennyi tökéletes födözésére megkivántatik.
Kőfalak , erős palánkok vagy deszkázatok s. t. e. szinte jól
takarnak. Hogyha nem magasabbak négy és fél lábnál, a’ le
gény állva is ellőhet rajtuk; ellen esetben szükséges azok mögött
lábpadot felhányni vagy pedig azokba lőréseket csinálni. E* utób
bi esetben, minden töréshez, két vagy' három csatár oldalt balra
áll, és felváltva hol egyik , hol a’ másik, fegyvere’ száját lövés
okáért a’ résbe teszi. Ha az ellenség már igen közeire érkezett,
és a’ rések nincsenek
lábnál magasabban, vigyázzon a’
csatár , ne hogy valamikép az ellenség fegyverét megfogja , ’s
ennélfogva csupán a ’ torkolatot dugja a’ résbe.
Házakban , azok’ védelmezésére rendelt katonák , ketten
vagy hármanként az ablakok’ bal oszlopaihoz állnak , és onnan
akképen tüzelnek, a’ mint ez a’ vastag élőfa mögötti felállításnál
magyaráztatott.
Helységekben , mellyekbe az ellenség letelepedett , benyo
muláskor , a’ csatárok ne az utcza’ közepén járjanak, hanem a’
házsorok’ mind két oldalán kell előmenniök , és fedezésükre a'
kiálló szögleteket vagy kapuoszlopokat használni. Ha az ellen
ség az ablakokbul lő , akkor a* házsorok mellett elönyomúló
csatárok az utczán keresztül lévő házak’ ablakaira tüzeljenek.—
Ha előmenet’ következtében egy kereszt-utra jönnek , elébb a’
két úteza’ szögletén összegyűljenek ’s ott takarva azellenségreaddig löjjenek, mig az előnyomulás’ megújítására nem rendeltettek.
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Az itt érintettek elegendők az oktatónak ügyeimét a' földtér’ azon tárgyaira vezetni, mellyeket a’ csatárnak , teste’ fede
zésére az ellenség’ tüze ellen , használni kell ; azonban a’ le
génységre nézve az ebbéli oktatás , mint elején mondatott, gya
korlatilag mindig ollyan földtéren történjék , hol ahoz elegendő
alkalom vagyon.
Végre arról is kell említést tenni, hogy az oktató különösen
arra figyeljen , ne hogy a ’ csatár , lövés alkalommal magát fe
dezze , és töltéskor azt tenni elmúlaszsza, mint ezt roszul kiké
pezett katonák , részint ügyetlenségből, részint kényelmesebb
állásért tenni szokták ; hanem addig , inig tö lt, takarja magát
tökéletesen, ’s aztán ha lő , ne akadályoztassa önmagát félénk
fedezvetés által a’ czélvetésben.

52. §. Dobj e l e k , mel l y e k a’ c s a t á r l á n c z’
mo z g a l mi n á l p a r a n c s s z a v a k gya ná nt
szolgálnak.
A’ csatárláncznak némelly esetekben nagy kiterjedése mellett
a’ vezérszavak’ hangoztatása annak mozgalmai rendezésére
elegendő nem lévén , ez okbul következő dobjelek , parancs
szavak gyanánt használandók , határoztattak :
1) A’ l a s s ú i n d u l ó (közmars)előmenetnek a’ jele; erre
tehát minden csatár egyenes irányban lassanként előre menjen.
2) A’ p i h e n ő (Rast) az élőménél’ szüntetését jelenti;
azért minden csatár ezt hallván, azonnal megálljon , és a’ legkö
zelebbi földtárgy mögött fedezkedjen. Ha a’ pihenő kettős lánczczali viszavonuláskor veretik , ez akkor azt teszi, hogy az elöl
lévő láncz helyben megálljon , a’ hátul lévő pedig segélycsapat
nak rendezkedjen.
3) A’ t a k a r o d ó (Retraite) hátrálás’ vagy visszavonulás*
kezdetének a’ jele, Midőn csatárlánczczal lödözésközben veretik
a’ takarodó, annak legényei egyik a’ másik után húsz-husz lépést
hátra mennek ’s ott helyre-álnak, miről a’ 64-dik §-ben bővebb
értekezés foglaltatik. Azonban mikor a’ láncz nincs tüzelésben ,
e’ dobjelre mindenki j o b b r a át fordul, és addig az egész láncz
hátramegy , inig a ’ dobos pihenőt nem ver , erre aztán helyben
meg kell állni és az ellenség felé arczolni.
4) Az é b r e s z t ő (Tagwache) azt teszi, hogy minden csatár
az egész lánczban féljobbra fordulón , és e’ fordulás irányában
marsoljon.
5) A’ d o lg o z ó ra (Schanzstreich) kiki félbalra fordul,
’s annak irányába megy.
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6) A’ hi vó (Ruf) azt teszi, hogy az ellenséges lovasság
támadásra közeledik. E’ dobjelre a’ szuronyt rögtön fel kell
tenni , ha ez előtt még nem történt volna, és a’ legények két
vagy három láuczszemként, sebes futással , szabálytalan csoport
vagy tömegekbe összegyűlnek , hathatósabb védelmezés okáért.
E’ csoportok’ viszont lánczba feloszlatására a’ lassú induló (ordinaere Marsch) veretik.
7) A* s i e t t e t ő (Dublir-Mursch) akkor veretik, midőn
szükséges , hogy a’ csatárok állásukat elhagyják , és a’ mögöttük
kapcsolt rendbe felállított seregnek tüzelésre, vagy szúronynyal való támadásra szabad helyt csináljanak. E’ dobjelre tehát
a ’ csatárok sebesen szaladva , súlyba vett fegyverrel a’ felmarsóit seregnek mind a’ két szárnyára futamodnak , ott összegyü
lekeznek és a’ körülményekhez képest használtatnak.
8) A’ g y ű j t ő r e (Vergatterung) a’ csatárok kapcsolt
rendbe összeállnak , és a’ fősereghez, a’ mellytől kiküldettek ,
berukkolnak. E' dobjelre minden ember hátra siet, és annál a’
szakasznál, melly illő távban segély-csapatul vala felállítva ,
szinte szakaszba rendezkedik.
9) Egy k ó l ó m p (Rucker) és n é g y e g y e s ü t é s (Streich)
a* segély-csapatnak jelül szolgálnak , hogy helyben csatár-lánczba feloszoljon.
11) Egy hivó és h á r o m k e t t ő s üt és, azaz: az őrmesterek*
előhívására használt je l, azt teszi, hogy a’ csatárláncz megerősitessék. Erre nézve a’ hátul álló segélyszakasz csatárokba fel
oszlik és a’ lánczvonalba elékel (berukkol).
11) Egy h i v ó , és k é t k e t t ő s ü t é s — káplár jel — azt
jelöli, hogy a’ csatárláncz viszont gyéritessék ; még pedig nem
azok , a’ kik megerősítésre előmentek , hanem kik már régeb
ben a’ tüzbe álltak , j o b b r a át fordulnak , és hátul valamelly
alkalmas ponton segély-osztályul összeállnak.
12) A* r o h a m j e l (Sturmstreich) akkor adatik , midőn
csatárokkal az ellent valamelly előnyös állásból , például árok
ból vagy sövény mögül , szándék kikergetni. E’ jelre tehát a’
szuronyok feltétetnek , ha mégnem volnának, és a’ csatárok két
vagy három lánczszemenként rendetlen csoportokba összegyűl
nek , és ujdoni rohamjelre az ellenségnek hevesen neki rohannak.
Gyakorlat-téren a’ tüzelés’ kezdete időszakát egy kettős
ütéssel, a’ tűz szüntetést pedig a’ szüntető’ (Abschlag) második
részével, tudniillik kettős kolompokkal (Rucker) kell hírül adni.
Ellenség előtt vagy hadi gyakorlatoknál rendszerint az ellenség’
felállásából következtető , mivel minden csatár csak akkor es
addig lődöz, mig ellenét némi hihetőséggel találhatja.
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E’ fennirt dobjelek’ jelentőségét minden katonának tudnia
kell, és miután azok parancsszó gyanánt szolgálnak , tehát értésire kell adni , hogy azokat kemény büntetés alatt, serényen
és pontosan teljesiten? köteles.

Második Szakasz.
Egyes lánczszemek’ oktatása.
63. 8. Á l t a l á n o s h a t á r o z á s o k a' l á n c z s z e i ne k ’ á l l á s a i r a n é z v e .

*

Jelen főrész’ kezdetén már mondatott, hogy csatározásnál
három három , ugyanazon egy taghoz tartozó emberek 1 á n c zs z e m n e k neveztetnek.
Mindegyik lánczszemben az első sorbeli ember a’ közepébe
ál l , jobbra tőle három lépésre áll a’ második sorbeli, és balra
szinte három lépésre a' harmadik sorbeli katona.
Közönségesen egyik lánczszem a’ másiktól 12 lépés távolra
álljon. Annálfogva az egyik lánczszemnek első sorbeli embere,
a’ mellette lévő szemnek szinte első sorbeli emberétől 18 lépés
távolban fog állani.
E’ megszabott táv* megtartásáról és a' mellette lévő lánczszemmel összeköttetésben maradásáról, mindenik láncz-szemben
az első sorbeli ember felelős , ő tehát a ’ lánczszem’ vezetőjének
tekinthető. Ellenben a' második és harmadik sorbeli embereket
csak oda kell útasitani, hogy erre igazodjanak és mindig köze
lében maradjanak. A’ melly lánczszemben felvezető (freiter)
v a n , úgy ő feltétlen a’ lánczszem’ vezetője, és ezért állása is a*
közepén legyen.
Azonban az itt meghatározott távot egyik lánczszemtől a’
másikig, mint nem különben a' közöket a’ lánczszem’ legényei
közt , nem kell épen változatlanoknak tekinteni , sőt inkább
azok a’ föld* bélyegeihez képest sok módosításnak vannak alá
vetne. Ha például az egy lánczszemhez tartozó három legények
magokat, szorosan egymás mellett állva , valamelly tárgy után
takarózhatják , akkor ezt el ne mulaszszák tenni, csupán ez okbul , hogy rendszerint egy mástól 3 lépést távol kell lenniök.
Hasonlóképen a’ lánczszeinek sem tartoznak a’ mellettük állóktul
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rendelt közt pontosan tartani, ha néhány lépésre elől oldalt vagy
hátul alkalmuk akad fedezésre.
E’ szerint tehát a’ csatárlánczra nézve szabályzóit távok ,
csak annyiban kötelezők, hogy nálok nélkül a’ csatárláncz
összefüggése hiányoznék , és ennek következéséül lehetlen vol
na azt rendesen és bizonyos irányba fordítani.
Némely esetekben , mikor p. o. csak az forog fen, hogy egy
tágas földtér átszáguldoztassék , a’ csatárok és lánczszemek már
feloszlatáskor nagyobb távköz vevésre parancsoltainak, még
pedig a’ lánczszem’ emberei egymásközt 6 lépésre , egyik lánczszem a’ másiktól pedig 24 lépésre; az által a’ láncznak kétszer
annyi kiterjedése van , mint közönséges alakuláskor, annálfogva
hasonló számú csatárral nagyobb tért átszáguldozhatni.
A’ láncznak illyetén kiterjedett alakítása előtt a’ legény
séget előre értesíteni kell arró l, hogy az első sorbeli ember
egyúttal 36 lépésre, a’ második és harmadik sorbeliek pedig
egymástól 6 lépésre távol álljanak fel. Másfelől pedig némellykor
szükségessé válhat, a’ csatárok’ sűrűbb fellálitása , mint p. o.
egy kőfal vagy sövény’ védelmezésére; illy esetben a’ tagok’
(rolták)emberei egymáshoz egy vagy két lépésre , a' lánczsze
mek pedig egyik a’ másiktól két vagy három lépésre megállhal
nak , mi által az első sor* emberei 4—7 lépésre közelitnek egy
máshoz.

í

64. §. A’ c s a t á r o k1 k ö l c s ö n s e g é l y e z é s ü k ,
’s k ü l ö n ö s e n a z e g y l á n c z s z e in be t a r t o z ó k é.
Általában minden csatárok, de különösen azok , a’ kik
ugyanazon egy lánczszemhez tartoznak , kötelesek minden alka
lomnál egymást kölcsönösen segíteni; azaz; fedezésökre a’ t a
lálható földtárgyakat közösen használni, egymást veszélyben
elszántsággal segíteni, soha egymástól annyira el nem távozni ,
hogy valamelyik közülök magára hagyatva legyen és bajtársai
segélyköréböl kiessen.
Ha a’ lánczszem’ egyik embere megsebesítetik és igy további küzdelemre képtelenné válik, két ép legények egymást
hasonló módra segítsék , mint azelőtt hármaslag : ha pedig két
ember hiányozna , ekkor a’ hátramaradott a’ mellette való láncz
szemhez csalatkozik.
Tüzelésnél alapelvül szolgáljon,hogy a’ három, egy láncz
szemhez tartozó legények , soha egyszerre fegyvereiket el ne
süssék hanem mindenkor, legalább egy legény, lökészülten
megmaradjon , hogy a’ töltéssel foglalatoskodó bajtársait ótalmazhass a. Az , hogy a’ csatár csak akkor löjjon , ha találásra
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számolhat , már íenebb mondatott. Egyébiránt czélzásnál főleg
az ellen’ tisztjeit, nem külömben a ’ legmerészebb csatárait és a’
lötávban álló osztályit válassza czélpontul. Ellenséges álgyukhoz
közeledéskor , azokra , ahozképest a’ mint mozdulóban vannak
vagy helytt állnak , első esetben a' lovakra , második esetben
pedig a’tüzérek vagy pattantyúsokra alkalmazza lövéseit.
Mikor a’ láncz h e l y b e n t üzel , minden lánczszem’ legénye*
a’ fedezésökre választott helyükön , felváltva lőnek. Rendszerint
az első sorbeli ember kezdi meg a’ tüzelést, utána lő a ’ második,
’s ezután a ’ harmadik sorbeli.
Tüzelésnél, előmenet közben, az első sorbeli legény lőkész
(Kertig) fegyverrel miutegy 10—12 lépést előre sie t, valamelly
tárgy mögött fedezkedik , és lövését sikeresen alkalmazni igyek
szik. A’ más két legény lassan követi, és ha az első sorbeli em
berrel egy irányba érkeztek , elébb a’ második — ’s ezután
a’ harmadik sorbeli ember ujdonnan \alami 10 vagy 12 lépést
előre siet; ’s előmenet közben ez folyvást így történik.
Ha az előmenet megállitatik , akkor mindenik lánczszem
azon pontra igyekszik helyezkedni, mellyen az ellenséghez
legközelebbi ember áll.
V i s s z a v o n u l á s k o r i tüzelésnél az első sorbeli ember lő,
’s aztán sebesen mintegy 20 lépésre a’ láncz után siet, ott vala
melly tárgy mögött takarva megáll, fegyverét megtölti, és elől
lévő pajtásait várja. Miután eme legény, felállítása’ helyét elérte,
azonnal a’ második sorbeli ember lő , és szinte a’ hátramenethez
visszafut, ’s végre miután ez is megállakodott, a’ harmadik sor
beli ember tüzel, és a ’ más kettöhez siet, mi által mind a’ három
egy-egy lánczszembe tartozó emberek ismét e g y e s ü l v e
vannak.
Ezen váltva tüzelés, hátramenés, és viszonti egyesülés
mindegyik lánczszemben , a’ visszavonulás’ folyamatában min
dig ismételteik.
Ha a’ hátrálás (retirálás) megszüntetik , akkor mindegyik
lánczszeniből az ellenséghez legközelebbi ember álláspontján
mozdulatlan marad , és a’ hátul levők ezzel egy irányba előre
mennek.
Tüzelésnél o l da 1m e n et közben, mindenik lánczszemnél
előbb az első — azután a’ második — ’s végre a harmadik sorbeli ember, egy pár lépést előre ’s oldalt kilép, fegyverét elsüti
cs helyére visszatér.
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A' lánczszemek’ oktatása , mindenféle földtéren alkalmazá
suk és tüzelés közbeni kölcsönös segitségökre , igen érdekes , te
hát a' katonának lehetségig eszére adassék ; annálfogva minden
lánczszemmel külön-külön , vagy legfeljebb kettővel vagy há
rommal együtt történjék ; mert később nagyobb osztályok’ csatárlánczba feloszlásánál, nem lehet többé a’ részletes oktatással
vesződni.
Utoljára arról is kell említést tenni, hogy a’ csatárok’ viselet
módja egyes lovasok elleni védelmezéskor, e’ szabályzat* harma
dik főrészében , t. i. szuronyvivásnál fog tanitatni, azért erre
nézve oda hivatkozunk.

