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Tóth Ferenc

Szent Koronát a francia királyfinak?

A rodostói magyar emigráció függetlenségi mozgalmi tervei  
az 1747–1748-as évekből*

A spanyol örökösödési háború (1701–1714) után az európai nagyhatalmak egyre erő-
teljesebben kötelezték el magukat a békés konfliktuskezelés és hatalmi egyensúly politi-
kája mellett. XIV. Lajos halála szintén jelentős változást hozott a francia külpolitiká-
ban. Az új francia kormány az angol–francia kapcsolatok fejlesztését tűzte ki célul, ami 
a két nagyhatalom szövetségéhez, majd 1717 januárjában Hollandia csatlakozásával az 
úgynevezett Hármas Szövetséghez, majd a Négyes Szövetséghez vezetett.1 Az európai 
politikában kialakult új helyzet nem kedvezett a magyar Habsburg-ellenes mozgalmak 
folytatásának és az új francia külpolitika irányítói sem támogatták a legitim uralkodó-
juk ellen fellépő magyar alattvalókat. A szatmári béke után Franciaországba menekülő 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem számára az 1716-ban kiújuló osztrák–török háború újabb 
lehetőséget kínált, és a fejedelem 1717-ben elfogadva a szultán meghívását, Török-
országba utazott. Az emigráns magyarok csalódására a háború már a végéhez közelített, 
a pozsareváci békekötés (1718) pedig minden reményüket is szertefoszlatta. A francia 
külpolitika ezután legfeljebb a titkos diplomácia szintjén foglalkozott a magyar emig-
ránsok terveivel, amelyeket adott politikai helyzetben – például háborúk során – fel-
eleveníthettek a francia szolgálatban álló magyar ágensek segítségével. Az ő tevékenysé-
gükre vonatkozó források elég szétszórtan találhatók meg különféle levéltárak gyűjte-
ményeiben. A  leggazdagabb a jelenleg a Párizs melletti La Courneuve-ben található 
központi Francia Diplomáciai Levéltár (Archives Diplomatiques) központi gyűjtemé-
nye, amely politikai levelezéseinek (Correspondance politique – série CP) magyar, oszt-
rák, török és lengyel vonatkozású iratai között,2 valamint vegyes irataiban (Mémo ires et 
documents – série MD) találhatók a kérdésre vonatkozó fontos adatok. A téma szem-
pontjából azonban igen jelentős fejlődést eredményezett a francia külképviseletek haza-
szállított levéltárainak folyamatos feldolgozása. Ezek anyagait a közelmúltban a Nantes -i 
Diplomáciai Levéltári Központban helyezték el és tették hozzáférhetővé a kutatók szá-
mára is. A téma szempontjából nem mellékes tény, hogy a konstantinápolyi francia kö-
vetség miniszteri szintű levelezése mellett (Correspondance politique) megtalálható itt a 
nagykövetek más diplomatákkal, követekkel, konzulokkal, rezidensekkel vagy ágensek-

*  A tanulmány az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport és a „Lendület” Családtörténeti 
Kutatócsoport támogatásával készült. Franciaországi kutatásaimat a Balassi Intézet Klebelsberg-ösztöndíja 
támogatásával végeztem, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni.

1  Bély, 1992, 442–443.
2  Lásd a gyűjtemény mutatóját: Archives Diplomatiques, 1936. A magyar vonatkozású források rész-

letes bemutatása: Kont, 1913, 203–241.
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kel folytatott igen terjedelmes másodlagos levelezése is (Correspondance secondaire). 
A konstantinápolyi francia követség legkorábbi és főleg 18. századi iratait Saint-Priest 
gróf, konstantinápolyi francia követ gyűjtette össze, majd rendszereztette és köttette 
bőrkötésű kéziratos kötetekbe. Az úgynevezett Saint-Priest-gyűjtemény3 a levéltár 
egyik legértékesebb, fokozottan védett anyagát képezi, nagy része csak mikrofilmen ér-
hető el. Itteni kutatásaim során a Saint-Priest-gyűjtemény politikai levelezéseiben 
(CADN, Constantinople série A  [166PO/A] Fonds Saint-Priest Correspondance poli-
tique vol. 11–19.) már korábban is fontos kiegészítő információkra bukkantam a 
Rákóczi- emigráció és a vele kapcsolatban álló magyar ágensek tevékenységére vonatko-
zóan. A másodlagos levelezés alaposabb tanulmányozása (CADN, Constantinople série 
A Fonds Saint-Priest Correspondance secondaire vol. 146, 158–159, 206–208, 236–239, 
249–256) során sikerült azonosítani a legfontosabb magyar ágensek titkos küldetéseire 
vonatkozó legfontosabb forrásokat. Ezen belül a 158. számú dobozban sikerült felfe-
deznem egy eddig feldolgozatlan iratcsomót, amelyik a francia diplomácia 1747–1748-as 
magyarországi titkos függetlenségi mozgalmakkal kapcsolatokat kereső kezdeményezé-
seire vonatkozik, és eddig nem publikált információkat tartalmaz. Ezt az egységes irat-
csomóban fennmaradt forrásgyűjteményt szeretném jelen publikációmban különféle 
kontrollforrásokkal alátámasztva, jegyzetekkel és bevezetővel ellátva teljes terjedelmé-
ben közölni.

Mint ismeretes, a 17. század végi és 18. század eleji magyar rendi mozgalmak szoros 
kapcsolatban álltak mind a Francia Királyság, mind az Oszmán Birodalom meghatáro-
zó hatalmi köreivel. E kapcsolati tőkét sikerült kihasználniuk, amikor a kuruc mozgal-
mak bukása után emigrációba kerültek. A  franciaországi magyar emigránsok közül 
többen – pl. Bercsényi László és Tóth András – még II. Rákóczi Ferenc életében több-
ször is megfordultak az Oszmán Birodalom területén. Elsősorban magyar újoncokat 
kerestek a franciaországi huszárezredek számára.4 Természetesen kiküldetésük célja 
nem korlátozódott kizárólag a toborzásra, hanem a rodostói magyar emigrációra vonat-
kozó titkos feladatokat is kaptak. Bercsényi László soha nem mondott le arról, hogy 
egyszer seregek élén visszatér Magyarországra, és minden követ megmozgatott terve 
végrehajtása érdekében. Leginkább a két magyar emigráció egyesítését tartotta szem 
előtt, s igyekezett minél több rodostói magyart toborozni az 1720-ban alapított fran-
ciaországi ezredébe. A  rodostói és franciaországi magyar emigráció egyes csoportjai 
tovább erősítették a korábbi személyes szálakat, amelyek révén gyakran a két nagyhata-
lom közötti kapcsolatok is erősödtek. E jó hármas együttműködés egyik garanciájává és 
fő mozgatórugójává a hamu alatt parázsként izzó magyar függetlenségi mozgalom vált. 
Az egykori kuruc szabadságharcosok rendíthetetlen osztrákellenessége egyrészt garan-
ciát nyújtott politikai megbízhatóságukra a francia érdekek szolgálatában, másrészt pe-
dig jó lehetőséget kínált a török szolgálatba állt Habsburg-ellenes érzelmű magyar 

3  A gyűjtemény részletes leírását lásd Denis-Combet, 1975. 
4  A konstantinápolyi francia követ, Bonnac márki is elősegítette az első magyar toborzásokat. Schefer, 

1894, 142.
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renegá tokkal való együttműködésre is. Erre szolgáltat jó példát a kolozsvári származású 
Ibrahim Müteferrika és Tóth András magyar származású francia ágens szoros kapcsola-
ta.5 A  francia külpolitika bizonyos szempontból még egészen a 18.  század közepéig, 
változó intenzitással melegen tartotta egy esetleges magyar diverzió lehetőségét, vissza-
nyúlva ahhoz az évszázados diplomáciai hagyományhoz, amelynek révén, háború ese-
tén a francia király szubverzív politikát folytatott Magyarországon és Erdélyben. Jó 
példákat találunk erre a Villeneuve márki6 és Castellane gróf7 konstantinápolyi francia 
nagykövetek levelezéseiben, ahol feltárható a Tóth András, Ibrahim Müteferrika, illet-
ve Alexandre de Bonneval francia renegát pasa kapcsolatrendszere és az orosz–osztrák–
török háborúban (1736–1739) játszott szerepe. A háború és az azt lezáró békeszerző-
dés egyértelműen a francia külpolitika sikerének tekinthető. A  francia diplomáciai 
sikerekről szólva nem feledkezhetünk meg azon magyar ágensek személyes sikereiről 
sem, akik felismerték, hogy a francia diplomácia osztrákellenes akciói a magyar emig-
ráns mozgalmak érdekeinek is kedvezhetnek. Ugyanakkor megfelelő vezető és magyar-
országi bázis híján a magyar diverzió gondolata teljesen irreális tervnek bizonyult, 
amint azt Rákóczi József tragikus példája is jól illusztrálja.8

Mielőtt belemerülnénk a téma részleteibe, szeretném bemutatni a közölt dokumen-
tumok szerzőit. Mivel a források a konstantinápolyi francia követség levéltárából szár-
maznak, az elsődleges szerzőjük az ebben az időszakban hivatalban lévő francia nagykö-
vet, des Alleurs gróf volt. A nagykövet neve ismerősen cseng a Rákóczi-szabadságharc 
történetét kutató történészek számára, mivel az egykor II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
mellé rendelt francia követ, Pierre Puchot, des Alleurs márki (1643–1725) fiáról van 
szó. Pierre Puchot roueni taláros nemesi családból származott. 1672-től katonai pályára 
lépett és 1693-ban elnyerte a Szent Lajos-rend parancsnoki keresztjét. 1694-ben meg-
házasodott, felesége Marie-Charlotte de Lutzelbourg nemes kisasszony volt, akinek 
köszönhetően hamarosan több diplomáciai megbízatást is elnyert: 1697-ben Berlinbe, 
1701-ben Kölnbe, majd 1704-ben Nápolyba küldték, ahonnan később Rákóczi fejede-

5  A témáról újabban: Tóth, 2011a; Tóth, 2011b.
6  Louis-Sauveur de Villeneuve márki (1675–1745) a konstantinápolyi francia követség egyik legmarkán-

sabb kora újkori diplomatája volt. A  taláros nemességhez tartozó Villeneuve 1675-ben született 
Marseilles- ben, apja a város királyi polgári helytartója, majd később az aix-i parlament tanácsosa volt. 
Ő maga szintén örökölte a marseilles-i helytartói hivatalt, majd később egy párizsi utazása alkalmából 
találkozott Daguesseau kancellárral, aki javasolta a konstantinápolyi nagyköveti posztra. A Jean-Baptiste 
Louis Picon, d’Andrezel vicomte-ja, korábbi nagykövet váratlan halála után megüresedett állást végül 
1729-ben foglalta el a márki és tizenkét évig vezette a követséget. 1744-ben XV. Lajos felajánlotta neki a 
külügyi tárcát, amelyet ő visszautasított. Villeneuve márki Marseille-ban hunyt el 1745. július 1-jén. 
Duparc, 1969, 277; Vandal, 1887.

7  Michel Ange de Castellane gróf (1703–1780) 1703. október 2-án született és 1729-ben elvette feleségül 
Fleury bíboros unokahúgát. A frigy jelentősen elősegítette a ranglétrán való felemelkedését. 1730-ban 
dragonyoskapitány lett, 1734-ben lovassági brigadéros, majd 1737-ben a királyi testőrségben nyert el kor-
nétási kinevezést. 1738-ban Niort katonai kormányzója lett. 1740-ben nevezték ki konstantinápolyi 
nagykövetnek és egészen 1747-ben bekövetkezett visszahívásáig itt tevékenykedett. Ezt követően lovassá-
gi brigadérosként szolgált a hadseregben. 1782-ben halt meg Villandryban. Duparc, 1969, 325.

