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A FRANCIA KIRÁLYSÁG 18. SZÁZADI MAGYAR HUSZÁRAI 
Történelmi-statisztikai tanulmány 

A 17—18. század magyar hadtörténelmével foglalkozó újabb hazai irodalom 
megfelelő módon feltárta a francia—magyar katonai együttműködés egyik as
pektusát, a sorozatosan Habsburg-ellenes háborúkat vívó francia udvar részé
ről a támaszt jelenthető magyar félnek való segítsegnyújtást. így közismer
ték a Francia Királyságnak a harmincéves háború folyamán 'az: erdélyi fejede
lemséggel kötött szerződései, a francia segélyhadaknak a szentgotthárdi csatá
ban való részvétele, a hatvanas években Zrínyi Miklósnak és a Wesselényi-féle 
összeesküvés résztvevőinek francia kapcsolatai, az Erdéllyel és a bujdosókkal a 
hetvenes években kötött francia szerződések, az ezekből fakadó pénzsegély, 
sőt francia segélyhadaik megjelenése', a Thököly-felkelésnek nyújtott fran
cia pénzsegély és tisztek rendelkezésre bocsátása, végül a Rákóczi-szabadság--
harc idején folyósított francia pénzsegély, diplomáciai támogatás és a francia 
hadmérnökök, tüzérek magyar földön való hadba küldése. 

A kapcsolatok másik vetülete, a sajátosan magyar fegyvernemnek tekintett 
huszárság jelentős magyar részvétellel való franciaországi megjelenése és fej
lődése, mindeddig háttérbe szorult a hazai kutatások során, holott a francia had
történelmi munkák sohasem mulasztják el megjegyezni a franciaországi huszá
rok eredetéről, ahogyan Marcel Dupont megfogalmazta: „Magyarországról jöt
tek és már XIII. Lajos uralkodásától közülük néhányan a reguláris alakulatok 
keretében harcoltak."1 Valóban, a Mercure Français 1630 augusztusi számában 
a 234. oldalon XIII. Lajos Ratisbonne-ba (Regensburg) való június 29-i bevonu
lásával kapcsolatosan a beszámolóban ott szerepel ez a mondat: „Egy órától 
kezdve érkeztek a társzekerek, . . . és köztük néhány lovas, majdnem mind ma
gyar, a többség szőrén ülte meg a magyar lovat, melynek farkát és combjait 
vörösre festették."2 A francia udvar felfigyelt e magyar lovasokra. 

A harmincéves háború folyására tekintettel a nagyhatalmú Richelieu bíbo
ros 1635-ben azt indítványozta az uralkodónak, hogy szervezzenek három ezred
ből álló „magyar lovasságot". A Meilleray-, Espenana- és Sirot-ezred valóban 
magyar minta szerinti könnyűlovas alakulat volt. Tagjai között szerepeltek ma
gyarok is, mások meEett tisztként szolgált báró galántai Esterházy György, 
A túlnyomó többség mégis német, lengyel és horvát származású volt.3 így az a 

1 Dupont, M.: Nos vieux houzards. Paris, 1934. 2. o. 
2 Közli: Choppin, H.: Les Hussards. Les vieux régiments 1092—1792. Nancy, 1898. 7. o. 
3 Fieffé, E.: Histoire des troupes étrangères au service de France. Paris, 1854. I . y.191. o.; Denison, Cr-

Geschichte der Cavallerie. Berlin, 18(9. 602. o. 
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századforduló idején elterjedt megállapítás, amely szeriint ezek összetételük sze
rint is magyar ezredek lettek volna, tévedés.4 A jelleg mindenesetre magyar 
volt. Peter Daniel így fogalmazta meg ezeknek az ezredeknek a feladatát: „Eze
ket az alakulatokat hasznosították a felderítés során, elő- és utóvédként és a 
málha fedezésekor, mert könnyűlovasságként könnyen mozogtak."5 Ez a három 
„magyar ezred" rövid életű volt, a zsoldostoborzás nehézségei miatt az Espe-
nana-ezredet már 1637-ben beolvasztották a másik kettőbe, Richelieu bíboros 
halála után pedig 1644-ben feloszlatták a Sirot-ezredet, végül 1656-ban a Meil-
leray-ezredet is.6 

Magyar huszárok nagyobb számban való francia földre kerülése a Thököly-
felkelés hanyatló szakaszától kezdődően figyelhető meg. A magyarázat a felke
lésnek nyújtott francia segítségben és az ennek következtében a Francia Ki
rályságba vetett reménységben keresendő. A francia hadvezetés kezdetben 
nem ismerte fel újabb, ez esetben összetétele szerint is magyar könnyűlovas ez
red alapításának szükségességét. A magyar huszárokat részben a meglevő lo
vasezredekbe osztották be, részben, lovukat elvéve, gyalogszolgálatra kényszerí
tették őket.7 

A magyar szökevények számának gyarapodására egy korábban Habsburg
szolgálatban állt kalandor, Croneberg (egyes források szerint: Corneberg) báró 
figyelt fel, és 1692. október 19-i keltezéssel ezredtulajdonosi kinevezést és to
borzási engedélyt eszközölt ki.8 Az ezredalapítási okirat 10 században szolgáló 
500 huszár toborzását rendelte el, de az átszökött magyarok bizalmatlansága 
miatt ez nem sikerülhetett. Csupán egy 50 fős teljes századot sikerült felállíta
nia, egy másikba 38 főt toboroznia, de ezek zöme sem magyar, hanem elsősor
ban német volt. A rajnai hadszíntéren felállításra került francia tulajdonú hu
szárezred híre mindenesetre vonzotta a Pfalz birtoklásáért a Francia Király
sággal 1688 óta hadban álló Habsburg-birodalom hadseregéből az abba besoro
zott különböző nemzetiségű huszárokat, köztük a magyarokat is. Különösen így 
volt ez 1693-tól, amikor az ezred élére Jacques-André Mortani ezredes került.9 

A dezertálás mégsem vált tömegessé, mindössze a második század feltöltését si
került befejezni és egy harmadik századot felállítani. E 150 főt azután az új ez
redtulajdonos hat századdá szervezte át. Az összetételt illetően el kell fogad
nunk Eugène Fieffé megállapítását: „A magyarok kisebbségben voltak a fran
ciaországi huszárok között."10 A többség a németek mellett horvát volt.11 

Ez, a francia hadtörténeti irodalom részéről első huszárezrednek tekintett ala
kulat áz 1697-es békekötésig fennállt és részt vett a Rajna-menti harcokban. 
E harcok során még mintegy további 50 huszár szökött át Habsburg-szolgálat
ból, míg mások lemorzsolódtak. A békekötést követően a Mortani-ezredet fel
oszlatta a francia hadvezetés. A huszárok zömét áthelyezték a Royal-Allemand-
lovasezredbe. Ezek főleg a németek voltak. A többiek, köztük a magyarok, a 
bajor választófejedelem szolgálatába léptek át.12 

i Mangold, L.: Magyar eredetű francia huszárezredek. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban — HK) 
1894. 206. o.; Kropf L.: Magyar eredetű francia huszárezredek. HK 1897. 434. o. 

5 Daniéi, P.: Histoire de la milice française et des changements qui s'y sont faits depuis l'établissement de 
la Monarchie Française dans les Gaules jusqu'à la fin du règne de Louis le Grand. Amsterdam, 1724.1. k. 190. o. 

0 Fieffé, E.: i. m. I. k. 191. o. 
7 Staub, A.: Histoire de tous les régiments de Hussards. Fontenay-Paris, 1807. 1. o.; Susane, L.: Histoire 

de la cavalerie française. Paris, 1874. I I I . k. 297. o. 
8 d'Ivry, O.: Histoire du le r Régiment de Hussards. Valence, 1901.10. o. ; Haraszti E.: Les Hussards Hongrois 

en Alsace. Revue des études hongroises et finno-ougriennes. 1927/1. 78. o. 
9 Choppin, H.: i. m. 23. és köv. o. 

10 Fieffé, E.: i. m. I . k. 194. o. 
11 Reboul. C: La vie au 18e siècle. L'armée. Paris, 1931. 137. o. 
12 Fieffé, E.: i. m. I. k. 193. o.; Choppin, H.: i. m. 27. és köv. o.; Mangold L.: i. m. 207. o.; Kropf, L.: i. ni. 

430. o.; Pascal, A.: Histoire de l'armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la Monarchie Française 
jusqu'à nos jours. Paris, 1847. I I . k. 188. o.; Forster Gy.: Gróf Berchényi László, Franciaország maréchalja. Budapest, 
1925. 58. o. ; László J . : Magyar vitézek a régi francia hadseregben. H. n. 1929. 9. o. ; Marko Á.: Les hussards hongrois 
au service de la France. Nouvelle Revue de Hongrie, 1930. 45. o. 
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Magyar szempontból sokkal figyelemreméltóbb az ezt követő újabb Habs
burgé—Bourbon összecsapás, a Rákóczi-szabadságharc ©gesz idejét is magában 
foglaló spanyol örökösödési háború (1701—1714). Elsőként az itáliai hadszíntér 
francia hadvezetése vette elő a Habsburg-seregből dezertáltak saját huszárala
kulattá szervezésének gondolatát. 1702-ben két, egyenként 50 fős századot állí
tottak fel. A további harccselekmények során a huszárok száma egyre nőtt. 
Amikor pedig 1705-ben mihályi Deák Pál ezredes francia fogságba kerülve, 
vállalta, hogy az addig önállóan tevékenykedő századokat összefogja, az 1705. 
szeptember 25-i ezredtulajdonossá 'kinevező pátenssel újabb francia szolgálatban 
álló huszárezred született.13 

A nyolc században az ezreddé szervezést követően szolgáló 211 huszár na
gyobb része most már valóban magyar volt. Az maradt azt követően is, hogy 
az ezredtulajdonos Deák Pál — a vagyona miatti aggodalomtól hajtva — visz-
szaszökött hazájába. Ez az ezred a továbbiakban Filtz-, majd az új ezredtulaj
donos 1707. július 27-i eleste után Monteil-ezred néven élt tovább, bár francia 
szolgálatban csupán 1709. július 18-ig, mert akkor a francia uralkodó a spanyol 
királynak ajándékozta.14 

A magyar huszárok zöme a Rákóczi-szabadságharc alatt a Habsburg-hadse
reg kötelékében a Rajna-menti hagyományos hadszíntéren került kényszerű be
vetésre. Közülük legtöbben onnan dezertáltak. Ott az első önálló huszárszáza
dot így a francia hadvezetés már 1701-ben felállíthatta. A harccselekmények so
rán ezt továbbiak követték. Különösen azt követően szaporodott meg a szöke
vények száma, hogy II. Rákóczi Ferenc átállásra felhívó kiáltványát vetési 
Kökény esdi László eljuttatta a Habsburg-seregben harcoló magyar huszárok
hoz, maga pedig a szövetséges bajor választófejedelemhez dezertáltak élére állt. 
így 1705. november 6-án megalakulhatott a Verseilles-ezred. Az ezt alkotó 12 
száziad közül kettő a Dessewffy-nevet viselte, de volt Muslaky-, Potyondy- és 
Sándor-század is. A századok igen kis létszámúak lehettek, mivel az ezred lét
számadatai 134 és 160 fő között mozogtak. Zömük mindenesetre — a francia 
hadvezetés tudatos tevékenysége következtében — magyar volt, mert Verseilles 
ezredes már 1705. július 22-i, a hadügyminiszterhez intézett jelentésében így írt: 
„Uram, a magyar nemzetiségűeket előnyben részesítjük, követve az Ön paran
csát."15 

A Verseilles-ezred a rajnai, majd a flandriai harcokban vett részt. Létszámát 
a békekötést követően négy századra csökkentették, majd 1716-ben beolvasz
tották a spanyol örökösödési háború idején felállított harmadik huszárez
redbe.16 

Ez a harmadik ezred a „Saint-Genièz" nevet viselte és összetételét tekintve 
érdekes képet mutatott. Az ezred magját azok a huszárok képezték, akik egy
kor a Croneberg-ezredben szolgáltak és az 1697-es feloszlatáskor Bajorországba 
távoztak. A bajor választófejedelem 1701-ben visszaadta őket a francia király
nak. E huszárok zöme magyar volt. Hozzájuk, miután bevetették őket a rajnai 
hadszíntéren, szintén többen szöktek át a Habsburg-hadseregből. Az így meg
alakult nyolc században szolgáló mintegy 300 huszárt azután 1706. január 1-i 
hatállyal szervezték ezreddé.17 Ebbe az ezredbe vették át azokat a zömében ma-

13 ďlvry, O.: i. m. 11. o.; Győri Á.: La salle des hussards au pavillon historique de la Hongrie à l'exposition 
universelle de Paris. Paris, 1904. 24. o.; Berkó I.: A m agyar-huszárság története. Budapest, 1918. 85. o. 

14 Fieffé, E. i. m. I . k. 194. o.; Choppin, H.: i. m. 37. és köv. o.; Kropf, L:: i. m. 430. o.; Marko Á.: i. m. 45. o 
15 Choppin, H.: i. m. 45. és köv. o. Az idézet helye: 47. o. A bajorországi magyar huszárokra vonatkozóan I.; 

Ráday Pál iratai, í . k. Kiad.: Benda K.-- Maksay F.-- Esze T.-- Pap L. Budapest, 1955. 167., 439. és 509. o. 
16 Fieffé, E.: i. m. I. k^ 193. o.; ďlvry, O..- i. m. 11. o. ; Kropf L.: i. m. 436. o.; Forster Gy.: i. m. 61. o.; 

László J.: i. m. 10. o. ; Markó Á.: i. m. 45. o. ; Reinach-Foussemagne, H.: Les hussards hongrois sous l'ancien régime. 
Bévue de Hongrie, 1910. 318. o. 

17 Fieffé, E.: i. m. I . k. 194. o.; Choppin, H.: i. m. 66. és köv. o.; ďlvry, O.: i. m. 11. o.; Reinach-Fousse
magne, H.: i. m. 318. o.; Forster Gy.: i. m. 61. o.; László J.: i. m. 10. o.; Markó Ä.: i. m. 45. o. 
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gyár huszárokat is, akik egyrészt vetési Kökényesdi László alezredes aláren
deltségében 1705 végéig bajor szolgálatban álltak, ám akkor a választófejede
lem őket is a francia királynak adományozta, másrészt azokat is, akik az ere
detileg Deák Pál által szervezett Monteil-ezreddel Spanyolországiba kerültek 
és onnan 1710^ben visszaszöktek Franciaországba.18 Az ezred a békekötésig 
a rajnai hadszíntéren tevékenykedett Villars marsall alárendeltségében, aki így 
írt erről az alakulatról: „Tanúsítanom kell, hogy egyetlen kötelék sem szolgál 
nagyobb bátorsággal, többet kockáztatva, hogy egyetlen köteléket sem ér több 
puskalövés, hogy egyiknek sincs több vesztesége emberben és lóban."19 

Itt kell kiemelnünk, hogy ez az ezred 1707. december 14-től annak a báró sa
lamonfai Ráttky Györgynek (?—1742) a tulajdonában állt, aki II. Rákóczi Fe
renc ezeresikapitányafcént császári fogságba esett, s miután közlegényként a 
Habsburg-hadseregbe besorozták, a Rajna-menti hadszíntéren még azon évben 
átszökött a szemben álló franciákhoz, akik nem haboztak ezredet adni a keze 
alá. 

A Ráttky-ezred tartós életűnek bizonyult. Részt vett az 1719-es francia—spa
nyol összecsapásban, a lengyel örökösödési háborúban (1733—1735), az 1739-es 
korzikai hadműveletekben, az osztrák örökösödési háborúban (1741—1743). 
E nevet az ezredtulajdonos 1742-es hősi haláláig viselte az ezred.20 Akkor 
néhány hónapig, hősi haláláig, cserneki Dessewffy Miklós (?—1743) volt az 
ezredtulajdonos, aki 1705 óta állt francia szolgálatban, 1716 óta pedig ebben 
az ezredben szolgált.21 Az ezred hátralevő éveit 1743 januártól Lynden névvel 
élte le. Az 1748-as békekötést követően létszámát erősen csökkentették, majd 
1756. október 30-i hatállyal állományát az akkor fennállt másik három huszár
ezredbe olvasztották be.22 

A Ráttky-ezreddel kapcsolatos igen jó tapasztalatok alapozták meg a legis
mertebb nevű franciaországi magyar, gróf székesi Bercsényi László ezredes 
(1689—1778) 1720-as ezredalapítási kérelmének teljesítését. E kérelemben, ame
lyet 1720. június 12-i keltezéssel a hadügyminiszterhez intézett, többek között 
ez áll: „Uram, van szerencsém átnyújtani önnek azt a tervet, amelyet egy lovas 
huszárezred, benne egy magyar osztály felállítására készítettem, amelyhez ke
gyeskedjék számomra engedélyt biztosítani. Hogy teljesen biztosított lehessen a 
fent nevezett ezred felállítása, legyen szíves engedélyezni, hogy Konstantiná
poly ba menjek egy kapitánnyal és három hadnaggyal, akiket Ráttky ezredéből 
kapnék az ő beleegyezésével, akivel megegyeztem."23 Ezredtulajdonosi kine
vezése és a konstantinápolyi toborzóút engedélyezése után Bercsényi László még 
az évben török földre távozott. Ott, apja, Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Fe
renc Rodostóban biztosítható anyagi segítségével, felfogadta és felszerelte a 
j elentfcezettefcet.24 

Az összetételre vonatkozóan Mikes Kelemen 1721. szeptember 9-én a követ
kezőket írta: „Édes néném, azt már régen tudgya Kéd, hogy Bercsényi úrfi in-

Ï8 Archives du Service Historique de l'Armée, Paris-Vincennes (a továbbiakban — ASH A) 3 Yc—311. And 
Gorvisier professzor (Párizs, Sorbonne) szives adatközlése, amelyért, és a továbbiakban jelzettekért, ezúton is kösz 
netet mondok. Ráday Pál iratai. I. k. 509. és köv. o. 