Harmadik Szakasz.
Egy kapcsolt osztálynak csatár-lánczba feloszlatása, és
avvali mozgalmakról.
Nem elébb , csak miután a* katona a’ csatározásnál használhatás végett, egyenként és egyes lánczszemekbeni oktatásban is
elegendőn előhaladt, következik az egész osztályok’ feloszlatása
egy csatár-lánczba.
Ennek pedig vagy h e l y b e n vagy elő f el é lehet meg
történni , ahozképest, a’ mint a* feloszlatandó osztály már azon
a* vonalon ál l , mellyen a* csatárláncznak alakulnia kell, vagy
pedig egy hátalsó állásból kell még arra előmennie. A’ feloszlás
mind a’ két esetben jobbra , balra , vagy bármelly középső tagra
történhetik.
Az időpont’ választása a’ csatárláncz-feloszlatásra a* körül
ményektől függ; de rendszerint az ellenséges tűznek golyóvi
telén (lőhatásán) kívül eszközöltessék. Egy osztályt igen korán
csatárlánczba , kivált nyílt téren , és mielőtt az ellen’ állása
ismeretes , feloszlatni, hasztalan és czélszerütlen. Illy esetben az
előforduló csatározásra rendelt osztály , kapcsolt rendben elő
megy , és az ellenség’ felkeresésére ’s állása’ kikémlelésére egyes
emberek, 100— lőO lépésnyire, előre és oldalt kiküldetnek.
Mihelyt ezek az ellenre akadnak , azonnal jelentést tesznek , cs
az osztály-parancsnok a ’ csatárláucz’ alakítását a’ földtér’ minémüségének és az ellen’ állásának megfelelő módra rendeli. Szö
vevényes tájon , erdőben, magas vetésben’stb. a’ csatárlánczba
feloszlatás megtörténhetik , még minekelőtte az ellenség’ állása

—

159

—

kivizsgáltatott volna ; azonban illy esetekben nem harci-alaku
lásnak , hanem csupán eszköznek tekinthető az elegy földtér
kivizsgálására.
Ellenben egy osztálynak csatárokba feloszlatásával elkésni,
azért igen káros, mivel a’ feloszlatás illy esetben alkalmasint
az ellenség' tüzében ’s annálfogva nagy vesztességgel és a'
láncz’ lehető leggyorsabb elhirtelenkedésével történik , mi által
a’ rend veszélyeztetik , ’s a’ legénység , felhevülés miatt, nyugott és helyes czélvetésre alkalmatlan.
A’ csatározásra kirendelt parancsnokot illeti tehát a’ gond ,
helyes időpontot választani a’ feloszlatásra , t. i. czélt és körül
ményeket tekintetbe véve.

65. §. A’ l á n c z n a k h e l y b e n a l a k í t á s a é s
tüzelése.
A'láncznak h e l y b e n alakítása, mint fenebb mondatott,
azon esetben történik , midőn a’ feloszlatandó szakasz már is
azon vonalon ál l , mellyen a’ csatárokat felállitni szándékba va
gyon , p. o. ároknál , sövény mögött, erdőszélen ’stb. vagy pedíg egy visszavonuló láncz’ felvételére és felváltására.
A’ lánczot helyben jobbra alakítni a’ parancsnok értesít;
r Lánczot jo b b ra ! u (Die Kette rechts formirt!)
Ez értesítésre, még pedig az utolsó, élesen kiejtendő „jobbra!u (formirt!) szóra a’ legénység most és később minden lánczba
feloszlatásnál, fegyverét súlyba veszi. A’ következő vezérszóra
„fél- jobb ! sebesen in-dul j !u (Halb rechts ! Marsch — Marsch!)
a' szárnyas tagot és mellette levő első sorbeli altisztet kivéve,
az egész szakasz f é l j o b b r a fordul, sebes lépésbe kiindul cs
következő módra lánczba eloszlik.
A’ bal szárnyi második tagnak első sorbeli legénye kiindul
takor lépéseit számlálni kezdi, ezek’ tizennyolczadikára bal
kezével az előtte való embernek töltére vagy borjújára egyet
üt, annak jeléül, hogy már ő megszerezte magának a’ megki>ántató távot, ’s egyúttal f é l b a l r a fordulással az eredeti arczba visszafordul.
Mihelyt a’harmadik tagnak embere a’ töltérén avvagy
borjúján való csapást megérezte, ő is 18 lépést számlál ’s azok
lejárta után előemberének ugyanazon jelt adja ’s balra arczol.
Ezt követik egy más után valamennyi az első sorban álló le
gények , mi által egymástól 18 lépés közökre jönnek. A’ má
sodik és harmadik sor' emberei oldalmars közben az első sorbélihez kapcsolódnak. Mihelyt azonban ez megáll és arcxba

160
fordul, ok is azt teszik ’s nyomban utána a' tagállásból a ’ lánczszemíclc állásba helyezkednek; tudniillik a’ második sor’ le
génye az első sorbeli mellé 3 lépést balra lép , és mind hárman
a’ fegyvert, csatározásra előirt helyzetbe veszik.
A’ bal szárnyas tag, melly meg sem mozdult, mindjárt
mihelyt a’ mellette lévő tag eléggé eltávozott lánczszemféle
állásba átmegy.
A’ szakasznak jobb szárnyán az első sorba sorozott altiszt
igazgatja az utána menő oszló félben levő rendcsapatot, még pe
dig vagy az eredeti arczvonal hosszában , vagy pedig valamelly
földtárgy szerint, melly a’ láncz’ fellálitására választatott, p. o.
egy árok , erdőszél ’stb. után.
A’ harmadik sorba beosztott altisztek a’ sorsmars kezdeténél
helyökből azonnal jobbra oldalt húzódnak és felvigyáznak , hogy
a’ láncszemek mikép állnak meg egyik a’ másik után , és hogy
megtartják-e az előirt távközöket?
A’ láncz’ alakítása után az első sorbeli altisztek nehány
lépésre a’ szárnyas láncszemek mögött megállnak , a’ harmadik
sorbeliek pedig a’ láncz megett akkép foglalnak állást, hogy
azt jól átláthassák ’s következőleg annak minden szemét szemügyre vehessék , és továbbá arról is gondoskodnak , hogy min
den katona a’ mellette lévő földtárgyakat födözésére használja.
A’ szakaszvezérlő álláshelyét, jónak látása szerint, ott vá
lasztja, honnan az egész láncz' mozgalmait legjobban átnézheti
és igazgathatja.
A’ láncznak balra alakitása e’ vezérszóra :
„Lánczol b a l r a ! f é l- b a l! sebesen in-duij !“ (Die Kette
links formirt! Halb-links ! Marsch-Marsch !) ellenkező oldalra
történik meg.
A’ láncznak egy középső tagra alakitása , tudniillik jobb és
balra , akkor rendeltetik , mikor a’ lánczot a’ szakasz’ állásának
mind a’ két oldalára kiterjeszteni kivántatik. Ahozképest a ’
mint e ’ kiterjesztésnek mind a’ két oldalra egyenlőn , vagy pe
dig az egyikre többé , másikra kevesebbé kell történni, a’ fel
oszlatásnak kezdpontjául is vagya’ középső , vagy egy más tag
határoztatik. Ha például a’ szakasz 11 vagy 12 tagból álló
és a’ láncz’ kiterjedése mind a' két oldalra egyenlőn megkivántatik , akkor feloszlatásnak kezdpontjául első számnál feltétlenül
a hatodik tagot , második számnál pedig tetszés szerint a hato
dikat vagy a hetediket kell megjelölni. Ellenben a’ láncznak
inkább jobb mint balra kiterjesztésére, feloszlatás’ kezdpontjául
a’ bal szárny’ harmadik vagy negyedik tagja >álasztassék ;
mellyel azonban még eloszlatás előtt a szakaszvezérlő jelölje
meg. Ez meglővén parancsoltatik:

„Lánczot a’ k ö zé p-röl! f é l - j o b b , fél-bal !;í (Die Kette
rechts und links formirt! Halb rechts! Halblinks!) Erre a’
szakaszvezérlő által kijelölt tag mozdulatlan állva, marad., a’
jobbra állók f é l j o b b r a , a’ balra állók f é l b a l r a fordulnak, és
az ezt közvetlen követő «Sebesen in-dulj !w (Marsch—Marsch !)
vezérszóra lánczba oszladoznak.
Az altisztek’ álláshelyök itt is szinte a z , melly a’ láncznak
jobbra vagy balra alakításánál.
Mihelyt a’ csatárláncz — bár jobbra , balra vagy akármelly
középső tagra — tökéletesen alakult, mindjárt egy középső
lánczszem irányul választassák, melly után a’ többiek előkerülő
mozgalmaknál igazodást és irányzatot vesznek. Ezen iránylánczszem* felügyelésére és czélszerü vezetgetésére mindenkor
egy harmadik sorbeli altiszt rendeltetik , a’ ki e’ mögött nehány
lépésre megáll ’s mozgalmait onnan igazgatja ; azalatt a’ többi
altisztek fáradhatlan szorgalommal mindig odasietnek, a' hol
jeienlétök szükséges. Kötelességük , a ’ mint mondatott, minden
egyes katonának a’ legalkalmasabb álláspontokat megmutatni,
az ellen’ mozgalmait és szándékait folyvást szemben tartani,
azokra nézve gyors intézkedéseket tenni ’stb. Hasonlóul a’ dob
jelekre, mellyeket a’ vezérlő parancsok gyanánt adat, szüntelen
figyelmezui és azoknak tüstént végbe-vitelére ügyelni ’s végré
azokkal szigorúan bánni , a’ kik a' lánczból ki akarnának lépni.
Ha a’ láncz tüzel, akkor a’ három , egy lánczszemhez tar
tozó legények hasonlóképen cselekesznek, mint a’ 64-dik §-ben
tanitatott, mellékembereik' tüzelésére tekintet nélkül. Az altisz
tek nem tüzelnek, kivéve, ha alkalmok akad egy ellenséges
főtiszt’ lelövésére, vagy pedig saját védelmezésökre; sőt inkább
arra vigyázzanak , hogy a ’ csatárok fegyvereiket nyugalommal
hozzák czélvetésbe , ne hamarkod ;anak , és távol tárgyakra ne
lőjenek , tehát a' lőszert lehetőképen kímélhessék.
Azon esetekben, midőn megkivántatnék , hogy a’ csatárok
vagy lánczszemek, a’ szokottnál nagyobb vagy kisebb távban
lánczba alakuljanak , azt mindenkor különösen meg kell a’ le
génységnek parancsolni. Tudniillik , a’ szakaszvezérlő, mielőtt
„Sebesen in-dtilj !“ (Marsch—Marsch!) vezényelne, ez értesí
tést előre bocsátja :
„Első sorbeli legénység 36, a ’ lánczszembeli pedig 6 lépés
nyire nyitódj!*4 (Maenner des ersten Gliedes auf 36, Maenner der
Kettenglieder auf 6 Schritt öffnet euch!) vagy.* „Első sorbeli
legénység 6 , a’ lánczszembeli pedig 2 lépésnyire nyitódj !u
(Maenner des ersten Gliedes auf 6 , Maenner der Kettenglieder
auf 2 Schritt öffnet euch !) ’stb.
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66. §.

AMáncz*

előre alakítása,
1 ő d ö z é s.

és v e l e

A’ láncz’ e l ő r e alakítása leggyakrabban kerül elő, mivel
a* feloszlandő osztagok vagy osztályok már is feloszlatás' helyén
állnak és rendszerint egy hátulsó állásból küldetnek oda.
A’ feloszlatásra rendelt szakasz, kapcsolva és sebes lépés
ben egész mintegy 16 lépésre azon vonalhoz marsol, a’ mellyen
a' csatárláncznak meg kell ülepedni; mire a' feloszlatás a’ körül
ményekhez képest jobbra, balra, vagy jobbra és balra, tudniillik
egy középső tagra történik.
A* láncznak e l ő r e - j ó b b r a alakítására parancsoltatik :
„Lánczot jobbra elé! sebesen in-diilj!u (Die Kette rechts
vorwaerts formirt! Marsch-Marsch!) Erre a’ bal szárnyastag és
az első rend’ altisztje egyenesen előre mennek. Valamennyi
többi tagok pedig marsközben annyira jobbra húzódnak, hogy az
első sor’ emberei egymástól 18 lépést távol legyenek, melly tá
volt itt nem mérhetvén meg lépéssel, mint helyből feloszlatáskor,
az első sor’ emberei szemmértékére van bízva. Mihelyt a’ tagok
elegendőkép eloszoltak és a’ felállításokra választott, a hol lehet
földtárgyak által kitűzött vonalt elérték , mindjárt p i h e n ő
(Rast) veretik, vagy pedig „Állj !“ (Halt!) parancsoltatik, mire
a ’ szárnyastag nyomban, a’ többiek pedig ahozképest, a’ mint
avval egy vonalba jönnek, vagy pedig fedezésökre egy alkal
matos földtárgyhoz érkeztek , megállnak , és késedelem nélkül
lánczszemléle állásba helyezkednek.
Az altisztek azon helyeket foglalják e l , mellyekre a' csatárláncz' helyből alakításánál utasitattak.
A’ lánczot e l ő r e - b a l r a alakítói vezéreltetik :
„Lánczot balra elé! sebesen in - d u lj! u (Die Kette links vor
waerts formirt! Marsch — Marsch!) mire minden az ellenkező
oldalra történik :
Végre ha a' lánczot a' szakasznak valainelly középső tag
jára alakítani kívántatik : a’ parancsnok az illető tagot eleve ki
jelölje, aztán a' parancsra ;
„Lánczot a’ középről elé! sebesen in-d(i(j!tf (Die Kette
links und rechts formirt! Marsch! Marsch !) a’ kijelölt tag egye
nesen előre megy, az ettől jobbra állók pedig ismert módon
j o b b r a , a’ balra állók b a l r a lánczba eloszolnak.
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A’ feloszlás* könnyebbitéséül sikeres leend, ha a’ szakaszvezérlő a’ szárnyakon lévő altiszteknek azon pontokat megje
gyezi • a’ mellyekre a’ láncz’ szárnyainak jönni kell, hogy
mindjárt abba az irányba húzódhassanak.
A’ mi pedig az altisztek’ álláshelyüket és kötelességöket,
úgymint a’ láncz’ kifejtése után egy irány-lánczszem’ választá
s á t, mint nem különben a’ tüzelésnél való viseletöket illeti:
ugyanazon szabálvok vagy rendeleteket, roellyek a’ láncznak
helyből alakításánál alapítanak , teljesen megtartandók.
A’ feloszlás rendszerint sebesebben ne történjék , mint
sebeslépésben. E’ lépés neme , ha különben a láncz’ alakitása
idejében rendeltetett, meg fog felelni, és azonkül azon haszonnal b ír , hogy a’ legény el nem fárad ’s meg sem hévül erősen ,
annálfogva a’ csatározásra alkalmazáshoz teljes ereje’ birtokában
megmarad , és a* helyes czélzásboz megkívántaid nyugodalmat
megtartja.