8  Rákóczi Józsefről: Vandal, 1885, 66–68; Gorceix, 1978; Papp, 2003, 241–294.
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lem mellé rendelte a király. 1710-ben konstantinápolyi francia nagykövetté nevezték ki, 
ahol 1716-ig szolgált. Des Alleurs márki 1725-ben halt meg Párizsban.9 Fia Roland 
Puchot, des Alleurs grófja valószínűleg apja szolgálatainak köszönhetően nyerte el a 
konstantinápolyi nagyköveti kinevezést. Ő 1693 körül született és apjához hasonlóan 
először szintén katonai pályára lépett. 1716-ban a francia gárdisták ezredébe került, 
ahol 1726-ban elnyerte egy kompánia parancsnokságát, amelyet 1733-ban tovább-
adott. 1741 és 1744 között Szászországba küldték, nagy valószínűséggel titkos diplo-
máciai küldetés végrehajtása céljából. Itt vette feleségül Marie Constance Frédérique 
Lubo mirska hercegkisasszonyt, akinek családi kapcsolatain keresztül kapcsolatba lép-
hetett a franciapárti lengyel arisztokráciával. Ekkor már des Alleurs gróf aktívan dol-
gozhatott XV. Lajos titkos személyes diplomáciájában, a Secret du Roi-ban, amelynek 
köszönhetően az előző konstantinápolyi követ, Castellane gróf visszahívása után, 1747 
elején az ő személyére esett a király választása. Követi utasításai alapján a feladata nem 
volt egyszerű: az Oszmán Birodalom területén élő katolikus kisebbségek védelme mel-
lett a Perzsia ellen viselt háborúban meggyengült erejű és békepárti oszmán kormányza-
tot kellett volna egy osztrákellenes katonai fellépésre megnyernie, hogy ezzel próbálja 
meg a nyugat-európai fronton harcoló császári erők egy részét a Magyar Királyság déli 
határaira átcsoportosítani. Des Alleurs gróf Tóth András kíséretében indult útnak 1747 
áprilisában Németországon és Lengyelországon keresztül az állomáshelyére. A gróf és 
kísérete 1747. július 20-án érte el Hotint, az első oszmán határerődöt, de csak szeptem-
ber 5-én érkezett meg Konstantinápolyba. A gróf nagykövetsége idején elsősorban fele-
sége és saját mértéktelen költekezése miatt folyamatosan anyagi gondokkal küszködött, 
amelyek következtében megromlott az egészségi állapota is. Végül 1754. december 23-án 
Konstantinápolyban hunyt el és a perai Szent Lajos-templomban temették el.10 

A francia nagykövet levelezése elsősorban d’Argenson gróf hadügyminiszter felé irá-
nyult. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy d’Argenson gróf 1696. augusztus 16-én született 
Párizsban.11 1719-ben feleségül vette a befolyásos taláros nemes Pierre Larcher-nak, a 
párizsi Parlament elnökének leányát, Anne Larcher-t. A szerencsés frigy a fiatal nemest 
a párizsi hivatali nemesség leghatalmasabb köreihez csatolta és jelentősen támogatta ké-
sőbbi pályáját. 1721-ben Tours intendánsa lett, 1722-ben már a párizsi rendőrség irá-
nyítója, és karrierje egészen Orléans hercege haláláig (1723) magasan ívelt felfelé. Ezt 
követően egy szürke államtanácsosi poszton „parkolt” egészen 1737-ig, amikor ismét 
magasabb beosztást kapott: a Librairie igazgatója lett, majd egy év múlva XV. Lajos a 
királyi Nagy Tanács első elnökévé nevezte ki. 1740-ben még sikertelenül pályázott a 
hadügyi tárcára, de 1743-ban sikerült érvényesíteni érdekeit, és elnyerte a hőn áhított 
posztot. Kinevezése után néhány nappal meghalt Fleury kardinális, az államügyek min-
denható irányítója, és ennek következtében viszonylag nagy önállósággal láthatott a 

 9  Duparc; 1969, 187–189.
10  Duparc; 1969, 353–354.
11  Életéhez: Combeau, 2007.
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hadügyek irányításának és megreformálásának nehéz munkájához. A király személyes 
bizalmába fogadta tehetséges miniszterét, aki elkísérte az uralkodót kisebb utazásaira is. 

D’Argenson gróf a hadügyek reformját nagy energiával és céltudatossággal végezte 
széles hatalmi körrel felruházott hadügyi biztosai révén. Jelentős szerepet játszott az 
osztrák örökösödési háború haditerveinek kidolgozásában is. Stratégiai elképzeléseinek 
helyességét elsősorban a háború második felének győzelmei (1745 Fontenoy) igazol-
ták. Gyakran utazott személyesen a hadjáratok helyszíneire, és rengeteg közvetlen kap-
csolatot alakított ki a hadsereg tisztikarával, köztük magyar származású katonatisztek-
kel is. Az aacheni béke (1748) és az osztrák–francia szövetségi szerződés (1756) 
megkötése ellen hevesen, ám hiába tiltakozott. A királyhoz fűződő jó viszonya és kiter-
jedt kapcsolatrendszere révén kiválóan tudta egyengetni a tehetséges katonatisztek pá-
lyáját, akik gyakran fordultak hozzá közvetlenül előléptetési vagy áthelyezési kéréseik-
kel, amint erre a mellékelt dokumentumokban is kiváló példát láthatunk. A  gróf 
nevéhez fűződik még az általa kifejlesztett főfelügyelői rendszer (inspecteurs généraux) 
bevezetése is. A  huszárság első főfelügyelője az 1743-ban általa kinevezett Bercsényi 
László gróf volt.12 D’Argenson gróf XV. Lajos korának egyik legjelentősebb államigaz-
gatási és reformteljesítményét mutatta fel, amely megérdemli az utókor elismerését. 
1757-es kegyvesztése után d’Argenson gróf az ormes-i katélyban várta a királyi kegyel-
met, amely csak 1764-ben érkezett meg és a hagyomány szerint a versailles-i udvar 
körei be visszahívott ex-miniszter a hír kézhezvétele utáni pillanatban lehelte ki lelkét.

A levélcsomó harmadik fontos szerzője és az események főszereplője Tóth András 
(franciásan Tott) volt, aki a Rákóczi-szabadságharc egykori résztvevőjeként követte a 
fejedelmet a száműzetésbe és francia katonai és diplomáciai pályán vált a neve híressé. 
Röviden az ő életpályáját is érdemes áttekintenünk. Tóth András Nyitrán született, 
1698. március 26-án.13 A szabadságharc idején II. Rákóczi Ferenc fejedelem apródja-
ként viszonylag fiatalon kivette részét a küzdelmekből. Rákóczi emlékirataiban név sze-
rint is megemlíti, hogy Forgách Simon 1705-ben Nagyszeben ostromakor őt küldte a 
francia származású császári várparancsnok, Jean-Louis de Bussy-Rabutin köszöntésé-
re.14 Tóth András 1713-ban, a függetlenségi mozgalom bukása után nem követte a feje-
delmet Lengyelországba, majd onnan Franciaországba, hanem először az Oszmán Biro-

12  Székesi gróf Bercsényi László (1689–1778). Székesi gróf Bercsényi Miklós fia, II. Rákóczi Ferenc feje-
delem Nemesi Kompániája tagja. A  szabadságharc bukása után Franciaországba távozott, ahol hu-
szártisztként tevékenykedett. 1720-ban alapította a saját nevét viselő – kezdetben főleg magyarokból 
álló – huszárezredét, amelynek élén részt vett a 18. század jelentős háborúiban. Érdemei elismeréséül 
1758-ban XV.  Lajos marsalli címmel jutalmazta, Bercsényi László egyedüli magyarként részesült e 
magas francia katonai és politikai elismerésben. Nevéhez fűződik a francia huszárság megszervezése. 
Életéhez: Forster, 1925; Forster, 1929; Zachar, 1979; Zachar, 1987; Boissau, 2006.

13  Életéhez: Zachar, 1981, 221–229; Mézin, 1995, 570.
14  „Szeben ostroma közben, Forgách elküldte apródját, Tóth Andrást, jelenleg a francia hadsereg kapitá-

nyát, hogy Rabutinnál és feleségénél tisztelegjen. Ez dicséretes szokás lett volna olyan felek között, ame-
lyeknek vezérlő tábornokai hasonló udvariasságot szoktak tanúsítani egymás iránt, de az erdélyiek és a 
hadak egészen másképp gondolkoztak Forgách viselkedéséről, aki hasonló eljárással már elvesztette egy-
szer dunántúli csapatainak bizalmát.” Rákóczi, 1978, 351.
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dalom területén telepedett le. Néhány év alatt elsajátította a török és tatár nyelvet, és 
igen jó személyes kapcsolatokat alakított ki az oszmán elit számos tagjával. 1720-ban 
indult útnak Franciaországba, ahol a nem sokkal korábban létrehozott Bercsényi- 
huszárezredben nyert alkalmazást. Nyelvtudásának és kapcsolatainak köszönhetően 
gyakran kapott diplomáciai vagy katonai megbízást török vagy tatár területen. A fran-
cia földön letelepedő Tóth András 1730. január 24-én a Marne folyó völgyében találha-
tó Chamignyben házasságot kötött Marie Ernestine de Pesselier-vel. A  házasságból 
–  a  község plébániájának születési anyakönyvi bejegyzései alapján  – három gyermek 
született: André 1731. július 4-én,15 François 1733. augusztus 17-én és Pierre Ernest 
1741. október 7-én.16 Tóth András az 1730-as évektől kezdve egyre jelentősebb diplo-
máciai szerepet játszott Kelet-Európában. Török és tatár nyelvekben való jártassága és 
kiváló képességei miatt 1733-ban Villeneuve márki a Krím-félszigetre küldte, hogy a 
francia diplomácia érdekeit képviselje a nem sokkal korábban kirobbant lengyel örökö-
södési háborúban.17 Tóth kiküldetése sikeres volt és hamarosan már mint krími francia 
konzul tevékenykedett.18 

Az egykori szabadságharcos Tóth András a francia diplomácia szolgálatában is segí-
tette a magyar Habsburg-ellenes mozgalmak fel-fellobbanó kezdeményezéseit. Ville-
neuve márki beszámol róla, hogy a tatár kánnál megforduló állítólagos magyar felkelők 
követét hogyan irányította II. Rákóczi Ferenc rodostói emigráns udvara felé.19 A szám-
űzött fejedelem utolsó hónapjait még lázas tervezéssel töltötte a francia renegát kalan-
dor Alexand re de Bonneval20 társaságában.21 A fejedelem 1735. április 8-án bekövetke-
zett halála után a francia diplomácia és a rodostói magyar emigráció közötti szálak nem 
szakadtak meg. Az 1736–1739-es orosz–osztrák–török háborúban Tóth András részt 
vett a hadműveletek során zajló oszmán–francia titkos tárgyalásokon és 1739-ben a 

15  André de Tott életéről: Tóth, 2012, 265–267.
16  Az életrajzi adatokat Guy Peuch helytörténész kollégám (Boulogne, Franciaország) szíves közléséből 

merítettem, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Vö. Tóth, 2012. 
17  A tatár kán a franciabarát lengyel király, Leszczynski Szaniszló egyik fontos támogatója volt, ugyanakkor 

a szultán vazallusaként természetesen nem folytathatott önálló külpolitikát, csak az Oszmán Birodalom 
érdekeinek megfelelően. A francia diplomácia éppen a tatár kán személyén keresztül próbálta rávenni a 
Portát egy lengyelországi hadjáratra. Így kerül sor Tóth András első krími utazására 1733. július 11-én. 
Ennek hivatalos célja a huszártoborzás volt, de titkos küldetése révén bekerült a versailles-i kormány ke-
leti politikájának első vonalába. Veinstein, 1970. 

18  BNF, série Ms. Fr. 7180 fol. 91. (Villeneuve 1734. május 20-i levele).
19  Uo., fol. 213. Részlet Villeneuve 1735. január 15-i leveléből: „Il y a quelques jours je fus informé qu’on 

avait fait à ce Prince une députation de Hongrie, pour l’exciter à se mettre à la tête de quelques mécont-
ents qui souhaiteroient de profiter des conjonctures présentes, mais comme il ne m’a fait donner aucun 
avis des circonstances de cette députation, ni des projets qu’on luy propose, et que je n’ay point d’ordre ni 
d’instructions pour luy faire aucune ouverture, il ne m’a pas été possible d’avoir sur cette affaire de plus 
grands éclaircissements, et j’ay crû devoir m’en tenir à vous donner cet avis que j’ay reçu de la part de 
M.  de Totte qui parla luy-même au gentilhomme chargé de cette commission et qui luy procura par 
l’autorité du Kam les moyens de continuer son voyage à Rodosto avec sureté.”

20  Claude-Alexandre de Bonneval (1675–1747), francia kalandor és renegát oszmán pasa. Nevéhez fűző-
dik a török tüzérség újjászervezése. Életéhez: Benedikt, 1959; Vandal, 1885.

21  Köpeczi, 1991, 446–447.
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francia nagykövet megbízásából Münnich orosz tábornoknál járt, aki egy orosz–fran-
cia szövetség tervét bízta rá, hogy továbbítsa a versailles-i udvar felé. Noha Münnich 
gróf ajánlata papíron maradt, a magyar ágens tekintélye jelentős mértékben megnöve-
kedett a konstantinápolyi francia követ szemében, és a jelentései révén Versailles-ban 
is.22 Ezt követően Tóth visszatért Franciaországba, ahol a Bercsényi-huszárezredben 
harcolva vette ki részét az osztrák örökösödési háború (1740–1748) európai hadszínté-
ren folyó küzdelmeiből. 

Tóth András újabb törökországi kiküldetésére csak a háború vége felé, 1747-ben 
került sor. A  függelékben közölt levéltári források alapján pontosan megtudhatjuk e 
missziója céljait is. A véres – és a franciák számára ekkorra már értelmetlen – háború 
lezárásában érdekelt francia diplomácia, hogy elérje a gyors és kedvező békekötést, is-
mét a régi, jól bevált oszmán diverziót kívánta bevetni. Időközben Villeneuve márki 
utóda, Castellane gróf állt a konstantinápolyi francia követség élén. Fleury bíboros ha-
lála és a francia seregek vereségei után 1743-ban utasítást kapott a versailles-i kormány-
zattól, hogy vegye rá a szultánt egy, a magyarországi határ menti hadművelet megindí-
tására. Castellane próbálkozásai nem jártak eredménnyel, sőt, a szultánnak szánt 
memorandum szövegét egyszerűen ellopták a francia követségről, így az eljutott a bécsi 
udvarig, ahol a császári kormányzat habozás nélkül nyilvánosságra hozta a kompromit-
táló iratot.23 A diplomáciai baklövés után nem sokkal visszahívták Castellane grófot a 
konstantinápolyi követségből.24 Az őt felváltó des Alleurs gróf, a Rákóczi mellett tevé-
kenykedő rendkívüli francia követ fia, az ügy érdekében 1747 júliusától ismét igénybe 
vette Tóth András mint bizalmi személy (personne de confiance) közvetítő szolgálatait.25

Tóth szerepe elsődleges jelentőségű volt: titokban kapcsolatba kellett lépnie a reisz 
efendivel (törökül: reîs efendi), az oszmán külügyminiszterrel, és titkos tárgyalásokat 
kellett kezdeményeznie a Portán. A francia diplomaták helyzetét nehezítette, hogy az 
oszmán kormányzat a békére való törekvés jegyében éppen megújította a bécsi és szent-
pétervári udvarral kötött szerződéseit. Másrészt pedig a ramadán miatt az új nagykövet-
nek sokáig kellett várnia a szultáni audienciára. A titkos tárgyalások másik fontos tétje 
egy széles körű – Poroszországot, Svédországot és az Oszmán Birodalmat magában fog-
laló – keleti szövetségi rendszer létrehozása, vagyis XV. Lajos személyes titkos diplomá-

22  CADN, Constantinople série A fonds Saint-Priest 17: Journal de l’ambassade de M. le marquis de Ville-
neuve (1728–1741). 281–282, 288–289.

