
I L R Á K Ó C Z I F E R E N C Z H A D I P A R A N C S A , 1 7 1 0 . 

Nemcsak a Rákóczi-hadsereg, az utolsó magyar nemzeti had-
sereg szellemének megvilágítására, hanem általában az akkori 
hadrend és harczmód ismeretére nézve is rendkívüli katonai érdek-
kel bír II. Rákóczi Ferencz vezérlő-fejedelemnek hadserege tiszti-
karához, kevéssel a romhányi csata után — s főként ennek tapasz-
talataiból merítve, — a jászberenyi táborból 1710 február 25-kén 
kiadott parancsa, mely még eddig sehol közölve és történetíróink-
tól fölhasználva nem volt. 

A romhányi csata a Rákóczi-hadsereg utolsó ütközeteinek 
egyike, melyet Sickingen császári tábornok hadosztálya ellen ví-
vott, 8 kiváltképen azért nevezetes, mert Rákóczi a császáriak fölött 
már tényleg kivívott előnyt kiaknázni s a teljes győzelmet elő-
idézni leginkább az alparancsnokok által elkövetett hibák miatt 
nem vala képes. A harczvonal egyik részén ugyanis a svédek, Rá-
kóczi rendes lovassága és a lengyelek áttörik a császáriak felállí-
tását, de e fölötte kedvező alkalmat fölhasználni nem tudják s tét-
lenül megállapodnak: míg ugyanakkor a harczvonal más része a 
császáriak által visszanyomatván, a visszavetett részek ok nélkül 
sokkal tovább hátrálnak, semmint az a fönforgó viszonyok közt 
szükséges volt. E közben az egyik részen az alparancsnokok sze-
mélyes harczokba bonyolódván, osztagaik vezetés nélkül marad-
nak és zeákmánylásnak esnek, más részen — a hárátlásnál — az 
ellenséggel mit sem törődve s a visszacsapásra kínálkozó alkalmat 
föl nem használva, osztagaikat odahagyják s menekülnek. 

Rákóczi e parancsában tehát főkép a harczászati rend és zár-
kózottság szakadatlan föntartását, a tiszteknek csapataik köteléké-



ben való szoros megmaradását hangsúlyozza s behatóbban foglal-
kozik az ellenség visszavetése ós üldözése közben, mint nemkülön-
ben a hátrálásnál követendő eljárással, melyekre nézve oktatásokat 
és tüzetes utasításokat ad. 

Rákóczi e parancsa tehát hadművészeti szemp jntból is érde-
kes, s e szakfolyóiratban mint a régi magyar hadrendtartás és 
harczászat becses adalékát közöljük. 

«Mi Második Rákóczi Ferencz, Isten kegyelméből az szabad-
ságért öszveszövetkezett Magyarország Státusai és Bendei Vezérlő-
Fejedelme, etc. Adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, úgy-
mint hadainkat commendérozó Generális-Campi-Marsallusinknak 
(tábornagyainknak), azoknak helytartóinak (altábornagyok) és Gene-
rális-Főstrázsamestereinknek (vezérőrnagyok), Brigadéros- és Colo-
nellusainknak (dandárnokok és ezredesek). Hogy minekutánna sok-
szori harczaink ós próbáink alkalmatosságával tapasztaltuk volna 
hadainknak nemannyira gyenge szíveitűi, mint a tisztek tudatlan-
ságaitól eredett confusiónkat, — a kiknek egy része vagy a bátor 
szívtűi viseltetvén, ezereket vagy seregeket (ezredüket vagy száza-
dukat ; ér tsd: soraikat) elhagyván, a katonaság javával minden 
rend nélkül rohannak az ellenségnek, — vagy az okoskodás színe 
s praetextusa (ürügye) alatt másokat ekképen rohantatván, magok 
életét és vérét hazájokért kímélik; s innen származik, hogy jóllehet 
önként csaknem minden magyarnak a német ellenségünknél nagyobb 
bátorságát tapasztaljuk is: mindazonáltal erőnket megegyeztetni 
(egyesítni) nem tudván, ellenségünk elől gyakorta confusiónkkal 
recedálni (zavarral meghátrálni) kényteleníttetünk. Hogy tehát 
ezentúl kiki maga hivataljában eljárni tudjon, kinek-kinek hiva-
talja mibtil álljon, attúl a próbák vagy harczok alkalmatosságával 
mire köteleztetik: ezen következendő punctumok által eleikben 
adatik. 