19 Közli: Ghopyin, H.: i. m. 69. o. 
20 Fieffé, E.: i. m. I. k. 255. o.; Choppin, H.: i. m. 65. o.; Reinach-Foussemagne, H.: i. m. 457. o.; Forster 

Gi/.: i. m. 61. o.; Massuet, P.: Histoire de la dernière guerre et des negotiations pour la paix. Amsterdam, 1736. H. k. 
90. o. 

21 Archives Départementales de Meuse, Bar-le-Duc (a továbbiakban — ADM), C—120.; Choppin, H.: i. m. 
77. o. es Kropf, L.: i. m. 436. téved, amikor azt állítja, hogy Ráttky György mellett Dessewffy Miklós csupán vezénylő 
ezredes volt. 

22 Choppin, H.: i. m. 78. o. 
23 ASHA A1—2770. fol. 13. Bővebben idézve lásd: Zachar József: Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc 

kapitánya, Franciaország marsallja. (Válogatott források.) Folia Rákócziana 1. k. Vaja, 1979. (A továbbiakban — 
Zachar, 1979.) 85. o. 

24 Lásd erre részletesebben: Zachar József: Bercsényi László (1089—1778). (A továbbiakban: Zachar, 1978.) 
HK, 1978/1. 81. és köv. o. 
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nét elrepült hajón még júliusban. Viszen magával mintegy háromszáz katonát, 
annak a fele magyar, de a más fele, Isten tudgya, hányféle nemzet, talán ma
guk sem tudnák megmondani."25 Franciaországba visszaérkezve, Bercsényi 
László ezekből és az ott csatlakozóttakból igazi huszárezredet formált. 

Ezrede kiválóan helytállt a lengyel és az osztrák örökösödési háborúban, majd 
a hétéves háborúban is. Akkor azonban már nem az ezredalapító birtokában 
volt. Magas rendfokozatokat és beosztásokat elérve, ezredét 1751. január 5-i ha
tállyal idősebb fiának, Bercsényi Miklós Ferencnek (1736—1762) a kezébe he
lyezhette, miután elérte ezredtulajdonosi kinevezését. Bercsényi Miklós Ferenc 
ezredes korai halála után-1762. március 2-tól az új ezredtulajdonos a kisebbik 
fiú, Bercsényi Ferenc Antal (1744—1811), a későbbi tábornok lett. A Bercsényi
ezred rangidős (1.) huszáralakulatként túlélte az ancien régime-et.26 

Bercsényi László ezredalapítási kérelmének sikerén felbuzdulva, 1723rban a 
Verseilles-, majd a Ráttky-ezred köteleikében 1705 óta szolgáló cserneki Des-
sewffy Bálint (?—1736) alezredes is ezredtulajdonosi kinevezésért folyamodott a 
francia udvarhoz. A kinevezést elnyerte, de a Bercsényi-ezred felállításának ne
hézségeire tekintettel tényleges toborzásra sohasem kapott engedélyt.27 

A lengyel örökösödési háború kitörését követően két ezredtulaj donosi kine
vezésre került sor. 1733. december 10-én Tóth András (1697—1757), a Bercsényi
ezred őrnagya,28 1733. december 21-én pedig gróf galántai Esterházy Bálint Jó
zsef (1705—1743), a Bercsényi-ezred kapitánya kapott ezredalapítási enge
délyt.29 A francia hadvezetés a Habsburg-birodalommal való összecsapás során 
valószínűleg újabb jelentős létszámgyarapodással számolt. A franciákhoz átszö-
köttek száma azonban csak a meglevő Ráttky- és Bercsényi-ezred hadilétszám
ra való feltöltését tette lerietővé. Sem Dessewffy Bálint, sem Tóth András nem 
alakíthatott saját ezredet. 

Esterházy Bálint József ezrede is csak 1735. január 25-i hatállyal született 
meg, mindössze négy században szolgáló 100 huszárral.30 Ennek okát Marcel 
Dupont így fogalmazta meg: „Kizárólag a császári seregek magyar, lengyel és 
német dezertőrei között toborzott."31 Az eredmény ennek következtében csupán 
ez lehetett: „Részben magyar önkéntesekkel alapított ezred."32 Ez az ezred a 
békekötést követően gyarapodott létszámban úgy, hogy a másik kettőből he
lyeztek át egyes századokat. 

Az Esterházy-ezred részt vett az 1739-es korzikai hadjáratban, majd az oszt
rák örökösödési háborúban. Az ezredalapító 1743^as hősi halált halván az új 
ezredtulaj donos1 Dávid Zsigmond (?—1747), az addigi helyettes ezredes1 lett. 
1747-es hősi halálát követően az év augusztus 17-től Turpin-, majd 1761. már
cius 17-től Chamborant-ezred néven élt tovább az alakulat. Részt vett a hét
éves háborúban is, és 2. ezredként túlélte az ancien régime-et.33 

Az osztrák örökösödési háború idején további franciaországi huszárezredek 

25 Mikes K.: összes művei, Budapest, 1966. I. k. 64. o. 
26 Fieffé, E.: i. m. I. le. 278. o.; Staub, A.: i. m. 5. o.; ďlvry, O.: i. m. 15. és köv. o.;Zachar, 1978. 82.ésköv. 

o. ; Historiques des corps de troupe de l'armée française 1569—1900. Paris, 1900. (A. továbbiakban — Historiques.) 
590. o.; Mathorez, J.: Les étrangers en France sous l'Ancien Régime. Paris, 1919. I. k. 266. és köv. o.; Pascal, A.: 
i. m. I .k. 188. o.; Historique du 1er Régiment de Hussards. Revue de la Cavalerie Blindée, 1960/3. 13. és köv. o.; 
Rupelle, Comte J. de la: Le Maréchal de Bercheny de Székes. Vivat Hussar, 1977. 5. és köv. o. ; Aubert, F-A.: Le poli
tique vertueux. Nancy, 1762. V. és köv. o.; Dupont, M.: i. m. 3. és köv. o. 

27 ASHA Brigadier d'Ersoffy 
28 ASHA Xc—81. 
29 ASHA MC—2826/1. 
30 Choppin, H. i. m. 135. es köv. o.; Historiques, 592. o.; Chamborant 2e Hussards. Revue historique de 

l'armée, 1959/2. 61. es köv. o.; Spitzer, Ph.: Le 2e Régiment de Hussards, Régiment de Chamborant. Vivat Hussar, 
1967.121. és köv. o.; Planche, R. C: Le 2« Hussards. Vivat Hussar, 1975.133. és köv. o.; Pascal, A.: i. m. I. k. 189. o. 

31 Dupont, M.: i. m. 25. o. 
32 Historiques, 522. o. 
33 Choppin, H.: i. m. 135. o.; Planche, R. C: i. m. 133. o.; Fieffé, E.: i. m. I. k. 278. o.; Reinach-Foussemag-

ne,H.:i.m. 457. o.; Mangold, L.: i. m. 267. o.; Kropf,L.: i. m. 417. o.; Forster Gy.: i. m. 66. o.; László J.: i. m. 13. o.; 
Markó Á.: i. m. 46. o. 
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alakultak. 1743. augusztus 1-i hatállyal a Bercsényi-, Lynden- és Dávid-ezred
hez átszöíköttek egy résziéből hozták létre a tizenikét, egyenként 50 fős századból 
álló Beausobre-ezredet. Később ismertetendő elemzésünk alapján is el kell fo
gadnunk a szakirodalom állítását, amely szerint nemcsak a tisztikar, hanem a 
legénységi állomány zöme is német volt, akiket a három magyar alapítású ez
redből szívesen elengedtek. A Beausobre-ezred a rajnai, majd a flandriai had
színtéren vett részt a további hadjáratokban. A békekötést követően létszámát 
erősen csökkentették, 1756. október 30-i hatállyal pedig állományát az akkori 
három másik ezredbe osztották be.34 

Ugyancsak elsősorban a Habsburg-seregekből átszökött németekből alakult 
meg 1743. szeptember 17-i hatállyal a Raugr a ve-ezred, kezdetben mindenesetre 
lényegesen kisebb létszámmal. Megalakulása után szintén a Rajna-mentén, majd 
Flandriában hadakozott, ennek' során létszáma 600 főre nőtt. A békekötést kö
vetően ugyancsak 1756. október 30-ig élt tovább. Akkor feloszlatták, a zöm a 
liègie-i önkéntes lovasezredben folytatta a katonáskodást.35 

Az osztrák örökösödési háború első időszakában, az ausztriai és csehországi 
hadjárat során a Habsburg-hadaktól elszökött és elsősorban a Bercsényi-, de 
szép számban a Ráttky- és Esterházy-ezredhez is csatlakozott magyar huszá
rokból 1743. december 10-i hatállyal jött létre Pollereczky András (1700—1783)' 
ezrede. Pollereczky tizenkét, egyenként 50 fős századot szervezett, eleinte jelen
tős magyar többséggel. A Pollereczky-ezred kezdetben a Rajna-menti, majd a 
flandriai hadműveletekben vett részt. 

A békekötést követően létszámát harmadára csökkentették, magyar jellegét 
az ezred akkor, az összetételt illetően, elvesztette. 1758. május 5-i hatállyal, a 
hétéves háború első hadjáratát követően, udvari intrikák következtében a Pol
lereczky-ezred állományát beolvasztották a Bercsényi- és a Turpin-ezredbe.36 

1745. október 11-i hatállyal alakult meg a Ferrari-ezred, szintén tizenkét, 50 
fős századdal. El kell fogadnunk az összetételre vonatkozóan Bercsényi László 
altábornagy főfelügyelői szemléjének megállapítását: „Külföldiekből áll, a hu
szárok fele magyar, szlovén vagy horvát, a többi német, szép férfiak. A tiszteik 
között van néhány elzászi és lotharingiai német, kevés francia." A háború to
vábbi folyamán ez az ezred a Rajna-mentén, majd Itáliaiban tevékenykedett. 
Létszámát a békekötést követően harmadára csökkentették, 1756. október 30-i 
hatállyal pedig állományát beolvasztották a Bercsényi-, Turpin- és Pollereczky-
ezredbe.37 

Eugène Fieffé az egyetlen, aki az eddigi szakirodalomban megemlíti, hogy az 
osztrák örökösödési háború során néhány huszárszázad is alakult a Habsburg
seregekből dezertáltakból.38 Kutatásaink ezt nemcsak megerősítik, hanem to
vábbi ezredek létét tanúsítják. 

1746-ban jött létre a 600 fős Gantér-ezred, amely vegyes összetételű volt, 3 
gyalogos, 3 dragonyos, és 2 huszárszázadból állt. Nemzetiségét tekintve is tel
jesen vegyes képet mutatott, spanyolok, franciák, hollandok, olaszok, svájciak, 
németek, csehek, lengyelek szolgáltak benne. Ahogyan elemzésünkben ki fog-

34 Fieffé, E.: i. m. I. k. 278. o.; Choppin, H.: i. m. 161. és köv. o.; Kropf,L.: i. m. 439. o.; Forstzr Gy.: i. m. 
C8. o.; László J.: i. m. 13. o. 

35 Fieffé, E.: i. m. I . k. 278. o.; Choppin, H.: i. m. 169. és köv. o.; Kropf L.: i. m. 439. o.; Forster Gy.: i. m. 
68. o.; László J.: i. m. 13. o. 

36 Fieffé, E.: i. m. I . k. 278. o. ; Choppin, H.: i. m. 173. és köv. é. ; Jurkovich E.: Polereczky Mátyás és családja 
franciaországi ágáról. Besztercebánya, 1909. 29 és köv. o. ;d'Ivry, 0.: i. m. 32. o.; Kropf L.: i. m. 438. o.; Forster Gy.: 
i. m. 68. o. Lásd bővebben : Zachar József: Pollereczky János őrnagy az észak-amerikai forradalmi függetlenségi hábo
rúban. HK 1980/2. (A továbbiakban —Zachar, 1980.) 293. és köv. o. Téves ezek szerint az ezred feloszlatásának 1788-ra 
datálása László J.: i. m. 14. o-n és Markó .: i. m. 46. o-n. 

37 Choppin, H.: i. m. 181. és köv. o. Az idézet helye: 183. o. Továbbá: Fieffé, E.: i. m. I. k. 278. o.; Forster 
Gy.: i. m. 72. o. így téves az ezred megítélése László J.: i. m. 14. o-n. 

38 Fieffé,E.: i. m. I . k. 282. o. 
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juk mutatni, a huszárok zöme ebben az 1748-ig fennállt ezredben is magyar 
volt.39 

Az addig önállóan tevékenykedő további huszárszázadokat 1747-ben fogták 
össze Geschray-ezreddé. E rövid életű, mindössze szintén az 1748-as békekö
tésig fennállt kötelékben mintegy 400 huszár szolgált 8 században, egy részük 
ugyancsak magyar volt.40 

Kutatásaink azt is feltárták, hogy kimagasló helytállására tekintettel 1748. 
február 1-i hatállyal ezredtulajdonosi kinevezést kapott Pollereczky Mátyás 
(1709?—1768 után), aki bátyja ezredében alezredesként szolgált. A hamarosan 
bekövetkezett békekötés miatt ezredet azonban már nem tudott felállítani, és 
sohasem állt ezred élén.41 

Ujabb huszárezred alapítására egy újabb háborúig kellett várnia. A hétéves 
háború első hadjáratát követően, 1758. június 14-i hatállyal alakult meg a Ro
yal-Nassau-, vagy röviden Nassau-ezred. E háborúban — a század során első 
ízben — a francia Bourbonok az osztrák Habsburgok szövetségeseként hada
koztak, és még magyarországi toborzásra is engedélyt kapott a francia hadve
zetés. Ennek ellenére ez az ezred tiszta német összetételű volt, magyarok to
borzása nem járt eredménnyel. így Pollereczky Ferenc András (1737—1800), a 
korábbi ezredtulajdonos Pollereczky András idősebb fia, hiába nyerte el 1761. 
szeptember 13-án az ezred tulajdonosi kinevezésit, ezredét — nagybátyjához 
hasonlóan — nem tudott felállítani. A Nassau-ezred 1776. március 25-ig állt 
fenn. Akkor beolvasztották a. többi akkori ezredbe.42 Magyar szempontból 
az az új adat érdemel figyelmet, hogy tulajdonosa 1773. június 21-től feloszla
tásáig Tóth Ferenc (1733—1793) brigadéros, Tóth András fia, volt.43 

A hétéves háború lezárását követően Bercsényi László, akkor már Francia
ország marsall jaként, elérte, hogy nevelt fia, gróf gálán tai Esterházy Bálint 
László (1740—1805) ezredes, a korábbi Esterházy-ezred tulajdonosának fia, szin
tén önálló ezredhez jusson. 1764. február 10-én kelt az ezredtulajdonosi pátens. 
A francba hadtörténelemben második Esterházy-ezred a békelétszámra csök
kentett Bercsényi-, Chamborant- és Nassau-ezredből elvont egy-egy osztályból 
alakult meg. Az összesen nyolc században eleinte mindössze 200 huszár szol
gált. Ez az Esterházy-ezred 3. huszárezredként élte túl az ancien régime-et.44 

Bár magyarok már csak elvétve, zömmel második-harmadik generációs emig
ránsokként léptek a francia hadsereg kötelékébe, a teljesség kedvéért szólnunk 
kell az ancien régime három utolsó huszárezredéről is. A hétéves háború során 
alakult szabad huszárezredek összevonásával 1776. március 25-én jött létre a 
Conflans-ezred, amelyhez csatolták a feloszlatott Nassau-ezred egy osztályát. 
Ez 1789-től Saxe-ezredként élt tovább.45 

1783. július 31-i hatállyal a Bercsényi-, Chamborant-, Esterházy- és Conflans-
ezredből elvont egy-egy osztállyal újabb — a „Colonel général" nevet viselő — 
ezredet szervezett a francia hadvezetés.40 

39 ASHA Y8c—15. 
40 ASHA Y8c—16. 
41 ASHA Yb—594. 
42 Fieffé, E.: i. m. I. k. 279. o.; Choppin, H.: i. m. 185. és köv. o.; Pascal, A.: i. m. I I . k. 18. o.; Historiques, 

594. o.; Kropf, L.: i. m. 439. o.; Forster Gy.: i. m. 72. o.; László J.: i. m. 14. o. A magyarországi toborzásra: ASHA 
A1—3407. fol. 350. (André Corvisier professzor szíves közlése.) Pollereczky kinevezésére: ASHA MC—2908/1. 