23  Castellane, 1746. A  dokumentum fennmaradt a párizsi Bibliothèque de l’Arsenal könyvtárban 
(4° H 9419).

24  Duparc, 1969, 325.
25  Des Alleurs Puyzieulx külügyi államtitkárnak így írt róla 1747. július 10-i levelében: „Quant a la person-

ne de confiance à chercher pour le moment present, je crois l’avoir en main, le Roy ayant, comme vous 
scavez, permis a Monsieur de Totte de venir avec moy. C’est un homme très intelligent, d’une discretion 
a toute epreuve, accoutumé a negocier avec les Turcs et les Tartares, qui possede la langue turque et a 
beaucoup de sang froid. Si je puis obtenir des ministres de la Porte qu’ils le voyent en particulier lorsqu’il 
ne convient pas a l’ambassadeur de paroistre, je me serviray de ses Talents jusqu’a ce que j’aye pû faire mon 
choix sur quelqu’un qui en soit digne.” CADN, Constantinople série Saint-Priest 19: Minutes de la 
correspondance du comte des Alleurs 1747–10 déc. 1748. 84.
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ciájának, a Secret du Roi-nak legfontosabb célkitűzése volt.26 A szövetségi rendszer első-
sorban arra irányult, hogy hatalmi ambícióinak megállításával elszigetelje Oroszországot 
a Habsburg Birodalomtól egy franciabarát „cordon sanitaire” által. A tárgyalások első 
időszaka elég biztató volt, ám 1747 novemberében a reisz efendit a szultán váratlanul 
leváltotta.27 Tóth ekkor elérkezettnek látta az időt, hogy megpróbálkozzon magyar 
ügyeket is felvétetni az európai diplomáciai tárgyalások napirendjére. Engedélyt kért a 
francia követtől és a nagyvezírtől, hogy Rodostóba utazhasson ott élő honfitársait vi-
szontlátni. Hivatalos úti célja továbbra is a hagyományos francia huszárezredek számára 
végzett toborzóút volt, ám Rákóczi halála után erre igen csekély remény mutatkozott, 
hiszen a száműzött fejedelem halálával Rodostó sokat veszített korábbi politikai emig-
ránsközpont szerepéből. Valódi titkos küldetése azonban más szerepet szánt a veterán 
kurucnak. Az instrukcióban elsősorban információszerzés és kapcsolatfelvétel szere-
pelt, ám a buzgó ügynök az önálló kezdeményezésektől sem riadt vissza.28 Amint a leve-
lezésből kiderül, des Alleurs gróf szintén kapott utasításokat a magyar emigrációval 
való kapcsolatokra vonatkozólag. Egyrészt az apja Rákóczi fejedelem mellett töltött 
tapasztalatait felhasználva össze kellett állítania a magyar függetlenségi mozgalom iránt 
elkötelezett személyek listáját, valószínűsíthetően egy lehetséges magyarországi felkelés 
esélyeinek mérlegelése szempontjából. A  felkelés lehetséges vezetőjeként felmerült a 
Franciaországban élő Rákóczi György neve is, de ezt az ötletet később az ő politikai al-
kalmatlansága miatt elvetették.29

A magyarországi ellenzékkel való kapcsolatok kiépítésére leginkább a rodostói ma-
gyar emigránsok segítségére számíthattak. Ekkortájt az idős Csáky Mihály gróf30 viselte 
a rodostói emigráció vezetői (törökül: básbug) tisztségét. Csáky rendszeresen tájékozó-
dott a magyarországi viszonyokról, s így ideális kapcsolatot jelentett Tóth küldetéséhez. 
Ugyanakkor a császári követ is figyelemmel kísérte a rodostói magyarok tevékenységét, 
és Tóth küldetéséről is viszonylag pontos információkkal rendelkezett.31 Tóth András 
1747 decemberében érkezett Rodostóba, ahol azonnal kapcsolatba lépett Csákyval. Át-
adta neki a magyarországi hadjáratban reménykedő Bercsényi László titkos üzenetét, és 
megkérdezte véleményét a magyarországi politikai helyzetről. Bercsényi László valóban 
tájékozódott a hazai viszonyokról és ezt a meaux-i városi könyvtárban őrzött leveles-
könyve is tanúsítja. Bercsényi 1747. április 11-i d’Argenson grófhoz írt levelében meg-
emlékezik egy Nagy Sándor nevű, akkoriban dezertált magyar nemesről, akitől értékes 

26  E témáról: Broglie, 1878.
27  CADN, Constantinople série A fonds Saint-Priest 19. 187–214.
28  Tóth András utasításait lásd Duparc, 1969, 422–426.
29  Rákóczi György herceg (1701–1756), II. Rákóczi Ferenc fia. Életéről: Lukinich, 1936; Tóth, 2000, 

42–45.
30  Keresztszegi gróf Csáky Mihály (1676–1757), II. Rákóczi Ferenc generálisa. 1711-től emigrációban élt 

Lengyelországban, majd 1716-tól Rodostóban. 1738-ban a Rákóczi József számára toborzott ezred pa-
rancsnoka, 1739-től a rodostói magyar kolónia feje.

31  Az erre vonatkozó levelezés lelőhelye: ÖStA, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Bécs), Türkei II–14: Berichte 
und Weisungen 1747–1748.
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híreket kapott Magyarországról. Bercsényi ezt követően egyik tisztjét, Nándory Já-
nost32 külön is elküldte Konstantinápolyba, hogy támogassa Tóth András küldetését.33  

Tóth András jelentéséből kiderül, hogy Csáky Mihály gróf több megbízható ma-
gyarországi informátorral is rendelkezett, akiknek a nevét a szöveg anonim módon, 
diszkréten kezeli. A megbeszélés során Csáky gróf felidézte a korábbi magyar nemzeti 
mozgalmak politikai vezetőinek szomorú sorsát és az újabb kudarcot elkerülendő, érde-
kes tervvel lepte meg hajdani fegyvertársát. Szerinte a magyar rendeknek meg kellene 
akadályozni Mária Terézia fia, József főherceg, a későbbi II. József magyar királlyá koro-
názását, és helyette a francia trónörökösnek, XV. Lajos fiának kellene felajánlani Szent 
István koronáját, akinek a felesége, a szász Mária-Jozefa hercegnő szintén rokonságban 
volt a Habsburgokkal.34 Amint erre Pálffy Géza több tanulmányában is felhívta a figyel-
met, a magyarországi uralkodói koronázások a 17. században szinte mindig együtt jár-
tak a magyar rendek és az uralkodók közötti tárgyalásokkal és az azokból született 
kompromisszumokkal.35 Ehhez a jól bevált politikai gyakorlathoz próbált visszanyúlni 
a rodostói magyar kolónia vezetője, amikor a magyarországi elégedetlen rendek nevé-
ben a versailles-i udvarhoz fordult. 

Csáky Mihály gróf honfitársán keresztül biztosította a francia kormányt, hogy a Fé-
nyes Porta minden bizonnyal hadba száll majd a magyar elégedetlenek védelmében. 
A felkelők a Magyarország déli határszéleinél lakó szomszédos népekre – az arnótokra 
(albánokra), a szerbekre stb. – számíthattak még. A terv megelőlegezte egy francia ex-
pedíciós hadsereg Magyarországra küldését is, Bercsényi László vezénylete alatt. A ter-
vet összefoglaló emlékiratot a konstantinápolyi francia követ továbbította a külügyi ál-
lamtitkárhoz, Tóth pedig eljuttatott egy másolatot d’Argenson grófhoz, a korabeli 
hadügyi államtitkárhoz.36 Argenson Des Alleurs-höz írt 1748. április 16-i levelében a 
következő megjegyzést fűzte Csáky Mihály tervéhez: „A  magyarok közt továbbra is 
fennálló békétlenség csírája még hasznos lehet, ha a Porta nyíltan hajlandó megsegíteni 

32  Nándory János 1714 körül született Szalontán. 1742 júniusában lépett francia szolgálatba a Bercheny- 
huszárezredben, ahol hamarosan őrmester lett. 1743-ban kornétás lett az ezred Ónody-kompániájában. 
1745-ben törölték a mustrajegyzékből. 1747-ben áthelyezték a Bilderbeck-kompániába. Bercsényi Lász-
ló gróf javaslatára kiküldetést hajtott végre, amelynek során szárazföldi úton indult Konstantinápolyba 
Tóth András után, hogy tájékozódjon a közép-európai helyzetről. Bercsényi László szolgálatai jutalmául 
kapitányi rangra terjesztette elő. 1749-ben nevezték ki létszámfeletti kapitánynak a Bercheny-ezredben. 
1757-ben még mindig ebben a beosztásban szolgált, amikor Zellnél megsebesült. 1760-ban 800 livres 
kegydíjat kapott. Életéről: Boissau, 2015, 150–151.

33  Nándory 1747-ben távozott az ezredtől Longwyból 1200 livres illetménnyel és Lunéville-ben kapta meg 
Bercsényitől a küldetési utasításokat. Ezt követően Magyarországon és Erdélyen keresztül utazva ért el 
Bukarestbe, ahonnan a havasalföldi fejedelem Konstantinápolyba juttatta, ahová 1748. május 15-én ér-
kezett meg. A konstantinápolyi francia nagykövet – des Alleurs gróf – Rodostóba küldte Csáky Mihály 
grófhoz. 1748. október 28-án utazott vissza Franciaországba Tóthtal együtt Lengyelországon keresztül. 
Boissau, 2006, 127.

34  A terv történetéről lásd a következő tanulmányainkat: Tóth, 2002a; Tóth, 2002b.
35  Pálffy, 2015.
36  A beszámoló egy másolata nemrég előkerült a francia hadtörténeti levéltár egy 1741-es (!) iratokat tar-

talmazó kartonjából (SHD [Vincennes], série A4 XV). Raymond Boissau tábornok szíves közlése.
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őket. Azt hiszem, hogy ettől még nagyon távol állunk, de minthogy a Portát jelenleg 
kormányzó főemberek változhatnak, a magyarországi elégedetlenek körében érdemes 
fenntartani annak reményét, hogy egyszer lerázhatják a német igát, és jó tudni, hogy 
vannak-e a főembereik közül olyanok, akik ehhez hathatósan hozzájárulhatnak.”37 
Ugyanakkor a neves francia államférfi ösztönözni kívánta az ellenzéki magyar nemes-
séggel való együttműködést és ezért javasolta, hogy Tóth András hívja Franciaországba 
néhány fontos magyar család tagját. Amint az osztrák örökösödési háborút lezáró béke-
tárgyalások felgyorsultak, Tóth András küldetése is hamarosan véget ért. Ettől függet-
lenül a versailles-i udvar osztrákellenes politikáját támogató d’Argenson gróf június 29-i 
levelében továbbra is arra buzdította a francia nagykövetet, hogy támogassa Tóth And-
rás magyarországi kapcsolatépítő munkáját, rendszeresen tájékoztassa az ottani hely-
zetről. A levelezés folytatásában még szó esik arról, hogy Tóth András küldetése végén 
a franciaországi magyar politikai emigráció erősítése céljából néhány neves magyar ifjút 
francia szolgálatba csábítson, de ennek eredményéről forrásaink nem számolnak be. Ér-
dekes megjegyeznünk, hogy a magyar nemesek francia földre csábításának tervét a had-
ügyminiszter és Bercsényi László gróf mellett számos francia katonai nemesi származá-
sú főtiszt is támogatta. Jó példa erre Lancelot Turpin de Crissé gróf huszárságnak 
szentelt, e korban keletkezett, kéziratban maradt műve, amelyben a magyar huszártisz-
tek megtartása érdekében egy érdekes javaslatot fogalmaz meg, miszerint a francia kor-
mánynak békeidőben nagyobb létszámú magyar nemest kellene Franciaországba hívni. 
A  jónevű, de szegény magyar nemesifjakat huszártiszti megbízással kellene ellátni, és 
francia földön letelepíteni, ahol ők „magyar módra, s francia szívvel” szolgálnák a Leg-
keresztényibb Királyt.38

Tóth András 1748. szeptember 5-én Rodostóból a moldvai Jászvásárba távozott. 
Ott átadta Des Alleurs követ levelét Constantin Racoviţă moldvai fejedelemnek, és ta-
lálkozott a hotini pasával is. Leveleiben ritkán ejtett szót a toborzásról, és Bercsényi 
László Mikes Kelemennek írt 1748. januári levelében is csak Tóth Andrást hiányolta, 
nem pedig az állítólagos magyar rekrutákat…39 Természetesen az 1748. április 29-i 
aacheni békeszerződéssel a küldetés ezen része is tárgytalanná vált, mivel a háború befe-
jezésével az ezredlétszámokat jelentősen lecsökkentették. Tóth 1749 januárjában érke-
zett Berlinbe, ahol Loyse abbé francia követségi ügyvivővel és Heinrich von Podewils 
porosz miniszterrel lépett kapcsolatba. Ezekről a tárgyalásokról sajnos egyelőre nem 

37  „Le germe de mécontentement qui subsiste parmy les hongrois peut fructifier toutes les fois que la Porte 
voudra les aider par des effets déclarés. Il me semble que nous sommes encore bien éloignés de ce terme, 
mais comme les principaux qui gouvernent actuellement la Porte ottomane peuvent changer il est bon 
d’entretenir parmy les mecontens de Hongrie l’esperance de secouer un jour la domination allemande et 
de connoitre s’il y a encore des gens considérables parmy eux qui puissent y concourir effectivement.” 
CADN, Constantinople série A fonds Saint-Priest 158.