Mihelyest az Oberstereknek vagy az Ezeres-Kapitányoknakx) 
parancsolatjok lészen az hadak kirendelésére (hadrendbe állítására) 
az Generálisoktól: ki-ki mellyik ezer mellé s mellyik szárnyán 

x) Tulajdonképen mindkettő az ezredesi rendfokozatot jelenti; csak-
hogy a reguláris hadak ezredeseit idegen szóval Oberstereknek, a mezei 
hadakéit ellenben Ezeres-Kapitányoknak hívták. 



rendelkezzek ? kiadatván, Föstrázsamesterek (őrnagyuk), vagy 
azoknak nemlétekben a substituált (helyettesített) legüdősbik 
kapitány által regimenteket (ezredöket) kirendeltessék, es ugyan-
azon alkalmatossággal minden kompániás-kapitánynak hivataljá-
ban fog állani, hogy a maga seregére (osztályára, századára) vi-
gyázván, azt úgy rendelje, hogy mindenik rendnek (sornak) a ket 
vegén a tizedeseket állítván, a strázsamestereket a sereg után a 
két szárnyára ós a vice-hadnagyát ugyanott a közepire helyheztesse, 
és életök, fejők vesztése alatt mind tizedeseknek s mind strázsa-
mestereknek megparancsolja, hogy a sereget mentül jobb rendben 
és szorosan (zárkózva) lehet, marsíroztassák; vezetékes (pót-lovat 
vezető) katonát a seregben (a csapat közt) ne szenvedjenek, hanem 
azt jó idejen a cseléd közzé, a kvártély mellett, a kompániás furí-
rokkal küldjék, a kiknek hivataljában áll mindazokat a rendelt 
helyen csuportosan (együtt) tartani. 

Ekképen harczrendben beállítván, a jobbszárnyán lévő Colo-
nellusok (ezredesek), a maga seregével a jobbszárnyára regiment-
jenek, a Yice-Colonellus maga ezerének balszárnyára álljon a 
maga seregével. A tábor balszárnyán lévő ezerekben penig a Colo-
nellus maga kompániájával a balszárnyára, a Yice-Colonellus eze-
rének jobbszárnyára maga kompániájával á l l jon; a Főstrázsa-
mesternek penig serege a regimentnek közepén légyen. 

A mikor penig az ütközetre adatandó jel vagy parancsolat 
által indulni kelletik: feje és becsületi elvesztése alatt minden 
Colonellus és kompániás kapitány, zászlója irányában állván, ha-
dát az ellenségnek oly rendben és szorosan (zárkózva) vigye, hogy 
maga — tiszti különböztetósére nézve — az első rendbűi csak 
annyira maradjon ki, hogy az zászlótartó lova a maga lovát ne 
érje, — nem abban tartván a vitézséget, hogy maga, személyje 
szerént az ellenségnek vakmerőképen nyargalván, közkatonához 
illendő próbákat tegyen : hanem, hogy ezerével tétessen. 

Melyre szükséges, hogy illyetén alkalmatossággal az ezerének 
rendere vigyázzon, hogy tudniillik az, akármely felé kellessék for-
dúlni, maga szoros rendit meg ne bontsa. Hasonlóképen, mihelyt 
az ezerek ütközetre indúlnak: a Főstrázsamester, avvagy annak 
képét viselő (azt helyettesítő) tiszt, ezerenek háta megé menvén, 
az hátulsó rendre vigyázzon és az vice-hadnagyok, strázsamesterek 



által vigyáztasson : hogy azok is az első rendet mentül szorosabban 
követvén, meg ne szakadozzanak, és ha szintén az ellenség előttek 
meglódúlni találna i s : azt ne széljedve, hanem hasonlómódon 
űzzék és nyomják ; ki is ha megfordúlni ta lá lna : ők is azonnal 
megtorpadván (egyszerre megállván), magokat rendben vegyék és 
úgy támadják meg. 