43 ASHA MC—2900/1 
44 Fieffé,E.: i. m. I . k. 279. o.; Choppin, H.: 219. és köv. o.;d'Ivry, 0.: i. m. 38. o.; Historiques, 594. o.; Du

pont, M.: i. m. 55. o.; Reinach-Foussemagne, H.: i. m. 750. o.; Spitzer, Ph.: Historique du 3e Régiment de Hussards. 
Vivat Hussar, 1969. 43. és köv. o.; Franjou, E.: Le comte Valentin Esterházy. Auxerre, 1975. 8. és köv. o.; Esterházy, 
V.: Mémoires. Paris, 1905. 123. és köv. o.; Kropf, L.: i. m. 439. o.; Forster, Gy.: i. m. 73. o.; László J.: i. m. 14. o.; 
Markó Á.: i. m. 47. o. 

45 Choppin, H.: i. m. 205. és köv. o.; Dupont, M.: i. m. 82. o.; Forster Gy.: i. m. 72. o.; László J.: i. m. 14. o.; 
Markó Á.: i. m. 46. o. 

46 ASHA Yb—600. ; Choppin, H.: i. m. 237. és köv. o. ; Historiques, 596. o. ; Forster Gy.: i. m. 74. o. ; László J.: 
i. m. 16. o. 
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Végül ugyancsak 1783-ban, szeptember 14-i hatállyal, ezreddé formálódhat
tak az észak-amerikai polgári forradalom és függetlenségi háború támogatására 
létrehozott, 1780—1783 között az Újvilágban harcolt Lauzun-légió hazatért 
könnyűlovas kötelékei.47 

Miután áttekintettük az 1692—1792 közötti száz esztendő során francia föl
dön alakult 17 ezred vázlatos történetét, és rámutattunk, hogy ez idő alatt 15 
magyar nyert ezredtulajdonosi kinevezést, közülük pedig 11 rövidebb-hosszabb 
ideig valóban saját ezrede élén állhatott, rátérünk tanulmányunk tulajdonkép
peni tárgyára. Ez pedig annak a kérdésnek a vizsgálata, milyen súlya és szere
pe volt a franciaországi magyar katonai emigrációnak a francia huszárfegyver
nem kialakulásában és fejlődésében. 

Az eddigiekben már hasznosított korábbi francia és magyar nyelvű szakiro
dalom indokolta a kutatást, hiszen több, mint 200 magyar származású francia 
szolgálatban állt huszárra vonatkozó adatokat közölt. Ezen túlmenően a fran
ciaországi hadtörténelmi irodalom, Eugène Fieffé monográfiája óta, francia 
szolgálatban álló magyar és német huszárezredeket különböztetett meg, az 
előbbiekhez a Bercsényi-, az első Esterházy- és a Pollereczky-ezredet sorolja, az 
utóbbiakhoz a Ráttky-, a Beausobre-, a Raugrave- és a Ferrari-ezredet/18 Ez 
alapján elterjedt az a nézet is, hogy a francia szolgálatban állt huszárezredek 
rekrutálása a Német—Római Birodalomban és a Magyar Királyság területén 
folyt,49 csak miután ez nehézkessé vált, nyitották meg egyáltalán franciák előtt 
ezeket a huszárezredeket a hétéves háború idején.50 Ugyancsak a francia iro
dalom alapján él ez a megállapítás: ,,A 18. század végén bizonyos számú fran
cia szolgált a huszárezredekben, akik többé-kevésbé megtanulták a magyar 
nyelvet, amelyhez erősen hozzászoktak."51 A korai magyar munkákba ez úgy 
került át, hogy az újoncok a franciaországi huszárezredekben egészen a Nagy 
Francia Forradalom kirobbanásáig magyarul tették le az esküt.52 

Anélkül, hogy elemzésünket megelőznénk, le kell szögeznünk, hogy ezek a 
megállapítások bizonyos valós tényeken, tendenciáikon alapulták. Amikor Brog-
lie marsall 1742. január 1-i levelében kifejezte óhaját, hogy a huszárezredekbe 
a magyar és német tisztek közé „kívánatos lenne néhány francia tisztet is ke
verni", ezt Bercsényi László tábornok XV. Lajos utasítására hivatkozva és azt 
megismételve, így hárította el: „Más nemzetiségűekkel szemben ajánlatos ma
gyarokat alkalmiazni."53 Belle-Isle marsall levelezése azt tanúsítja, hogy a 
francia hadvezetés erre a magyar határon való toborzás gondolatával foglalko
zott.54 

Valójában erre a század Bourbon—Habsburg összecsapásai során nem is volt 
szükség. A háborús események tömegesnek minősíthető elszökéssel jártak együtt 
a Habsburg-hadseregben. Gróf Nádasdy Ferenc tábornok; 1742. november 28-i, 
fivéréhez intézett levelében mintegy 800 magyar huszár az évi elszökéséről pa
naszkodott.55 A másik oldalról ugyanezt a tényt d'Espagnac tábornok 1743. 
április 18-i levele így rögzítette: „A hozzánk érkező dezertőrök mennyisége ki
mondhatatlan."56 

47 Fieffé,E.: i. m. I. k.279. o.; Choppin, H.: i. m. 297. o.; Historiques, 598. o.; Forster Gy.: i. m. 75. o.; 
László J.: i. m. 10. o. Bővebben lásd: Zachar, 1980. 304. és köv. o. 

48 Fieffé, E.: i. m. I. k. 279. o. 
49 d'Ivry, O.: i. m. 34. o. 
50 Historique du 1er Régiment de Hussards. Revue de la Cavalerie Blindée, 1960/3. 19. o. 
51 Fieffé, E.: i. m. I. k. 279. o. 
52 László J.: i. m. 18. o. 
53 ASHA A1—2369. fol. 32. (André Corvisier professzor szíves közlése.) 
54 Közli: Choppin, H.: i. m. 74. és köv. o. 
55 Horváth J.: A gr. Nádasdy-levéltár. Századok, 1888. 421. o. 
56 ASHA A1—3000. fol. 187. (André Corvisier professzor szíves közlése.) 
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Nem minden elszökött magyar vált azonban franciaországi huszárrá. D'Ar-
genson hadügyminiszter 1743. november 30-i, Bercsényi László tábornokhoz in
tézett leveléből csak ennyi világlik ki: „Ahogyan kívánta, Uram, megírtam 
Coigny marsall úrnak, hogy akadályozza meg a magyar dezertőrök máshol való 
alkalmazását, ez; csupán a király szolgálatában álló azon nemzetiségű ezredek
ben történjen.."57 E homályos soroikból az derül ki, hogy a franciáikhozi átszökött 
magyar huszárokat sok esetben nem az ottani huszárezredekbe, hanem más ala
kulatokba osztották be. Bercsényi László altábornagy 1747. április 26-i, Louvain-
ben keltezett és a hadügyminiszterhez intézett jelentése ezt a kérdést teljes 
súlyával vetette fel: „A lehetetlent megtesszük, hogy Franciaországba vonjuk 
őket, így az ellenség erejét gyengítsük, a magunkét gyarapítsuk. A huszár lo
vának, fegyverzetének, felszerelésének rabja, ha azoktól megfosztják, kedvét 
veszti. Ez megállítja azok szökését, akik át akarnának jönni. Gyalogezredeink
be küldve, a háborúban terhünkre vannak anélkül, hogy bármi hasznot is hajt
hatnának nekünk. Ellenben ha lovon, felfegyverkezve és felszerelve küldjük 
őket, akkor kész huszárok, akik már holnap harcolhatnak."58 Mindenesetre 
1747. október 17-i újabb jelentésében a gyalogszolgálatra kényszerített magya
rok nagy számára tekintettel magyar gyalogság, elsőként egy 500 fős, saját 
huszárezrede kötelékébe tartozó magyar könnyűgyalog zászlóalj megszervezését 
indítványozta.59 

Más esetekben a franciaországi huszárezredekhez átszököttek alkalmazása ké
sett. Sokszor akár több száz jövedelem nélküli honfitársát; is eltartotta egy-egy 
ezred magyarsága. Amikor már súlyossá vált az anyagi helyzet, nemegyszer 
sürgették az ezredtulaj donosolk az ezrednél heverők alkalmazását, így Bercsényi 
László altábornagy az előbbi nehézségek mellett az 1747-es esztendőben már
cius 16-i jelentésével nyomatékosan kérte tisztek állítását az ezredénél beosztás
ra várókhoz, akiknek számát „mintegy 300-ban" határozta meg.60 Az átszökött 
magyar huszárok alkalmazásának nehézségei mögött egyértelműen a meg nem 
értésből, idegenkedésből és féltékenységből táplálkozó udvari intrika állt.61 

Még egy, eddig vizsgálatlan kérdéssel kell a magyar huszárok franciaországi 
megjelenésével kapcsolatban foglalkoznunk. Ez pedig a Bercsényi-ezred 1720/ 
2l-es felállításáról szóló, részben már jelzett toborzás iá törökországi magyarok 
körében. Ezzel kapcsolatosan az idős II. Rákóczi Ferencről írott egyik korai ta
nulmányban a következő sorokra bukkanhattunk: „Ráttky huszárezredes úr ar
ra kérte Rákóczi fejedelmet, hogy bocsásson rendelkezésére magyar tiszteket 
a francia hadsereg kötelékében Itáliában vívandó harcokra." Az időpont 1733, 
a lengyel örökösödési háború kitörésének éve volt.62 Valószínűleg igaz, hogy a 
fiatalabb bujdosók közül a tettrekészek csatlakoztak már Bercsényi László ez
redéhez, majd Ráttky Györgyéhez is. 

Jobban megközelíti azonban a valódi tényállást Marcel Dupont megállapítá
sa: ,,1720-taan Bercsényi Lászlót felhatalmazták arra, hogy a Havasföldre men
jen azzal a céllal, hogy ott huszárezredet állítson fel. Ezt az ezredet ő válasz
tott hazája, Franciaország szolgálatára szánta. Ez a francia hadsereg első regu
láris huszárezredének eredete."63 Azt a tényt, hogy a franciaországi kuruc 
emigráció vezető egyéniségei toborzó tisztjeiket a törökországi bujdosók segít
ségével és a jó francia—török viszonyra építve egyenesen az akkori török—raa-

57 Bibliothèque de la Ville, Meaux (a továbbiakban — BVM) M—109. fol. 17. • 
58 BVM M—110. fol. 45. 
59 BVM M—110. fol. 53. 
60 BVM M—110. fol. 15—19. 
61 Lásd erre bővebben: Zachar, 1979. 104. és köv. o. 
62 Hont, I.: Les dernières années de Francois Rákóczy II . Revue de Hongrie, 1910. 183. o. 
63 Dupont, M.: i. m. 3. o. 
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gyár határra juttatták el, más források is alátámasztják. így Mikes Kelemen 
1720. november 18-i keltezésű levelében Bercsényi László törökországi útjával 
kapcsolatban megállapítja: „A francia király megengedvén, hogy egy magyar 
regimentet állítson fel, azért ide jött, hogy magyar katonákat gyűjthessen 
Moldvában és Havasalföldiben."64 Az 1733-as ismételt toborzóutat I. (Lesz-
czyňski) Szaniszló (1677—1766) lengyel király Bercsényi Lászlóhoz intézett 1733, 
március 5-i levele is megerősíti, ebben éppen a toborzásról kapott beszámolóért 
mond köszönetet.65 

Bercsényi László fennmaradt levelezésének tanúsága szerint 1748-ban újabb 
toborzást hajtatott végre. Mikes Kelemenhez intézett 1748. január 6-i sorai azt 
sugallják, hogy Tóth András brigadéros, aki már 1733-ban útra kelt, a török— 
magyar határra vezető utat az osztrák örökösödési háború idején is többször 
megtette: „Tóth barátunk szereti a sétálást, ő a jobb kéziem, mikor küldi vissza 
hozzám?" Az erről a toborzóútról szóló, a hadügyminiszterhez 1748. május 17-i 
keltezéssel intézett jelentése is fennmaradt. Sőt egy még sokkal későbbi, 1756. 
április 10-i, szintén a hadügyminiszternek címzett jelentésében is ott áll ez a 
mondata: „Tóth úr jelenti önnek, hogy Moldvába és a Havasföldre küldött ma
gyarokat kerestetni." Történt pedig mindez a Bourbon—Habsburg egymásra
találás idején, amikor a bécsi udvar által engedélyezett hivatalos magyarorszá
gi francia toborzások eredménytelenek maradtak. Így tényként kell elfogad
nunk Bercsényi László még 1747. július 14-i emlékiratában megfogalmazott ál
lítását: „Nem dicsekvés, hogy nevem vonzotta a magyarokat és vonzza őket még 
mindig."66 

A franciaországi szolgálatra vállalkozó magyar huszárokra vonatkozó kuta
tásokat egyelőre a Francia Hadilevéltár (Archives du Service Historique de 
l'Armée de la Terre) személyügyi gondjaiban végezte el e sorok írója. Forrás
feltárását csupán megkezdettnek tekinti, mégis szükségesnek látja, hogy e zárt 
egységű forráscsoportban végzett vizsgálatait a hazai közvélemény elé tárja. A 
vizsgálat kiterjedt az MF, LG, MC és B sorozatjelű tábornoki személyügyi 
anyaggyűjtők közüli arra a tízre, amely magyar személyek iratait tartalmazza, 
az Xe—80-83 és Yb—594-603 jelű csomókra, amelyek a Croneberg-, Deák- és 
Verseilles-ezred kivételével a valamennyi továbbira vonatkozóan fennmaradt 
ezredtiszti nyilvántartásokat és tiszti személyügyi anyagokat tartalmazzák, vé
gül az Y8C—1-23 jelű csomókra, amelyek ugyancsak a fenti három ezred ki
vételével, valamennyi (további legénységi nyilvántartásait rejtik. A táibornokok
ra és tisztekre vonatkozó anyag — a jelzett kivétellel — teljesnek minősül, míg 
a legénységre vonatkozóan, beleértve az altisztekre vonatkozó anyagot is, nem
csak rendezési zavar ismerhető fel, hanem sajnálatos módon bizonyos hiány is. 
Az 1749 előtti Bercsényi-ezredbeli legénységi összeírások hiányát némileg eny
híti, hogy André Corvisier professzor más fondokban fellelt forrásokat bocsátott 
a szerző rendelkezésére az ezred létszámával és összetételével kapcsolatosan. A 
Pollereczky-ezred 1749 előtti legénységi összeírásainak hiányát eddig nem sike
rült enyhíteni. 

A személyügyi anyagból a magyarok számának megállapítása a magukat ma
gyar nemzetiségűeknek vallókat vette figyelembe. Összesen 1385 fő mutatható 
így ki. Elért legmagasabb rendfokozatuk szerinti összetételük a következő: 

04 Mikes K. összes Művei, Budapest, 19G6. I . k. 02. o. 
05 Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban — OSzKK) Quart. Gall. 39. fol. 34. 
00 BVM M—110. Az 1750-os toborzásról fennmaradt Tóth András 1750. május 15-i konstantinápolyi jelen

tése is: ASHA A'—3407. fol. 30. (André Corvisier professzor szíves közlése.) 
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Rendfokozat Fő Százalék 
közhuszár 
tizedes 
őrmester 
kornétás 
hadnagy 
főhadnagy-
kapitány 
őrnagy 
alezredes 
ezredes 
brigadéros 
tábornok 
altábornagy 
marsall 

1162 
21 
9 

23 
17 
66 
52 

6 
11 
6 
5 
6 

83,90 
1,51 
0,64 
1,66 
1,22 
4,76 
3,82 
0,42 
0,79 
0,42 
0,37 
0,42 
0,00 
0,07 

Összesen: 1385 100,00 

Az' egyes ál lomány csoportok: megoszlása a következő képet muta t j a : 

Állománycsoport 
legénységi 
altiszti 
tiszti 
törzstiszti 
tábornoki 

Fő 
1162 

30 
158 
23 
12 

Százalék 
83,90 

2,17 
11,41 
1,66 
0,86 

Összesen: 1385 100,00 

A franciaországi magyar katonai emigráció óriási többségét jól érzékelhetően 
a hazai nincstelenek tet ték ki, ak ik közül mindössze egy csekély töredéknek si
kerül t sarzsit szerezve altisztté előlépnie. A valószínűleg kivétel nélkül nemesi 
származású tisztek nagyobbik része képes volt megfelelő szolgálati idő u tán az 
elérhető kapitányi , illetve főhadnagyi rendfokozatot megszerezni. A törzstisztek 
zömét az alezredesek teszik ki, ezredessé csak negyedüket nevezték ki. Egy tö
redéküknek — az arisztokraták mellett — mindenesetre még a legalacsonyabb 
tábornoki rangot, a brigadérosságot is sikerült elérnie. A néhány arisztokrata 
származású reménykedhete t t és el is ér te a tábornoki rangot, de al tábornaggyá 
m á r egyikőjüket sem nevezték ki. A kivételes képességű, felkészültségű és er
kölcsi nagyságú Bercsényi László volt közülük az egyetlen, aki hadseregszerve
ző és hadvezéri tevékenységével végül nemcsak al tábornaggyá lehetett, hanem 
a legmagasabb rendfokozatba emelkedhetet t , Franciaország marsall ja lett. (En
nek súlyát azzal is szeretnénk illusztrálni, hogy megemlít jük : a francia hadtör
ténelem összesen 322 marsal l t t a r t nyilván, akik közül mindössze 15 volt kül
földi származású.) 

Összehasonlítva a jobbágyi-paraszti-plebejusi legénységet a nemesi-arisztok
ra ta tiszti-tábornoki csoporttal, mégis arra kell felfigyelnünk, hogy a közhu
szároknak mindössze 2,52%-a szerzett altiszti rendfokozatot, míg a tisztek 
18,13%-a végül mégis csak elérte a törzstiszti rangot, 6,22%-a pedig még vala
melyik tábornokit is. 