38  Tóth, 2016, 69.
39  „Notre ami Tott szereti a setalást; sûrement Vous n’avez pas été fâché de le voir, il me manque néanmoins 

ici, il est mon bras droit, quand me le renverrez-vous?” Bercsényi Mikesnek, Lunéville, 1748. január 6. 
OSZKK, Quart. Gall. 55/2. fol. 2.
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rendelkezünk információval. Berlini tartózkodása minden bizonnyal titkos küldetése 
fináléja volt.40

A korábbi évtizedek során elért diplomáciai sikerei alapján Tóth András méltán szá-
míthatott a francia uralkodó kegyeire, amelynek egyik legkézenfekvőbb kifejeződése 
egy diplomáciai posztra való kinevezés lehetett volna. Egy nemrég publikált, a d’Argen-
son család levéltárában található 1752. október 17-én kelt levele alapján Tóth András az 
akkor megürült varsói francia rezidens helyére pályázott. Ez ügyben befolyásos protek-
torához, d’Argenson grófhoz fordult. Indokai között szerepelt, hogy beszéli a lengyel 
nyelvet és ismeri a lengyel arisztokrácia számos tagját.41 A tatár kán udvarában töltött 
diplomáciai kiküldetéseit szintén megemlítette, valamint a szomszédos országok isme-
retét is pozitívumként nevezte meg kérvényében. A levél végül nem érte el célját, vi-
szont a tehetséges magyar diplomatát 1755-ben a király fiával együtt Konstantinápoly-
ba küldte.42 Tóth András halála után (1757) második fia, François de Tott (1733–1793) 
lépett örökébe, aki szintén fontos szerepet játszott a francia diplomácia kelet-európai 
kapcsolatainak alakításában.43

Bevezető tanulmányunk végén érdemes néhány megjegyzést tennünk a forrásokban 
található személyekről. Az akarata ellenére a tervezgetések középpontjába kerülő 
trónörökös személye különösen érdekes lehet számunkra. Lajos herceg (Louis de France), 
XV. Lajos törvényes fia 1729. szeptember 24-én született.44 A trónörökös (Dauphin) 
nevelését a király Châtillon hercegre és Mirepoix püspökre bízta, akiknek köszönhe-
tően a fiatal uralkodójelölt eredményes tanulmányokat folytatott. A francia közéletbe 
1745-ben lépett be, amikor apja oldalán részt vett a fontenoy-i csatában, ahol kitűnt 
bátorságával. Ennek köszönhetően nagyon hamar széleskörű népszerűségnek örven-
dett az országban, és személye egész Európában ismertté vált. A trónörökös kvalitásai 
mellé mély vallásosság is járult, amelyet elsősorban az anyja, Leszczyńska Mária király-
nő, Leszczyński Szaniszló egykori lengyel király és lotaringiai herceg leánya és jezsuita 
gyóntatói erősítettek benne. Vallásos buzgalma miatt hamarosan a versailles-i udvar 
befolyásos ultrakatolikus körének, a „parti dévot”-nak az egyik központi személyiségé-
vé vált. Házassága a lengyel király leányával a király titkos diplomáciai terveinek megfe-
lelően jött létre, de a fiatal trónörökös hű férjnek és komoly apának mutatkozott. Ezzel 
szemben nagyon kritikus szemmel nézte apja és Madame de Pompadour viszonyát, 
amelynek következtében megromlott kapcsolata XV. Lajossal. Lengyel származású any-
ja magyarok iránti rokonszenvét követve Lajos királyfi jó kapcsolatot tartott a francia-
országi magyar emigráció vezetőivel és barátaikkal, akik a francia huszárezredek élén 

40  CADN, Constantinople série A fonds Saint-Priest 158. Tóth levele (Berlin, 1749. január 18.).
41  BUP, Ms. P 90 André de Totte (sic !) levele (Saint-Mihiel, 1752. október 17.).
42  Tóth, 2010, 886–908.
43  Tott életéről újabban: Tóth, 2015.
44  Lajos trónörökös (1729–1765) életéről lásd BNF, Ms. fr. 13784. Essay sur la vie de Monseigneur Louis 

Dauphin mort à Fontainebleau le 20 de décembre en 1765, par M. l’abbé Soldini, BA, Ms. 3894 Mé-
moires pour servir à l’histoire de Louis dauphin de France mort à Fontainebleau le vingt décembre 1765 
âgé de 36 ans. Dechêne, 1931; Proyart, 1819; Du Rozoir, 1815.
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álltak.45 A fiatal trónörökös kiválasztásának ötlete feltételezhetően a franciaországi ma-
gyar emigráció köreiből érkezett és találkozott a rodostói magyarok terveivel. Az már 
természetesen más kérdés, hogy az emigránsok által megfogalmazott tervek mennyire 
voltak megalapozottak. Az informátoraik beszámolói alapján létezett ez idő tájt Ma-
gyarországon egy általános társadalmi feszültség, amely elsősorban a parasztság körei-
ben jelentkezett. Némely vidéken a jobbágyság terheinek növekedése miatt lokális fel-
kelések is kitörtek. Idetartoznak a 18.  század közepén indult parasztmozgalmak: 
1749–1751-ben Biharban, 1753-ban Külső-Szolnok és Csanád vármegyékben, majd 
1759–1761-ben ismét Biharban, illetve Temes és Fehér vármegyékben ragadtak fegy-
vert az elkeseredett parasztok. A parasztmozgalmak az 1760-as években a Dunántúlon 
folytatódtak és vezettek Mária Terézia úrbérrendezési reformjaihoz.46 Viszont a tényle-
gesen létező parasztmozgalmak élére teljesen irreális elképzelés volt a nemzeti függet-
lenségi mozgalmak iránt elkötelezett magyar nemesi vezetőket állítani. Hasonlóan nem 
vezetett volna átfogó sikerre, ha a szabadságharcot elsősorban balkáni eredetű zsoldo-
sokkal próbálták volna kivívni; és a tervek kovácsolói az Oszmán Birodalom magyar-
országi háború iránti hajlandóságát is igen rosszul mérték fel. A francia uralkodónak 
felajánlott Szent Korona ötlete viszont rokonítható a 17. század végi és 18. század eleji 
függetlenségi mozgalmak hasonló – nem kevésbé irreális – ajánlataival.

*

Az itt közölt leveleket legjobb tudomásom szerint eddig még nem adta ki senki. A szö-
veg átírásánál elsősorban az Archiv für Reformationsgeschichte kora újkori szöveggon-
dozásra vonatkozó ajánlásait (Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte. 
Archiv für Reformationsgeschichte, 72. Bd. 1981. 299–319) vettem figyelembe. A szöveg 
archaikus, következetlen helyesírását megtartottam, változtatásokat jobbára csak a kis, 
illetve nagy kezdőbetűvel való átírás terén végeztem. A számrejtjeles levelek megfejtése-
it kurzívan jelenítettem meg a forrásokban.

45  Jó példa erre, hogy bizalmába fogadta Lancelot Turpin de Crissét, Bercsényi László barátját. Ennek egyik 
írásos bizonyítéka 1761-ben kelt levelezésük, amelyet később ki is adtak. Lancey, 1934.

46  Ezekről lásd: Hadrovics–Wellmann, 1951; H. Balázs, 1950; Gorun-Kovács, 2005.
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Források

1.

Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1747. október 3.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf beszámol levelében d’Argenson grófnak, hogy szerencsésen megérkezett 
Konstantinápolyba. Sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az oszmánok megújították az oszt-
rákkal és oroszokkal kötött szerződéseiket, és hogy ez akadályozni fog ja a franciák magyar-
országi és krími terveit. Ettől függetlenül reményét fejezi ki, hogy Tóth Andrásnak nagy 
hasznát veszi majd követségének első időszakában. Szintén megemlékezik az előző nagykö-
vetről, Castellane grófról, akinek a kapzsiságán élcelődik. A  levél végén megemlíti, hogy 
Tóth Andrást a következő hadi évre visszaküldi Franciaországba, és addig öthavi illet-
ménnyel látta el.

A Constantinople le 3. 8bre 1747
voye de Marseille par le capitaine Masse

Monsieur

Enfin apres des fatigues excessives et des peines inexprimables, je suis arrivé a 
Constantinople, trainant, ou laissant par les chemins, la plus part de mes domestique; si 
je n’ay pas eu l’honneur de vous escrire en arrivant c’est par discretion dune part, scachant 
que Mr de T. avoit eu celuy de vous rendre compte du tout de notre arrivée. Je voulois 
dailleurs conoitre par moy mesme quelque chose en cette cour.

Je vois avec douleur que le renouvellement de ses traités avec les cours de Vienne et 
de Russie feront un obstacle insurmontable au dessein qu’on auroit pu former tant en 
Hongrie et aupres du Kan des Tartares, ces renouvellements ont été signés par l’avidité 
du ministere otoman qui a receu des presents pour faire une chose qui est dans le gout 
du Souverain qui ne pouvant avoir d’enfants ne desire autre chose que de regner; et qui 
croit que la seule façon de se maintenir sur le throne est la paix et labondance dans sa 
capitale. Il pouroit bien se tromper dans son calcul, son impuissance et la peur ont 
souvent ete icy l’occasion des révolutions, aussi ce sisteme pacifique pouroit bien n’être 
que momentané.

Cela n’empeche pas que je ne puisse me servir avec utilité de Mr. de T. etant chargé 
de la cour de certaines choses a menager, dont vous devez etre instruit. 
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Le Roy me recommande de faire observer le secret, de derober cette marche meme 
aux drogmans en sorte qu’apres mes audiences qui seront vers le 19 ou 20 de ce mois je 
me serviray j’espere utilement de Mr de Tote lequel est tres propre par ses talents et par 
la direction de conduite et de faire cette affaire. 

Mr. de Castelane est fort incertain du parti quil prendra. Il veut partir il veut servir 
cependant il restera je crois dans l’esperance d’etre payé, estant là ensuite d’etre pris, il a 
visé icÿ a largent, et je pense, entre vous et moy qu’il a rempli son but.

Continués moy je vous prie vos bontés, et soyés persuadé que dans le grand nombre 
de ceux que vous font leur cour personne ne vous est aussi inviolable attaché, que je suis 
et seray toute ma vie avec une reconnoissance infinie et un profond respect
Monsieur
Votre tres humble et tres obeissant etc.

Je compte de faire en sorte a moins d’un changement de circonstance ou d’une grande 
utilité renvoyer Mr. de T. pour la campagne prochaine. Je luy ay doné trois mille livres 
pour 5 mois de paye. 

2.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1747. november 3.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf ebben a levelében beszámol d’Argenson grófnak, hogy mióta megérkezett 
Konstantinápolyba, még nem fogadták a Portán a böjti időszak (ramadán) miatt. Az osz-
mánok által megújított osztrák és orosz szerződések teremtette helyzetben óvatosságot java-
sol, és bízik abban, hogy hamarosan változások jöhetnek. Küldetése során szeretné megtud-
ni, hogy a magyarok közül kik tekinthetők a szabadságmozgalmak iránt még elkötelezett 
és megbízható személynek. A rodostói magyar menekültek vezérétől, Csáky Mihály gróftól 
szeretne Tóth András segítségével egy erre vonatkozó listát kapni. Kifejti még, hogy a Pá-
rizsban tartózkodó Rákóczi György herceget talán érdemes volna török földre hívni, annak 
ellenére, hogy nem túl jó véleménnyel van a szellemi képességeiről. Megemlíti még, hogy 
bízik Tóth András tehetségében, amivel a király által rábízott titkos feladata mellett sikerül 
neki majd eredményeket elérni. A  levél a reisz efendi leváltásának hírével zárul, ennek 
körülményeit ekkor még nem ismerte a francia követ.
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M. le comte d’Argenson  a Constantinople le 3 9bre 1747
voye de Marseille par
le capitaine Bonnau
duplicata voye de Venise

M.
Si je n’ay pas eu l’honneur de vous escrire qu’une fois depuis que je suis icy sur ce qui 
regarde Monsieur de Totte vous jugés bien que ce n’est pas par negligence d’aucune part; 
mais arrivé en ce paÿs cy j’ay été obligé d’atendre mes audiences un mois a cause du 
careme turc. Jay trouvé cet Empire venant de renouveller ses engagements avec la cour 
de Vienne est celle de Petersbourg. Vous scavés Monsieur que nous somes convenus, et 
avec raison quil faloit le metre de la partie sans quoy font ce qu’on pouroit faire 
aboutiront a masquer de la mauvaise volonté et de limpuissance et dans ce moment le 
ministere turc n’aprouveroit peutetre pas quon remuast de cette sorte et cela seroit 
meme dangereux pour celuy qui en seroit chargé, quil pouroit sacrifier pour marquer 
quil n’y a nulle part mais ce quon ne sait pas dans un moment peut se faire dans un autre 
surtout dans ce paÿs ou le changement de ministere en aporte facilement aux affaires et 
ou les revolutions sont tres frequentes et peutetre prochaines. Nous cherchons a 
conoitre quelles sont les persones qui nous sont affectionnés et qui pensent encore a 
leur liberté pour sy adresser dans le besoin. Le comte Schaki47 lequel est a la tete de celles 
qui sont refugiés icy doit nous en doner la liste. Il etoit necessaire de lavoir parce qu’il 
est vieux et que sa mort, nous auroit pu laissé dans lignorance sil neut pas fait quelquun 
depositaire de ce qu’il scait en laisse entiere confiance a Mr Totte.