67. §. A’ l d n c z c z a l e l ö r e - h á t r a és ol da 1ti
m o z g á s ’s l ö d ö z é s .
Midőn
egycsatárlánci egyenesen e l ő r e , vagy
h á t r a marsol, menete közt mindig a’ közép, azaz: iránylánczszem után igazodik.
A’ láncz’ közepének , tehát az irányszemnek is , kissé elé
kell nyomulni, a’ szárnyaknak pedig hátra szegülni, hogy az
ellenség ezeket, mint leggyöngébb pontokat, ne olly könnyen
vehesse körül és támadhassa meg.
E l ő r e indulás’ jeléül a’ l a s s ú i n d u l ó veretik , vagy
dobos hiányában a’ szakaszvezérlő által „in-dalj !“ (M.irsch !)
parancsoltatik. Erre az egész láncz egyideüleg lassú lépésben
előre megy, és minden lánczszem az irányszem után igazodik,
nem különben a’ távolságot is azon oldal felé, mennyire lehet,
megtartani igyekszik.
Hogy a* csatárláncz valamelly az arcz előtt levő, fedezésre
alkalmatos, és az ellenségtől még el nem foglalt földtárgyat
mennél gyorsabban elérje; az irányszemet és ahoz legközelebbi
lánczszemeket utasítni kell, hogy az illy takaró tárgy felé sebe
sen előmenjenek , mire a’ többi lánczszemek is , kiknek köte
lességük folyvást az irányszem utón igazodni, hasonlót tenni
kénytelenek.
Vegyes, szabad kilátást gátoló téren , a’ lánczszem-vezetőknek fő gondjuk legyen , az irányszemmel szakadatlan össze
köttetésben maradni, nehogy elválások támadjanak a’ láncz-

bán. Ha egyes láncszemek előmenet közben ally foldtárgyakra
-bukkannak, mellyeken keresztül nem mehetnek , akkor azokat
körül kell járni, és ezután az irányszemmel való oszszekottetést
legott helyre állítni igyekezzenek. Hasonló módra erdőkben az
előkerülő gyérhelyeket körüljárják , nehogy ok nélkül magokat
az ellen’ tüzének kitegyék.
A’ lődöző láncz, előnyomuláskor , általában szinte így vi
seltetik , csakhogy ezen felül minden lánczszem’ emberei a’ 64ik §-ben foglalt rendeleteket, a’ kölcsönös védelemre nézve»
megtartani kötelesek.
Az előnyomulás’ szüntetésére p i h e n ő (Rast),veretik, vagy
pedig dobos* hiányában a’ szakaszvezérlő által „Állj !a (Halt í)
parancsoltatik , mire a’ láncz azonnal megáll és a* csatárok le
hetőkép fedezkedni igyekeznek.
Viszszavonulás’ jeléül t a k a r o d ó (Retraite) doboltatik ,
vagy „Jobbra-at !tf (Rechts—um !) parancsoltatik. Ha a’ láncz
nem tüzel, vagy a’ lődözés dobjel által épen megszűntetett, úgy
a’ takarodó jelre az egész láncz egyszerre jobbra-át fordul és
hátramenet közben az irányszem utón igazodásra ’stb. nézve »
hasonló módon viseltetik, miként az előre menetnél. Annálfogva
olly esetekben, ha a’ viszszavonuló lánczczal, p. o. egy hátul
levő, takarás- vagy födésre alkalmas, földtárgyat sebesen elé
retni van szándékban, nem kell egyéb, csak az irányszemnek ’s
ahoz legközelebbi lánczszemeknek értésökre adni, hogy sebesen
oda fussanak ; mivel a’ többi lánczszemek is az igazodás - meg*
tartási kötelességüknél fogva hasonlót tenni kénytelenek.
A’ láncznak illy sebes , egykorú hátra sietése akkor válhat
szükségessé, midőn elegytérben visszavonulás alkalommal, a ’
láncz rögtön egészen nyílt, semmi födözést sem nyújtó helyekre
akad. Ilíyenkor jó lesz a' lődözést, ha lehet, egészen megszün
tetni , és az egész lánczczal mennél hamarább egy hátrább ta
láltató, védelem nyújtó állásba futni; mivel czélszerütlen volna,
nyílt téren ok néikül sokáig állani, és a’ födött állásban levő
ellennel lőfegyverrel viaskodni.
Ha a’ visszavonulás t ü z e l é s k ö z b e n rendeltetik, annak
t a k a r o d ó (Zapfenstreich) jelére, nem az egész láncz fordul
egyszerre jo bbra-át, hanem a’ lánczszem* emberei, egyik »’
másik után , a* 46-dik §-ben foglalt tanítás szerint, egyenként
mintegy 20 lépésre hátra mennek , ott lánczszembe egyesülnek,
és azután a’ hátra vonulást viszont elkezdik. Azon pontok’ meg
jegyzésére , mellyeken a’ lánczszemek vonalba egyesülnek —
azaz újra felállnak — mindenkor az irányszem mögötti altiszt
és a* szárny után állók elébb hátra siessenek és a’ felállítással
egyalaku, a’ láncztól körülbelől 20 lépésre eső pontot válaszszanak.
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Ha a' láncz körívben van felállítva, akkor a ’ visszavonulás
ne küzponlosulva eszközöltessék , hanem a’ csatárok egyenesen
hátra menjenek , azaz : a’ körszeletre függőlegesen eső irányba.
Mikor visszavonulás közben p i h e n ő veretik, vagy
parancsoltatik, az egész láncz a' legelöl lévő, t. i. az ellenséghez
legközelebbi csatárvonalon alakul, és kiki mennél hamarább
fedezkedni igyekszik.
A’ visszavonulásnak e’ fennirl módja csak ollyankor alkal
maztassák , midőn az ellenség nem hevesen nyomul elő ; ellen
esetben a’ visszavonulás kettős lánczczal, miről a’ 76-dik czikkben bővebb értekezés foglaltatik , sokkal ioganatosabb, annálfogva különösen ajánlandó.
Jobbra oldalmenethez az é b r e s z t ő (Tagwache), balra
oldalmenethez pedig a’ d o l g o z ó (Schanzstreich) doboltatik ,
vagy dobos hiányában első esetben „féljobb !**, másodikban
„félbal!“ parancsoltatik. Erre a’ csatáriam // minden legénye
„féljobbra“ (halbrechts) vagy „félbalra“ (halblinks) fordul, e’
fordulat irányában tovább marsol, és az előtte menő embertől»
távolság megtartásra figyelmez.
Valamint az oldalmars’ irányzata, úgy annak sebesebb vagy
lassúbb eszközlése is, a’ fején (elején) menő láncz-szemtől t é 
tetik, a’ mellyel ismét az ott lévő altiszt, a’ földtér’ és körül
mények’ minemüségéhez képest vezetget.
Oldalmenet közbeni lődözéskor, minden lánczszem’ legényei
a’ 64-dik §-nek utasitása szerint cselekszenek.
P i h e n ő (Rast) dobjelre, vagy ^ Állj !“ parancsra az egész
láncz megáll, és kiki az eredeti arezba fordul vissza.
6?. §. A ’ l á n c z ’ s z á r n y a i n a k
hátra-vétele.

előre-vagy

Olly esetekben , midőn az egész lánczczal, vagy annak
egy részével, rézsut vonalba kell letelepedni, m nt például
valamelly — az arcz előtt vagy utána rézsut irányban lé\ő —
ked\ezö földtárgyat elérni, az ellenség’ oldalait fenyegetni, állá
sát túlszárnyalni s. t. e., a’ vezérlő az illető szárny.’ előre- vagy
hátra verését parancsolja. Minthogy pedig e’ mozgalom, a’ dob
jelek’ sokszorozásának elkeiülése \é gett, a‘ vezérlő szóbeli ér
tesítésére történik , abból következik, hogy annak kivitele is
főleg a’ láncz után helyezett tisztek’ ügyes vezetésétől lügg;
ezek tehát e’ mellett különös munkássággal eljárjanak, és a’
lánczszemeket a* czélnak megfelelő módon igazgassák.
Ha pékéül az egész láncznak arczirányát b a l r a változtatni
kivántatnék, azaz : a’ jobb szárny’ előreszegülése volna szüksé
ges , akkor a’ jobb szárny’ előre-szegülm rendeltetik, és arra e*
i
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szárny’ Iánczszeme , valamint a’ többi is egyik a’ másik után ,
— a’ bal szárnyéit kivéve, melly e’ kanyarodásnak mintegy töemberül szolgál — addig előre és kissé balra mozdulnak, mig
az egész láncz az ujdon választolt rézsut állásvonalt el nem érte,
mire p i h e n ő (Rast) veretik, annak jeléül, hogy a’ jobb szárny
előmenetelét tovább ne folytassa; ha pedig e’ vonal valamelly
földtárgy szerint meg van határozva , ahoz érkezésekor , ott
minden lánczszem letelepedik.
Szükséges, hogy a’ lánczszemek már mozgalom közben
rézsut (félszeg) állást vegyenek , a’ távolságot a* sarkpont felé
megtartsák és a’ kanyarodó szárny felé folyvást igazodva marad
janak ; mire fökép a’ láncz után lévő tisztek , kiken (mint mon
datott) az egésznek igazgatása á l l, szakadatlan ügyeljenek.
A’ láncz’ jobb szárnyának hátra vételére, ahoz való érte
sítés után e’ szárny’ lánczszemei ’s utána lassan lassan a’ töb
biek is — a’ bal szárnyiét kivéve , melly e’ hátra kanyarodás
nak sarkpontját képezi — addig hátra és befelé húzódnak, mig
az egész láncz a’ szándéklott félszeg (rézsut) állásba nem érke
zett ; mire ha az uj állásvonal valamelly földtárgy által kitűzve
nincs , p i h e n ő (Rast) veretik.
Hasonló módon történhetik az egész láncznak az iránysze
men vagy akármelly más középsőn kanyarodása , melly esetben
aztán az egyik rész a’ fennirt magyarázat szerint előre , más
része pedig hátra megy.
Végre ha a’ láncznak csupán egy részét kellene e l ő r e
vagy h á t r a venni, akkor elébb egyik lánczszemet kanyaro
dás’ sarkpontjául kell jegyezni, ’s azután a’ láncznak illető
része e’ mozgalmat ollyformán végzi, mint az egész láncz’ irányváltozásánál tanitatott.
Meg kell még jegyezni, hogy ha a’ szárny’ előre vagy hátra
kanyarodása lődözés közben rendeltetik , az illető szárny’ legé
nyei , tüzelés végett előbbre, lövés után pedig háirább menje
nek , ahozképest, a’ mint a’ lánczszem közelebb vagy távolabb
áll a' sarkponthoz.

69. §. S z o r o s s á g o n át kel és hal adva és *
hátrálva.
Midőn egy csatár-láncznak , valamelly arcz előtt levő és az
ellenségtől elhagyatott szorosságon, mint egy hidon , keskeny
gáton ’s t. e. kell áthaladni, és azon túl ismét kifejlődni: akkor
az irányszem a’ szorosság felé jgazitatik , melly oda érkezvén a ’

szorosságon gyorsan keresztül halad és azután lassan egy enesen
előre megy. Az irányszem után következnek a’ hozza jobb és
bal felől legküzelebbiek , 's e’ szerint egyik a’ másik után vala
mennyi Iánczszemek. Túl érkezvén , sugárként jobbra és balra
terjeszkednek , és az irányszem után azonnal igazodást és táv
közt vesznek.
Ha egy csatárláncz , h á t r á l á s k o r valami szorosságra
akad , aboz közeledvén a’ láncznak mind a* két szárnyait hátra
kell szegni ú g y , hogy a’ hátul lévő, átjárhatlan akadályra tá
maszkodjanak, annálfogva az egész láncz a’ szorosság előtt egy
félkört képezzen. E’ félkör állásból a’ visszavonulás az említett
módon folytattatik , és arányszerüleg, a’ mint ez által a’ félkör
kisebbedik , mind a* két oldalról a szárnylánczszemek elsza
kadnak , a’ szorosságon átsietnek, és azon túl vagy újjonan
mind a' két oldalra fejlődnek , vagy pedig kapcsolt rendbe
összeállnak. Hogy ez elszakadást és hátrasietést a ’ szárny-lánczszemek rendesen végezzék , arra a’ szárnyakon levő altisztek
vigyáznak , 's e’ hátrálás neme addig folytattatik , míg az egész
láncz a’ szorosságon túl nem ment.
Az előhaladás közbeni átmenet tehát egy szoroson , abban
különbözik a’ hátrálás közbenitől, hogy első esetben a’ közepe
előlmegy és a’ szárnyak követik , utóbbiban pedig a’ szárnyak
kezdik és a’ közepe következik.
Efféle szorosságon átkelést sokszor kell gyakorolni, mivel
gyakran előkerül, és ha a’ legények járatlanok benne, igen
könnyen rendetlenség támadhat.