Vizsgálat tá rgyát képezte az, mikor kezdték meg az ismert magyarok francia
országi katonai szolgálatukat. Erre vonatkozóan 1321 adat áll rendelkezésre. Az 
évenkénti bontást mellőzve, nagyobb időegységekben a. következő képet kap
juk : 
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Szolgálatba lépés időpontja Fő Százalék 
1692—1697 22 1,67 
1703—1711 53 4,01 
1712—1732 65 4,92 
1733—1738 108 8,18 
1739—1740 19 1,44 
1741—1748 643 48,83 
1749—1756 317 . 23,99 
1757—1763 22 1,67 
1764—1791 72 5,29 

összesen: 1321 100,00 

Ezt a táblázatot elemezve mindenekelőtt azt a tényt kell leszögeznünk, hogy 
az egész század során folyamatosan és állandóan léptek be magyar huszárok a 
francia hadsereg kötelékébe. Különösen a korai időszakokra vonatkozóan azon
ban nagyon óvatosan kell bánnunk az adatokkal . A Croneberg-, Deák- és Ver-
seilles-ezred anyagait nem leltük fel a személyügyi anyagokban, így csak a ké
sőbbiekben is szolgálók belépési időpontja szerepelhet forrásértékkel. Hiányoz
nak továbbá a Bercsényi- és PoUereczky-ezredbeliek adatai, akik szolgálatukat 
1749 előtt befejezték, mer t a rájuk vonatkozó forrásokra sem bukkan tunk még 
rá. Jelezni kívánjuk a torzítás súlyosságát azzal, hogy André Corvisier profesz-
szor kutatásai szeriint csupán a Bercsényi-ezredbe 1720—31 között 283 és 1732— 
37 között 222 fő lépett be, akik közül 131, illetve 122 fő Magyarországról érke
zett. A magyarok számára vonatkozó vizsgálatot ő n e m végzett.67 

A kép 1749-től látszik reálisnak e táblázat alapján. Ezt tekintve feltűnik, hogy 
az osztrák örökösödési háborút követő években — a békelétszámra csökkentés 
ellenére — milyen sokan léptek francia szolgálatba. Bár hiányos adatokkal van 
dolgunk, mégis ki tapintható, hogy a Rákóczi-szabadságharc alatt nagyjából 
annyian szöktek el a Habsburg-hadseregből a nyugat i hadszíntéren, mint ameny-
nyien a szatmári egyezséget követően hazájukból. Szinte megdöbbentő, hogy ez 
a két adat összegződik a lengyel örökösödési háború éveiben. Az osztrák örö
kösödési háború idején azután minden más ér téket felülmúló számú magyar állt 
be a franciaországi huszárezredekbe. Ezzel szembeállítva elgondolkodtató az a 
tény, hogy a hétéves háború idején csupán alig valamivel többen léptek be a 
Habsburg-birodalommal szövetséges Francia Királyság alakulataiba, mint az 
egymás ellen vívott két örökösödési háború közti két rövid békeévben. Ez az 
alacsony ér ték él azu tán tovább egészen a Nagy Francia Forradalom idejéig. 

Külön vizsgálat tárgyává te t tük a valószínűleg kivétel nélkül nemesi-arisz
tokra ta származású tisztek francia szolgálatba lépésének időpontját. Erre vo
natkozóan 141 értékelhető adatra le l tünk: 

Tisztek szolgálatba lépése Fő Százalék 
1692—1697 \ 9 6,38 
1703—1711 24 17,02 
1712—1732 16 11,35 
1733—1738 31 21,99 
1739—1740 4 2,83 
1741—1748 30 21,28 

,1749—1756 4 2,83 
1757—1763 7 4,97 
1764—1791 10 11,35 

Összesen: 141 100.00 

07 ASHA 3Yc—313. (André Corvisier professzor szíves közlése.) 
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Összehasonlítva az egész állomány és külön a tisztek szolgálatba lépését rög
zítő táblázatot, bevezetőben le kell szögezni, hogy az ezredtiszti nyi lvántar tások 
megközelítőleg teljesnek tűnnek, de hiányzanak a Croneberg-, Deák- és Ver-
seilles-ezredre vonatkozóan. így értékelve, ismét az állapítható meg elsőként, 
hogy a század folyamán állandóan és folyamatosan kezdtek szolgálni magyar 
tisztek a franciaországi huszárezredekben. Kimagasló és jellemző módon a len
gyel és az osztrák örökösödési háború idején szolgálatukat megkezdettek cso
portja mu ta t szinte azonos csúcsértéket. Ugyancsak magas a Rákóczi-szabadság
harc alatt szolgálatba lépettek csoportjának aránya. Az egyes békeidőszakokat 
összehasonlítva ezért természetesnek tűnik, hogy a szatmári egyezség, illetve a 
spanyol örökösödési háború t lezáró békekötés u táni időszak magasan kiugrik 
a többivel szemben. 

Azt is jellemző ér téknek véljük, hogy a Habsburg—Bourbon együt tműködést 
jelentő hétéves háború időszakában csak ha rmadannyian álltak be a francia 
hadseregbe, mint a Rákóczi-szabadságharc a la t t a Habsburg-hata lommal vívott 
küzdelemben szövetségesnek tar to t t hadseregbe, és megközelítőleg mindössze 
negyedannyian, min t a Habsburg—Bourbon összecsapást jelentő lengyel és 
osztrák örökösödési háború idején. Ehhez ugyaniakkor azt is hozzátehetjük, hogy 
még a Pfalz bir tokáér t folyt 17. század végi Habsburg—Bourbon összecsapás 
során dezertál t t isztekre vonatkozó töredékes é r ték is meghaladja a hétéves 
háború teljes értékét . Sőt a hétéves háború időszaka még az azft követő idő
szak azonos terjedelmű évcsoportjaival szemben sem ugrik ki, ahogyan azt az 
évi bontás, amelynek közlésétől most el tekintünk, mutat ja . 

A következő vizsgálat a francia szolgálatba állt huszárok származási helyére 
vonatkozott. így kell fogalmaznunk, mer t a hivatalos i ratok születési vagy utol
só illetőségi helyről szólnak, és e ket tő megkülönböztetésére nincs mód. Elő
ször az országokra vonatkozó táblázatot közöljük, amelyhez 1095 ada t állt ren
delkezésünkre : 

Származási ország Fő Százalék 

Francia Királyság 65 5,94 
Német-Római Birodalom 6 0,55 
Oszmán.-Török Birodalom 3 0,27 
Magyar Királyság 1021 93,24 

Összesen: 1095 100,00 

Ezek szerint a franciaországi magyar huszárok döntő többsége szülőföldjéről 
származott el, és elvándorolva vagy elsodródva lépett a földrajzilag akkor tá
voli francia hadsereg kötelékébe. A más területeken születettek, vagy honosak 
elsősorban a második vagy harmadik generáció tagjai, hiszen a vizsgálat egy 
egész évszázadra terjedt ki. A nem magyarországi születésűek között természe
tesen a franciaországiak a ránya ugrik ki. 

Külön vizsgálat t á rgyává te t tük a valószínűleg kivétel nélkül nemesi-arisz
tokra ta tiszti-tábornoki csoport terület i származását. Erre vonatkozóan 99 adat 
állt rendelkezésünkre. A megoszlás a következő : 

Tisztek származási helye Fő Százalék 

Francia Királyság 26 26,26 
Német-Római Birodalom *1 1,01 
Magyar Királyság 72 72,73 

összesen: 99 100,00 
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Ebben a táblázatban, összehasonlítva az egész ál lományéra vonatkozóval, nem 
az az elsődlegesen feltűnő, hogy oszmán-török birodalombeli nem szerepel és 
csak mutatóban van német-római birodalombeli. Sokkal fontosabb tényt jelez 
az az arányeltolódás, amely a magyarországi és franciaországi illetőségűek kö
zött fennáll. Míg az egész ál lománynak csupán 5,94%-a vallotta származási or
szágának a Francia Királyságot, addig a t iszteknek 26,26%-a. Vagyis a tisztek 
körében jóval magasabb a második-harmadik generáció aránya, mint általában 
a francia hadsereg kötelékébe beáll taknál. I t t kell u ta lnunk ar ra a tényre, hogy 
a tisztek nagy része, aki magyar szülőföldjéről érkezve kívánt beállni valame
lyik franciaországi huszárezredbe, gyakran évekig 'kényszerült közhuszárként, 
vagy alt isztként szolgálni. Sok esetben pedig rendfokozatánál jóval kisebb be- , 
osztásokat töl töt t be. Ez az előzetes „bizonyítási" folyamat marad t ki a már 
francia földön születetteknél, akik könnyebben nyertek el tiszti rangokat és 
beosztásokat. 

Szükségesnek véltük kimutatni , hogy a Magyarországról érkezettek aránya 
hogyan oszlik meg az egyes területeken. Az 1021 magyarországi közül 19 csu
pán az országot nevezte meg, közülük 8 erdélyinek vallotta magát . A különbö
ző anyanyelvű írnokok által készített iratok, kimutatások olvasása a legkülön
bözőbb ortográfiák miat t magy nehézséget jelentett . Ugyancsak gondot okozott, 
hogy néhányan szülőhelyüket túl egyszerűen, jelző nélkül jelölték meg például 
Szentmártonnak, Szentgyörgynek és így tovább. 25 ilyen magyarországi hely
ség azonosítása sikertelen maradt . Ezek szerint a területi megoszlást 977 érté
kelhető adat alapján kíséreljük meg bemutatni . 

A korabeli Magyar Királyiság 83 közigazgatási egységét vizsgálva, 73-ból tud
tunk fellelni elszármazott magyar huszárokat. Ezek területi elhelyezkedése alap
ján egyértelműen leszögezhetjük azt a megfigyelésünket, hogy az elszármazás 
az ország egész területéről történt . Az értékelhető adatokat — a közigazgatási 
beosztást itt mellőzve — a tájegységek szerint csoportosítva a következő ered
ményt kapjuk: 

Elszármazási terület Fő Százalék 
Dunántúl 229 23,44 
Horvátország-Szlavónia 9 0,92 
Északnyugati Felvidék 146 14,94 
Északkeleti Felvidék 146 14,94 
Duna-Tisza köze ' 141 14,43 
Tiszántúl 186 19,04 
Erdély 120 12,29 

összesen: 977 100,00 

A tájegységek szerinti csoportosításnál természetesnek tűnik Horvátország-
Szlavónia alacsony részesedése. Meglepő az Északnyugati és az Északkeleti Fel
vidékről elszármazottak létszámának teljes egyezése. Ehhez közeli értéket mutat 
a Duna—Tisza-köze is. Legmagasabb, kiugró ér téket a Dunántú l mutat , ezt a 
Tiszántúl közelíti 'meg, míg a nagy tájegységek közül legalacsonyabb Erdély 
részesedése. Elöljáróban leszögezhetjük, hogy a két kiemelkedő eredményt a 
két hagyományosan fő katonaállító területtel kapcsolatosan kaptuk. 

További tények is rejlenek azonban e táblázat mögött. Szemügyre véve azt 
a 10 közigazgatási egységet, ahonnan nem tud tunk elszármazást kimutatni , kö
zöttük 4 kis vármegyét (Belső-Szolnok, Felső-Fehér, Kraszna és Torna), 3 szász 
széket (Kőhalom-, Nagysinik- és Ű j egyház-), 1 székely széket (Udvarhely-) és 2 
katonai igazgatású területet (Kővár-vidék és a Tiszai határőrvidék) találunk. 
Ezek zömének erdélyi elhelyezikedése indokolja e tájegység alacsonyabb része-
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sedését. A hasonló jellegű közigazgatási egységek alacsonyabb részesedése or
szágosan is kimutatható. így 38 közigazgatási egység esetében az elszármazás 
1% alatt maradt, további 19^nél mindössze 1 és 2% között mozgott. Vagyis a 
83 közigazgatási egység közül 16-ból származott a Franciaországba távozottak 
nagyobbik fele, 59,19%. 

További szempontok szerint vizsgálva a kis közigazgatási egységeket, elsőként 
a privilegizált területekről elszármazottak arányának közelségére figyeltünk föl. 
A jász—kun,—hajdú területekről 2,05%, a székely székekből 2,08%, míg a szász 
székekből 1,85% származott el. A közvetlen katonai igazgatású területeknél jó
val nagyabb szóródás mutatkozik. Horvátország-Szlavónia részesedése 0,92%, 
a Dunai és Tiszai határőrvidéké 1,43%, míg a Marosi határőrvidéké, Brassó, 
Beszterce, Kővár és Fagaras vidékéé együttesen 1,85%. Ebben az esetben az Er
délyből eltávozottak aránya a legmagasabb. 

Külön vizsgálat alá vettük azt a 16 vármegyét, ahol a részesedés 2% fölé 
emelkedett. Legmagasabb értéket Bihar mutatta föl 7,98%-kal, majd Pest—Pi
lis—Solt következett 7,86%-kal és Pozsony 5,82%-kal. A további magas értéke
ket felmutatók e három vármegye köré csoportosultak, Bihar mellett Kölozs 
3,58%-kal, Szatmár 3,38%-kal és Szabolcs 2,18%-kal, Pest—Pilis—Solt mellett 
Heves és Külső-Szolnok 3,28%-kal, majd észak felé tovább húzódva Borsod 
2,56%-kal, Zemplén 2,66%-kal, míg Pozsony mellett Nyitra 3,38%-kal, Komá
rom 2,66%-kal, Győr 2,18%-kal, Sopron 2,76%-kal, Vas 4,40%-kal és még to
vább délre Zala 2,46%-kal. Ugyancsak magas Baranya vármegye részesedése 
2,25%-kal. 

Ha ezekhez: a magas részesedést mutató— zömükben, nagy kiterjedésű — vár
megyékhez hozzávesszük a közbülső kisebb vármegyék — területük miatt — 
eleve kisebb értékét, akkor az elszármazás megoszlása jól mutatja azt a három 
területet, amely a 18. szazadban a Habsburg-hatalom részéről a fő katonaállí
tási központ volt. Ez egyrészt a Zala, Vas, Sopron, Mosón, Győr, Komárom, Po
zsony, Nyitra és Trencsén vármegye által fedett nyugati sáv, ahonnan az összes 
franciaországi magyar huszár 25,60%-a származott el, továbbá az ország közép
ső területe: Pest—Pilis—Solt, Heves és Külső-Szolnok, Borsod, Zemplén, Abaúj, 
Gömör és Kishont, Zólyom, Nógrád, Hont és Esztergom vármegye az eltávozot
tak 25,07%-ával, valamint a keleti területeken Bihar, Szabolcs, Szatmár, Kö
lozs, Alsó-Fehér, Arad, Csanád és Békés vármegye, ahol az eltávozottak aránya 
összesen 20,31%. 

A határvármegyéket vizsgálva, még felfigyeltünk északon Sáros és Szepes 
vármegye viszonylag magas elszármazási részesedésére 1,43%-kal, illetve 1,23%-
kal; ez az összies többinél 1% alatt marad. 

A település szerinti megoszlás közlésétől a rendkívül nagy szóródás miatt ez
úttal szintén el kell tekintenünk. A közigazgatási egységekkel azonos kép jel
zésére mégis felsoroljuk legalább a 10 és annál több főt felmutató városokat: 
30 fő távozott Pozsonyból, 24 Debrecenből, 21 Kecskemétről, 17—17 Győrből, 
Komáromból és Kolozsvárról, 13—13 Nyitrából, Sopronból, Kassáról és Nagy
váradról, 12—12 Esztergomból és Budáról, 10—10 Szombathelyről, Szegedről, 
Miskolcról és Brassóból. 

Összegezve a területi elszármazás vizsgálatának eredményét, leszögezhetjük, 
hogy az megerősíti a francia szolgálatba lépés időpontjának elemzését. Annak 
során az derült ki, hogy 64,19% a század háborúinak idején lépett a francia
országi huszárezredek kötelékébe. Most az vált világossá, hogy 70,98% a Habs
burg-hatalom magyarországi katonaállítási központjaiból került ki. Mindez úgy 
értékelhető, hogy a franciaországi magyar huszárok mintegy kétharmada a 
Habsburg-hadsereg kötelékéből elszökve vállalta ezt az önkéntes szolgálatot a 
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szemben álló hadseregben. Ezen az ér téken nem módosít a hétéves háború idő
szaka, mer t szinte pontosain annyian áll tak be a Rákóczi-szabadságharcot kö
vetően, mint e háború során, amelyet a Bourbon—Habsburg szövetség fémjel
zett. 

A valószínűleg nemesi-arisztokrata származású tisztek származási helyére vo
natkozóan külön vizsgálatot végeztünk. Ezzel kapcsolatosan 60 magyarországi 
adat ta l rendelkezünk. Az egyes közigazgatási egységekre való bontást i t t is mel
lőzve, földrajzi tájegységek szerint a következő képet kapjuk: 

Tisztek származási területe Fő Százalék 

Dunántúl 6 10,00 
Északnyugati Felvidék 15 25,00 
Északkeleti Felvidék 6 10,00 
Duna-Tisza köze 12 20,00 
Tiszántúl 18 30,00 
Erdély 3 5,00 
Horvátország-Szlavónia 0 0,00 

Összesen: 60 100,00 

A tisztek elszármazásának képe nagyobb szóródást mutat , mint az egész állo< 
mányé. Mégis jól ki tapinthatóan ismét a fő katonaállítási területekről érkeztek, 
vagyis a Zalától Trencsénig húzódó nyugat i sávból, a Tiszántúlról és az ország 
középső területéről. Az egyes közigazgatási egységek közül a legtöbb tisztet is 
Bihar vármegye adta, szám szerint 10-et, mögötte Pozsony vármegye következik 
6 fővel, Szabolcs vármegye 5 fővel, Vas vármegye 4 fővel, majd Nyitra, Zala 
és Zólyom vármegye 3—3 fővel. 