Nous devons l’envoyer de plus sur les lieux quelqun d’affidé et de scure pour scavoir 
la façon de penser intérieure.48 Les turcs verroient avec plaisir le prince qui est a Paris,49 
je scais que vous le connoissés pour ce qu’il est mais son nom faira toujours plus icy que 
les talents des autres qui ne doivent que le seconder. Ayant toutefois la direction des 
affaires sur un home d’aussi peu d’esprit; il est essentiel d’avoir de la race de cette maison 
je le crois marié a une fille du verin qui est demoiselle. Labé Prevost50 scait lintrinseque 
de cela il pourra meme vous dire sil a des enfants, je nay pas encor osé sonder le ministere 
turc pour scavoir sil aprouveroit que ce prince vint icy dans l’instant present et je ne le 
fairay que lorsque je scauray a quoy m’en tenir sur une autre affaire dont Sa Majesté m’a 
chargé qu’elle desire etre tres secrette ce qui fait que pour la cacher aux interpretes de la 
Porte et aux miens jen ay chargé Mr de Totte qui se rend fort tres util dont les talents me 
sont tres necessaires et dont l’intelligence et la direction dans les demarches aussi bien 

47  Keresztszegi gróf Csáky Mihály (1676–1757), lásd fentebb. 
48   A mondat folytatása áthúzva: „de cet etat”.
49  Rákóczi György hercegről (1701–1756) van szó, róla lásd fentebb. 
50  Antoine François Prévost abbé (1697–1763), francia író, műfordító, történetíró. Több művében is 

– köztük a világhírű Manon Lescaut című regényében – megemlékezik II. Rákóczi Ferencről és a magyar 
emigrációról. Lásd erről: Penke, 2003; Penke, 2006.
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que dans les discours me font esperer le succes vous n’aurés en ce cela point a vous 
repentir de lavoir envoyé avec moy icy. Il ne retournera pas sans avoir du moins des 
conoissances indispensables pour notre précieuse affaire ou sans avoir rendu service. Si 
je puis reussir a ce que, come je le desire et come j’aurois pû m’en flater sans la deposition 
du reis effendy arrivée ce matin. On ignore encore les veritables raisons de sa disgrace.

3.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. január 23.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf leveléhez csatoltan küldi Tóth András rodostói küldetésének beszámolóját, 
amelyben az oszmán kormányzatban bekövetkező „forradalmi változások” esetén kibonta-
kozó lehetőségeket latolgatja. Ezek közül elsősorban a magyarországi helyzet pontos ismere-
tének fontosságát emeli ki. A levél végén – Tóth András költségeinek térítése kapcsán – be-
számol még a kedvezőtlen helyi hitelezési körülményekről, amelyek miatt veszteségek érik. 

M. le comte d’Argenson a Constantinople le 23 janvier 1748
voye de Venise

J’ay l’honneur de vous envoyer le compte que m’a rendu M. de Totte de son voyage de 
Rodostot; parmys les idées vagues qui ne le seroient pas si le Turcs vouloient se preter, il 
etoit tres necessaire de prendre une connoissance generale du Royaume d’Hongrie et de 
connoitre les familles et les personnes capables de rendre quelque service en cas que le 
sisteme de nonchalence de la Porte vienne de changer ce qui pourroit bien arriver par 
quelque revolution que les gens sensés ne croyent pas bien eloignée, et si la façon de 
penser des Turcs, qui croyent qu’il n’y a de securité pour leur gouvernement que la paix 
avec tout le monde, nous empeche de rien entamer du côté de la Hongrie a present, 
nous saurons du moins les moyens, quand l’occasion sera plus favorable, que nous 
aurions ignorés si le comte Czaki qui est fort vieux etoit venu a mourir. L’inaction 
necessaire de M. de Totte ne doit point vous faire repentir de lavoir envoyé avec moy 
puisqu’il m’est fort utile dailleurs pour conduire avec prudence d’autres choses dont je 
suis chargé, et si je puis venir a bout de les terminer comme je l’espere je le renveray sur 
le champ. Je l’ay payé jusqu’a la fin de l’année ainsy que vous le verres par le compte en 
chiffre que j’envoyai dans lequel sont compris les frais de voyage de Rodostot et que je 
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vous prie de faire payer a M. de Montmartel,51 vous saurés M. que tout l’argent que 
j’employe je l’emprunte a 10. et 12. pour cent et que le Roy est dans l’usage de passer a 
ses ambassadeurs 50. pour cent a cause du change et de ses interests vous en userés 
comme vous jugerés a propos, l’objet est trop mediocre pour m’en inquieter ce qui 
maffecte veritablement est dapprendre par vous que votre gloire est accompagnée d’une 
bonne santé et de pouvoir me flater a la continuation de vos bontés que je merite par la 
reconnoissance infinie. L’inviolable attachement et le profond respect avec lequel j’ay 
l’honneur etc…

4.
Des Alleurs gróf feljegyzése Tóth András rodostói utazásának költségeiről 

(Konstantinápoly, 1748. január 23.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Ebben a feljegyzésben a nagykövet igazolja Tóth András rodostói kiküldetésének költségeit, 
összegük 5799 livres. 

Etat de ce que M. le Comte Desalleurs ambassadeur du Roy a la Porte a payé suivant 
les ordres de M. le Comte Dargenson ministre et secretaire d’Etat de la guerre 
Savoir

Payé a M. de Totte neuf mois des ses appointements
a compter du premier avril 1747. jusqu’au 31 Xbre de la meme année 
a raison de six cens livres par mois cy 5400 livres
Plus pour les fraix du voyage que M. de Totte a fait a Rodostot 
ou il a resté depuis le 23. Xbre dernier jusqu’au 14. de ce mois 
133 Piastres qui font argent de france  399 livres
 5799 livres

Nous soussigné certiffions le compte cy dessus veritable montant a la somme de cinq 
mille sept cens nonante neuf livres a Pera les Constantinople le 23 Janvier 1748

51  Jean Pâris de  Monmartel (1690–1766), francia pénzügyi szakember, udvari bankár. Fivérével együtt 
XIV. Lajos és XV. Lajos francia királyok uralkodása alatti legjelentősebb és legbefolyásosabb francia üz-
letemberek voltak. Életéhez Dubois-Corneau, 1917.
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5.
Tóth András rodostói utazásának beszámolója des Alleurs grófnak  

(h. n., d. n.)

CADN, Constantinople série A
Fonds Saint-Priest 158

(eredeti)

Levelében Tóth András beszámol rodostói utazásának eredményeiről, elsősorban Csáky 
Mihály gróffal folytatott beszélgetéseiről.

Mémoir par le quel Mr. de Totte rend compte à Mr l’Ambassadeur de son voyage 
de  Rodosto et la conversation qu’il à eu avec le comte Csaky, seigneur hongrois et 
chef de la dite nation, qui sont en Turquie pensionaire du Grand Seigneur

Mr. Totte etant arrivé le Xbre dernier à la dite ville de Rodosto avec le baron Zay,52 un des 
generaux hongrois, y fut reçu avec beaucoup des cordialité. Deux jours se passer dans les 
conversations ordinaire. Le 3me jour53 le matin Mr. le comte Csaky vint dans la chambre 
de Mr. Totte, le quel ayant fait tomber la conversation sur Mr. de Berchinÿ,54 à dit, que 
se seigneur à tout lieux d’etre comptent de bon traitement qu’il a en France, et des graces 
qu’il reçoit de Sa Majesté, mais qu’il ne peut oublier sa patrie, et desireroit ardamment, 
d’employer le peut de talent qu’il à appris au metier de la guerre, au profit de sa nation 
pour la cause commune, mais quelle moyens d’y pourroit travailler puisque il n’à aucune 
connoissance des affaires de Hongrie, etant depuis trante ans passés en France, et hors 
de porté d’avoir des commerce avec ses compatriotes, il n’à que vous seul dans le monde, 
de qui il peut recevoir des conseille saluter pour le bien publique, et c’est Monsieur de 
vous qu’il peut apprendre s’il nous restent encore quellques amis dans le Royaume, il 
vous prie de luy donner quellques eclercissement en prenant confiance en moy, puisqu’il 
ne peut pas vous en ecrire, à cause du dangé qu’il y à de mettre ses affaire delicate par 
ecris, et envoyer si loigne sans des precaution bien sollides, on comprometteroit ceux 
qui nous restent des bien intentionné. 

Le comte Csaky aprez avoir refflechye, me dit Monsieur, puisque vous m’assurez que 
le comte Berchinÿ pence encore à sa patrie, et à moy qui suis assurement independemment 
de nôtre alliance bien son serviteur et je ne balanceray pas de luy ouvrir mon cœur 
puisque le hazard de vôtre voyage avec l’Ambassadeur me procure un aussy agreable 
messager, ouy je vous connois depuis vôtre tendre enfance et je sçay que vous ne fairez 

52  Zay Zsigmond (1689–1758), Rákóczi bujdosótársa. Kapcsolatban állt több konstantinápolyi nagykö-
vetséggel. Részt vett az 1736–1739-es török háborúban. Csáky Mihály 1757-ben bekövetkezett halála 
után ő lett a rodostói magyar kolónia vezetője.

53  Törölve: „apres”.
54  Gróf Bercsényi László (1689–1778), lásd fentebb.
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qu’un bon usage de la confiance que je prend en vous pour mander au comte Berchinÿ 
de ma part que nous ne manquons pas des amis encor dans nôtre patrie et avec les 
quelles je suis en correspondance. Je pourray vous le faire voir par ecris, ceux qui sont sur 
les frontiers sonts N:N:N: tous ses Mrs. nous sont bien intentionnée et à legard du 
peuple nous somme sures que nous pouvons les soulever tout et quand nous voudrons.

Mais à quoy tout cela nous menera t’il, faire une allerte, qui peut après sera calmée, 
si nous ne som pas soutenus par quellque puissance, et par des sollide appuis.

Nous avons vües depuis que les Allemans ce sonts rendus maitres de la Hongrie trois 
princes de Transilvanie a la fois, Apafy à Vienne,55 Tököly à Constantinople56 et 
Rakoczy à Paris.57 Les quelles à la verité etoient des gens de merite, mais sans force et 
sans appuis. La nation voyant que des pareille guerre civille luy devient toujours plus 
prejuditiable que profitable, ne pouvant exister de leurs propre force, ce sont randus à la 
Maison d’Autriche à perpétuité ce reservant pourtant la libre election dans la ditte 
maison, comme il à etoit pratique du tems de nôtre St. Roy Etien58 dont la race à jouy 
du tronne tant qu’il y avoit une seulle fille, et meme les enfans qui ont etoit nées des ses 
princesses. 

La Reine de Hongrie59 /:soit dite:/ à jurée à son evemen au tronne, tous les articles 
des ancienne droit de ce Royaume excepté une seulle /:qui ne regarde pas le libre 
election:/ ainsy nous devons jouire du libre election de la Maison d’Autriche la quelle 
maison grace à la providence à eté fertille en princesse et dont plusieurs teste couronnés 
ont pris des femme.

Nous recourrons au Serenissime Dauphin60 de France qui à des droits assurement 
sur la Hongrie par raport à la princesse de Sax,61 sa femme et peut etre des candidat des 
Roy de Hongrie, toute aussy justement que le fils de la Reine de Hongrie, d’aujourd’huit, 
d’autant plus que depuis 7 à 8 ans la pragmatique Sanction à etoit bien negligé pour ne 
point dire oublié, qu’il plaise à ce heritier presomptueux de la France d’engager le grand 
monarque son pere de nous prendre sous sa protection, et nous procurer une libre 
election dans la famille de la maison d’Autriche pour ne point deroger à la promesse et 
engagement que les Hongrois ont etés obligés d’accepter, Sic volo, Sic jubeo. 

Si la nation hongroise etoit assez heureuse pour obtenir la grace que nous demandons, 
il faudra ce depecher de prevenir le couronnement du fils de Maria Theresia dont on 
parle deja, et elle ne manquera pas de presser les Hongrois d’une assemblée général pour 

55  II. Apafi Mihály (1676–1713) erdélyi fejedelemről van szó, akit nagykorúsága után Bécsbe internálta-
tott I. Lipót.

56  Thököly Imre (1657–1703) felső-magyarországi és erdélyi fejedelem, életének utolsó éveit törökországi 
emigrációban töltötte.

57  II. Rákóczi Ferenc franciaországi emigrációjára való utalás. 
58  I. Szent István (997–1038) királyra való hivatkozás.
59  Mária Terézia (1717–1780), magyar királynő és német-római császárné.
60  Louis de Bourbon (1729–1765), francia trónörökös életéről lásd BNF, Ms. Fr. 13784 Essay sur la vie de 

Monseigneur Louis Dauphin mort à Fontainebleau le 20 de décembre en 1765, par M. l’abbé Soldini 
confesseur de Mme. la Dauphine, Dechêne, 1931; Proyart, 1819; Du Rozoir, 1815.

61  Mária Jozefa (1731–1767), szász hercegnő, a francia trónörökös felesége, XVI. Lajos király anyja.
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elire son fils. Les moyens les plus sures pour faire d’abord retarder laffaire, et ensuite la 
faire manquer, seroit je croy que la Cour de France donne des ordres à son Ambassadeur 
à la Porte de disposer les Turcs /qui assurement ne cherchent point lagrandissement de 
la Maison d’Autriche:/ de nous laisser faire et le regarder comme antraver les droits, 
comme ils ont fait du tems de la revolution du prince Rakoczy, et nous trouverions assez 
des Arnautes et d’autre nation voisins de la Hongrie pour reveiller cette nation pour 
empecher lassamblée et la couronation.