Valamely katona rendit megbontván, akár préda kedvéért, 
akár más egyéb okbúl vagy felettébb előlmégyen, vagy hátrább 
marad, annál is inkább, ha hátat ád (visszafordul, megfut), azonnal 
tisztei által megölettessék, mint nyilvánvaló árúló. 

A midőn penig az hadakozásnak változó sorsához képest, 
mindezeket elkövetvén, feljebbvaló erőtűi megnyomattatni talál-
ta tnék : mind azon feljebbemlített tiszteknek, az kik az ellenség 
ellen való menetelben elől állottanak, hátramaradni , — az kik 
liátúl voltak, az ezer előtt menni kötelességökben ál l ; az tizedesek 
penig magok hivataljának ösmérjék, hogy mindenkor az szárnya-
kon maradván, katonáikat szorosan és mentül jobb rendben tart-
sák, a szófogadatlanokat azonnal öljék s vágják. 

Az illyetén megnyomatás alkalmatosságával minden Colonel-
lus, ha az ellenségtűi űzettetnék, ellenkezőt (utóvédet, mely az 
ellenséget föltartóztatja) minden kompániábúl jó vitéz tisztekkel 
rende l jen : de maga, Vice-Cokmellusával, a regimentje szárnyát 
becsűleti elvesztése alatt ne tágítsa (ne hagyja el); hanem onnan 
vigyázván: mennyi, számú ellenségtűi, miképen űzettetik? ellen-
kezőit (utóvedj ét) — némely seregeit megfordítván és rendbe vévén — 
megsegítse; ha az űző ellenségnek széljedéset vagy gyengeségét, s 
maga erejittil azaz táborátúl (főcsapatától) messzire való létit 
tapasztalná: olykor (olyankor) annak megszégyenítésére ezerestül 
is megfordúlliat, azt megnyomván; mindazonáltal azt oly okosan 
űzze s csak annyira, hogy annak a rendben lévő erejitűl ú jabb 
confusióban ne ejtessék. 

Az illyetén nyomatás alkalmatosságával valamint minden 
kapitánynak és más tiszteknek kötelessége, hogy az magok erejitűl 
el ne szakadjanak: úgy minden Colonellus abban szorgalmatos-
kodjék, hogy maga ezerével az többi ezerektűl el ne szakadjon; 
hanem valahol még rendbenálló hadakat l á tna : azoknak háta 
megett megfordúlván, azok mellé ezerét kirendelje (fölállítsa) és 



Generálisok parancsolatjától várjon, avagy azok jelen nem létek-
ben, — ba tudniaillik hadainknak nagyobb része már elnyomako-
dott volna, s magoknak az ellenség ellen magános erővel operálni 
(működni) nem lehetne — a többi hadaink után jó rendben, hátúi-
járó formában nyomakodjanak, miben légyen dolgok ? és mi stá-
tusban légyen az ellenség ? tisztek által az Generálisnak, avagy 
Magunknak tudtokra adván. 

Mindezeket penig mind felső, mind alsó tisztek, életök s fejők 
vesztése alatt elkövetni tartoznak, és valaki találtatnék, hogy ezen 
parancsolatunk ellen véteni ta lá lna : inquisitió (vizsgálat) által 
comperiáltatván (rábizonyittatván), az feljebbemlített büntetést 
magára várhatja. — Datum ex Castris Nostris ad Oppidum Jász-
Berény positie, die 25. Mensis Februarij Anno 1710. F. P. Bá-
kóczi m. p. P. H. Stephanus Kántor m. p. 

(Eredeti, a fejedelem s. k. aláírásával s nagy, kerek ostyapecsétével 
megerősítve.) 
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