Elemzésünk következő pontját az a kérdés jelentette, hány esztendős korban 
vállalták a franciaországi katonai szolgálatot a magyar huszárok. A szolgálatba 
lépés időpontjára vonatkozóan 990 adatot tud tunk megállapítani. Ezek ötéven-
kénti bontásban a következő képet muta t ják : 

Szolgálatba lépési életkor Fő Százalék 
15 év alatti 23 2,32 
16—20 éves 73 7,37 
21—25 éves 254 25,66 
26—30 éves 345 34,85 
31—35 éves 144 14,56 
36—40 éves 100 10,10 
41—45 éves 22 2,22 
46—50 éves 20 2,02 
51—55 éves 5 0,50 
56—60 éves 2 0,20 
60 év fölött 2 0,20 

Összesen: 990 100,00 

A középkorban, koraújkorban természetes öregítést figyelembe kell vennünk, 
továbbá a sok esetben csupán körülbelül ismert saját é le tkor t is, ezért úgy vél
jük, sokkal kisebb a hibalehetőség, ha csak ezekkel az ötéves periódusokkal 
számolunk. A francia szolgálatba állt magyar huszárok derékhadát a 20—40 
évesek alkotják 85,17%-kal. Zömük, ahogyan a korábbi elemzések is mutat ták , 
katonai szolgálatát a Habsburg-hadsereg kötelékében kezdte meg, tapasztalt 
harcosként érkezett a maga által választott oldalra. A 20 év alat t i 9,6% első
sorban második-harmadik generációs, m á r francia földön született magyar . 
Meglepő a 40 év fölötti életkorban a francia hadseregbe beálltak 5,14%-os ará-
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nya. Űgy tűnik, az idősebb katonák közül is sokan inkább vállalták a francia, 
mint a Habsburg-szolgálatot. 

Az érzelmi oldalt kíséreltük meg megragadni akkor, amikor megvizsgáltuk, 
melyik franciaországi huszárezredben kezdték meg szolgálatukat a magyarok. 
Korabeli szokás szerint ugyanis általában abban az ezredben alkalmazták őket, 
amelyikbe átszöktek, hacsak nem érkezett más intézkedés. Az első alkalmazás
ra vonatkozóan 1279 adatot sikerült feldolgoznunk. 

Ez a következőképpen oszlik meg : 

Első alkalmazás helye Fő Százalék 
Croneberg/Mortani-ezred 22 1,72 
Deák/Filtz/Monteil-ezred 7 0,55 
Verseilles-ezred 20 1,56 
Saint Geniez/Ráttky/Dessewffy/Lynden-

-ezred 93 7,27 
Bercsényi-ezred 338 26,43 
(1.) Esterházy/Dávid/Turpin/ 

Chamborant-ezred 246 19,23 
Beausobre-ezred 4 0,31 
Raugrave-ezred 1 0,08 
Pollereczky-ezred 149 11,65 
Ferrari-ezred 238 18,61 
Gan tér-ezred 78 6,10 
Geschray-ezred 52 4,07 
Nassau-ezred 1 0,08 
(2.) Esterházy-ezred 16 1,25 
Conflans/Saxe-ezred 4 0,31 
Colonel général-ezred 6 0,47 
Lauzun-ezred 4 0,31 

Összesen: 1279 100,00 

Ezeket az adatokat elemezve, elsőként az tűnik szembe, hogy a magyar hu
szárok közel kétharmada, pontosan 66,38%-a azokban az ezredekben kezdte meg 
franciaországi katonai szolgálatát, amelyek tulajdonosa hosszabb-rövidebb ideig 
magyar volt. Ez semmiképpen sem tulajdonítható véletlennek, hanem tudato
san a magyar tulajdonú ezredekhez való elszökés tendenciájaként fogható fel. 

Valamennyi időszakban, amikor több ezred áll fenn és adott a választás le
hetősége, ez érvényesül. A Rákóczi-szabadságharc idején a rajnai hadszíntéren 
a Ráttky-ezredben 7,27%, míg a VerseiUes-ezredben csupán 1,56% kezdte meg 
a szolgálatát azok közül, akikre vonatkozóan későbbi forrásokban adat maradt. 
A döntően az osztrák örökösödési háborúban szolgálatba álltak adatait tartal
mazó értékek szerint az akkori három magyar tulajdonú (Bercsényi-, 1. Ester
házy- és Pollereczky-) ezredben kezdett a században szolgálatot vállaltak 
57,31%-a, míg az ekkoriban alakult Beausobre-, Raugrave-, Ferrari-, Gantér- és 
Geschray-ezredben a minden korábbit és későbbit felülmúló számú szolgálat
vállalás ellenére csupán összesen 29,17%. Ebben az értékben pedig még az is 
benne van, hogy a magyar tulajdonú ezredek korábban teljes hadilétszámra 
feltöltöttek voltak, és sok azokhoz átszökött magyar huszárt átirányítottak az 
éppen alakuló nem magyar tulajdonú ezredekhez. További jellemző érték, hogy 
a Habsburg—Bourbon szövetség jegyében vívott hétéves háború idején alakult 
egyetlen ezredbe (Nassau-) belépett magyarok aránya mindössze 0,08%. Végül 
a század utolsó harmadában alakult négy ezredet tekintve, a magyar tulajdonú. 
(2.) Esterházy-ezredben 1,25% kezdte a szolgálatát, míg a másik háromban 
(Conflans/Saxe-, Colonel général- és Lauzun-) összesen csupán 1,09%. 

Vizsgálatunk következő szempontja a magyar huszárok franciaországi szol-
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gálatának időtar tama volt. Erre vonatkozóan 1287 adatot sikerült feltárnunk. 
Ezek megoszlása a következő : 

Szolgálati időtartam Fő Százalék 
1— 5 év 277 21,52 
6—10 év 529 41,10 

11—15 év 330 25,64 
16^-20 év 42 3,26 
21—25 év 32 2,49 
26—30 év 31 2,42 
31—35 év 14 1,09 
36—40 év . 2 1 1,63 
41—45 év 4 0,31 
46—50 év 5 0,39 
50 év fölött 2 0,15 

összesen: \ 1287 100,00 

Az évenkénti bontást mellőzve, az ötéves periódusok is reális képet nyúj ta
nak. Mivel az adatok legnagyobb száma az osztrák örökösödési háborúban szol
gál takra vonatkozik, természetes, hogy a nyolcesztendős háborút tekintve a 
legnagyobb ér téket a 6—10 évig szolgáltak képviselik. A békelétszámra csök
kentés következtében sokan elbocsátásra kerültek, ezért a következő értékcso
port, a 11—15 évig szolgáltaké, már erősen ez alatti ér tékkel szerepel. Külön 
magyarázatot kíván az 1—5 évig szolgáltak ezt megközelítő aránya. E csoport 
zömét az a 162 fő adja, aki az osztrák örökösödési háború második felében át
szökve, a csupán két, illetve három évig fennállt Geschray- és Gantér-ezredben 
vállalt szolgálatot, nem tudván, hogy a békekötést követően el fogják bocsáta
ni a francia hadsereg kötelékéből. A 16. év tulajdonképpen választóvizet jelent, 
ennél tovább a teljes ál lománynak mindössze 11,74%-a szolgált, döntően a fran
cia szolgálatot immár élethivatásnak tekintő tisztek és tábornokok, akiknek 
helye volt a békelétszámban is. Végül kiemelünk még egy értéket, amely az 
ötévenkénti bontásban n e m szerepel. Ez a csupán 1 évig szolgáltak csoportja. 
Mindössze 15 főről van szó, ez az összállomány 1,17%-a, akiknek csak egy kis 
töredéke dezertál innen is, nagyobb részben korai hősi halál t haltak. 

Feltétlenül érdekes ada to t kínál annak vizsgálata, egy-egy adot t időben mi
lyen átlagéletkort mu ta t az egyes ezredekben szolgáló magyar állomány. Erre 
vonatkozóan sajnálatosan kevés esetben volt elvégezhető a számítás. A teljes
ségre törekvés jegyében mégis közöljük a k imuta tható adatokat : 

Ëv Ezred 
1732 Ráttky-
1740 1. Esterházy -
1747 Gantér-
1748 Geschray-
1749 Bercsényi -
1749 Turpin-

(a volt 1. Esterházy-) 
1749 Pollereczky-

Bár ez a kevés adat általánosításra nem nyúj t módot, egyfajta összehason
lítást mégis megenged. A két első, békeidőszakban k imuta tha tó adat összesítve 
34,83 éves át lagéletkort ad, míg a további öt, az osztrák örökösödési háborúból 
származó adat együttesen 30,10 éves át lagéletkort eredményez. Ebből azt sejt
jük, hogy az egyes háborúk idején aránylag fiatalon érkezettek francia szolgá
latba állva, ahogyan a szolgálati idő kimutatása is alátámasztja, tartósan állo
mányban maradtak . 

Átlagéletkor 
33,34 év 
36,32 ev 
26,48 ev 
29,21 ev 
30,67 ev 

32,69 év 
31,44 ev 

— 540 — 



Elérkezett az ideje, hogy kimutassuk, a francia hadilevéltár személyügyi f Ond
jaiban szereplő 1385 magyar közül az egyes időszakokban hány fő szolgált egy 
időben a francia huszárezredekben. Ez alapján a következő képet kapjuk: 

Év Ezredek összesei 
száma magyar 

1692 1 22 fő 
1707 3 48 fő 
1720 1 53 fő 
1731 2 91 fő 
1738 3 135 fő 
1740 3 157 fő 
1748 9 744 fő 
1756 7 846 fő 
1760 2 309 fő 
1764 4 134 fő 
1776 5 86 fő 
1789 5 35 fő 

Ismételten szeretnénk leszögezni, hogy ezek az értékek, különösen, az 1749 
előtti időszakra vonatkozóan, az anyag hiányossága miatt nem értékelhetők ab
szolút értelemben. Csupán arról van szó, hogy forrásaink jelenleg az egyes idő
szakokra vonatkozóan a fenti számú magyart engedik kimutatni a francia hu
szárezredekben. Más források alapján a korábbi szakirodalom sok esetben tel-
iesebb képet nyújt. így például kutatásunk 1731-ben mindössze 23 Bercsényi-
ezredbeli magyar huszárt ismer, és csak ezek szerepelnek a fenti kimutatásban, 
holott az 1720—21-ben az Oszmán—Török Birodalmon keresztül érkezett 124 
magyar valószínűleg még ekkor is szolgált. Ugyanígy 1738-ra vonatkozóan 
mindössze 18 Bercsényi-ezredbelit tudtunk kimutatni, bár a lengyel örökösödési 
háborúban 122 magyar huszár állt be ebbe az ezredbe.68 

A ténylegesen francia szolgálatban állt magyar huszárok abszolút számára 
vonatkozóan egyelőre csupán közvetett úton, egyfajta munkahipotézissel jutha
tunk el. Mivel forrásaink szerint a század során a lengyel örökösödési háború 
előtt és után, valamint az osztrák örökösödési háború idején a teljes francia
országi huszárállománnyal való összehasonlítás adott, ezt vesszük figyelembe. 
A magyar huszárok részesedése 1732-ben 26,94%, 1740-ben 43,31%, míg 1748-
ban 29,47%. A középértéket általánosítva a korábbi időszakra vonatkozóan is 
a francia szakirodalom által kimutatott huszárlétszámra vonatkoztatjuk. En
nek megfelelően a következő eredményre jutunk : 

Év Franciaországi Ebből 
huszárok összesen magyar 

1692—1697 150 fő 50 fő 
1703—1711 680 fő 226 fő 
1712—1720 240 fő 80 fő 
1721—1732 1040 fő 346 fő 
1733—1738 1400 fő 466 fő 
1739—1740 800 fő 266 fő 
1741—1748 3900 fő 950 fő 
1749—1756 1600 "fő 850 fő 
1757—1763 1600 fő 309 fő 
1764—1776 1750 fő 134 fő 
1777—1789 1900 fő 86 fő 
1789—1791 1900 fő 35 £ő 

08 Corvisier, A.: L'armée française de la fin du XVTIIe siècle au ministère de Choiseul. Le soldat. Paris, 1904.. 
I. k. 055. o. 
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Ezzel a táblázattal kapcsolatosan ismételten szeretnénk leszögezni, hogy az 
1749 előtti adatok csupán becsültek. A francia huszárok teljes létszámára vo
natkozó adatokat az ezt követőek esetében is a francia szakirodalomból meri« 
tettük, csupán a magyarok számát állapítottuk meg forrásfeltárással. 

Ez a táblázat mégis megenged néhány következtetést. A francia huszárok 
összlétszámára vonatkozó adatok összehasonlításakor jól kiugrik, milyen jelen
tős létszámcsökkentést hajtottak végre a spanyol, a lengyel és az osztrák örö
kösödési háborút lezáró békekötések után. A korábbiakra vonatkozó adatok 
becsültek, így nem tudjuk, mennyi volt az elbocsátottak között a magyar, de az 
osztrák örökösödési háború után a szolgálatban maradt magyarok száma a lét
számcsökkentéstől függetlenül összességében magas maradt, arányát tekintve 
pedig jelentősen megnőtt. Ezzel szembeállítva, megdöbbentő, mennyire csök
kent viszont a békelétszámhoz képest a hétéves háborúban résztvevő magyarok 
száma. így a huszárok összlétszáma nem is nőtt, a francia hadvezetés csupán 
arra törekedett, hogy a korábbi létszámon tartást biztosítsa. Ezt követően már 
természetes a francia huszárezredek magyarjainak rohamos lemorzsolódása. 

Elemzéseink végére érve, még egy kérdés feltétlenül megválaszolásra vár. Ez 
pedig annak eldöntése, mennyire voltak a francia hadsereg huszárezredeibe be
állt magyarok zsoldosok, és csupán ez motiválhatta-e. hogy ilyen jelentős szám
ban vállaljanak szolgálatot francia földön. Más oldalról megközelítve, az a kér
dés, hogy a franciaországi magyar katonai emigráció a 18. században kuruc jel
legűnek tekinhető-e. 

Az első kérdés megválaszolása egyszerű. Természetesen, a kor jellegének meg
felelően, a francia hadvezetés számára a magyarok idegen zsoldosoknak számí
tottak, így is kezelték őket. Különleges elbánást annyiban élveztek, hogy Euró
pa-szerte ebben az időben terjedt el a könnyűlovasság sajátos magyar válfa
ja, és ennek meghonosítására mindenhol szívesen fogadták a magyarokat, akik 
mégis csak az első huszárok voltak. Ezek a magyar huszárok pedig rendszere
sen és folyamatosan megjelentek, és kérték a francia szolgálatba állás lehető
ségét. 

Elemzéseink során bemutattuk, hogy nagy részük a század háborúi során 
a Habsburg-hadsereg kötelékéből szökött el a szemben álló hadsereghez, ki-
sebb hányaduk pedig a franciaországi magyar toborzótiszteknek a török—ma
gyar határon való megjelenése hírére hazáját hagyta el, hogy beálljon a francia 
hadseregbe. Mindez addig volt így, míg a Habsburg-birodalommal szemben állt 
a Francia Királyság. Amint sor került a Habsburg—Bourbon szövetségkötésre, 
megtört a magyarok elvándorlása Franciaországba, ezen még a hivatalosan en
gedélyezett magyarországi francia toborzás sem tudott változtatni. A hétéves 
háború idején a magyarokat nagy számban már nem a Habsburg-hatalommal 
szövetséges francia, hanem az e hatalommal ezúttal is szemben álló porosz had
sereg vonzotta. E tény fölött nem lehet elsiklani. 

Fel kell figyelni arra, hogy több száz Habsburg-szolgálatban állt magyar, 
vállalva a dezertálás minden kockázatát, a hadszíntéren önként kérte a szem
ben álló francia hadsereg kötelékébe való felvételét, más százak pedig, ottho
nukból eltávozva, kalandos útra vállalkoztak, hogy a könnyebben megvalósít
ható Habsburg-szolgálat helyett a franciaországi katonáskodást válasszák. Meg
érkezve pedig mindkét csoport nagy többségében a magyar ezredtulajdonosok 
alakulatába kívánt belépni. 