70* §. S z u r o n y n y a 1 i m e g t á m a d á s *
Midőn ellenséges csatárokat, valamelly kedvező állások
ból , például árok , erdőszél, sövény mögül ’s t. e. kellene
kikergetni, az rendszerint tűzfegyverek által nem eszközölhető,
mivel a’ lövés, egy fedező tárgyak mögött álló ellennek, ke
veset árt. Illy esetben tehát az ellent szuronynyal kell meg
támadni.
Éhez legelébb az ellenség* állásának azon pontjait kell ki
keresni, és megjegyezni, mellyeken a’ megtámadás legkönnyeb
ben sikerülhet. E’ pontok’ mindegyikére nehány lánczszem
irányoztatik , niellyek az első r o h a m j e l r e (Sturmstreich)
szabálytalan csoportokba öszszehúzódnak és szuronyt tűznek ,
ha már azelőtt meg nem történt \olna. A’ körülmény ektől függ,
hogy a’ megtámadás az ellenség' állásának csak egyik pontira
irányoxtassék-e , vagy pedig többre; de minden esetre a' roha-
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mot úgy kell elintézni, hogy a* csatárok o tt, hol elényomulnak,
az ellenségiénél nagyobb számmal legyenek. Az előnyomulás
sebeslépésben tüzelés nélkül történik ; az altisztek , vagy ha az
egész láncznak egy ponton kell berohanni, a’ szakaszvezérlő
maga a’ lánczszemeknek gyülpontúl szolgál, és azokat a’ kije
lölt támadási pontokra vezeti. Ötven vagy hatvan lépésnyire
az ellen’ állásához a’ r o h a ni j e 1 másodszor veretik , vagy
,,Sebesen in-d iilj!“ (Marsch — Marsch!) parancsoltatik , mire
a’ szuronyt neki szögezni és zordon elszántsággal az ellenségre
kell rohanni.
E’ mondottakból kiviláglik , hogy minden szuronynyali tá
madást egy czélszerü intézkedésnek kell megelőzni, és hogy a
puszta nekifutás és rohamjelverés semmikép nem elegendő.
Egyébiránt mindegyik , támadásra elömenő csatárlánczot, az
utána menő kapcsolt osztályokkal kell védeni, miről a’ gyakor
lati szabályzatban bővebb értekezés van.
Miután a’ csatárok az ellentől elhagyott földtárgy' birtokába
jutottak , és azok’ lánczba eloszlatása újra szükséges . ' p i h e n ő
doboltatik , vagy az eloszlatás szóval parancsoltatik. Ha a’ tá
madás nem sikerült . a’ csatárok annyira hátra vonuljanak ; a’
mennyi szükséges arra, hogy az ellenséges golyó hatásától menttek legyenek ; és azután a’ körülményekhez képest újra rendez
kednek.
Ellenben, ha az ellenség valamelly csatárláncz által védel
mezett árkot , vagy egyéb tárgyat , meg akar támadói; akkor
a’lánczszemek sűrűbb állásba azon pontokon gy ülekeznek, melylyeken az ellenség berohan , hogy neki ott annál erőteljesben
ellentállhassanak.

71. §. Cs opor t okba g y ü l e k e z é s a' l o v a s 
s ág e l l e n i v é d e 1m e z é s r e.
Lovasság elleni védelmezésre a’ csatárok , ha valamelly
árok , sövény ’s t. e. által, annak támadásai ellen födözve
nincsenek , csomókba öszszegy ülnek; az<»z : szabálytalan kerekded csoportokba gyülekeznek.
Az illy csomók alakitása egész erÖfutva a’ h i v ó (Ruf)
dobjelre vagy „ C s o p o r t o k b a ! “ (Klumpen formirt) parancs
ra történik. Ha az ellenségi lovasság még olly mesze van , hogy
az egész csatárláncz egy csomóba gyülekezhetik, akkor rend
szerint azon a’ ponton , a* hol az irány szem á ll, szokott meg
történni.
A’ szakaszvezérlő (Zugcommandant) és a’ jelenlevő dobos
• ’ legénység közepében megállnak; ezek pedig kerekben , min*

t
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den tolongást mellőzve, körültök több tagokba (glédákba)
sereglenek, arczczal kifelé fordulnak és fegyverüket, a’ 46. §.
V. szerint, a’ lovasság elleni védelmezésre lökészülten tartják.
A’ mi pedig e* csoportnak a’ lovasság elleni valóságos védelmezését illeti, arról semmi kötelező rendeleteket nem ad
hatni , mivel ez csupán a’ környülállásoktúl függ ’s annálfogva
az illető parancsnok’ ítéletére hagyatik. Azonban alapelvül
szolgáljon, hogy a* legénység csak a’ vezérlő’ parancsára
lőjjőn , és hogy a’ lövéseket egész utolsó pillanatig , miután a’
lovasok 40 vagy 50 lépésre közeledtek , kímélni kell, ez leg
sikeresebb eszköze lévén az ellen' zabolázásának, és ha valóban
benyomulni akarna , tetemes veszteséggel visszautasításának,
Ha a’ csoporthoz csupán egyes lovasok olly szándékkal kö
zelednek , hogy azt lövésre csalogassák , akkor a* vezérlő egy
két jó lövészt, 10 vagy 12 lépésre a’ rsoportbul kiléptet és ama
zok’ lovait czélpontul véve , rájok lödöztet.
Ha a’ csoportnak előre oldalt vagy hátra kell mozdulnia,
hogy valamelly védelmezésre alkalmas helyet vagy más állás
pontot nyerjen , akkor ez a’ vezérlő (commandáns) rendeletére ,
még pedig ez értesítésre: „Csoportokban indulj !** (Klumpen
Marsch!) vagy „Csoportokban jobbra (balra) indulj !u (Klumpen
rechts (links) Marsch !) vagy „Csoportokban jobbraát indulj !“
(Klumpen rechtsum, Marsch!) történik ; mire a’ legénység e’
mozgalom’ kivitelére megkívántaié fordulást tesz, és kapcsolt
rendben kiindul.
Azonban nem kell e' mellett a’ legénységtől követelni, hogy
menetközben összeszoruljanak, mivel a’ nélkül is a’ csoportok
csak akkor mozdulhatnak , mikor az ellenséges lovasok nincse
nek közelében ’s annálfogva még elég idejük van az „Állj !“
Arcz !u (Halt! Front!) commandóra , védelmi állást venni; mig
ellenben a' félénk haladás a’ marsot csak késedelmezteti, és az
ellenség' bátorságát buzdítja.
Midőn az ellenséges lovasság olly rögtön jelen meg , hogy
az egész láncz egy csoportba össze nem gyülekezhet, akkor hol
két, hol három, vagy négy lánczsem az altisztek körül együ
vé ál l , a’ ki k a’ csoportok, közepében megállnak.
E’ kissebb csoportok’ védelmezés- és mozdulás-módja
ugyan az, melly a’ nagyobaké , és nem marad egyéb emlékez
tetni való annál, hogy e’ csoportok , a’ mikor csak lehet, min
dig a’ mellettük valókkal egyesülni, vagy pedig főldtárgyak
után fedezkedni igyekezzenek.
Az ellenséges lovasság távozta után , a’ láncz' ujra alakítá
sára lassú induló veretik , vagy „Láncz-ba !“ (Die Kette for
rni r t !) parancsoltatik , mire a’ csatárok ismét döbbeni állás
helyükre visszatérnek.
Oktató aabályiat.
8
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Hogy ha valamelly kapcsolt rendben álló szakasz az ellensé
ges lovasságtól megtámadtatik: az szinte csomóba alakul a’
szakaszvezérlő’ ebbéli parancsára; de előbb a* tagok, ha nyitva
volnának, zárkóztatnak. Ekkor „Harmadik sor jobbra -at! csoport-ba ! „ (Drittes Glied Rechtsum! Den Klumpen formirt!) pa
rancsoltatik , mire az első és harmadik sor’ közepében álló legé
nyek kissé előjönnek, a’ szárny-tagok pedig, kevéssé hátra lép
nek akkép, hogy az első és harmadik sor’ katonái egy kört ké
pezzenek. A’ második sor’ legényei — kik közül a’ páros tagok
jobbraát fordulnak — az altisztekkel együtt egy benső második
kört képeznek, mellynek közepében a’ szakaszvezérlő és a’ do
bos megállapodnak.
A’ csoport' alakítása után a’ szakaszvezérlő „Csoport! készfilj!“ (Klumpe! Fertig!) ’stb. parancsol, mire a’ védelmezés
a’ 45 §-ben foglalt utasítás szerint történik.
A’ szakasz’ viszont alakítására „Szakaszt ala-kits!tt (Den
Zug formirt) parancsoltatik, mire minden ember, előbbeni kap
csolt renubei állásába helyezkedik.

/

72. §. R e n <1 e z k e (1 é s , v a g y a’ c s a t á r o k ’
összeg yülekezésekapcsoltrendbe.
Egy csatárláncz’ kapcsolt rendbe alakítására g y ű jtő (Vergatterung) \ eretik, vagy dobos nemlétében „Szakaszt ala-kits!
(Den Zug formirt) parancsoltatik. Erre minden csatár azonnal
jobbraát fordul, fegyverét súlyba veszi, és ahoz a’ ponthoz fut,
melly szakaszba-alakulásnak választatott. E’ pont rendszerint
150—200 lépésre a’ láncz után, még pedig vagy egy felálitott
segélycsapat vagya’ szakaszvezérlő saját helyfoglalása által tűze
tik ki. A’ csatárok azon arányban, mellybena’gyülhelyre érkez
nek, kiki kapcsolt rendben illető helyét elfoglalja, mi végett
a’ második és harmadik sorbeli emberek, a ’ szárnyakat kerülve,
hátulról helyeikbe lépnek. Rendezkedés alkalommal sem zaj sem
k i á l t o z á s n a k nem szabad lenni, hanem minden katona,
helyét
az altisztek' segítsége nélkül is, megtalálni tartozik.

73. §. A r c z e l ő t t i t é r n y i t á s a’ s e b e s
i n d u l ó d o b j e l r e.
Midőn a’ csatárláncz valamelly kapcsolt rendben felálitott
sereg előtt áll , és a ’ sereg’ arcza előtt tért kell nyitni, hogy
az előnyomulő ellenségre tartóztatás nélkül lőhessen, vagy azt

i
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szuronynyal megtámadhassa: akkor s e b e s in dúl ó (Doublirmarsch) veretik, melly jelre a’ csatárok tüstént arcz-fordulnak,
a’ fegyvert s ú l y b a veszik, és a'hátul álló arcz’ mind két
szárnyai felé résirányt sietnek, még pedig úgy, hogy az irányszemtől balra álló valamennyi csatárok a’ bal szárny körül,
a’ jobbra állók pedig vele együtt a’ jobb szárny körül, a’ leg
sebesebb futásban húzódnak.
A’ kapcsolt osztály’ szárnyain megérkezett csatárok gyüle
keznek , rendezkednek, és harczra a’ körülményekhez képest
használtatnak.

f
74. §. A’ c s a t á r 1ú n c z’ f e l v á l t á s a *
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Sokáig tartó csatárlődözéskor szükséges a’ lánczot felvál
tani , hogy a’ legénység megpihenhessen, fegyverét megtisztít
hassa és az ellőtt lőszer’ helyébe mást vehessen.
A’ felváltás-gyakorlásra, úgy mint a’ következő két §-ben
foglalt láncz’- megerősítés’ tanítására , nem különben a’ kettős
lánczczal való visszavonulásra , mindenkor két s z a k a s z használtassék, mellyek egyike — váltogatva — csatár-lánczba fel—
oszlatik, másodika pedig mintegy 150—200 lépésre a’ láncz*
közepe után segély-csapatként felallitatik. Békés idei gyakorla
tokban e’ távolságot a’ körülményekhez képest kisebbíthetni,
de nem felette nagy on , különben a' katonák hibás távközökhez
szoktatnának.
A’ segély-csapatként felállított szakasznál a’ tagokat min
dig a’ 18-dik §-ben adatott parancscsal kell megnyitni, azaz :
egyik tagot a’ másiktól egy lépés távolba állítani; mivel ez ál
tal a* szakasznak minden irány ba és mindenféle tájékba mozdithatása, úgymint: erdőkbe, cserjébe, árkok és kerítéseken
haladásnál, partokra felmászásnál ’s. t. e. felettébb elősegítetik,
azonkül lánczba feloszlatása is gyorsabban és nagyobb könnyű
séggel eszbözölheto, mint kapcsolt rendből.
Miután az egyik szakasz láncznak, a’ másik pedig segély
ként felállitatott, következő módra tanitatik a’ felváltás :
A’ segély szakasz-vezérlő megmondja a’ középső tagnak ,
hogy e’ vezérszóra :
„Váltáshoz lánczot a’ középről e l é ! Sebesen indulj !“
(Zur Ablösung die Kette rechts und links vorwaerts — formirt! — Marsch — Marsch!) egyenesen az előttes láncznak
irányszemétöl jobbra levő űrbe helyezkedjék : a’ többi tagok

-T-
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sugárként kiterjeszkednek, és az illető lánczszemek* csatárai
m e llé ,— kik az irányszemtől annyira vannak mint ő k , —
jobbra felállnak.
Mihelyt az ujdon alakult láncz a csatárvonalbt érkezett,
az elébbi láncz — melly ha előmenetküzben van , rendszerint
elébb megállásra rendeltetik — tüzelni megszűnik, mindegyik
embere jobbraát fordul, és hátra oda siet, hol a’ segélycsapat
fel volt állítva , ottan pedig . egyegy lépés közzel a’ tagok közt,
szakaszba rendezkedik.
Nagyobb szánni szakaszoknál a’ felváltás részletesen, azaz :
elébb egyik , azután másik felével eszközöltethetik, a’ mi főleg
vegyes tájékban a’ felvigyázatot elősegíti s annálfogva a’ rendfentartás könnvebbitésére válik.
Szakasznak lánczból felváltása után , a’ vezérlő vagy pa
rancsnok azon legyen , hogy fegyverét minden legény megtisz
títsa , megtöltse, és hogy az ellőtt lőszer kipótoltassék.

75. §. A‘ 1án c z* in c g e r ö s i i é s e .
A’ csatárláncz' megerősítése akkor válhat szükségessé, mi
kor az ellent, nagyobb tüz-kifejlödés által, visszahúzásra indí
tani , vagy előnyomulásában feltartóztatni van szándékban.
llly esetben rendszerint a’ lődöző csatárlánczot eleve meg
kell állitni, azután a’ dohos által annak megerősítésére jelt
adatni; t. i. egy h í v ó t és három k e t t ő s ii t é s t (őrmester
jel) doboltatni.
A szakaszvezérlö szinte azon módra , mint lánczfelváltáskor , a* középső tagnak utasítást ad ; ezután pedig ;
„Erősítéshez lánczot a' középről e l é ! Sebesen in-duU •**
(Zur Verstaerkung die Kette rechts und links vorwaerts —
formirt! — Marsch — Marsch !) parancsol, melly vezérszóra n’
szakasz hasonló módra a’ csatárlánczba elékel, mint a' fentebbi
S-ben tanitatott, ama különbséggel, hogy a* régi láncz nem
megy hátra , hanem az ujjal egyesülve állásában megmarad.
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Minekutána a' láncz-erösbités többé uem szükséges , a ’ ve
zérlő a’ dobos által egy h í v ó t és két k e t t ő s ü t é s t (káp
lárjelt) doboltat, mire a’ régi láncz’ legényei — azaz, a’ kik
már több ideig tüzeltek — jobbraát fordulnak , hátra sietnek és
ugyanazon helyre gyülekeznek , hol az előment erösitő csapat
felállítva volt.