Hekim Aly Pacha qui à etoit deux fois grand visir commande dans ce pays la, il est 
tres bien intantione pour les Hongrois, et je suis sur qu’il nous favorisera, et nous 
donnera autant des ses troupes que la Cour de France voudra sous main pour vüe que la 
Porte ferme les yeux, et cela ce pourroit faire sans drapaux et sans autre ornement de la 
guerre avec ses troupes nous pourrions soulever kes Hongrois; qui deja tres mecontants 
des subside continuelle de la guerre qu’il sont obligé de fournir pour une guerre, qui ne 
les regarde qu’indirectement, ou point du tout, on pourroit en rendre maitre, de tous le 
pays comitas qui sont endesa du Danube, pour aller droite à Vienne, en attandant de 
pouvoir passer le Danube pour aller à Presbourg, lieux ordinaire des Diettes et de 
couronnement.

Si le Seresissime Dauphin voudroit ecouter favorablement il luy seroit aisée d’engager 
son auguste per d’envoyer le comte de Berchinÿ avec quellque bons officiers françois, 
dans ce pays cy, et pour que cela ne fasse point du bruits, il pourroit aller en droiture 
dans le pays des Arnaute, ce pays etant voisine de la Croissie, je crois qu’il trouveroit une 
grande ressource dans la famille de N: avec les quelles il à fait connoissance à Paris il y a 
quellque anné quand ses seigneurs ont voyagez. C’est famille n’etant pas favorisé de la 
Maison d’Autriche et ne possedent aucune charge considerable dans le Royaume, mais 
puissammant riches et recredité dans Croissie.

Il seroit tres essencielle de gagner les Rassiens ou Illiriennes, ce peuble, demeur 
partie en Hongrie, et avoit autrefois leur Roy, aujourd’huit il sont gouverné par un 
Wladika,62 il ne seroit pas impossible de le gagner par des grand promesse, et moyennant 
cela, les frontiers de Hongrie, ou ils demeurent en partie, tomberoit aisement entre nos 
mains. Peutetre pourrions nous nous rendre maitre des quellques places, comme 
Temeswar, Varadin, ou Segedin63, ses places ayant des foibles garnison et gardées 
negligemment.

Peutetre que la Cour de France regarderoit ce projet comme eloigne à pouvoir 
mettre un prince de sa maison sur le tronne de Hongrie, à cause qu’il n’y à n’y prince n’y 
princesse née de la Dauphine d’aujourd’huit qui donne le droit sur ce Royaume par un 
libre election, Sa M: T: Chretienne jugera mieux que nous de la convenance, nous 
remettons tout nos volontés au pied de ce grand Monarque qui à toujours protégée 
nôtre nation opprimé sous le jugue des Allemans.

62  A vladika görögkeleti szerb püspököt jelent. Szabó András Péter szíves közlése.
63  Temesvár, Nagyvárad és Szeged erődítményeiről van szó.
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Le Roy de Pologne Electeur de Saxe à plusieurs princes, ils sortent tout de la tige de 
la Maison d’Autriche, cette Majesté est alliée au Roy de France par le meme sens il est 
apporté de la Hongrie pour y faire tout ce que Leurs Majestés jugerons convenable pour 
leurs propres interests et pour rendre l’encienne lustre a une nation qui leurs sera fidelle 
par l’obligation et reconnoissance de les avoir tirés de l’esclavage et delivré de la tiranny 
des Allemans.

Je mande tout se cy, au le comte de Berchinÿ par Mr. de Totte brigadier des armées 
de S. M. T. Chrétienne comme un veritable amy et parant et comme fidell compatriote 
pour le bien de nôtre natione, Si nous avons le bonheur de la puissante protection de S. 
M. T. Ch: et que vous veniez dans ce pays cy, il me reste encore quellque chose à vous 
dire compter sur mon amitie et que je vous donneray tout mes amys. ayant 72 ans passée 
il ne me reste plus des forces de bras, si vous est chargé de ce fardeau, je seray sincer dans 
mes amis, si vous en avez besoin en attandant la resolution de vôtre cour, Cor Regum in 
manu Dei, sur ce projet je trouve le sejour de Mr. Totte necessaire auprez de Mr. 
l’Ambassadeur de France.

Je luy ay promis d’envoyer en Hongrie un emissaire pour avoir des nouvelles de ce 
pays la, dicy à ce tems la la resolution pourra venir aussy.

Il me reste à vous faire observer dans la proposition que vous faire à votre Cour que 
quoy que les Allements soyent embarassez à la guerre contre la France, ils appuient la 
tranquilité de la Hongrie sur la Russie, les quelles ne manqueront pas d’aller à leurs 
secours sur le moindre soulevement des Hongrois, si la Pologne ne leurs dispute le 
passage, c’est ce que le Roy de Pologne avec la Republique pouroit faire aisément, 
d’ailleurs il y à un traité de garanty de la part des Turcs que les Moscovites n’ironts point 
en Pologne, il est dont absolument necessaire que les Turcs soyent bien intentioné pour 
faire reussir nôtre projet. 

Les princes de Valachÿe et de Moldavie pourroient nous favoriser 3 ou 4 mil homme 
pour entrer avec en Transilvanie et recueillir cette nation, mais il ne fairons rien sans le 
consentement de la Porte.
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6.
Des Alleurs gróf beszámolója Tóth András rodostói utazásáról  

a királyi udvar számára 

 (h. n., 23 janvier 1748)

CADN, Constantinople série A
Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf Tóth András beszámolóját – néhány észrevételével együtt – továbbítja a 
királyi udvar számára. A szöveg gyakorlatilag megismétli az előző forrás tartalmát. 

Envoyé a la Cour le 23 janvier 1748

Compte que M. de Totte a rendu à M. l’Ambassadeur des conversations qu’il a eû a 
Rodostot avec le comte Czaky hongrois, chef de ceux de cette nation, retirés en Turquie 
et pensionaire du Grand Seigneur

Mr. le comte Czaky ayant demandé dans une conversation particuliere a M. de Totte 
des nouvelles  dans la chambre de Mr. le comte de Berchinÿ M. de Totte luy dit que ce 
seigneur navoit que des sujets d’etre content du bon traittement qu’on luy faisoit en 
France, des honneurs et des graces qu’il recevoit de Sa Majesté, mais que malgré tous les 
agreements et les honneurs il ne pouvoit oublier sa patrie, et que son unique desir seroit 
d’employer le peu de talent qu’il a acquis dans le metier de la guerre pour le service et le 
bien de sa nation, qu’il auroit besoin pour cela d’avoir quelque connoissance des affaires 
d’Hongrie, des amis sur les quels on pourroit compter affin de pouvoir travailler 
efficacement pour la cause commune qu’il n’y avoit que luy seul comte Czaky en qui il 
avoit une entiere confiance, en etat de luy donner quelques eclaircissements, et de qui il 
peut recevoir des avis salutaires sur les moyens dont on pourroit se servir, que son sejour 
en France ou il est depuis trente ans l’avoit mis hors de portée par l’eloignement 
d’entretenir une correspondance avec ses compatriotes qu’il n’avoit pû s’ouvrir par 
lettres à luy à cause du danger qu’il y a de traiter d’aussy loin des affaires aussy delicates 
par des ecrits qui pouroient compromettre les biens intentionés qui restent en Hongrie.

Le comte Czaky apres avoir un peu reflechy, dit a M. de Totte que puisque M. de 
Berchiny pensoit encore a sa patrie, et a luy etant son serviteur et son amy il ne 
balanceroit pas de souvrir avec confiance a luy. M. de Totte persuadé qu’il n’en feroit 
qu’un bon usage, qu’il pouvoit mander de sa part a M. de Berchiny qu’ils ne manquoient 
pas encor d’amis dans la Patrie avec les quels il etoit en correspondance et notament 
NN. qui sont sur les frontieres tous bien intentionnés et qu’a l’egard du peuple il seroit 
tres aisé de les faire soulever quand on voudroit; mais ajouta-t-il a quoy nous menera 
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une pareille alerte qui l’instant d’après fera calmée, si nous ne sommes soutenus et 
appuyés essentiellement par quelque puissance.

Depuis que les Allemands se sont rendus maitres de la Hongrie nous avons vû 
continu-t-il trois Princes de Transilvanie tous gens de merite mais sans force et sans 
appuy qui ont echoué, Apafi a ete conduit a Vienne, Tököly s’est refugié a Constantinople, 
et Rakoczy a Paris ; la nation voyant que de pareilles guerres civiles luy sont plus funestes 
que profitables, ne pouvant resister ny se soutenir par ses propres forces s’est rendue a la 
Maison d’Autriche a perpetüité, se reservant pourtant la libre election dans la dite 
maison comme il a êté pratiqué du tems de notre Saint Roy Etienne, dont la race a joui 
du throne tant qu’il y a eû une seule fille, il a meme passé aux enfans de cette Princesse 
la Reyne d’Hongrie (ainsy appellée) a juré a son avenement au throne tous les articles 
des anciens droits de ce Royaume, excepté un seul qui ne regarde pas la libre election, 
ainsy nous devons jouir du droit de la libre election, a la verité dans la Maison d’Autriche, 
mais comme cette maison (graces a la providence) a êté fertille en Princesses dont 
plusieurs ont ete données a des tetes couronnées. 

Nous pourrions avoir recours a Monsieur le Dauphin qui par son mariage avec une 
Princesse de Saxe peut être un des candidats des Roys d’Hongrie avec autant de droit 
que le fils de la Reine d’Hongrie d’aujourd’huy, d’autant plus que depuis 7. a 8. ans la 
Pragmatique Sanction64 a êté bien negligée pour ne point dire oubliée et a laquelle la 
reyne d’Hongrie a derogé en bien d’occasion. Qu’il plaise a cet heritier presomptif de la 
France d’engager le grand Monarque son pere de nous prendre sous sa protection et 
nous procurer la libre election dans la famille de la Maison d’Autriche pour ne pas 
contrevenir a la promesse et a l’engagement que les Hongrois ont êté obligés d’accepter, 
sic volo, si jubeo. 

Si la nation hongroise etoit assez heureuse que d’obtenir une pareille grace, il faudroit 
ne point perdre du tems pour prevenir le couronnement du fils de Maria Theresia dont 
on parle deja ; cette Princesse ne manquera pas de presser les Hongrois d’une assemblée 
generale pour faire elire son fils  ; les moyens les plus seurs pour la retarder et la faire 
manquer seroit je crois que la France donnat des ordres a son Ambassadeur a la Porte de 
disposer les Turcs qui asseurement ne cherchent point l’agrandissement de la Maison 
d’Autriche, de nous laisser faire, de fermer les yeux comme ils ont fait du tems de la 
revolution du Prince Rakoczy et nous trouverions asséz d’Arnautes et d’aures nations 
voisines de la Hongrie pour reveiller les Hongrois, empecher l’assemblée et le 
couronnement.

Hekim Aly Pacha qui a êté deux fois Grand Vizir commande dans ce pays la, il est 
tres bien intentionné pour les Hongrois je suis seur qu’il nous favorisera et nous donnera 
autant de troupes sous main que la France voudra, pourvû que la Porte veuille fermer les 
yeux  ; avec ces troupes nous pourrions soulever les Hongrois tres mecontents des 
subsides continuels qu’ils sont obligés de fournir pour une guerre qui ne les regarde 
qu’indirectement ou point du tout, on pourroit se rendre maitres de touts les commitats 

64  A Habsburgok leányági örökösödését biztosító Pragmatica sanctióról van szó.
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qui sont en deça du Danube pour aller plus avant dans la Hongrie, en attendant de 
pouvoir passer le Danube pour aller a Presbourg lieu ordinaire des diettes et des 
couronnements.

Si Monsieur Dauphin vouloit ecouter favorablement nos prieres il luy seroit aisé 
d’engager son auguste pere d’envoyer le comte de Berchiny avec quelques bon officiers 
françois dans ce pays cy, et pour que cela ne fit point de bruit ils pourroient passer en 
droiture dans le pays des Arnautes  ; ce pays etant voisin de la Croatie, je crois qu’il 
trouveroit une grand ressource dans la famille de Mr. de … avec les quels il a fait 
connoissance a Paris  ; ces seigneurs sont puissament riches, tres accredités dans la 
Croatie, peu favorisés par la Maison d’Autriche ne possedant aucune charge considerable 
dans le Royaume.

Il seroit aussy tres essentiel de gagner les Rassiens ou Illiriens les peuples demeurant 
partie en Hongrie et avoient autrefois un Roy ; aujourd’huy ils sont gouvernés par un 
Wladika, il ne seroit pas impossible de le gagner par des grandes promesses, et moyenant 
cela les frontieres d’Hongrie ou ils demeurent tomberoient entre nos mains, peut être 
meme pourrions nous nous rendre maitres de quelques places comme Temeswar, 
Varadin ou Seguedin. Ces places ayant de foibles garnisons et etant fort peu sur leur 
gardes.

Comme il n’y a encore n’y Prince ni Princesse née de la Dauphine d’aujourd’huy qui 
donne le droit sur ce Royaume par une libre election, la France regardera peut être ce 
projet comme eloignée. Sa Majesté jugera mieux que nous de l’usage qu’on en peut faire, 
remettant entierement toutes nos volontés aux pieds de ce grand Monarque qui a 
toujours protegé notre nation opprimée sous le joug des Allemans. 

Le Roy de Pologne Electeur de Saxe a plusieurs Princes, ils sortent de la tige de la 
Maison d’Autriche. Ce Prince est allié au Roy de France par le meme sang, il est a portée 
de la Hongrie pour y faire tout ce que leurs Majestés trouveront convenable pour leur 
propre interet, pour rendre l’ancien lustre a une nation qui leur sera eternellement 
devouée par la reconnoissance quelle conservera de l’avoir tirée de l’esclavage et delivrée 
de la tyrannie des Allemands. 