Rövid pillantást vetve arra a 15 magyarra, aki ezredtulajdonosi kinevezést 
nyert a francia hadseregben, csupán Deák Pál — aki császári szolgálatban áll
va került fogságba és úgy vállalta rövid időre a kényszerűnek érzett francia 
szolgálatot — jelent kivételt. A többiek egy csoportot alkotnak. Ráttky György 
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tábornok ezereskapitányként, Bercsényi László marsall és Dávid Zsigmond 
brigadéros kapitányként szolgált a Rákóczi-szabadságharc hadseregében. Des-
sewffy Bálint brigadéros és Dessewffy Miklós ezredes II. Rákóczi Ferenc felhí
vása nyomán dezertált a Habsburg-hadseregből, tiszti rangját odahagyva, hogy 
a szabadságharc államával szövetségesnek tekintett francia hadseregbe álljon 
be. Esterházy Bálint József brigadéros a szabadságharc tábornagyának fiaként, 
Pollereczky András brigadéros és Pollereczky Mátyás ezredes a szabadságharc
ban küzdő őrnagy gyermekeként, Tóth András brigadéros II. Rákóczi Ferenc 
apródjaként gyermek- vagy ifjúkorában került a tudatosan választott második 
hazába, hogy ugyanazért az ügyért fogjon fegyvert. A további ezredtulajdono
sok az ő gyermekeik: Bercsényi Miklós Ferenc ezredes, Bercsényi Ferenc An
tal tábornok, Esterházy Bálint László tábornok, Pollereczky Ferenc András tá
bornok, Tóth Ferenc tábornok. (Tábornok lett még Dessewffy Károly is, aki 
ezredtulajdonosi kinevezést eddigi ismereteink szerint nem nyert.) Ezek voltak 
azok a férfiak, akikhez a magyarok százai igyekeztek, hogy az ő kezük alatt 
harcoljanak. 

Tényként kell elfogadnunk azt a gyakran ismétlődő megállapítást, amelyet a 
Nagyságos Fejedelem főgenerálisának, Nagy Bercsényi Miklósnak a fia többek 
között 1747. február 20-i jelentésében így fogalmazott meg szülőföldjéről szól
va: „Apám neve ott még eleven." A Rákóczi-szabadságharcot követően, évti
zedekkel később is a hozzá érkezőket a francia udvarnak úgy jellemezte, mint 
például 1747. április 25-i jelentésében: „Louvainben ezt az erdélyi férfit talál
tam, . . . , aki azt kérte, hogy Franciaországba mehessen azzal a céllal, hogy kö
zölhesse az e tartományban mutatkozó elégedetlenségre vonatkozó lényeges ter
veket." Amikor 1755-ben újabb három erdélyi magyar nemes érkezett hozzá, a 
friss hazai híreket újra csak így sommázta augusztus 23-án kelt emlékiratában: 
„A magyar nemzet állandóan elégedetlen, csak kedvező alkalomra les, és veze
tőre vár, hogy lerázza az igát." Ez az elégedetlenség, mint mozgatórugó még to
vábbi vizsgálatot igényel, mindenesetre, a franciaországi szolgálatvállalás gyö
kereit keresve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kuruc hagyományokat és a 
Francia Királyságba vetett reményeket, amelyeket ismét csak Bercsényi László 
így fogalmazott meg 1747. február 20-i jelentésében: „Miért ne remélhetnem, 
hogy őseim nyomdokain haladhatok és diverziót szervezhetek Magyarorszá
gon."69 Csakis így válik világossá, miért nevezi Badda Gábor kornétás 1759. 
október 13-án, tehát már a Habsburg—Bourbon együttműködés idején, egyik 
haza írt levéléiben, a Royal-Nassau francia huszárezredet, amelyben ráadásul 
döntő többségben éppen németek és nem magyarok szolgáltak „Nassau kuruc 
Regimentyének".70 Erre a motívumra nem az írástudatlan közhuszároktól vár
hatjuk a választ, hanem a francia szolgálatban állt nemesi-arisztokrata szárma
zású tisztek-tábornokok még lappangó levelezésében. 

Ennek elősegítésére, továbbá a franciaországi magyar huszárok katonai telje
sítményének bemutatására egy rövid arcképcsarnok közzétételét látjuk célszerű
nek. A válogatás mércéje az a kitüntetés, amely a rávésett felirat szerint „a 
katonai bátorság jutalma", és amelynek elnyerése minden francia szolgálatban 
állt katona álma lehetett. A királyi és katonai Szent Lajos-rendről van szó, 
amelynek lovagkeresztjét a 18. század során — eddigi ismereteink szerint —T 
35 magyar nyerte el. Az elnyerésnek 5 esetben közvetett forrásbizonyítékai 
vannak, a többi 30 'eset kétséget kizáróan bizonyos az általunk feltárt forrá
sok tükrében. E 35 magyart a kitüntetés elnyerésének sorrendjében mutatjuk be. 

69 Valamennyi idézet helye: BVM M—110. 
70 Országos Levéltár (a továbbiakban — OL) Károlyi-lt, P—398. fol. 02 308. 
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Dessewffy Bálint 1705-től állt francia szolgálatban és hamarosan a Verseil-
les-, majd a Ráttky-ezredben kapitányként századparancsnok lett. Részt vett 
ezredével a spanyol örökösödési háború hadjárataiban. 1710. április 29-én al
ezredessé léptették elő, és ezt követően vezényelte is ezredét. Valószínűleg 
1718-ban nyerte el a Szent Lajos-rendet. Ezredével részt vett az 17-19-es fran
cia—spanyol háborúban. 1723-ban ezredtulajdonossá nevezték ki, de saját ez
redet sohasem tudott felállítani, A Ráttky-ezreddel kapcsolódott be a lengyel 
örökösödési háború küzdelmeibe. Mivel 1733-ban ismét ő állt az ezred élén, 
helytállását brigadérosi kinevezéssel ismerte el a francia udvar. A háború to
vábbi menetében, az itáliai hadszíntéren a Habsburg-seregekkel csatázva, 1736. 
január 2-án hősi halált halt.71 

Dessewffy Miklós, Bálint unokafivére, szintén 1705-ben szökött át a Habs
burg-hadseregből és lett főhadnagy a Verseilles-ezredben. Ezredével a spanyol 
örökösödési háború fő hadszínterein küzdött. Ennek elismeréseként 1714-ben 
kapitánnyá léptették elő. Ezrede beolvasztásakor, 1716-ban került a Ráttky -
ezredbe. 1718-ban nyerte el a Szent Lajos-rendet. Harcolt az 1719-es háborúban, 
majd a lengyel és az osztrák örökösödési háborúban. 1734-ben alezredessé lép
tették elő. 1741-től vezényelte a Ráttky-ezredet. 1742. szeptember 10-én briga
dérosi kinevezést kért, de Ráttky György hősi halálára tekintettel az addigi 
Ráttky-ezred tulajdonosává nevezték ki. A Prágából való francia visszavonulás 
során 1743 januárjában ezrede élén hősi halált halt.72 

Bercsényi László (1689—1778) 1712-től állt francia katonai szolgálatban. Al
ezredesként vett részt a spanyol örökösödési háború befejező hadjárataiban. 
1718-ban ezredessé léptették elő. 1719-ben részt vett a spanyolok ellen vívott, 
háborúban. 1720-ban ezredtulajdonossá nevezték ki. Ezrede felállítását köve
tően 1721-ben vehette át addigi sikereiért a Szent Lajos-rend lovagkeresztjét. 
Részt vett a lengyel örökösödési háborúban, amelynek során 1734-ben briga-
dérossá nevezték ki. 1738-ban lett tábornok. Az osztrák örökösödési háború so
rán 1743-ban elnyerte a Szent Lajos-rend parancsnoki keresztjét, majd még az 
évben a huszárság főfelügyelőjévé, 1744-ben pedig altábornaggyá nevezték ki. 
A háborút követően 1748-ban Coimimercy kormányzója lett, 1753-ban megkapta 
a Szent Lajos-rend nagykeresztjét. A hétéves háborúban még egyszer hadra 
kelt, és 1758. március 15-én elnyerte a Franciaország marsallja rendfokozatot. 
A következő évben nyugállományba vonult.73 

Ráttky György 1707-ben a császáriaktól szökött át, és már az év november 
1-én a korábbi Saint Gendèz-ezred vezénylő ezredesévé, majd december 14-én 
tulajdonosává nevezték ki. Ezrede élén vett részt a spanyol örökösödési hábo
rú további hadjárataiban Flandriában és a Rajna-mentén. 1719. február 1-én 
brigadérossá nevezték ki. Az évben harcolt a spanyolok elleni háborúban, majd 
1733-tól a lengyel örökösödési háborúban. Az itáliai hadszíntéren tanúsított 
helytállása 1734. augusztus 1-én tábornoki kinevezését és a Szent Lajos-, vala
mint a Szent Mihály-renddel való kitüntetését eredményezte. 1741-től az auszt
riai és csehországi francia hadjáratban jeleskedett, és Prága falainál 1742. szep
tember 5-én hősi halált halt.74 

71 ASHA Brigadier d'Ersoffy, Y8c—21. Valamennyi kitüntetettre vonatkozóan megadjuk az összes eddigi 
irodalmi helyet, bár zömük, minden forráshivatkozás nélkül, számos téves adatot tartalmaz. így: Choppin, H.: i. m. 
69. o.; Forster Gp.: 64. o. 

72 ASHA MC—2877/1.; Choppin, H.: i. m. 71. o.; Vansen, G.: Un capitaine des hussards de Ratky. Carnet 
de la Sabretache, 1895. 137. és köv. o. 

73 ASHA MF—230/1. Részletesebben lásd: Zachar, 1978. és 1979. 
74 ASHA MC—1637/1.; Choppin, H.: i. m. 68. o.; Fieffé, E.: i. m. I . k. 255. o.; Forster Gy.: i. m. 66. o. 
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Dávid Zsigmond 1712. október 22-től a Rákóczi-szabadságharcban elért ka
pitányi rangjával a VerseiUes-ezredben kezdett szolgálni. Ezrede 1716-os be
olvasztásától a Ráttky-ezredben folytatta a spanyol örökösödési háború utolsó 
hadjáratában tanúsított helyállását. 1721-ben őrnagyként került át a Bercsé
nyi-ezredbe. Kimagaslóan küzdött a lengyel örökösödési háborúban, így 1735-
ben az Esterházy-ezredbe áthelyezve alezredessé léptették elő, és kitüntették a 
Szent Lajos-renddel. 1741-től az osztrák örökösödési háborúban vett részt. Es
terházy halála után, 1743. augusztus 1-vel, az addigi Esterházy-ezred élére ál
lítva, ezredtulajdonossá nevezték ki. Ezredével Elzászban, majd Flandriában 
küzdött. További hőstettei 1747. január 27-én brigadérosi kinevezését eredmé
nyezték. Az év augusztusában elesett.75 

Esterházy Bálint József 1705-ben Pápán született. Apjával, a Rákóczi szabad
ságharc tábornagyával élte a bujdosók életét. Bercsényi László 1720-as tobor
zásakor Törökországban beállt annak ezredébe. Franciaországba érve kapitányi 
rangot kapott. A lengyel örökösödési háború kitörését követően, 1733. decem
ber 21-én ezredtulajdonossá nevezték ki. E háborút azonban még a Bercsényi
ezred kötelékében küzdötte végig. Ezrede 1735. január 25-én állt fel. Annak élén 

"* részt vett az osztrák örökösödési háború ausztriai és csehországi hadjáratában. 
A Prágából való elvonulás után a Majna-menti harcokban küzdött. 1743 június
ban ezek során érte a halál. így brigadérosi kinevezését és a Szent Lajos-rendet, 
amelyet helytállásáért neki ítéltek, már nem tudta átvenni.76 

Pollereczky András (1700—1783) 1722-ben kezdte meg franciaországi katonai 
szolgálatát a Bercsényi-ezred kapitányaként. 1733-ban századparancsnok lett, 
1735-ben a lengyel örökösödési háborúban mutatott kimagasló teljesítményeiért 
őrnaggyá léptették elő. A Szent Lajos-renddel 1737. szeptember 30-án tüntették 
ki. A Bercsényi-ezred kötelékében az osztrák örökösödési háború ausztriai és 
csehországi hadjáratában tanúsított további helytállása 1743. december 10-én 
ezredtulajdonoisi, további példamutatása 1748. január 1-én brigadérosi kineve
zését eredményezte. 1759-ben a hadügyminiszter személyi titkára, 1760-ban 
Molsheim kormányzója lett. 1773-ban vonult nyugállományba.77 

Tóth András 1698. március 26-án Nyitrán született, II. Rákóczi Ferenccel ér
kezett Franciaországba. 1720-tól volt a Bercsényi-ezred tagja. 1722-ben főhad
naggyá, 1725-ben segédőrnaggyá, 1729-ben kapitánnyá léptették elő. 1733. no
vember 5-től századparancsnokként vett részt a lengyel örökösödési háborúban, 
az év december 10-én pedig ebben az ezredben őrnaggyá előléptetve, ezredtu
lajdonossá nevezték ki. Példamutató helytállása eredményeként 1737. október 
25-én tüntették ki a Szent Lajos-renddel, önálló ezredet nem tudott alapítani, 
az osztrák örökösödési háborúban is a Bercsényi-ezred kötelékében vett részt. 
További hadi sikereire tekintettel 1746-ban alezredessé léptették elő, 1747. már
cius 20-án pedig brigadérossá nevezték ki. Számos alkalommal végzett tobor
zást a török—magyar határon. Egy törökországi útja során, 1757. szeptember 
9-én Rodostóban halt meg.78 

Palugyay Gábor 1688-ban Liptóban született. 1720-tól főhadnagyként szolgált 
a Bercsényi-ezredben. 1730-ban kapitánnyá léptették elő. A lengyel örökösödé
si háborúban mutatott hőstetteiért 1739-ben elnyerte a Szent Lajos-rendet. Az 
osztrák örökösödési háborúban tanúsított további kimagasló részvétele 1744. 

75 ASHA Y8c—12. ; Choppin, H.:'t. m. 130. o. ; Reinacfi-Foussemagne, H.: i. m. 459. o. ; Forster Gy.: i. m. 66. o. 
76 ASHA MC—2826/1.; Esterházy, V.: i. m. 5. és köv. o. ; Choppin, H.: i. m. 127. o.; Forster Gy.: i. m. 66. o. 
77 ASHA Brigadier Pollereczki, Xc—81. Részletesebben lásd: Zachar, 1980. 298. és köv. o. 
78 ASHA Brigadier Tott, Xc—81.; BVM M—109.; Rcinach-Foussemagne, H.: i. m. 451. o.; Forster Gy.: i. m. 

127. o.; Palóczi E.: Báró Tóth Ferenc, a Dardanellák megerősítője (1733—1793). Budapest, 1916. 3. és köv. o. 

— 545 — 



május 28-án alezredesi előléptetését eredményezte. 1748-foan áthelyezték az egy
kori Esterházy-, akkor már Turpin-ezredbe, ahol még ismeretlen ideig szol
gált.79 

Sárközy Lóránt 1689-foen Erdélyben született. Részt vett a Rákóczi-szabad
ságharcban, majd főhadnagyként Törökországba távozott. Onnan Bercsényi 
László 1720-as toborzásakor került Franciaországba, november 10-i keltezésű 
főhadnagyi ranggal. A lengyel örökösödési háborúban mutatott kimagasló tel
jesítményeiért 1734. június 1-én kapitánnyá léptették elő, és hamarosan század
parancsnok lett. Az osztrák örökösödési háborúban szerzett érdemeiért 1743. 
április 2-án kapta meg a Szent Lajos-rendet, 1746. augusztus 20-án pedig alez
redessé léptették elő. 1754-ben nyugállományba vonult.80 

Fodor Antal az elzászi Colmarban született 1713-ban. 1733-tól kornétásként 
szolgált a Bercsényi-ezredben. A lengyel és az osztrák örökösödési háborúban 
mutatott helytállása 1742-ben főhadnagyi előléptetését, egy ma már ismeretlen 
hőstette 1743. szeptember 6-án a Szent Lajos-rend elnyerését eredményezte. 
1747-ben kapitánnyá léptették elő, 1749-ben az egykori Ráttky-, akkor már Lyn-
den-ezredbe helyezték át, ahol annak 1756-ban történt feloszlatásáig szolgált.81 

Benyovszki Benyó Pál a normandiai Cambermay-ban született 1697-ben, már 
1708-tól a Ráttky-ezredben szolgált, 1711-ben lett kornétás. Gyermekként is 
helytállt, így 1714-ben főhadnaggyá léptették elő. 1722-ben áthelyezték a Ber
csényi-ezredbe, ahol 1733-ban kapitányi rangot kapott. A lengyel és az osztrák 
örökösödési háborúban szintén példamutatóan teljesítette szolgálatát. 1742-ben 
így századparancsnok lett, 1744. február 29-én pedig kitüntették a Szent Lajos
renddel. 1748. február 1-én alezredessé léptették elő. A hétéves háborúig szol
gált.82 

Dessewffy Károly a franciaországi Baulny-ban született 1720. szeptember 30-
án. Már 1729-től a Bercsényi-ezredben katonáskodott. 1733-tól kornétásként 
részt vett a lengyel örökösödési háborúban az itáliai hadszíntéren, ahol megse
besült. Helytállása 1734-ben főhadnagyi előléptetését vonta maga után. 1741-
től az ausztriai és csehországi harcokban jeleskedett, Prága ostromakor ismét 
megsebesült, ezért kapitánnyá léptették elő, és áthelyezték a Lynden-ezredbe. 
További vitézségéért 1745. április 17-én elnyerte a Szent Lajos-rendet. 1747-ben 
Flandriában harmadszor is megsebesült. 1748-ban a Turpin-ezredbe helyezték 
át. 1755-ben alezredessé, 1760-ban a hétéves háborúban elért újabb sikereiért 
ezredessé, 1770-ben brigadérossá léptették elő. 1772-ben utazást tett Magyaror
szágon. További szolgálat után 1780. március 1-én tábornokká nevezte ki az 
uralkodó. 1785 szeptemberben hunyt el.83 