76. §. Ke t t ő s c s a t á r i é n c z c z a l i h á t r á l á s ,
és e’ k ö z b e n i f e l v á l t á s .
Mikép kelljen magokat \iselni egy lődöző csatárláncz kato
náinak visszavonuláskor — a’ midőn tudniillik minden lánczszem’
legényei felváltva lőnek, hátrálnak és 20 lépés után ismét lánczszembe egyesülnek — az a’ 67-dik §-ben megfejtetett. Azonban
e’ mód csak akkor alkalmazható , ha az ellenség se hevesen se
nagyobb erővel nem követ. Ellenkező esetben a’ visszavonulás
kettős lánczczal eszközöltessék.
Éhez a’ vezérlő a’ dobos által egy kolompot (Rucker) és
négy egyszerű ütést doboltat, mi a’ segélycsapatként álló sza
kasznak értesítésül szolgál, a’ lánczot azonnal helyben jobbra és
balra alakitni.

f

Az ekképen csatárlánczba feloszlatott segély-szakasz,
állásában elvárja a’ fentebbi 67-dik §. szerint lődözve hátráló
lánczot. Mihelyt emez , lassankénti hátramenete következtében
mintegy 40 lépésre a’ második lánczhoz érkezett, tüzelése szüntettetik , mire az egész láncz jobbraát fordul, a’ felvételére ala
kult hátulsó csatárvonalon sietve áttör, aztán körülbelül 100 lé
pésre gyorsan hátramenve, a* jelenleg elöllévö láncznak felve
tésére helyzi magát. Ez pedig nyomban tüzelni kezd, miheht
az előtte álló csatárláncz’ állodása vonalán keresztül t ö r t; azu
tán , ba lehet, még addig helyben marad , inig ama láncz a
hátulsó felállitás-pontot elérte , mire ö is sziutc a t a k a r o d ó
(Retraite) dobjelre visszavonul, és 40 lépésre közeledvén a ’
másik lánczhoz , akkép cselekszik , mint fenebb a’ csatárvonal
hátrálásánál magyaráztatolt.
Iliy módon a’ hátrálás kettős lánczczal mind addig folytattatik , mig a’ körülmények kívánják; csak még az jegyeztetik
meg, hogy a’ hátramenő láncz mindenkor fedező földtárgyak
mögött iparkodjék felállni, ’s annálfogva nem kőteleztetik e
csak példakép adatott 100 lépés távolság’ megtartására. Hason
lóul a’ segélyszakasz* első feloszlatása i s , ha lehetséges , egy
védelemre alkalmas földtárgy’ hosszában történjen meg.
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A’ kettős lánczczal hátrálás’ szüntetésére a' dobos p i h e 
n ő t (Rast-ot) dobol, mire az ekkor elöllévő láncz helyben állva
marad , a’ hátul-lévö pedig csapatnak rendezkedik.
Ha tehát a’ pihenő épen azon pillanatban doboltatik , midőn
a* kezdetben elöl állt a* láncz a’ hátulsón — azaz a’ segélysza
kaszból alakulton — keresztültör , ez által egyúttal a ’ láncz’
felváltása is eszközöltetett.
Zárszó.
A’ mi e’ szakaszban egy csatárláncz’ alakítása módjáról és
a* vele való mozgalmakról mondatott: elegendő , egy szakaszt,
mint a’ Század’ legkisebb osztályát, nyilt csatarendbe használhatásra kiképezni. Azonban e’ harcznem tulajdonképi tanítása
csak később a’ Gyakorlati szabályzatban fordulhat elő kimeritőle g ; mivelhogy egy csatárláncz sohasem magába, hanem min
denkor más segély* és tartalékosztályokkal egyetemben niunkálódik , a ’ kiknek ebbéli viseletűk a’ nevezett Szabályzatban foglalvák.
Az első oktatás csatározásban, sik és nyilt téren , tüzelés
nélkül történjen.
Miután a’ legénység a ’ láncz’ mozgalmit, előre , oldalt és
hátra , tüzelés nélkül jól el tudja végezni, azok tüzelve ismétel
t e l e k , és végre , ha ez is rendesen történik , a’ feloszlatás csatárlánczba’s az avvali működés elegy téren alkalmaztassék. Itt
osztán az oktató figyelmét fökép a’ földtárgyak’ használására
forditsa , ’s annálfogva a’ félénken szorgos távkeresés , vagy
igazodás’ szigorú megtartása, s. t. e. mellőzendő, és csupán az
egésznek összefüggése szemmel tartandó.
A’ láncznak illy esetben annyira kell kiterjeszkedni, mint
azt p. o. egy árok \agy erdöszél’ hossza s. t. a. megkívánják;
a ’ csatárok és lánczszemek , hot sűrűbben egymás mellett, hol
gyérebben helyezkednek , ahozképest, a’ mint a’ fedező tár
gyak az egyik vagy a’ másik módot következtetik, vagy mint
némelly pontok az ellen’ támadásainak erősebben ki vannak
téve másoknál; egy szóval a’ láncz*, lánczszemek’ és csatárok’
állása mindenkor a ’ földterülethez, és a’ harcz’ viszonyaihoz
alkalmazott légyen. Ez okbul bizonyos rendeleteket itt elé nem
szabhatni, hanem t e t t l e g e s g y a k o r l á s , mindenféle
elegy téreken, munkás és belátással bíró előjárók’ vezérlete alatt,
az oktatást leiette segitendi. Annállogva az első ajánltatik , az
utóbbi pedig az oktatáshoz meghívottak szorgalma- és ügyessé
gétől váratik.

MÁSODI K RÉSZ.
A’ katonának oktatása fegyverét szúró-fegyver
ként használásában.
( S z ú r o n y - v i v á g.)
A katonának oktatása a’ szurony* illő használásában, valamint
a’ lődözésben való kiképezése , legfontosabb ; és annál nagyobb
szorgalommal űzessék , mivel nemcsak hogy csatározásnál , pél
dául védelmül ellenséges gyalogok vagy egyes lovasok ellen ,
hanem kapcsolt rendekben is az ellenség* állása’ megtámadásá
n á l, sánczok’ megrohanásánál s. t. e. gyakran elékerül.
Az illyféle szurony-vivás mindenkor eldöntő , és annak , a’
ki benne több elszántsággal és ügyességgel bir , a’ gvőzedelmet
biztosítja. Azonban ez elszántság, fökép a’ katonának fegyve
rébe való bizodalmából ered , mellv csak úgy elérhető, ha fegy
vere ügyes forgatására megtanitatik, ’s evvel azon meggyőző
dést nyerte, hogy a* szuronyvivásban ellenénél ügyesebb.
E’ mondottakból kiviláglik, a’ katonának e* harcz-nembeni
oktatásának egész fontossága , mivel nemcsak fegyvere haszná
lásában való kiképezését tárgyazza, hanem egyúttal legfoganatosb eszköz, elhatárzó pillanatokban öt nagyobb bátorságra
lelkesitni.
Minthogy pedig háborúban csupán az e g y s z e r ű haszon
vehető , és táborzás közben kevés idő marad az újonczok’ okta
tására , az okbúi a’ szuronyvivásban való oktatásnál is a* leg
egyszerűbb, és elkerülhetlen szükségesre kell szorítkozni. Annálfogva nem lehet czélunk a’ katonákat vímesterekké képezni,
hanem egyedül csak , a* legénynek a* támadásra és védekezé
sére szükséges egyszerű döfés- és elcsapásokat, mellyeket még
a’ nehezen megterhelt, marstól elfáradt gyalogos is végbevihet,
kell mutatni ’s azokra megtanitni.
Az első oktatás fegyver nélkül, egyenként, kettősleg vagy
hármaslag történjen. Ahoz a ’ legénység mennél kényelmesebb
öltözetben , vállszíj és töltér nélkül áll k i , és mindegyik legény
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a’ másiktól mindenkor egy-egy lépés távol állilatik. Ha az ok
tatás fegyver nélkül meglehetősen eléhaladott, vétessék elő
fegyverrel, és időjártával teljesen fölfegyverkezve.
Lényegesen az ebbéli oktatás’ módja hasonló ahoz , nielly
a’ fegyverfogásoknál alkalmaztatott; t. i. minden mozdulatot
vagy állást az ujoncznak eleinte részletesen gyorsan kell mutat
ni és általa utáneztatni. Később , ha az ujoncz abban nagyobb
jártassággal bir, e’ fogásokat és mozgalmakat gyorsan és össze
függőiig vigye végbe. Hasonlóul, mikor a’ katona fegyverre
először oktattatik, neki minden mozgalom alkalmazását meg kell
magyarázni és mutatni; védcsapások (párádé) tanításánál pedig
az oktató egy vív-rúdat használjon, mellyel vigyázva eleinte
lassan , azután sebesebben a’ tanuló felé szúr ’s neki megmond
ja , hogy a 's z ú r á s t, tanított módra , hamar és erősen hárítsa
el. F.z által a'katonának a’ tanultakról helyes fogalma leend,
’s e* szerint a’ gyakorlás* hasznát is meg fogja érteni.
A’ viv-rúd olly hosszú legyen , mint egy fegyver föltett
szuronynyal, és felső vége rugékony gombbal ellátja.
Sebesség és pontosság fődolgok a ’ szurony-vívásnál, annakokáért a’már betanított legénység minden fogást gyorsan vé
gezzen , az oktató pedig a’ parancsszókat élesen ejtse.
Itt is főelvül szolgáljon , a’ katonát nem sok ideig tartaui
e’ reá nézve terhes állásban , különben igen elfárad és egész
kedvét elvesztené e’ gyakorlathoz. Ez okbul gyakran kell neki
nyugvást engedni, azonfelül azalatt mig az oktató a ’ fogásokat
magyarázza, vagy ha többeket tanít, valamelyikhez állása’
kijavítás végett megy, a’ többinek p i h e n j ! (comod) szóval
kényelmesebb állásra módot adni, mcllyből v i g y á z z ! (Habt
A cht!) vezérszóra tüstént előbbi állásába helyezkedjen.
Szuronyvivásbéli állásból közönséges szabályszerű állásba
átmenetre „íga-zodj !“ (Rieht euch) parancsnitatik , t. i. ha az
oktatás fegyver nélkül történik ; ellenben „Vál-lozz !M (Schul
tert!) midőn az fegyverrel végeztetik.
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Első Szakasz.
Oktatás fegyver nélkül.
77.

§. E g y e n k é n t i o k t a t á s f e g y v e r né l kül .
Commando

Nro

\agy

Tanítás.

Vezérszó.

I. G y a l o g s á g e l l e n .
Feltétetik, hogy a’ katona az 59-ik
§-ben előirt testgyakorlásokat meg
tanulta , 's annálfogva a’ szuronyviváshoz megkívántaié hajlékonysággal
bír.
1.

Ezen értesítésre minden katona.
„Sora-kozz !u
szokásos szabályszerű állásba helyez
(Rangirt!)
(Antreten!) . kedik.
Ha többek együtt oktattatnak, azok
mint elején mondatott, egyik a’ másikiól egy lépés távol megállnak.

2.

„Gyalogság
ellen helyez
k e d j !“ (Ge
gen Infanterie
Stellung !)

Ez értesités „Gyalogság ellen í4*
(Gegen Infanterie!) csupán egyszer
tétetik a’ parancsszó elé , az oktatás
folyamában pedig csak „Helyezkedj !u
(Stellung) parancsoltaiig mire a’ le
gény magát következő mély állásba
helyezi.
A' katona egy negyed-fordulatot
tesz jobbra, hasonló módra, minta' 1
„készülj!- (Fertig!) parancsra előirato tt; azután a’ test’ félszeg állását el
nem fordítva, bal lábát szilárd, rövid,
hallatszó toppantással 12—14hüvelyk-
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Nro

Commandó
'agy
Vezérszó.

Tanítás.

nyíre egyenesen maga elé a’ földre te
szi. Mind két térdit akkép hajlítja meg,
hogy a ’ jobbik a lábhegy fölött, a’
bal pedig az elő láb’ közepére függőleg sulyirányos helyzetbe jöjjön.
A’ felső-test a ’ lapoczkának hátra
vételével sulyirányosan a’ csípőkre
van eresztve, a’ fő felfelé tartatik előre
irányzott tekintettel, a’ karok meg
fesztelen a' test mellett lecsüggnek,
úgy hogy a’ jobb kéz a’ nadrág var
rásához , a’ bal pedig térden felül a*
bal czombra, fölfelé fordított, félig
kinyílt marokkal, jöjjön. A’ test’ súlya
a’jobbik lábon és a’jobb csípő’ medré
ben nyugszik. Hogy a ’ katona meg
szokjék , test súlyát a’ jobb lábán tar
tani , néha néha az oktató „Bal lábad
fel!“ (Erhebt den linken Fuss) ve
zényeljen , mire a’ bal láb miutegy
két hüvelknyire a’ főidőn felül emel
tetik , és addig tartatik e’ helyzetben,
mig csak a' „helyez-kedj !u (Stel
lung!) nem parancsoltatik.
Ez tehát az úgy nevezett mély
állás , mellyben a’ katona az ellensé
ges gyalog ellen legjobban fedezve ’•
biztosítva áll.
3.

„Toppancs!u
A’ bal láb valami egy hüvelknyire
fölemeltetik , és kétszer egymás után
(Apell!)
sebesen, erősen, röviden és hallatszólag egész talppal a’ földre toppantatik,
I A toppancs főleg annak megtudására ’s
arróli meggyőződésül szolgál, valljoo
a’ katona teste’ sül)át valóban a ’ jobb
lábra eresztve tartja-e ? mi okbul az
gyakran ismételendő.
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Nro

4.

Commandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

Erre, a’ mély állás’ megtartásával
a’ bal láb egy lábuyira egyenest előre
tétetik , és a’jobbik előirt távra utána
huzatik. E* mellett a* lábokat az ere
deti irányzatban meg kell tartani, sem
a’ lábhegyeket fölfelé emelni, sem a
sarokkal a’ földet kapálni, hanem az
előirt 12 — 14 hüvelyk távot egyik
lábtól másikig szüntelen megtartani.
Első oktatásnál a* lábak’ előrakása az
oktatónak „ Egy , kettő ! “ (Eins ,
Zwei!) szavaira lassan , később mind
inkább sebesebben történik, inig végre
mind a’ két lábnak mozgalma úgy szól
ván egy fogásba összeolvad. Megle
hetős jártassággal bírván , az „Egy“
(Eins) szóra mind a’ két láb hamar
egymás után mozog; végre az előszámlálás egészen elmarad , és az ok
tató csak arra nézzen, hogy az elő
lépdelés , pillanatnyi szünettel, úgy
szólva lökdösve történjen.
Ezen módon kell az ellenhez , min
dég viv-készen egész egy szúrtávra
vagy hajtásnyira közeledni.
Azon pillanatban parancsoltassék , midőn a’ balláb földre tétetik ,
(Halt!)
mire a’ jobbik , illő távra hozzá húzatik és a’ bal egyszeres , hallatszó toppantással a’ földre letétetik , a’ mi fél
toppantásnak neveztetik. Ez az oktatás
folyamában tanítandó mozgalmaknál
töbször is elékerül, és meggyőződé
sül szolgál , hogy a ’ katona állásba
helyezkedéskor teste’ súlyát minden
kor a ’ jobb lábára eresztette-e ?
Erre a’jobb láb , kerülbelől egy
„Hát-ráU !u
(Uetirirt!) lábnyira hátralép és a'bal illő távra utá
na huzatik. Egyébiránt itt szinte azo
kat kell megtartani, miket a’ „ Ha1a d j tt- n á l, és az oktató arra nézzen,
„H a-latlj!“
(Avancirt!)