Je mande tout cecy par M. de Totte a M. le comte de Berchiny comme a un veritable 
amy et parent et comme a un fidelle et bon compatriote. Si nous sommes assés heureux 
d’obtenir la puissante protection de Sa Majesté Tres Chretienne et que le dit comte de 
Berchiny vienne dans ce pays il me reste encore bien de choses a luy dire, il peut compter 
sur mon amitié et que je luy donneray tous mes amis a defaut de mes bras que je ne puis 
luy offrir ayant 72. ans. En attendant la resolution de la Cour de France cor regum in 
manu dei sur ce projet ; il sera cependant necessaire que M. de Totte reste aupres de M. 
l’Ambassadeur.

J’ay promis a M. de Totte d’envoyer en Hongrie un emissaire pour avoir des nouvelles 
de ce pays la, d’icy a ce tems on pourra s’avoir ce que Sa Majesté Tres Chretienne pense 
sur ce projet.

Il est bon de faire observer que quoyque les Allemands soient embarassés, ayant la 
guerre contre la France ils semblent ne rien craindre du côté de la Hongrie, persuadés 
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qu’un moindre soulevement les Russes viendroient a leurs secours, si la Pologne ne leur 
accordoit le passage, mais le Roy et la Republique peuvent fort aisement rompre leurs 
mesures de ce côté la ; d’ailleurs elle a un traitté de garantie avec les Turcs par lequel il 
est dit que les Moscovites ne pourront entrer en Pologne, d’ou il est aisé de conclure 
qu’il est indispensable de gagner les Turcs pour faire reussir le dit projet.

Les Princes de Valachie et de Moldavie65 pourroient fournir 3 ou 4 mille hommes 
pour entrer en Transilvanie et faire soulever cette nation, mais ils ne feront rien sans le 
consentement de la Porte.

7.
Des Alleurs gróf levele Montmartelhez 

(Konstantinápoly, 1748. január 23.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf ebben a levelében pénzügyi beszámolót küld Montmartelnek, a megérke-
zése utáni két hónap költségeiről, amelyek mintegy 27 000 livres összeget jelentenek, ezt 
saját pénzéből előlegezte meg. Kéri az összeg megtérítését.

a Constantinople le 23. janvier 1748

J’envoye M. par ce meme ordinaire a la Cour deux cayers des fraix extraordinaires que 
j’ay faits sur le compte du Roy depuis mon arrivée dans ce pays cy. L’un de 3286 piastres 
60 aspres et le second de 1438 piastres ce qui fait en tout la somme de quatre mille sept 
cens vingt quatre piastres soixante aspres et un troisieme a M. D’Argenson ministre de 
la guerre de cinq mille quatre cens livres que vous fera payer a la premiere demande que 
vous luy en feres faire; vous sentés Monsieur, connoissant l’etat de mes affaires que je 
n’ay pû faire toutes les avances sans avoir recours aux neg(ociant)s d’icy, comme ces Mrs. 
ont journellement besoin de leurs fonds soit icy soit en France, et que d’ailleurs ils ne 
pretent qu’a un gros interêt suivant le cours de ce pays cy qui est a dix et 12 pour cent, il 
m’est essentiel de me liberer le plutôt possible; c’est pourquoy comptant toujours sur 
votre amitié je ne hesiteray point a donner des assignations sur vous (a l’ordre de Mrs. 
Gouffre et Gautier) pour la somme de 27 mille livres qui est a peu pres celle que peuvent 
montrer les differents etats que j’ay l’honneur de vous envoyer y compris la bonification 
que le Roy fait aux ambassadeurs qui viennent dans ce pays cy.

65  Ebben az időszakban a Moldvai Fejedelemség élén II. Ghika György fejedelem állt, Havasalföldön pedig 
III. Mavrocordato Konstantin fejedelem uralkodott.
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Etat des differentes sommes dûes a M. le comte Desalleurs par la cour
pour le cayer de fraix extraordinaires cy 3 286 60
depenses secretes 1 438 
par M. d’Argenson 1 933  
 6 657 60
Bonification de la cour a 50 pour
100 sur les 4724. 60 cy 2 362 30 
Piastres 9 019 90 
 27 057 5 
 27 059 livres 5 sols

8.
Des Alleurs gróf levele Montmartelhez 

(Konstantinápoly, 1748. február 28.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf ebben a levelében ismételten kéri az eddigi költségeinek – mintegy 
30 000 livres értékben – a megtérítését.

M. de Montmartel  a Constantinople le 28 fevrier 1748

J’ay eû l’honneur de vous prevenir Monsieur par ma lettre du 23. du mois dernier que je 
me prevaudrois sur vous de la somme de trente mille livres en faveur de Mrs. Gouffre et 
Gautier je l’enverray delivré aujourd’huy l’assignation que j’ay fait double payable au 
quinze du mois de may prochain ne doutant point que les avances que j’ay faites pour la 
cour et (nos appointements) dont je vous prie de solliciter les ordonnances ne vous 
soient rentrées avant ce tems, et suposé que le payement en fut retardé, je vous seray 
toujours bien obligé de faire honneur a l’assignation de mon billet lors de son echeance, 
j’attends de vous cette nouvelle marque de votre amitié et vous prie d’être persuadé de 
ma reconnoissance et de l’inviolable attachement avec lequel etc…
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9.
D’Argenson gróf levele Des Alleurs grófhoz

(Versailles, 1748. április 16.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti dekódolt levél)

D’Argenson gróf hadügyminiszter a levelében örömét fejezi ki, hogy Des Alleurs gróf szeren-
csésen megérkezett Konstantinápolyba, ahol annak idején az apja is szolgált. Szintén örül 
annak is, hogy Tóth András hasznosan kamatoztatja tehetségét a nagykövet szolgálatában. 
Ami a magyarországi helyzetet illeti, D’Argenson gróf nem gondolja, hogy az ottani mozgal-
mak túl sok hasznot hozhatnak a francia külpolitikának. Ugyanakkor javasolja, hogy Tóth 
András visszatértekor hozzon magával néhány előkelő családból származó magyar fiatalem-
bert, akiket a francia királyi szolgálatban fel lehetne készíteni egy későbbi magyarországi kül-
detésre. Azt gondolja, ha a francia külpolitika nagyobb hangsúlyt fektetett volna a magyar 
ellenzéki szellemű nemességgel való kapcsolataira, akkor Mária Terézia nem talált volna 
olyan hűséges támogatókra bennük. A Párizsban élő Rákóczi Györgyöt nem tartja alkalmas-
nak arra, hogy a magyar függetlenségi mozgalom vezéralakja lehessen. Beszámolt arról is, 
hogy Bercsényi László kérésére Nándory nevű tisztjét is elküldte Tóth András mellé segítségül, 
de a nagykövetre bízza annak alkalmazását.

a Versailles le 16. avril 1748
Receu le 2. juillet 1748
voye de Venise

Je reponds, Monsieur, pour la premiére fois aux Lettres que vous m’avez fait l’honneur 
de m’écrire depuis vôtre arrivée à Constantinople en datte des 3. 8bre 13. novembre de 
l’année derniére et du 23. janvier de celle cy. J’ay apris avec grand plaisir que vôtre voyage 
s’etoit passé heureusement et par la connoissance que j’ay du commencement de vos 
negociations depuis que vous êtes à la Porte je vous vois disposé à suivre les traces de Mr. 
votre pere et les instructions que vous avez reçües de luy. Presqu’en naissant vous aurés si 
vous reussissés un merite de plus, en ce que vous ne trouvés pas dans la Cour ou vous estés 
des dispositions aussy favorables que celles qui y regnoient de son temps; mais c’est un objet 
sur laquel je ne dois pas m’arrester avec vous, et je dois me renfermer uniquement dans ce 
qui regard Mr. de Totte que je ne me repens pas de vous avoir donné puisqu’il vous sert 
utilement dans les affaires auxquelles vous l’employés. Car pour ce qui est de celles que 
j’avois en veüe, lorsque je l’ay fais partir, je ne vois pas qu’on puisse en tirer un grand fruit. 
A vous parler vraiment les Hongrois de Turquie me paroissent avoir beaucoup d’analogie 
avec nos Jacobites de France, avec cette difference que l’entrée de la Hongrie etant accessible 
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du costé de la Turquie. Le germe de mecontentement qui subsiste parmy les Hongrois peut 
fructifier toutes les fois que la Porte voudra les aider par des effets declarés. Il me semble que 
nous sommes encore bien eloignés de ce terme ; mais comme les principaux qui gouvernent 
actuellement la Porte Ottomane peuvent changer il est bon d’entretenir parmy les mecontens 
de Hongrie l’esperance de secoüer un jour la domination allemande et de connoitre s’il y a 
encore des gens considerables parmy eux qui puissent y concourir effectivement. Voila, je 
crois tout ce que nous pouvons attendre a presens de la recherche que Mr. de Totte a faitte en 
renouvellant connoissance avec ses anciens amis, et ceux de Mr. Berchiny; car pour ce qui est 
du projet de M. de Chaqui je ne croye pas que Mr. de Puyzieulx vous mande qu’il ait fait 
beaucoup d’impression sur l’esprit du Roy. Je ne vois donc rien dans les circonstances 
presentes qui puisse retenir Mr. de Totte a Constantinople que l’utilité dont il peut vous y 
être pour les autres affaires auxquelles vous l’employés. Je croirois seulement que quand vous 
le renvoyerés il pourroit amener avec luy trois ou quatre officiers choisis, et qui fussent alliés 
à des familles considérées de Hongrie, auxquels je procurerois de l’employ a leur arrivée en 
France, et que je pourrois vous renvoyer comme des gens surs lorsque vous seriés a portée d’en 
faire usage.

En un mot je crois que l’on ne doit jamais perdre de veüe l’idée d’entretenir une 
relation suivie avec les mecontens d’Hongrie, et peut être que si l’on avoit pensé de 
même dans les tems tranquilles, on trouveroit plus de ressource aujourd’huy dans ce 
pays ou la Reine de Hongrie n’est devenüe si puissante que parce que la Nation hongroise 
s’est regardée comme totalement abandonnée de secours etrangers.

Je ne crois pas que dans ces circonstances vous pensiés de faire aucun usage du 
dernier rejetton des Ragotzi que nous avons icy dont vous connoissez le peu de merite 
et de talents.

Mr. de Berchiny a voulu absolument envoyer auprès de Mr. de Totte un officier de 
son regiment nommé M. Nandory66 dont il vante beaucoup la hardiesse et l’intelligence. 
Je n’ay pas cru devoir m’y oposer. C’est un homme que vous garderés ou que vous 
renvoyerés selon que vous jugerés à propos. Je remettray à Mr. de Montmartel les fonds 
necessaires pour le remboursement des avances que vous avez fattés à Mr. de Totte. 

Comptez toujours je vous suplie sur la continüation de mon amitié et soyez persuadé 
que je merite la vôtre par les sentimens inviolables avec lesquels j’ay l’honneur d’etre 
Monsieur vôtre très humble et très obeissant serviteur.

M. D’Argenson

66  Nándory János (1714 k.–1760 u.), lásd fentebb.
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10.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. április 22.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf megköszöni a hadügyminiszternek az elismerését, és reméli, hogy sikeresen 
szolgálhatja a gróf terveit. Sajnálja, hogy nem sikerült megakadályoznia az oroszok had-
műveleteit, és reméli, hogy még lesz alkalma felhasználni ellenük portai kapcsolatait. 
Ugyanakkor arra is rámutat, hogy a portai viszonyok nem kedveznek a francia érdekeknek, 
ezért inkább várakozó álláspontra helyezkedik, és felkészül az esetleges változásokra. 
A had ügyminiszter figyelmébe ajánlja Tóth András érdemeit és kéri, támogassa kérését, 
hogy fiát kinevezze egy huszárkompánia élére. 

a Constantinople le 22 avril 1748
M. le comte d’Argenson
voye de Venise

Monsieur

Recevés je vous supplie mes tres humbles remerciements du souvenir obligeant pour 
moy, qui est a la fin de la lettre que vous ecrivés a Mr de Totte; vos bontés me sont 
connues depuis longtemp, la continuation est lunique chose qui puisse me flatter; je me 
trouvois heureux de pouvoir par des preuves assés essentielles vous convaincre de 
latachement le plus solide et le plus sincere. 

Je me borne par atention pour vos grandes ocupations a vous souhaiter avec 
laugmentation de vos ennemis les memes succes, jespere que les Russes ne serviront qua 
augmenter votre gloire.

Il na pas tenu a moy de les empecher de marcher, et je ne renonce pas encor a 
l’esperance de leur doner quelque inquietude, mais, jay trouvé icy de facheuses 
circonstances (d’un ministere qui vient de renouveller les traités ingrat d’une mediation 
qui auroit due nous preserver une amitié plus solide, un grand seigneur uniquement 
occupé d’estre sur un throne quil ait toujours peur de quiter faute de posterité; un 
ministere ingrat et qui a oublié une mediation qui auroit due nous procurer une amitié 
plus solide jusqu’a devoir nous refuser sa mediation, sur de sa tranquilité resolu de la 
consacrer.

Toutes ces raisons m’ont empeché de le rater sur ce dont vous mavés chargé dans la 
crainte qu’ils n’avertissent nos ennemis plutot que de nous preter la main. Je me suis 
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donc borné a prendre les eclaircissemens qui en cas que la situation de cet Empire et les 
circonstances changent puissent vous etre util, et jay fait un usage de Mr de Totte qui n 
a pas eté inutile au service du Roy, et ma été tres necessaire pour conserver le secret qui 
metoit recomandé avec vos soins.