Horváth István Győrött született 1698-ban. A Rákóczi-szabadságharcban való 
részvétele után- Franciaországba távozott, és 1712-től közhuszár volt a Ráttky-, 
majd 1720-tól a Bercsényi-ezredben. A lengyel örökösödési háború kitörésekor 
kornétássá léptették elő, helytállása 1734-ben pedig a főhadnagyi rangot ered
ményezte. Az osztrák örökösödési háborúban aratott további sikereiért 1742. 
június 1-én kapitánnyá tették. A Pollereczky-ezred megalakulásakor oda he
lyezték át. További hőstetteiért 1745. március 25-én elnyerte a Szent Lajos-ren-
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det, azt azonban már nem vehette át, mert a hó 21-én Brandeisnél hősi halált 
halt.84 

Szilágyi Mihály Károly 1714-ben Radnán született, és 1734-ben került francia 
szolgálatba, mégpedig főhadnagyként a Ráttky-ezredbe. A lengyel örökösödési 
háborút a továbbiakban ebben az ezredben küzdötte végig, és ezredével indult 
až osztrák örökösödési háborúba. 1742-ben kapitánnyá léptették elő, 1743-ban 
pedig századparancsnokká tették. 1745-ben áthelyezték a Pollereczky-ezredbe. 
Addig tanúsított hőstetteiért 1746. április 25-én elnyerte a Szent Lajos-rendet. 
További helytállása 1749. június 1-én az őrnagyi előléptetést eredményezte. 
1751. január 5-én meghalt.85 

Kertész Boldizsár 1720-tól a Bercsényi-ezredben szolgált. A lengyel örökösö
dési háborúban mutatott magas teljesítményeiért főhadnaggyá, az osztrák örö
kösödési háborúban végrehajtott bátor tetteiért kapitánnyá léptették elő és el
nyerte a Szent Lajos-rendet is. 1756 körül meghalt.86 

Hollóssy István 1717-ben Szombathelyen született, és 1733-tól állt francia szol
gálatban. Kezdetben a Ráttky-ezredben közhuszárként harcolt. Helytállása 
1738-ban őrmesteri előléptetését eredményezte. Az osztrák örökösödési háborút 
konnétásként kezdte, bátorságáért 1742-ben főhadnaggyá léptették elő. Az egész 
háború során tanúsított kiváló teljesítményéért 1749-ben elnyeré a Szent La
jos-rendet. 1748 óta a Turpin-ezredben szolgált. Ezredével részt vett a hétéves 
háborúban is, ahol vitézsége elismeréseként 1761. március 27-én kapitánnyá lép
tették elő. 1764-ben az újonnan alakult Esterházy-ezredbe helyezték át, ahol 
1773-ig szolgált.87 

Csengeri Kováts Márton az erdélyi Berkesben született 1715-ben. 1735-ben 
lépett francia szolgálatba kornétási rangban. 1739-ben léptették elő főhadnagy-
gyá a Bercsényi-ezredben. Az osztrák örökösödési háborúban megnyilatkozott 
kimagasló küzdeni tudása 1743-ban kapitányi, 1744. március 21-én pedig őrna
gyi előléptetését eredményezte. Kálvinistából 1748-ban katolizált, így 1752. áp
rilis 15-én elnyerhette a Szent Lajos-rendet. 1756-ig szolgált.88 

Fogarassy Tódor 1699-ben Fogarason született. 1720-tól volt közhuszár a Ber
csényi-ezredben, ahol 1728-ban tizedessé, 1732-ben őrmesterré léptették elő. A 
lengyel örökösödési háborúban mutatott tettei 1735-ben kornétási rangot bizto
sítottak számára. Az osztrák örökösödési háborúban további vitézségéért fő
hadnaggyá, majd 1746. május 22-én kapitánnyá léptették elő. Háborús teljesít
ményéért 1753. október 4-én nyerte el a Szent Lajos-rendet. 1756-ig szolgált.89 

Simonsits Pál 1718-ban Nagyszombatban, született. Franciaországi katonai szol
gálatát 1739-ben kornétásként a Ráttky-ezredben kezdte meg. Az osztrák örö
kösödési háború első évében főhadnaggyá léptették elő, 1742-ben áthelyezték az 
Esterházy-ezredbe. 1744-ben segédőrnagy lett a Beausobre-ezredben, 1747-ben 
főhadnagy a Bercsényi-ezredben. E háború során három ízben megsebesült. 
1749-től segédőrnagyként, 1751-től kapitányként szolgált tovább, 1756-ban szá
zadparancsnok lett. A Szent Lajos-rendet a hétéves háború első évében tanú
sított helytállásáért 1757-ben nyerte el. A második Esterházy-ezred megalaku-
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lásakor, 1764. február 10-i hatállyal előléptetve, alezredesnek helyezték át. 
1773-ig állt szolgálatban.90 

Bercsényi Miklós Ferenc az ezredtulajdonos Bercsényi László fiaként 1736. 
november 26-án a franciaországi L*uzancy-ban született. Hatéves korától apja 
ezredében kornétási ranggal szerepelt. Apja 1747-ben kapitánnyá léptette elo, 
1751. január 5-i hatállyal pedig* ezredét is ráruházta. A tényleges ezredtulajdo
nosi jogkört 1755-ös nagykorúsításától gyakorolta. Ezrede élén részt vett a hét
éves háború küzdelmeiben. Sikerei alapján 1758. február 10-én elnyerte a Szent 
Lajos-rendet. 1759-ben örökölte apja kormányzóságát Commercy-ben. 1762. feb
ruár 9-én az elzászi Mulhouse-i táborban himlő járvány következtében el
hunyt.91 

Balogh Gábor 1717-ben Nagyrédén született. 1742-ben állt francia szolgálat
ba a Bercsényi-ezred őrmestereként. Az osztrák örökösödési háborúban muta
tott képességei, helytállása 1743-ban kornétási, 1744-ben főhadnagyi, 1747-ben 
kapitányi előléptetést vont maga után. A harcok során 3 vágott és 1 lőtt se
bet szenvedett el. 1749-ben áthelyezték a Turpin-ezredbe, ahol 1752-ben század
parancsnok lett. A hétéves háborúban százada élén mutatott vitézsége, amely
hez további három sebesülés járult, 1760. július 11-én a Szent Lajos-renddel 
való kitüntetéssel nyert elismerést. 1768. december 26-án alezredessé léptették 
elő. A szolgálattól való megválásának időpontja még ismeretlen.92 

Lajtay János 1708-ban a Szabolcs vármegyei Nagyfaluban született. 1736-ban 
lépett francia szolgálatba, mint az Esterházy-ezred közhuszára. 1738-ban tizedes 
lett. Az osztrák örökösödési háborúban kimagasló szolgálatellátása 1742-ben őr
mesteri, majd kornétási, 1743-ban főhadnagyi előléptetését eredményezte. A 
harcok során két ízben megsebesült. A hétéves háborúban, 1760. október 1-én, 
a Szent Lajos-renddel tüntették ki, 1761. március 29-én pedig kapitánnyá léptet
ték elő. 1764-ben áthelyezték az akkor alakult 2. Esterházy-ezredbe, ahol 
1776-ig szolgált.93 

Pollereczky Ferenc András, az ezredtulajdonos Pollereczky András fiaként, 
1737. szeptember 17-én az elzászi Molsheim-ben született. Apja már ötévesen 
a Bercsényi-ezred kornétási rangjába helyeztette, majd 1743-tól saját ezredében 
biztosította számára előbb a kornétási, 1747-től a kapitányi rangot. 1758-tól 
a Turpin-ezredben szolgált. A hétéves háborúban tanúsított helytállása követ
keztében 1761. szeptember 13-án ezredtulajdonossá nevezték ki, 1762. november 
1-én pedig elnyerte a Szent Lajos-rendet, önálló ezredhez sohasem jutott, az 
immár Chamborant-nevet viselő ezredben lett őrnagy 1765-ben, alezredes 1767-
ben, vezénylő ezredes 1774-ben. 1776-tól a Schonberg-dragonyosezredet vezé
nyelte. 1780. március 1-én brigadérossá, 1781. december 9-én tábornokká nevez
ték ki. Több ízben diplomáciai feladatot látott el, és az elzászi Rosheim kor
mányzója volt. 1792-ben az Egyesült Államokba távozott, majd több rövidebb 
korábbi magyarországi tartózkodása után végleg hazatelepült. A Zólyom vár
megyei Baczurban halt meg 1800-ban.94 
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Bosnyák Ferenc 1709. április 22-én Érsekújváron született. 1743-ban állt be 
közhuszárként a Bercsényi-ezredbe. Az első hadjárat, amelyben részt vett, ké
pességeinek bizonyítása után, főhadnagyi rangot biztosított számára, de ürese
dés hiányában 1744-től is csupán kornétási, majd segédőrnagyi beosztásban 
szolgált. 1747-es kapitányi rangra emelése sem járt megfelelő beosztással, és 
még főhadnagyi feladatokat iš csak 1753-tól látott el. A hétéves háborúban ki
emelkedő haditetteket hajtott végre, ezek során 1758-ban és 1759-ben megse
besült, 1760-ban fogságba esett, de 1761-ben kicserélték. Fogságba esésekor már 
kapitányi beosztásban volt. Kiemelkedő katonai teljesítményét, protestáns lé
vén — a Szent Lajos-rend helyett, mivel az csak katolikusok számára volt ado
mányozható —, az azzal egyenértékűnek minősített Vitézségi Kereszttel ismer
ték el 1762-ben. 1763-tól századparancsnioiklként szolgált 1779-es nyugállomány
ba vonulásáig.95 

Kádár Péter 1716-ban Debrecenben született. 1735-ben lépett szolgálatba az 
Esterházy-ezred közhuszáraként. Az osztrák örökösödési háborúban vitézül küz
dött, kétszer «megsebesült, így 1743-ban tizedesből kornétássá, majd 1745. ja
nuár 13-án főhadnaggyá léptették elő. A hétéves háborúban újra kiválóan helyt
állt, bátorsága mellett három további sebesüléssel is érdemeket szerzett, így 
1762-ben, mivel protestáns volt, a Szent Lajos-rendnek megfelelő Vitézségi Ke
resztet nyerte el. Ezt követően fogságba esett. Visszatérésére eddig még nem 
került elő forrás.96 

Horváth Ferenc 1729. december 19-én Szombathelyen született. 1746-ban állt 
be a Bercsényi-ezredbe közhuszárként. Néhány hónapi helytállással bizonyí
totta képességeit, így 1747-től főhadnagyi rangot viselt, de csak kornétási be
osztást látott el. A rendfokozatának megfelelő feladatok ellátásával 1749-ben 
bízták meg. 1756-tól segédőrnagy volt. A hétéves háborúban újra kiválóan küz
dött, igy 1759-ben kapitánnyá léptették elő, 1761-ben pedig századparancsnok
ká tették. További példamutató szolgálatellátásáért 1770-ben nyerte el a Szent 
Lajos-rendet. 1772. január 14-én őrnaggyá léptették elő, de továbbra is század-
parancsnokként szolgált eddig még ismeretlen időpontig.97 

Bercsényi Ferenc Antal, az ezredtulajdonos Bercsényi László fia, 1744. január 
17-én Lunévillè-ben született. Apja már gyermekkorában biztosította számára 
a tiszti rangot. A hétéves háborúban kapitányként századot vezényelt. Fivére 
korai halála után, 1762. március 2-án, átvette az ezredtulajdonosi jogkört. 1768-
ban Commercy kormányzója lett. 1769. január 12-én a Szent Lázár-renddel, 
1771. március 13-án a Szent Lajos-renddel tüntették ki. 1780. március 1-én bri-
gadérossá, 1784. január 1-én tábornokká nevezték- ki. XVI. Lajos bizalmasaként 
az évben helyettes vezénylő tábornok lett, majd diplomáciai feladatokat látott 
el. 1791. október 24-én megvált a francia katonai szolgálattól, és Bécsen át Lon
donba távozott. Ott hunyt el 1811. január 25-én.98 

Beszterczey Pál 1711-ben született Besztercebányán. Főhadnagyként 1744-ben 
szökött át a Beausobre-ezíradhez, ahol szolgálatot vállalt. Rangjának megfelelő 
beosztásba azonban csak a további hadjáratokban' való bizonyítás után, 1748-
ban helyezték. 1749-től a Bercsényi-ezred kötelékébe tartozott. A hétéves há
borúban újra nagyszerűen helytállt, ezért 1762. április 3-án kapitánnyá léptet-
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ték elő és századparancsnokká tették. Kiváló teljesítményeiért 1772. január 14-
én elnyerte a Szent Lajos-rendet. 1776-'ban megvált a szolgálattól." 

Palugyay István 1715. március 6-án született Magyarországon. Apja Palugyay 
Gábor (1688—?) alezredes volt. 1741-ben követte példáját, és a Bercsényi-ezred 
közhuszáraként lépett francia szolgálatba. Az osztrák örökösödési háborúban 
mutatott példás helytállása fiatal kora ellenére 1741-ben tizedesi, 1744-ben őr
mesteri előléptetést eredményezett. A hétéves háborúban már tisztként vett 
részt, mivel 1756-ban kornétássá léptették elő. Ujabb vitéz tettei, amelyek so
rán háromszor megsebesült, 1759-ben másodfőhadnagyi, 1763. április 18-án fő
hadnagyi rangot eredményeztek. További kiváló szolgálatellátásáért 1774. már
cius 3-án elnyerte a Szent Lajos-rendet. 1776-tól a Bercsényi-ezredben első fő
hadnagyként ismeretlen ideig szolgált.100 

Szombathelyi Ferenc László 1733. december 12-én Magyarországon született. 
Franciaországi katonai szolgálatát 1752-ben a Pollereczky-ezredben kezdte meg 
közhuszárként. 1755-ben őrmesterré, 1756-ban segédőrnaggyá léptették elő. 
A gyors előmenetel oka az, hogy személyében valószínűleg Pollereczky András 
ezredtulajdonos unokaöccséről van szó. A hétéves háborúban kiválóan küzdött, 
így ezredének 1758-as feloszlatásakor a Bercsényi-ezredbe kerülve, főhadnagyi 
rangot kapott. További szolgálata során 1769. november 8-án kapitánnyá léptet
ték elő, 1779. január 2-án pedig Szent Lajos-renddel tüntették ki. 1887. április 
10-én vonult nyugállományba.101' 

Bodófalvi Badda Gábor 1740. február 11-én a Szatmár vármegyei Teremen 
született. Franciaországba 1752-ben érkezett, Pollereczky András ezredtulajdo
nos unokaöccseként az ő ezredében kezdett szolgálni kornétásként. Ezredének a 
feloszlatásakor, 1758-ban, átkerült a Turpin-ezredbe. A hétéves háborúban 
nagyszerűen helytállt, így 1760-ban másodfőhadnaggyá, 1763-ban főhadnaggyá 
léptették elő. 1764-ben áthelyezték a 2. Esterházy-ezredbe, majd 1766-tól 
századpar'ancsnokkénrt újra a most már Chamborantnnevet viselő ezredben szol
gált. Kiváló szolgálatellátásáért, mint protestánst, 1781. augusztus 12-én a Szent 
Lajos-rend helyett a Vitézségi Kereszttel tüntették ki, 1782. március 10-én pe
dig őrnaggyá léptették elő. Franciaországi szolgálatát a Nagy Francia Forrada
lom alatt is folytatta, akkor már alezredesi rangban.102 

Székely Mihály 1728. szeptember 15-én született Magyarországon. 1758-ban 
érkezett Franciaországba és beállt közhuszárként a Bercsényi-ezredbe. A hét
éves háborúban az év során mutatott helytállása alapján kornétássá léptették 
elő, további példamutató küzdeniakarása elismeréseként 1761-ben, amikor meg
sebesült, másodfőhiadniagyi rangot kapott. 1762. április 4-én, 50 huszár élén fel
derítést végezve., Hannoverben öt fej- és két karsebbel, leszakított füllel, holt
nak vélve maradt a csatatéren. Felépülve, 1763-ban főhadnaggyá léptették elő. 
1764-ben az akkor felállított 2. Esterházy-ezredbe helyezték át, ahol 1773. 
január 26-tól kapitányként szolgált. További szolgálata során tanúsított érde
meiért 1782. március 10-én elnyerte a Szent Lajos-rendet. 1788-ban osztálypa
rancsnokká nevezték ki, szolgálatát a Nagy Francia Forradalom után is foly
tatta.103 

99 ASHA Xc—81, Yb—594, Y8c—4.; d'Ivry, 0.: i. m. 29. o.; Reinach-Foussemagne, H.: i. m. 452. o.; Forster 
Gy.: i. m. 135. o. 