—
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Tanítás.

hogy a’láhok’ hátra tétele kellő arány
ban történjen, és a’ sarkok egymástól
mindig az előirt távban maradjanak.
»Állj!“
(Halt.)

6.

„Sebesen ha
A’ sebes haladás nem egyéb egy
la d j !u (lm mérsékelt előre futásnál és az 59-dik
Schnellschritt §-nek szabályi szerint, kissé meghaj
Avancirt!) lott térdekkel lábujhegyen vitessék
végbe. Erre a’ jobb Iából egyen ma
gasba kell hozni a’ bal lábhegygyel,
azután a’ balt illő távra előtenni, és
így addig futkozni, mig :
.Állj !M
(Halt!)

7.

Azon pillanatban parancsoltassék,
midőn a* jobb láb földre tétetik, mire
a’ bal előirt távra hozzá húzatik és
úgy, mint fenebb a’ haladásnál (avancirozásnál) magyaráztatott, egy fél
tappogás adatik.

parancsszó nem következik, mire
azonnal mély állásba helyezkedni és
fél toppantást kell adni.

„Sebesen hát
A’ sebeslépésbeni hátrálás mint
rá lj !tt (lm egy hátra-vagy tulajdonkép hátlag-fuSchnellschritt tás, és szinte meghajlott térdekkel, láb
Retirirt!)
hegyen vitessék végbe. Erre a’ bal láb
egyen magasba hozatik a’ jobb sarok
kal , azután a’ jobb láb illő távr8
hátratétetik , és igy a’ hátrafutás ad
dig folytattatik , mígnem
„Állj!“
(Halt!)

parancsoltatik : mire azonnal meg
kell állni , mély állást venni, és fél
toppantást adni.
Kezdetben , a* láb’ elő- vagy hátravevésire a’ fogásokat, az oktatónak
„Egy , kettő !“ (Eins, Zwei) szavára,
még pedig mind inkább sebesebb topp-
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bán gyakorolhatni , a’ mi azonban ké
sőbb , minden előszámitás nélkül tör
ténjen.
A’ fordulatok (Volten) valamelly
oldalt vagy hátulról támadó ellen felé ,
a’ test’ vívkész helyzetébeni kanyaro
dásra szolgálnak. Éhez parancsoltatik:
A’ j o b b r a 1 (Rechts) szóra a’
„Jobbra for
jobb láb’ hegyét fel kell emelni, a’ f o rdulj !“
(Rechts! volt!) d u íj1 (volt !)ra pedig a’ jobb sarkon ,
mély állás megtartással, f é 1j o b bra
fordulni. E’ mellett a’ bal lábbal föld
hez támaszkodva a’ fordulást előse
gíteni , ’s azt osztán illő távra a’ jobb
láb elé letenni és fél toppanást adni,
Hasonló módra történik mint az
„Balra for
előbbi, csakhogy itt a’ fordulás balra
dulj !“
(Links volt!) esik.
Ez egy kétszeres jobbra fordulat,
„Jobbraát for
mellynek kivitelénél a’ bal láb’ hegyé
dulj !tt
(Rechtsum vel aránylagosan erősebb nyomást kell
a’ földhez tenni. A’ bal lábhegy’ emevolt!)
Iintése a’ ,jobbraát“ (Rechtsum) érte
sítésére történik.
„Balraát for
Egy kétszeres balra fordulat’ vég
dulj !a
bevitele.
(Linksum
volt!)

9.

„Egyenesen dö(j !a (Gerader Stoss)
„Egyenesen
döfj! E g y !tt értesítésre a’ jobb térd kifeszitetik ,
(Gerader Stoss egyszersmind a’ bal akkép hajlatik
meg, hogy sulyirányosan a’ bal láb
Eins!)
hegyre álljon, és a’ jobb maroklat
egyen magasba a’ csípővel, de ennél
kissé hátrább , fölemeltetik. Az erre
közvetlen következő „Egy !tt (E ins!)
vezérszóra a’jobb kar fekirányosan,
összemarkolt kézzel, erősen elétaszita-
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tik , a’ felső test kevéssé előre hajoltátik, mi által a’ jobb váll is előjön.
A’ bal kéz a’ czomból elvétetve kinyílt
ujjakkal hátra nyujtatik. Első oktatás
nál a* katona ez állásban egész a’ „He
lyez - k ed j !“ (Stellung !) parancsig
megmarad , mire azonnal a’ mély ál
lásba helyezkedik és fél toppanást tesz.
Később azonban ez, mindenkor szúrást
elkövetve, további parancs nélkül tör
ténik.
„Roham-ra!“
A’ „Roham“ (Aus !) szóra a’ jobb
(Ausfall!)
kifeszitetik , a’ bal akkép hajtatik m eg, hogy sulyirányosan a’ bal
lábhegyre álljon , és a’ jobb kéz’ ma
roklatja hasonló m ódra, mikép az
egyenes döfésnél megfejtetett, a’ csípőig
fölemeltetik. Az erre kövekező „ ra !tt
(Fali!) szótagra a’ bal láb egyenes
irányba egy lábnyira előre tétetik , a’
jobbik azalatt egész talppal mozdulat
lan a’ földön állva marad. Egyideüleg
a’ jobb k a r , fenemlitett módra , az
egyendöfést megteszi, és a’ bal kéz
szinte az ott magyarázott helyzetben
tartatik. A’ felső test majdnem sulyirá
nyosan mind a’ két csípőre nehezül,
a’ testnek súlya mind a ’ két lábra
egyenlőn oszol. A’ szem az ellen felé
irányozva marad.
Az oktatónak arra kell figyelmerni,
hogy a’ legény egyenes irányba és ne
igen nagyra tegye a’ rohanást , teste’
súlyát mind a' két lábon nyugtassa, a
jobbikat helyből el ne mozdítsa, a ’
jobb kart egészen kinyújtsa , és testét
egyensúlyban illően megtartsa. Első
oktatásnál a’ katona , az itt magya
rázott testhelyzetben mind addig
megmarad, mig az oktató „helyez
k e d j !“ (Stellung!) nem parancsol,
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11.

„Kettős roham!
Ro-haii.j !**
(Doppelter
Ausfall— Aus
fall!)

12.

„Hátra ugorj!
Egy !“
(Sprtíng rück
waerts! Eins!)

mire a’ bal lábot azonnal vissza kell
huzni, fél toppantást ad n i, és az előszabott mély állásba helyezkedni.
Azonban később a’ rohant elvégezve,
minden további parancs n élk ü l, azon
nal mély állásba kell helyezkedni, és
fél toppanást adni. Hasonlókép a r o 
h a m parancsszó is csak eleintén este
tik húzósán, de később benne nagyobb
jártasságot elérve, hamar kimondatik,
mire a’ döfés mennél rögtönebben ,
úgyszólván egy fogásban vitessék
végbe.
Fő dologban a’ ketős roham egé
szen hasonlit az egyszerűhez , csak
hogy sebes előlépéssel van összekötve.
Tudniillik a’ „Rohanj !tt (Ausfall) ve
zérszóra , a’ jobb láb egész a’ bal láb
hegyik elététetik , ’s erre aztán a’ ro
ham , a’ bal láb’ előtevése által, ismert
módra eszközöltetik.
Az ugrásra való értesítésre mind
a’ két térdek jól meghajlitatnak és a'
sarkak fölemeltetnek. Az .E g y !*
(Eins) szóra rugerővel , legalább két
lábnyira*, a’ nélkül , hogy a’ test előre
hajolna, ’s általában szabályszerű mély
állás-megtartással , hátra kell szökni.
A1 leugrásnak a’ lábak’ hegyeire kön
nyen és alig hallatszólag keli történni.
Helyezkedve a’ bal lábbal fél toppanás adatik. A’ szem folyvást az ellenre
marad függesztve.
E’ hátra-szökés leginkább , köz
vetlen roham után alkalm aztató, mi
vel ez által az ellennek döfköre’ köze
léből ki lehet huzakodni. Éhez eleve
„Rohanj és hátraugorj »u (Ausfall und
Sprung rückw aerts!) értesitetik , az
után pedi£ „R o-kanj!“ (Ausfall!) paranc«oItatik; mire szabályszerüleg a’
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13.

14.

15.

T a n i t á s.

rohamot és hátraszökést végbe kell
vinni.
Erre a’ már tudva lévő módon ,
„Iga-zodj !u
(Rieht euch!) szokásos szabályszerű állásba kell he
lyezkedni.
n. L o v a s s á g e l l e n .
„Lovasok el
len ! Helyez
k e d j !“
(Gegen Kaval
lerie
Stellung!)

A’ közönséges sorakozási állásból,
a’jobb láb ’ fordítás nélkül, fél lábnyira jobbra oldalt s’ hátra tétetik, és
a’ jobb váll is keveset hátra adatik.
A’ test’ súlya bal lábon nyugszik ; a’
térdek természetes helyzetükben meghuzvák , és a* kezek a’ test mellett
fügve maradnak.
Ugráshoz való értesítésre , a’ fel
„Jobbra
ugorj! E g y !tt szökés könnyebbitéséért, a’ térdek ke
(Sprung rechts veset meghajtatnak , és a’ sarkak föl
emeltetnek.
E ins!)
Az „E gy !“ (Eins!) szóra a’jobb
láb gy orsan, két lábnyira, jobbra előre
’s oldalt lép , azalatt a’ test’ súlya is
bal lábról a* jobbikra tétetik á t , ’s mig
ez utóbbi a’ földről fölemeltetik és a'
bal melléje huzatik, egy gyors előre
ésjobbra oldalt szökés végeztetik. Szö
kés közben a’ testet bal ’s hátrafelé, az
a z : a’ felszökési hely felé kell for
dítni , és leszökés után azonnal mély
állásba ereszkedni , e’ mellett a* bal
lábhegye a’ felszökési hely’ irányába
tartatik. E' szökés tehát nem egyéb
mint sebességgel elkövetett kettős ol
dallépés a’ lépés-váltás’ módjára , és
arra való, hogy egy egyenes irányba
ránk nyargaló ellenség elől kitérni, és
bal oldalára, mellyen kardjának kevés
hasznát veheti, jutni lehessen. A’ szö
késsel összekötött balra- ’s hátra for
dulása pedig a’ testnek azért szükséges,
hogy a* sebesen elnyargaló lovast még
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a’ szuronynyal meg lehessen döfni. A’
szökés gyorsan, rugerővel, lábhegye
ken és úgy szólván egy fogásban vé
geztessék , a’ mellett pedig a’ felső
test egyensúlyba tartassék. Egyébiránt
e’ szökést a' körülményekhez képest
összeguggolt állásból is eszközölhetni,
rögtön felegyenesedvén, és az által az
ellen’ lovát megijjes*tvén.
Miután az ügyes lovas nem szokta
„K örölj!“
egyenesen megtámadni a* vív-kész
(Caracollirt!) gyalogost, hanem azt jobbra hagyva
mindég kisebb körben kerülgeti; az
okból rá kell a’ katonát tanitni , hogy
midőn illyképen megtámadtatik, igye
kezzen, mennyire lehet, a’ ló farához
közeledni, mivel onnan a’ lovasnak födetlen részeit legkönnyebben meg
sértheti.
Erre való a’ körlés (caracolirozás)
vagy körforma hátrafutás.
Körlésbeni gyakorlatnál az oktató
a* katonát egy körben balra ’s hátra
szaladtatja.
A’ hátrafutáshoz való oktatás az
59 §-ben van foglalva, ’s ahoz még azt
kell hozzá tenni, hogy e’ mozgalmat
a’ jobb láb kezdi, melly egy negyed
kört hátra jár le , mig a’ benső olda
lon levő bal láb azt kisebb lépésekkel
követi. Ezáltal a’ kör mindinkább kisebbedik, és a’ körlő a’ ló’ farához
közeledik.
Hátrafutásnál a’ bal v állt kevéssé
hátra kell tartani, hogy kedvező alka
lommal annál könnyebben lehessen dö
fést tenni. A’szemek szüntelen a’körnek
közepébe képzelt ellenre függesztvék.
Erre meg kell állani és mély állás
Á l l j !“
ba helyezkedni.
(H alt!)
Ezt úgy kell végezni, mint a’ 13.
„ Ica-zotlj ! “
(Riebt euch') szám alatt mondatott.

—
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I. G y a l o g s á g e l l e n .
18.

IV.
Tábl.
5. 6.
kép.

19.

Ez értesítésre a’ katona, közönsé
„Sora-kozz!tt
(A ntreten!) ges szabályszerű fegyverrel való állás
ba helyezkedik. A’ hol többen együtt
oktattatnak , azok egyik a* másiktól
egy lépés távra állitassanak.
A’ testnek állása a’ 2-dik számban
„Gyalogság
ellen helyez foglalt tanításból ismeretes. Ugyanek
kor a’ negyed fordulással jobbra, meg
k e d j !“
(Gegen Infan fogja a’ jobb kéz a’ fegyver’ nyakát, a’
terie Stellung!) bal pedig tele marokkal a’ csőnek első
karikáját, mire a’fegyver’ rézsut akkép
rántatik l e , hogy a’ bal kéz’ csuklója
a’ bal térden felül, és a’ jobb kéz* hü
velyke a’ jobb felső czombhoz jöjjön.
A’ fegyverzár’ lefelé van fordítva, és
a’ szurony’ hegye mintegy arasznyira
a ’ földön felül tartva.

20.

„Ha -la d j !

21.

(Avancirt!
Halt!)

Állj !“

Egészen úgy vitetik végbe, mint a’
„Hát-ralj !
4 és 5. számnál tanitatott. A’ fegyver
Állj !"
(R e tirirt!

Halt !)

az állásban
marad.

eléírt helyzetben meg
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22.

„Sebesen ha
la d j ! Á llj !“
(lm Schnellschritt Avanc irt! H alt!)

23.

A 6 és 7. szám alatt foglalt tanítás
szerint, azon megjegyzéssel, hogy' a’
szaladás könnyebitéseért és nehogy
valamikép a’ szurony’ hegye a’ földet
érje , azt kevéssé föl kell emelni, és
előre irányozni.

„Sebesen hát
rá lj ! Á l l j ' “
(Im Schnell
schritt Ketirirt
Halt!)
A’ 8 és 12. szám alatt foglalt tani
„Hátra ugorj!
tás szerint a’ fegy ver folyvást az ezen
E g y !“
állásnál előirt helyzetben marad.
(Sprung rückwaerts Eins!)
„Jobbra for
d u lj ! Balra
for-dtilj !“
(Rechts v o lt!
Links v o lt!)
A’ test* mozdulása a’ 9. szám alatt
stb.
megfejtetett. A’ fegyver, a’ döfésre
való értesítésre , jobb kézzel egész
~ Egyenest
döfj! E g y ! “ csípőn túl emelve es a’szurony’ hegyét
(Gerader Stoss egyenesen előre fordítva , fekirányos
állásba hozatik, mellyből aztán ,E gy !k
E ins!)
(Eins!) vezérszóra, a’ jobb kéz’ kinyujtása á ltal, az ellen’ mellébe egy
erős döfés irányoztatik.
Az oktató arra figyeljen, hogy a
jobb kar döféskor jól kinyujtassék. A
zár lefelé marad fordítva. Döfés köz
ben a’ bal kéz helyét az első karikán
elhagyja , és a’ jobb előkar a’ tusa
lapjáuak támaszul szolgál, közvetlen
döfés után a’ fegyvert jobb kézzel hát
ra kell rántani, ballal pedig az első
karikán megfogni és az állásnál előirt
helyzetbe hozni.
A’ roham a’ 10. szám alatti ma
„Roham!“
gyarázat szerint, a’ fennebbi tanítás
(Ausfall!
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szerénti döféssel vitetik végbe. Addig
mig a’ vezérszó húzósán mondatik, a'
„Rohanj” (Aus)-raa’fegyvert a ’döfés
nél tanított fekirányos helyzetbe kell
hozni, a’ „r a“ (fa li!) szótagra pedig
vele erősen előre döfni ’s egyúttal a’
bal lábot is előre tenni. Az oktató, ez
alkalommal is azon legyen , hogy a’
jobb kar jól kinyujtassék, és döfés előtt
a’ fegyver kelletinél tovább hátra ne
huzassék, különben a’ szúrás késedelmeztetik. Hasonlókép arra is vigyáz
zon , hogy a’ szurony’ hegye az ellen’
mellének legyen szögezve , és ne fön
tebb irányoztassék , a’ mint ez eleinte
gyakran történik.
Roham után mindjárt a ’ szabály
szerű állásba kell helyezkedni.
Az ebbéli ügyességet megszerezve,
a’ rohamrai parancs nem vontatva,
hanem mint már mondatott, összefüggőleg egyszerre ejtetik ki, annálíogva
a’ fegyvernek fekirányos helyzetbe
vétele , és a’ döfés is, mennyire Jehet,
cg) fogásban eszközöltessen.
Be kell továbbá a’ katonát gyako
roltatni, roham utón tüstént bátra szök
ni; ez legüdvösb eszköze lévén magát
az ellen’ visszadöfésétől elhúzni; ha
tudniillik emez, a’ feléje irányzott dö
fést eltérítette volna, és önmaga roha
mot teune. E rre , ismert módra elébb
,Rohanj és hátraugorj (Ausfall ! und
Sprung rückwaerts !) értesitetik , az
után pedig R o-lianj ! (Ausfall) parancsoltatik.
„Kettős roham
A’test és láb mozdulására nézve a’
11-dik számban adott szabályok érvé
ro-h an j íu
(Doppelter
nyesek, azon fölül meg megjegyeztetik,
Ausfall— Aus hogy a* pillanatban, midőn a’jobb lába’
fall !)
balhoz letétetik, egyszersmind a* fegy-
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vert a döfésnél előirt fekirányos hely
zetbe kell venni, a’ bal láb eiétevésekor pedig a’ rohamt végezni.
A’ kettős rohammal legkönnyebb az
ellent, ha sebesen hátrál, utolérni.
29,

A test állását meg nem változtatva
„Egyszerű
védlet! E g y !“ bal kézzel a’ fegyver fölemeltetik, és IV,
(Einfache Pa a' bal kar* kinyujtása által egy erős Tábl.
rade , Eins !) csapás előre és jobbra-oldalt adatik , lO.kép.
mi által a ’ szurony egyen magasba jő
a’ szemmel, a' tusa’ hegye pedig a’
jobb csípő elé , és a’ jobb előkar a ’
tusa' lapjára fel fog feküdni.
E’ védlet- vagy elcsapással minden
szurony-döfést el lehet téríteni, és az
ellennek fegyverét ugyszólva sodorva
földre lecsapni. Fődolog azonban a'
katonának az eltérítés’ alkalmazását
tettlegesen megmutatni. Ahoz az oktató
egy vívruddal ellátva, az ujonczal
szemközt megáll , és egy döfést vagy
rohamot irányoz feléje, melly a’ tanuló
által a'fenirt módra háritassék el.
Közvetlen elcsapás után rendsze
rint egy döfés vagy rohamnak kell kö
vetkezni; ha azonban — miként az
egyes oktatásnál— megint állásba kel
tenék helyezkedni, akkor ez „Helyez
k ed j !u (Stellung!) parancsra történik.

30.

„Kettős védlet!
K*?! K e tté !"
(Doppelte Pa
rade , E ins!
Z w ei!)

A kettős védlet akkor alkalmaz- IV.
tatik , mikor az ellen csupán tetteti a* Tábl.
döfést , de azon pillanatban , midőn 11.kép.
szemközt állóját védletre vagy csa
pásra csábította , a’ baloldalon azon
nal másodszor döf vagy szúr.
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Az „E gy!tf (Eins!) szóra az egy
szerű elcsapás vitetik végbe; a’ „két
tö!** (Zweü)-ra pedig a’ döfésnek in
nenső oldalon eltérítésére a’ fegyver
rel egy csapás balra-oldalt ’s lefelé
adatik, a' mellett, mennyire lehet, a’
fegyver akkép forditatik meg, hogy a’
csapás a’ csövei eszközöltessék. A’
kettős csapással egy ideüleg a’ katona
mindenkor hátra szökjön, hogy a’ ne
talán lába felé irányzott döféstől, melly
igen bajosan elhárítható, magát annál
bizonyosabban elvonhassa. Hátra-szök ésu tán , viszont mély állásba kell
helyezkedni, és ha a' katonának dö
fésre alkalma akad, azt k e t t ő s r o 
h a mma l legfoganatosabban eszkö
sölheti.
Hogy a’ katona a’ kétszeres védlet
vagy elcsapás’ alkalmazását megta
nulhassa, legjobb ha az oktató a* vívrúddal egy döfést irányoz feléje, és
ha ez által őt egyszerű védletre bírta,
sebesen másodszor a’ belső oldalon
döfjön, melly szúrást a’ katonának
kettős védlettel ’s arra következő hát
raszökés által kell elhárítani.
E’ vezérszóra a’ fegyvert a’ bal ol
„V álI-hoz!u
(Schultert!) dalra keli hozni és a’ közönséges sza
bályszerű állásba helyezkedni.
II. L o v a s s á g e lle n .
1. Karddal fegyverzett lovas ellen.

IV.
Tábl.
12

kép.

32.

„Kard ellen
helyez-kedj!u
(Gegen den
Saebel
Stellung!)

Ezen állás a* 14. szám alatt foglalt
tanításból ismeretes; azért itt még csak
az említetik , hogy a’ test’ súlyának
bal lábon kell fekünni, a’ végett, hogy
könnyebben lehessen egy nyargalva ér
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kező lovas elől, jobbra - oldalt ki
térni.
A’ fegyver jobb kézzel a’ nyakán,
bal kézzel pedig első karikáján megfogatik, és a’ test’ közepe előtt úgy tartatik, hogy a' szurony hegye’ lölfelé ,
a’ cső eiőfelé fordítva , a’ bal kéz egy
arasznyira a’ bal válltól, a’ jobb pedig
a' csípő előtt legyen.
Ez állásban várja a’ katona (hon
véd v. nemzetőr) a’ feléje nyargalva
közeledő ellent. A* szurony’ hegyét
semmi esetre ne tartsa a’ nyargaló ló’
mellének, mert habár az által a’ lovat
megsebesítené vagy meg is ölné, mégis
dülése’ súlya erejével földre téríttet
nék 's ez által a’ vívásra képtelenné
válna. Ellenben igyekezzen a’ ló elől
kitérni, a ’ lovast bal oldalába venni,
mellyen tudniillik ez kardjának kevés
hasznát veheti és szuronyát a’ lovasra
iván^ozni; a’ mi következő módon
eszközöltetik :
„Üsd és jobbra
A’ szökés jobbra a’ 15. számban
ugorj! E g y ! megfejtett módra történik. Az oldal
(Schlag und szökéssel egykorulag, még pedig azon
Sprung rechts pillanatban, midőn a ’katona jobb lábá
Eins!)
val oldalt lé p , egy ütés a’ fegyverrel,
a’ bal karnak rögtön kinyujtása által,
adatik a’ ló’ fejére , melly, ha épen
nem is találna , mindenesetre arra fog
szolgálni, hogy a’ lovat megijeszsze és
az egyenes irányból jobbra oldalt
szöktesse.
Mindjárt az oldalszökés után , a
„Ro-lianj !a
katona ismert módra rohant tesz, szu
(Ausfall!)
rony’ hegyét fölfelé a’ mellette elnyar
galó ellenség’ vékonyához irányozva ,
a’ mi magas rohamnak hivatik. Erre
a’ fegyvert, szökés közben, annak

IV.

Tábl.’
13.14.
kép.

IV.
Tábl.
15. 16.
kép.
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V.Táb.
17. 18.
kép.

33.

Commandó
vagy
Vezérszó.

T a n i t á s.

megfelelő helyzetbe kell fogni, azaz :
akkép, hogy a’ bal előkar a’ gyomor
tájban feküdjék , a* jobb kéz pedig
lejjebb és hátrább jöjjön a’csípőnél.
Roham után ismét mély állásba
kell helyezkedni, és a’ fegyvert úgy
tartani mint annakelőtte.
Egyébiránt a’ rohamhoz való ve
zérszó, csupán első oktatásnál parancsoltatik; idő jártával a’ parancsra:
„Üsd és jobbra ugorj! E g y !u (Schlag
und Sprung rechts — Eins !) az ug
rást, csapást és a’ rohamot úgyszólván
egy fogásban kell végezni.
„Körölj !M
A’ körlés' czélja és haszna már
(Caracolirt!) fönebb a* 16 szám alatt tanitatott. A'
fegyver e’ mellett azon helyzetben
tartatik , melly fönebb magas roham
előttinek mondatott; időrül időre a’
lovas felé cseldöfések irányoztatnak ,
öt az által hibás álvédletre 's annak
következtében teste’ felfödözésére csá
bítani, a’ hova aztán legott erős roha
nással kell szúrni. E’ pillanat az okta
tásnál ;

„Á llj!“

parancsszóval jelöltetik.

(Halt!)
V. Táb.
19. 20.
kép.

Továbbá rá kell a’ katonát tanitni,
hogy mindig igyekezzen a’ kard’ hatásakörén kívül maradni; mivel fegy
vere hosszabb lévén mint az ellené, azt
a’ szurony’ hegyével még mindig elér
heti, a’ nélkül, hogy magát veszelyezte tn é, annak rövidebb kardjával meg
sebesítetni. Acnakokáért néha-néha
döfés után hátra ugorjon.
„Y áll-hoi!“ lásd a' 31. szám alatt elmondottakat.
(Schultert í)

ISTro

Commandó
vagy
Vezérszó.

Tanítás.

2. Dsidával ellátott lovas ellen.

V. Táb.
21. 22.

A’ test* állása ugyanaz , inelly a’ kép.
kardos lovas ellen , csakhogy a’ jobb
vállt kevéssel hátrább kell venni, és
a’ test’ súlyát a'jobb lábon terheltetni;
mivel itt néni az forog fenn > mint a'
kardos lovasnál, annak bal oldalára
jönni, sőt inkább igyekezni kell annak
i
jobb oldalára jutni; azonfelül a’ dsidái
nak jobbrul balra elcsapása csak úgy
történhetik meg kívánt erővel, ha a’
test’ súlya a’ jobb lábon nyugszik.
A’ fegyver egészen máskép, tud
niillik a’ szurony’ hegyével lefelé tartatik , úgy hogy a’ tusanyakán levő
í
kéz egy arasznyira jobb-oldalt a’ jobb
szénitől, a’ bal kéz pedig , inelly a’
fegyvert első és második karikája közt
fogja . mintegy két arasznyira a jobb
csipő előtt legyen. Előlrül tekintve a’
cső kissé befelé, azaz : a' bal oldal felé
van fordítva , hogy az ez irányban el
követendő dsida-elcsapást a ’ csővel
lehessen eszközölni.
Az ábrázat fedetlen, egészen sza
bad , és a’ tekintet szüntelenül a' dsi
da hegyére van függesztve.
Az itt leirt helyzetben minden
dsida-szurást a’ felső test’ kissé balra
fordulásával ’s egyúttal a’ fegyvernek
balra oldalt tolása által . következő
módra lehet elháritani :
A’ fegyver jelenvaló helyzetében, V. Táb.
„ Dsida elleni
37.
védlet! Eg> !u a felső test’ rögtön balra fordulása ál 23.kép.
tal, mind a’ két kézzel sebesen bal-ol
(Die Lanze
p a rirt. Eins!) dalt vitetik, és e’ mellett a’ bal kar balra
előre ’s jobbra oldalt akkép nyujtatik
Oktató siabalyiat.
9
36.

, Dsida ellen
helyez-kedj!wi
(Gegen die
Lanze — Stel
lung!)

Commandó
Tanítás.

Nro
Vezérszó.

V. Táb
24. k

38.

„Dsidát emelinls! k e ilä !“
(Erhebt die
Lanze, Zwei!)

v. ráb

39,

,, Fordulj!
Itatom !“
(Voltirt, Drei!)

25. k.

ki, hogy a’ szurony’ hegye mintegy két
lábnyira a’ földtől elálljon. A’ test’
súlya e’ pillanatban a’ bal lábra átszállitatik , azalatt pedig a* jobb sarok
kiindulásra készen fölemeltetik.
Az ekképen elhárított dsida sebesen a’ fegyverrel saját fején felül emeltetik , mi végett a’ bal kar egészen, a’
jobb kar mérsékelve felnyujtatik, hogy
a’ fegyver rézsut, azaz kissé fölemelt
szuronynyal legyen fektetve. Ugyan
ekkor a’ dsida’ fölemelésével, a ’ ka
tonának a’ lovashoz futva kell köze
ledni , és pedig, ha csak leh et, annak
jobb oldalára ; mire a’ jobb lábbal ki
indul , egy pár — oktatáskor négy
apró — lépést tesz, és azután a’ kö
vetkező :

parancsra , fegyverével balról jobbra
sodorván , ’s egyúttal testével a’ dsidás felé fordulva, a’ dsidát rugerővel
oldalra csapja , aztán mindjárt a’ ma
gas roham előtti állásba helyezkedik
és abban :
V. Téb
26. k.