100 ASHA Yb—594.; d'Ivry, O.: i. m. 334. o. 
101 ASHA Xc—80, —81 , Yb—594, —598, Y8c—3.; d'Ivry, O.: i. m. 51. o.; Reinach-Foussemagne, H.: i. m. 
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102 ASHA Xc^-80, —82, —83, Yb—595, —590, —599, —000, Y8c—0.; Choppin, H.: i. m. 148. o.; Reinach-

Foussemagne, H.: i. m. 019. o.; Forster Gy.: i. m. 140. o. 
103 ASHA Xc—81, —83, Yb—594, —590, —002, Y8c—11.; Choppin, H.: i. m. 109. o.; Reinach-Foussemagne, 
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Esterházy Bálint László 1740. október 22-én a franciaországi Viganban az ez
redtulajdonos Esterházy Bálint József fiaként született. Apja halálát követően, 
mint Bercsényi László nevelt fia, 1752-től tiszti rangban a Bercsényi-ezredben 
szolgált. 1756-ban, kapi tánnyá előléptetve, részt vet t a hétéves háború küzdel
meiben, Kimagasló képességei révén 1761-től a Turpin-, majd a Bercsényi-, vé 
gül a Légióin Royale-ezred vezénylő ezredeseként tevékenykedett . 1764. február 
10-én ezredtulajdonossá nevezték ki és felállíthatta ezredét. 1770. j anuá r 1-én 
brigadérosi kinevezést nyert , 1778. június 1-től normandiai és bretagnei helyetr-
tes ellátási biztos volt. 1780. március 1-én tábornokká nevezte ki XVI. Lajos, 
akinek bizalmasává vált. Ezzel egyidőben lovassági főfelügyelő lett. 1781. ápr i 
lis 24-én elnyerte Rocroy kormányzói tisztét és a Szent Lélek-rendet. 1783. jú 
nius 8-án kap ta meg a Szent Lajos-rendet is. 1787. október 9^én az; udvar i hadi
tanács tagja lett. A Nagy Francia Forradaloni kitörésétől diplomáciai feladato
ka t látot t el az uralkodó megbízásából, így ju tot t Szentpétervárra, ahonnan 
nem tért vissza. Ott huny t el 1805. július 23-^án.104 

Boday Antal 1725-ben Sümegen született. 1744-ben állt francia szolgálatba a 
Dávid-ezred közhuszáraként. Az osztrák örökösödési háborút végigküzdve, 
1751-ben áthelyezték a Pollereczky-ezredbe, ahol 1756-ban őrmesterré léptették 
elő. Még az évben visszahelyezték korábbi, most már Turpin-nevet viselő ezre
débe. A hétéves háború t alt isztként küzdötte végig. Csak 1772-ben léptették elő 
kornétássá, majd 1782. március 10-én főhadnaggyá. Hosszú szolgálatának elis
meréseként 1787. április 12-én nyer te el a Szent Lajos-rendet.105 

Megismerve a 35 magyar férfi vázlatos életútját, szükségesnek vélünk még 
egy rövid összegzést. Mindenekelőtt ar ról kell szólnunk, hogy a Szent Lajos
rend zárt számú kitüntetés volt, lovagkeresztjét egy időben 3000 fő viselhette, 
bármennyi volt is a kiemelkedő' katonai teljesítményt felmutató. Ez pedig nem 
lehetett kevés abban a francia hadseregben, amely a század nagy háborúiban 
százezres nagyságrendű volt. így értékelve, különösen jelentős, hogy 1385 ismert 
életpálya j ú magyar közül 35 elnyerhette a választott hazájában teljesített ka
tonai szolgálata során. E 2,54%-os arány kiemelkedőnek mondható. Különösen 
az, ha röviden át tekint jük a ki tüntetés idején viselt rendfokozat szeriinti cso
portosítást: y 

Rendfokozat a Szent Lajos-rend Fő Százalék 
elnyerésének időpontjában 
főhadnagy 7 20,00 
kapitány 17 48,56 
őrnagy 4 11,43 
alezredes 1 2,86 
ezredes 4 l 11,43 
brigadéros 1 2,86 
tábornok 1 2,86 

Összesen: 35 100,00 

Elgondolkodtató e táblázat alapján, hogy — a kor szokása szerint — a tény
leges harctéri szolgálatot adó, a fegyveres küzdelemben a ka tonák soraiban köz
vetlenül részt vevő főhadnagyok és kapi tányok adják a ki tüntete t tek döntő 

104 ASHA MC—2826/1, Xc—80, —81, —83, Yb—596, —602, Y8c—2.; Esterházy, V.: i. m. 3. és köv. o.; 
d'Ivry, 0.: i. m. 30. o.; Ghoppin, H.: i. m. 219. o.; Reinach-Foussemagne, H.: i. m. 620. o.; Forster Gy.: i. m. 73. o.; 
Franjou E.: i. m. 3. és köv. o. 

105 ASHA Xc—82, Yb—595, —599, Y8c—6, —20. 
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többségét, 68,56%-át, míg az ezred- vagy magasabb törzsekhez tartozók csak jó
val kisebb hányadot . Ez egyértelműen annak a bizonyítéka, hogy nem a szemé
lyes összeköttetés, a kérvényezés, az udvar i intrika, hanem valóban a katonai 
teljesítmény volt e 35 magyar katona elismerésének az alapja. Ennek a francia 
udvar részéről mél tóképpen értékelt kimagiasló katonai teljesítménynek a fel
muta tására az adataink szerint francia szolgálatban á l t 193 tiszt 18,13%-ának 
volt módja, vagyis közülük gyakorlatilag minden ötödik bekerül t a francia had
seregben elismerést szerzettek szűk csoportjába. 

Értékelhetjük a Szent Lajos-renddel ki tüntete t tek csoportját abban a vonat
kozásban is, hogy hadiállapotban, vagy békeidőben érdemelték-e ki. Ennek 
megfelelően a következő képet kapjuk: 

A kitüntetésre érdemesítő alkalmak Fő Százalék 

spanyol örökösödési háború 2 5,71 
francia—spanyol háború 1 2,86 
lengyel örökösödési háború 5 14,28 
osztrák Örökösödési háború 11 31,43 
hétéves háború 8 22,86 
ezt követő békeidőszak 8 22,86 

összesen: 35 100,00 

Egyértelműen, világos az eredmény: a kor háborúi kqzti békeidőben nincs ki
tüntetésre méltatott katonai teljesítmény. Ellenben az összes ki tüntetet tek 
77,14%-a az öt háborúban muta to t t olyan példás helytállást, amely ki tüntetés
hez vezetett. A következő harminc esztendő pedig még további 8 személynek 
nyújtott módot, hogy megszerezhesse a Szent Lajos-rendet. Ismét az előző elem
zés nyer igazolást: a ki tüntetés megszerzésében elsődleges valóban a harctéri 
magatar tás volt, abban — a magyarok esetében — elhanyagolható volt a sze
mélyes kapcsolat és az egyéb befolyásoló tényező. 

Ezek után visszatérhetünk egy korábban már több ízben is érintet t kérdéshez. 
Ilyen kimagasló katonai teljesítményt n e m indokolhat csupán a zsoldoslét, a 
magyar vir tus. Emögött feltétlenül más mozgatórugót kell keresnünk. Ügy vél
jük, ezt az a tény jelentette, hogy a francia udvar, a közös Habsburg-ellenség 
jegyében, egy évszázadon keresztül kapcsolatot kereset t minden magyar függet
lenségi erővel, és valamilyen formában mindvégig segítséget nyújtott . Ez a ku
ruc mozgalmak egész ideje alatt erősítette a Francia Királyságba vetet t r e 
ményt, s ez marad t meg a kuruc mozgalmak elbukását követően is. A magyar 
tulajdonú francia huszárezredek léte pedig fokozottabban erősítette azt a hitet, 
hogy megújulhat még a kuruc mozgalom. Minderre építve, meggyőződésünk, 
hogy a kuruc mozgalmak történetének kuta tása nem zárható le az 171 l-es szat
mári egyezséggel. 

A további kutatások szorgalmazására befejezésül megismételjük azt a magyar 
hadtör ténet i i rodalomban mindeddig kellően n e m méltányolt tényt, hogy amíg 
a Pfalz bi r tokáér t vívott háború során a 17. század végén a Habsburg-hadsereg
ben mintegy 1200 magyar huszár lehetett, a szemben álló francia haderőnél szá
mításaink szerint 50 magyar huszár szolgált. A spanyol örökösödési háborúban 
a nyugat i hadszíntéren mintegy 250 franciaországi magyar huszár harcolhatott 
az összesen mintegy 4200 Habsburg-szolgálatban álló magyar huszárral szem
ben, akik közül azonban sokat elvontak a Rákóczi-szabadságharc elleni küzde
lemhez. A lengyel örökösödési háborúban 7200 Habsburg-zsoldot élvező magyar 
huszárral körülbelül 500 franciaországi vet te fel a harcot. A osztrák örökösö
dési háborúban a Habsburg-hatalomért mintegy 12 000 magyar huszárt küldtek 
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uraik hadba, míg a francia hadsereg kötelékében önként legalább 1000 magyar 
harcolt e hatalom ellen. A Habsburg—Bourbon együttműködés idején a Habs
burg-hadseregben továbbra is 12 000 fő küzdött, de a franciaországiak száma 
300 főre csökkent. Vagyis a 18. század Habsburg-ellenes francia háborúi során 
az összes magyar huszár közül a francia hadseregben önként fegyveres szolgá
latot vállalók aránya 4-ről 7,7%-ra emelkedett, míg a Habsburg—Bourbon egy
másrataláláskor 2,4%-ra zuhant, ugyanakkor viszont a továbbra is Habsburg
ellenes háborút vívó porosz hadseregben; emelkedett minden korábbit megha
ladó szintre. Ez azonban már egy újabb tanulmány tárgyát képezi. 

Jelen sorainkat befejezve Bercsényi Lászlónak, a 18. századi franciaországi 
magyar katonai emigráció kiemelkedő vezető egyéniségének a Habsburg-had
seregből dezertáltakra vonatkozó megállapítását ismételjük meg: „Minden ma
gyar szökevény, aki határainkra érkezik, azt kéri, hogy az én ezredemben szol
gálhasson, mert én vagyok az egyetlen, akit ismernek, és nekem tekintélyt sze
rezték azok a kegyek, amelyeikkel engem elhalmoztak. A hazaszeretet olyan von
zódás, amely minden embert magával ragad."106 Ez a hazaszeretet vezethette az 
önkéntes franciaországi szolgálatot vállaló magyar huszárok zömét a Habsburg
szolgálat helyett a szemben álló félhez. Ugyancsak ez a hazaszeretet lehetett az 
a mozgatórugó, amelynek következtében a könnyűlovasság sajátos magyar vál
fajának, a huszárságnak a franciaországi megjelenésében és 18. századi fejlő
désében döntő volt a magyar részvétel. E részvétellel kapcsolatosan ez az elem
zés igyekezett rámutatni, hogy e tekintetben, nem a magyarok létszáma volt az 
elsődleges, bár az sem elhanyagolható mértéket és arányt öltött, hanem a kato
nai mesterség magas fokú elsajátítása, a kiképzésben és harctevékenységben ta
núsított példamutató helytállás és tapasztalatátadás, vagyis a francia hadsereg 
kötelékében felmutatott és elsődlegesen a korszak háborúiban megnyilatkozott 
kimagasló katonai teljesítmény bizonyult döntőnek. 

Йожеф Захар 
ВЕНГЕРСКИЕ ГУСАРЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСТВА XVIII ВЕКА 

Историко-статистическое исследоваппз 
Резюме 

Автор анализирует роль венгров в складывании и развитии своеобразной венгерской формы 
легкой кавалерии — гусарства во французской армии. Статья указывает, что в исторический 
период, начиная с тридцатилетней войны и вплоть до войны за австрийское наследство, 
Французское королевство в ходе серии войн против Габсбургов поддерживало систематиче
скую связь с венгерскими силами, боровшимися за независимость и государственное единство, 
оказывало им дипломатическую поддержку, предосталяло им финансовую и военную по
мощь, более того, время от времени заключало с ними международные договоры. Поэтому 
в период после поражения отдельных движений за независимость в составе французской 
армии всегда появлялись беглые венгерские солдаты. После этого автор дает краткий обзор 
истории 17 французских гусарских полков, сформировавшихся в период с 1692 по 1792 гг. 

Основная работы посвящена весу, роли венгров, служивших в гусарских полках. В статье 
сообщается, что в ходе войн того времени солдаты, дезертировавшие из армии Габсбургов, 
составляли основную массу стоящих на службе во французской армии. Автср также оста
навливается на оставшемся до сего времени в тени факте, согласно которому на турецко-
венгерской границе того времени систематически появлялись венгерские офицеры-вербовщики, 
стоявшие на французской службе, и много венгров бежало из своей страны. В дальнейшем, 
на основе источников, обнаруженных в фондах по личным делам кадров французского Воен
ного архива, автор статистическими методами анализирует данные выявленных 1385 вен
герских гусаров. 

Автор приходит к выводу, что основную массу венгерских военных эмигрантов составляли 
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Jözsef Zachar 
UNGARISCHE HUSAREN DES FRANZÖSISCHEN 

KÖNIGREICHES AUS DER ZEIT DES XVIII. JAHRHUNDERTS 
HISTORISCH-STATISTISCHE STUDIE 

Resümee 
9 

Der Autor untersucht in seiner Studie die Rolle des ungarischen Husarentums, 
die diese spezifische leichte Kavallerie mit ihrer Herausgestaltung in der französi
schen Armee und dann mit ihrer Entwicklung spielte. Er weist darauf hin, dass 
das französische Königreich in der vom dreissigjährigen Kriege bis zum österreichi
schen Erbfolgekrieg andauernden Periode, zu Zeiten der serienmässigen habsburg-
feindlichen Kriege ständige Beziehungen zu den für die Unabhängigkeit und für die 
staatliche Einheit kämpfenden ungarischen Kräften unterhielt. Das Königreich 
leistete ihnen diplomatische Unterstützung, finanzielle und militärische Hilfe und 
schloss mit ihnen zeitweise sogar internationale Verträge ab. Demzufolge erschienen 
geflüchtete ungarische Soldaten immer nach den Niederlagen ihrer Unabhängig
keitsbewegungen im Verband der französischen Armee. Darauffolgend durchblickt der 
Verfasser die skizzirte Geschichte der zwischen 1692—1792 gebildeten 17 französi
schen Husarenregimenter. 

Der sachliche Teil der Studie beschäftigt sich mit der Bedeutung und mit der Rolle 
der in den Husarenregimentern dienenden Magyaren. Er macht bekannt, das die aus 
der habsburgischen Armee desertierten Militärs die Hauptmasse der im französischen 
Dienst stehenden frenden Soldaten während der Kriege des Epoche gaben. Er erör-

' tert jene bisher unbekannte Tatsache, dass die im französischen Dienst stehenden 
ungarischen Werbungsoffiziere an der türkisch-ungarischen Grenze regelmässig 
erschienen und viele Magyaren auf ihre Wirkung aus der Heimat flüchteten. Im 
weiteren analysiert er auf Grund einer Quellenforschung der im französischen Kriegs
archiv befindlichen Personalakten die Daten van 1385 ungarischen Husaren mit sta-
tisticher Methode. 

Der Autor zecht die Konsequenzen, dass die Besitzlosen die Mehrheit der militä
rischen Emigration bildeten. Auch Adeligen und Aristokraten waren aber in an
sehnlicher Anzahl unter den Emigranten vertreten. Der Eintritt in den französischen 
Dienst wiederholte sich im ganzen Jahrhundert regelmässig. Die Zahl nahm in erster 
Linie in den Zeiten des habsburgfeindlichen Krieger zu, und erreichte demgegen 
den Tiefpunkt um die Zeit der Allianz der Bourbonen und der Habsburger. 

Am Ende der Studie beschäftigt sich der Verfasser mit der Frage, ob man die 
besoldeten Husaren der französischen Armee für Kurutzen ansehen kann? Neben 
den anderen Überlegungen legt er die Abrisse der Lebensläufe der 35, mit Orden von 
St.Luis ausgezeichneten ungarischen Generäle und Offiziere dar. Seiner Schluss
folgerung nach kann man die Anzahl und die militärischen Erfolge der im franzö
sischen Dienst stehenden ungarischen Husaren nur wenig mit dem Söldnerleben 
und dem Mannesmut erklären. Der französische Hof hielt Beziehungen jahrhunder
telang zu der ungarischen Unabhängigkeitsbewegung unter und dies hielt wach 
die Hoffnung in Ungarn auf das französische Königreich und auf die Erneuerung 
der Bewegung von Kurutzen nach der Niederlage des Unabhängigkeitskampfes. 
Deswegen kann man die Forschungen der Bewegung der Kurutzen mit dem Frieden 
von Szatmär im Jahre 1711 nicht beenden. 
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неимущие, но значительным был также по своему весу и дворянско-аристократический слой. 
Поступление на службу во французскую армию в XVIII веке было непрерывным и постоян
ным, но особых масштабов оно достигло в период войн с Габсбругами, в то время как в пе
риод союза Бурбонов с Габсбругами снизилось до минимума. 

Заключительная часть статьи рассматривает вопрос, насколько можно считать куруцами 
венгерских гусаров, бывших наемниками во французской армии. Наряду с изложением прочих 
соображений автор в связи с этим дает биографические очерки 35 венгерских офицеров и 
генералов, награжденных орденом Святого Людовика. Автор приходит к выводу, что числен
ный состав и военные успехи венгерских гусаров, находившихся на военной службу во Фран
цузском королевстве XVIII века, не могут объясняться исключительно удалью венгров и тем, 
что наемничество давало им средства к существованию. Вековая связь французского двора 
с венгерскими силами борьбы за независимость и после поражения движения куруцев всё 
еще позволяла питать надежду на Французское королевство и на возобновление движения. 
Поэтому невозможно пренебрегать фактом притока во Францию лиц, разделявших куруцские 
взгляды таким образом исследование движения куруцев нельзя завершить сатмарским согла
шением 1711 года. 