40.

„Roham!
neffv !
(Ausfall! —
Vier I)
parancsra, a’ döfést legnagyobb sebes
séggel végbe viszi.
Hogy a’ katona élőménél közben
jobbra vagy balra-oldalt mozduljon-e,
a’ körülményektől függ, tudniillik az
ellen lovag’ megrohanása* módjától.
De minden esetre igyekezni kell a'
dsidás’ jobb oldalára jönni , mivel ez
hosszú fegyverének ott csekély hasz
nát veheti.
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Commandó
Tanítás.
Vezérszó.
Ha e’ kiviteli esetben a’ védlet
vagy roszul, vagy nem annak idején
végeztetett volna, és az ellen a’ fel
fedezett jobb oldalba dsidájával szúrni
szándékozna, ennek elhárítása végett,
a’ katonának egész testtel és fegyver
rel gyorsan az eredeti helyzetbe vissza
kell térni. Aztán az ügyes vivő illyenkor bal kezét rögtön felemelve, a’
dsidát fegyvere’ csőjével a’ belső ol
dalon megfoghatja, és rugerővel jobbrul balra vetheti, végre rohant teszen.
A* kevésbbé ügyes pedig megeléged
jen, ha a’ dsida-döfést elhárítania si
került.

A’ dzsida-elleni védelemre itt előadott négy fogást az első
oktatásnál csak részenkint kell parancsolni; később a’ védletre
vagy elcsapáshoz előleges értesítés nélkül, csupán előszámitásra;
végre, ha a* legénység azokban tökéletes jártassággal b ir: „Dsida
ellen védd m a-Jtad! (Die Lanze p arirt!) vezérszóra összeköt
tetésben sebesen egymás után végeztetni.
Hogy a' katona megtanulhassa a’ dsida elleni védelmet , ha
ezt valóságos lovasok ellen megkísérteni alkalom nincs , szük
séges hogy az oktató egy dsida-formáju rudat kezébe vegyen ,
egy lóczára , vagy egyéb magas tárgyra feláljon , és onnan , illő
távolban , az előtte hol jobb , hol bal oldalt álló katona ellen egy
döfést irányozzon , mellyet ennek a' betanított módra el kell
csapni, és a’ dsidát, rögtön közeledés közben , jobb vagy bal ol
dalt felemelni, félrevetni és álrohamot tenni.
Közelebbi határzatokat arró l, hogy például dsida-felemeléskor hány lépést kell tenni , úgy mint a’ felől, hogy jobbra vagy
balra kelljen-e a’ mellett futni , előírni lehetetlen ; mivel e’ do
hig valóságos viadalnál az ellen’ nyargalás-módjától és mozgal
maitól függ , mellyet egyelőre meg nem lehet határozni, annálfogva itt minden katona’ józan ítéletére bizatik. Ez okból e’
jelen szabályok is nem bizonyos, minden képzelhető harczpillanatokban alkalmazható szabályokként, hanem inkább általános ,
a' katona* ügyességét dsida ellen vívásra előmozdító útmutatás

ként tekintendők. De mégis a’ katonának jól eszébe kell iktatni,
hogy mindenesetre igyekezzen a’ dsidás’ lovának mennél elébb ,
még pedig ha tud , jobb oldalára ju tn i; továbbá , hogy a’ dsida
hegyét szünet nélkül szemmel ta rtsa, azt fegyverével elhárítani
igyekezzen , azután fölemelje , a’ ló’ farához futva közelítsen ,
végre a’ dsidát erővel félrecsapja és közvetlen ulánna döfését
alkalmazza. Rendszerint a’ dsida elleni viadalnál nem kell döfés
után hátra ugrani, sőt mennél közelebb a’ lovashoz közeledni,
mivel illy esetben hosszú fegyverének csak csekély hasznát
veheti.
Végre még meg kell jegyezni , hogy a’ katona ne elébb,
hanem csak utolsó pillanatban helyezkedjék a’ dsida elleni
állásba , tudniillik mikor már a’ lovas döfhetési vagy szurtávra
hozzá közeledett, mivel az abban való hosszas kitartás igen
fárasztó.
Ez általános szabályok' követése mellett, egy ügyes , fegy
vere’ forgatásában jártas gyalog, mindenkor győzedelmesen
megvívhat a’ lándzsással, minek bizonyságául a’ régi háborúk’
sok példái szolgálnak.

79. §. U t m u t a I a s t ö b b l o v a s o k e l l e n i
védelmezcsre.
Miután a’ katona egyes lovasok elleni védelmezésre eléggé
kiképeztetett, tanitassék meg egyszersmind , mikép kell magát
viselnie . mikor több lovasok által egyszerre támadtatik meg.
Mikor két lovas nyargalva jő reá . az egyiknek — feltéve ,
hogy földtárgyak által nincs védve — siessen elejébe, mert a
bátor és merész megelőzés illy esetekben mindég üdves hatású.
Mihelyt ehez eléggé közeledett, igy ekezzen bal oldalára ju tn i.
ha t. i. ellene egy kardos lovas; onnan sebesen a’ lovas’ ágyé
kába , mellébe vagy hasába, a’ vasasoknak pedig vékony ába
vagy hóna alá döfjön. Ha az egyik lovast megsebesítvén via
dalra alkalmatlanná tette , könnyen fog a’ másikkal végezhetni.
Fő elvül szolgáljon , a’ lövést futás közben , mennél tovább
csak lehet kimélni és csupán akkor lőni, mijőn bizony ossággal
fel lehet tenni, hogy a’ golyó talál.
Midőn a* gyalogos valamelly lovast, kinek a’ hozzá közele
désre bátorsága nincs, magához akar csábit n i , tétesse magát
mintha fegyverét akarná megtölteni, és ha a’ lovas, az által el
hitetve feléje nyargal, közelről nagyobb bizonyossággal meglőketi.
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A’ gyalogosnak főigyekezete legyen , a' viadalt mentői előbb
véghez hajtani, mivel ö hamarább elfárad , mi rá nézve veszélyesb lehet, mint lovas ellene.
Egyébiránt magában is érthető , hogy a gyalogos a földtér’
minden kedvező tárgyait fedezésére használja, és ha ezek által
csak némileg védetik is, azok oltalmában több lovasnak is huza
mosan ellentálhat, feltéve hogy kellő lélekéberséggel, elszánt
sággal és elég ügyességgel bir.

8 0 , §. A* l ó b i n t a s

é s 1a p t a u t á n d ö f é s .

r

*

*

A’ lóbintás és lapta után döfés arra v aló , hogy tanuljon a’
katona erőteljesen és ügyesen döfést vagy rohant tenni. Éhez
egy átmérőjében 4—6 hüvelyknyi lapdát egy zsinórra szabadon
úgy kell akasztani, hogy tetszés szerint majd egy gyalogos, majd
egy lovas melle-magasra igazítható legyen. A lapta bőrből vagy
vászonbul készült és tehénszőrrel vagy csepüvel van kitömve :
nagyobb tartósság végett azt vas-sodronnyal is körül lehet fonni.
Beíjébe , hogy nehezebb legyen , egy darab ón tétetik . minél
fogva az ingadozása is csekélyebb lészen. Felső részén egy vas
karika alkalmaztatik , mellyel a’ zsinóron lévő horogba beakasztatik. Mikép keljen a' zsinórt (elakasztani, a’ körülményektől
r»gg
A lapta előtt mintegy 9 lábnyira . a földön egy egyenes
vonalt kell jelölni , mellyen a’ katona a’ laptadöfés’ első okta
tásakor jobb lábával megállapodik , cs a’ szabályszerű mély ál
lásba arczczal a* laptafelé helyezkedik. Mielőtt rohant tenne , a’
fegyvert mind a’ két kezével néhányszor előre ’s hátra akkép
ringatja, hogy a’ szurony’ hegye a’ laptára irányozott légyen.
Ha gondolja hogy már találhatja , akkor ösmert módra rohant
tesz , és szurony’ hegyével a’ lapta ’közepét megtalálni igyek
szik. Hogyha döfés után a’ lapta egyenes irányba hátra hin tái,
jele hogy jól találta; ellenben mikor oldalt ugrik, jele hogy
nem a’ közepét érte. Fődolog itt , hogy döfés után a’ katona egy
szeribe hátraszökjön és szabályszerű állásba helyezkedjen.
Minthogy pedig könnyen megtörténhetne , hogy roham után
valamelly ügyetlen legény’ fegyvere szurony-hegyével a’ földre
esne, V ez által kárt szenvedne: tehát ennek elkerülésére
eleve jó leszen, a’ lapda és a’ földön kitűzött >onal közt egy
szalmával körültekert 2 és 7 t magas sorompot alkalmazni,
vagy egy kötelet fekirányosan kifeszítni mellyre aztán a’ fegy
ver illyenkor bukik , annáifogva a’ földre eséstől megtartoztatik.
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Minekutánna a' katona a’ lapta-döfésben mind gyalog mind
lovas ember melléig érő magasságra magának helyt állva elég
ügyességet szerzett, tanitassék ezt fegy ver-lóbintás nélkül és
végtére sebeshaladás közben is végbe vinni; e’ mellett min
denkor hátra szökjön , kivéve azon esetet, mikor dsidával fel
fegyverzett lovas ellen tesz rohanást.
E’ gyakorlat förül főre, parancsszó nélkül a’ katonának
saját belátása szerint történik meg.
8 1 . §. K i k é p z e t t ( b e ta n íto tt) l e g é n y e k k e l
való g y a k o r l á s módja.
Ha egyszer a’ katona a’ szurony-vivásnál szükséges moz
dulást és fogásokat egyenként megtanulta , azután gyakoroltas
sák többet együtt öszefüggöleg, mint ez a’ valóságos viadal
nál megesik , végbevinni; t. i. közvetlen roham után hátra
szökni , vagy egyszeres elcsapás után döfést tenni s. a. t.
Erre azon fogásokat, mellyeknek kivitele öszsze.rüggőleg
szándékba van , eleve értesíteni, és aztán közülök a z t , a’
mellyel kezdeni kell, szabályszeriileg parancsolni. Mint p. o.
„Rohanj és hátraugorj! D öfj ! w (Ausfall und Sprung rückwaerts — Ausfall!) vagy „Egyszerű védlet ’s egyenesen döfj í
Egyszerű védlet! E g y !“ (Einfache Parade und gerader Stoss.
— Einfache Parade — E ins!)
Ha a’ legénység’ oktatása elegendő haladást te tt, azt sor
ban is elé lehet venni; a* mellett az emberek ösmeretes módon
egyik a’ másiktól egy lépésnyi távol megállnak. Meliy esetben
azonban a’ fordulatokat, körlést, 's, általában a’ lovas ellen való
gyakorlást egészen ki kell hagyni; mivel az elsők kivitelére
nincsenek a’ sorban elegendő közök , emezek pedig természe
tüknél fogva valóságban sohasem máskép , mint egyenként vi
tetnek végbe. A’ lovas elleni fogások’ gyakorlására , eleve a’
sornak (gléda) „f é 1 b a 1 r au fordulást kell parancsolni, ’s azután
egyenként minden emberrel a’ kardos vagy dsidás elleni védelinezést végbevitetni.
Olly esetekben , midőn egy felsőbb előjáró a* szuronyvivás
előmenetele felől hamarjában meg akarna győződni , lehet egy
három sorba állított osztályt-is ahoz parancsolni. E’ végett a ’
kővetkező vezérszóra : „Első és második sor kettős közökre
előre nyi-todj !u (Erstes und Zweites Glied auf doppelte Distanz
vorwaerts öffnet — euch !) az első sor 8 , a’ második 4 lépést
tesz előre ’s azután megáll. Erre következik a’ 18-dik §. értel
mében a’ parancs: „Jobbra és balra nyi-fodj !u (Rechts und
links öffnet — euch !) és miután a’ legénység illő közökbe megállakodott, a’ gyakorlást mind a’ három sorral a’ szerint, mint
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fenebb egy sornak (glédának) elészabatott, meg lehet kezdeni.
Szurony vívás után a’ 18—
ik §. szerint „Balra és jobbra zár-kozz!u
(Links und rechts schliesst — euch!) végre „Két utolsó sor zár
k ó zz !u (Letzte zwei Glieder schliesst — euch !) parancsoltatik;
mire a’ második sor 4, és a’ harmadik 8 lépést tesz.
A’ mozdulatok és fogásoknak helyes összefüggését illetőleg
a’ szuronyvivásnál következő parancsok például szolgáljanak ;
1. Gyalogság ellen! Helyez-kedj ! (Gegen Infanterie —
Stellung!)
*
2. Ha-lrtd j ! Állj ! (Avan-cirt! — H alt!)
3* H át-ralj ! Állj ! (R eti-rirt! — H alt!)
4 Toppants! (Apell!),
- '
5. Sebesen h a-la d j ! Á llj! (Im Schnellschritt avan-cirt!—
Halt!)
6. Sebesen h át-ralj ! Á llj ! (Im Schnellschritt reti-rirt! —
Halt!)
7. Rohanj és h átra-u g o rj ! R o h a n j ! (Ausfall und Sprung
rückwaerts — Ausfall!)
8. Kettős roham ! D őlj ! (Doppelter Ausfall — Ausfall!)
9. Egyszerű védlet ’s egyenesen döfj ! Egyszerű védlet! —
E g y ! (Einfache Parade und gerader Stoss! — Einfache Parade
— Eins !)
10. Kétszeres védlet és kettős roham! Kettős védlet! Egy!
k> k e t t ő ! (Doppelte Parade und doppelter Ausfall! — Doppelte
Parade — Eins ! Z w ei!)
V áll-lioz! (Schultert!)
i
Végre még megjegyeztetik , hogy a’ szuronyvivásban való
gyakorlás, ne csupán gépelyként a’ fegyverfogások’ módjára,
és szintolly kevéssé puszta mutatványi tárgyul tekintessék ; sőt
inkább meg kell minden legénynek a’ kulönbféle fogások’ és
mozdulatok’ czélját és alkalmazás-módját magyarázni , és tett
legesen vagyis gyakorlatilag megmutatni, különben az oktatás
siker nélküli leend.
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A’ HONVÉD és KÖTELESSÉGEI.
Katonai

oktatások

elbeszélés formában, Pz. után magyarosítva*
Debreczen, 1849. 8-rét. VIII. és 291 lap.

Ára színes borítékba fűzve 1 p. ft.

RÖVID UTASÍTÁS
az e I ő ó rs o k* (Vorposten) szolgálatát illetőleg, a*
honvédek és mobil nemzetőrség számára.

Irta Gál Sándor .
Ára 20 ezüst kr.

RÖVID UTASÍTÁS
egyes földszinti tárgyak' és helységek’ védelmezése-'s
megtámadásában.

Irta Gál Sándor .
Ára 20 ezüst kr.

e i i K O R L A T I SZ A B Á L Y Z A T .
Irta Pét erfy Gyula őrnagy.
Ára 1 frt 20 kr. p. p.

1NEMZETI DALOK és MARSOK.
Ara 10 ezüs>t kr.