Mr de Totte me prie de vous recommander son fils67 pour la compagnie. Les 
bonnes qualités du pere son zele pour le service du Roy, son attachement es sa recones-
sance pour vous, vos bontés pour moy me font esperer que vous ne desapprouverés pas 
ma sollicitation.
J’ay l’honneur d’être…

11.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. július 14.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf kifejti a véleményét arról a nézetről, amely szerint a francia külpolitika 
VI. Károly halála után elszalasztotta a magyarok szabad királyválasztási jogát felkarolni. 
Szerinte nem biztos, hogy ennek minden szempontból kedvező hatásai lettek volna. A török 
földre menekült magyarokról szólva nem tartja jelentősnek a befolyásukat, csak Csáky Mihály 
grófot tekinti alkalmasnak, hogy magyarországi kapcsolatait kihasználva információkat 
gyűjtsön, és esetleg néhány neves magyar ifjút francia szolgálatba csábítson. Véleménye szerint 
az oszmán kormányzattal együttműködve a francia diplomácia a magyarországi helyzet le-
hetőségeit jobban ki tudná használni. Tóth András szolgálataira a továbbiakban is szeretne 
támaszkodni és felhasználná a magyarországi kapcsolatok kiépítésére. Rákóczi Györgyöt 
nem tartja alkalmasnak arra, hogy egy magyar felkelés vezetője legyen. Csáky Mihály gróf 
francia trónörökösre vonatkozó terveit nem kommentálta. Beszámol még Nándori megérke-
zéséről, akiről jó benyomásai voltak.

a Constantinople le 14. juillet 1748 Mr. D’Argenson
voye de Venise

M. 
Jay reçu la lettre que vous m’avés fait lhoneur de mescrire du 16 avril, en reponse aux 
mienes. Depuis mon arrivée a Constantinople on a manqué une circonstance qui ne se 
representera peutetre de longtemp, si a la mort de lempereur Charles Wi68 lon eut offert 

67  Itt valószínűleg Tóth András első fiáról, Andréról van szó. 
68  VI. Károly (1685–1740) német-római császár.
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aux hongrois la libre election de ce Royaume quon verroit meme avec plaisir tomber 
entre les mains dun seigneur hongrois quon eut apuyé cet offre de quelque argent. Je 
crois quau lieu des secours utils quelle a retiré de ce Royaume qui ne les a doné que 
parcequils en ont oublié et meprisée cette promesse nauroit trouvé qu’une augmentation 
dembarras qui auroit abregé bien des astuces, mais en partant du point ou on est vous 
avés raison Monsieur de faire peu de fond sur les Hongrois de Turquie, presentement ils 
ne sont pas nombreux, payé par les Turcs, et entierement dependants de la Porte. Le 
Comte Schaqui est le seul personnage qui signifie quelque chose, mais il est si agé, et si 
indiferent pour les choses de ce monde que le seul parti qu’il y ait a tirer de luy ce sont 
quelques conoissance du passé, des moyens d’entretenir des correspondances en 
Hongrie, de conoitre ceux qui peuvent encor desirer leur liberté pour s’en servir dans 
locasion. Enfin a tirer par son canal des gens de nom sans fortune a la verité mais dont 
les alliances et les talents quils pouront acquerir en France puissent etre de quelquutilité 
par la suite.

Lintelligence avec les Turcs sera toujours indispensable, et quand la Porte voudra 
sen meler et y repandre de l’argent dans ce royaume ce quelle fait asses volontiers mais 
dans le besoin seulement elle pourra facilement remuer ce Royaume qui est une 
pepinière de rebelles, auxquels la reine d’Hongrie ne poura tenir les privileges quelle a 
acordé. La paix quelle vient de conclure avec la France luy faira sentir dans peu de la 
necessité de faire la guere ou la difficulté de contenir ces troupes auxquelles elle a mis les 
armes a la main sentir la difficulté de les contenir.

Je compte renvoyer Mr de Totte aussitot que Mr le marquis de Puisieux maura doné 
ordre de faire part a cette cour de la paix de la France. Je compte quil m’instruira en 
meme temp des volontés du Roy. Je soupçone que puisque S. M. a eu lopinion de 
diminuer linfluence de la Russie, les circonstances qui sont arrivés depuis mon depart 
que vous savés mieux que moy nauront pas detruit une idée si juste, qui ne doit pas 
safoiblir lorsquon voit que le sisteme decidé de cet Empire est de nuire dans toutes les 
ocasions a la France, de concert avec ses ennemis; nous navons heureusement pas un 
besoin personel des Turcs daujourduy. La paix que la France vient de conclure leur faira 
peutetre ouvrir les yeux sur leur propres interest. Si par cet evenement et pour remedier 
a leur troubles interieures. Leur sisteme pacifique et indiferent se trouve derangé et 
quon puisse en profiter et quen consequence de mes ordres, Mr de Totte ne soit 
necessaire je le garderay avec votre permission, sinon je le renvoyeray, suivant en son 
absence avec le comte Chaqui votre idée sur les trois hongrois que vous souhaité datirer 
au service de France.

Je ne connois que trop le peu de valeur du prince R. et jen suis faché. L’habitude des 
Hongrois a se rassembler sous les etendards de cette maison etoit une chose avantageuse 
et l’embaras de se choisir un chef de rebelles chacun pretendant avoir ce quil faut pour 
letre ne sera pas une petite difficulté. 

Quand au projet du comte Schaqui sur Monsieur le Dauphin je vous lay raporté, 
mais sans y joindre aucune reflexion qui puisse vous faire penser que je lay regardé 
comme solide en aucune façon. 
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Je vous ay rendu compte de larrivée du Sieur Menaidouri (sic !), que je garderay si le 
comte Schaqui le croit necessaire et assés intelligent pour avoir sans cela quelques 
officiers hongrois sinon je le renvoyeray avec Mr de Totte qui ne partira pas dicy sans 
revoir ses compatriotes afin den tirer tout lequel pourra en vous en rendre a son retour 
un compte plus detaillé au reste je ne puis me dispenser de vous renouveller les eloges de 
l’intelligence et de la discretion de Mr de Totte. Cest un zelé serviteur du Roy vous ne 
devés pas vous repentir de l’avoir envoyé par l’utilité dont il ma eté dans plusieurs 
ocasions, et par linquietude quil a doné au ministre de la Reine d’Hongrie et a celuy de 
Russie, inquietude dautant plus grande que nayant pu rien entamé par prudence, nont 
rien penetré ce qui na fait quaugmenter leur soupcons;
Jay

12.
D’Argenson gróf levele Des Alleurs grófhoz

(Versailles, 1748. július 29.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti dekódolt levél)

A levélben D’Argenson gróf ismerteti, hogy az osztrák örökösödési háborút lezáró békefolya-
mat megváltoztatta az európai viszonyokat és Tóth András küldetésének céljait. Ugyanakkor 
felhívta a nagykövet figyelmét arra is, hogy a békeidőszak kedvez igazán a magyarországi 
francia tervek előkészítésének, hiszen ekkor lehet kapcsolatokat építeni és információkat 
gyűjteni az ország helyzetéről. Ezért továbbra is arra buzdítja, hogy Tóth András folytassa 
kapcsolatépítő munkáját, és folyamatosan tájékoztasson a magyarországi helyzetről. 

a Versailles le 29. juillet 1748

J’ay reçu, Monsieur, la lettre que vous m’aviez fait l’honneur de m’ecrire le 22. du mois 
dernier. Quoy que depuis la signature des preliminaires69 ait aporté un changement total à 
la face des affaires de l’Europe l’objet pour lequel vous avec emmené avec vous Mr. de Totte 
n’exige pas une attention suivie de votre part c’est principalement pendant la paix que l’on 
peut se former en Hongrie des relations et connoitre à fonds les dispositions interieurs du 
pays, dont on pourroit faire usage si les conjonctures nous mettoient dans le cas d’y avoir 
recours et après l’epreuve que nous venons de faire qu’il est trop tard de penser à ces sortes de 

69   Az osztrák örökösödési háborút lezáró béke előszerződését 1748. április 30-án írták alá.
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ressources quand la guerre est declarée nous ne pouvons mieux faire que de profiter d’un 
tems de confiance et de travailler pour jetter les fondemens d’une intelligence qui deviendroit 
utile si l’interest de la France exigeoit de susciter à la Cour de Vienne des affaires en Hongrie 
capables d’affoiblir ses forces ou de les empecher de les reunir contre nous. Je vous prie 
Monsieur de continuer à vous procurer par le moyen de Mr. de Totte touttes les connoissances 
et les scuretés qu’on peut acquerir relativement à cet objet et de me faire part de la suitte et 
du progrès des mesures que vous prendrés en consequence.

J’ay l’honneur d’estre tres parfaitement, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant 
serviteur,

D’Argenson

13.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. augusztus 5.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf beszámol a hadügyminiszternek arról, hogy még egy ideig szüksége volna 
Tóth András diplomáciai szolgálataira, akit hamarosan a krími tatár kán udvarába kíván 
küldeni. Kéri a miniszter hozzájárulását, és megígéri, hogy beszámol a magyar tiszt tevé-
kenységéről. 

M. le comte d’Argenson  a Constantinople le 5. aoust 1748

Monsieur D’Argenson

J’ay eu lhoneur de vous prevenir que sous votre bon plaisir le retour de Mr de Totte 
dependeroit des nouvelles que Mr le marquis de Puizieulx70 me doneroit de la paix et 
des ordres que je recevrois en consequence ils sont arrivés, et il ma parut parcequil ma 
mandé que je pourois et peutetre bientot avoir besoin de Mr de Totte et lemployer 
utilement pour le service du Roy aupres du kan des Tartares, je me flatte que vous 
daignerés doner votre aprobation au parti que j’ay pris de le garder icy quelque temp et 
j’espere malgré cela quil pourra etre de retour en France a la fin de l’année ce que je luy 
destine ne seras pas de longue haleine; mais une comission passagere dont par ses 
talents, et ses conoissances il saquitera mieux que personne. Je ne manqueray pas de 

70  Louis Philogène Brûlart de Sillery, Puysieulx márkija (1702–1770), 1747 és 1751 között francia külügy-
miniszter.
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vous rendre compte de ce qui se faira la dessus je vous suplie de me continuer toujours 
vos bontés es d’etre convaincu du du sincere respecteux et inviolable attachement avec 
lequel se seray toute ma vie

Monsieur

Lettre a 

14.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. szeptember 30.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf biztosítja arról a hadügyminisztert, hogy Tóth Andrást a külügyminiszter 
kérésére tartotta a konstantinápolyi követség szolgálatában, hogy a krími tatár kán udva-
rába küldjék, vagy vissza Franciaországba. Megígérte, hogy Tottot mindkét esetben vissza-
küldi Rodostóba, hogy a Csáky gróffal közös tervekről tárgyaljon.

M. Le Comte Dargenson  a Constantinople le 30 7bre 1748
par le capitaine Templier

Jay reçu la lettre que vous m’avés fait lhoneur de mecrire du 29 juin, la mienne du cinq 
aoust vous aura informé des raisons qui sous votre bon plaisir me faisoient garder icy 
Monsieur de Totte en consequence des ordres que jay reçus de Mr le marquis de 
Puizieulx de voir sil y avoit moyen par le Kan des Tartares de donner quelques 
inquietudes a la Russie quelle ne merite que trop par son ambition, avec ses voisins en 
son empressement a se meler avec les ennemis de la France, je natend pour le faire partir 
pour la Crimée ou a le renvoyer en France, que les nouvelles du nouveau consul que j’ay 
envoyé pres du Kan des Tartares, les dispositions qu’il trouvera dans ce prince doivent 
me determiner, elles devroient deja etre venues, mais cela retarde quelque fois beaucoup.

De quelque façon que les choses tournent pour le retour de Mr de Totte il nira pas 
en France sans revoir les Hongrois de Rodosto sans prendre les eclaircissements 
necessaires autant quil pourra et sans scavoir si Mr de Schaqui a reussi, a engager avec 
adresse quelques Hongrois de nom pour entrer au service de France. Ne pouvant encor 
avoir lhoneur de vous mander rien de positif sur ces deux objets cette lettre nest que 
pour vous procurer mon exactitude et vous renouveller les assurance avec lesquelles…
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15.
Des Alleurs gróf levele d’Argenson grófhoz 

(Konstantinápoly, 1748. október 31.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf beszámol a hadügyminiszternek arról, hogy Tóth András krími utazására 
azért nem került végül sor, mert a tatár kán a következő év elején Konstantinápolyba érke-
zik. Ennek következtében úgy döntött, hogy Tóthot visszaküldi Franciaországba. A tengeri 
utazásnak az évszak nem kedvezett, ezért a szárazföldi utat választották. Tóth decem-
ber 28-án utazott el, és először Rodostóba ment, hogy Csáky Mihály grófnál tájékozódjon a 
magyarországi viszonyokról. A leveléhez mellékeli Tóth küldetési költségeinek elszámolását. 

a Constantinople le 31. 8bre 1748  M. Le Comte Dargenson
par Vienne
de par le capitaine Barrane

Les raisons qui m’avoient engagé de retenir encore quelque tems M. de Totte pour 
lenvoyer en Crimée ainsy que j’ay eu l’honneur de vous en faire part par plusieurs de mes 
lettres et particulierement par celle du 30. 7bre. passé.

Le voyage que je comptois faire faire a M. de Totte en Crimée ainsy que j’ay eû 
l’honneur de vous le marquer par plusieurs de mes lettres et particulierement par celle 
du 30. 7bre. et pour lequel je l’avois retenu encore quelque tems aupres de moy ne devant 
avoir plus lieu parceque le Kan suivant les lettres du consul que nous avons auprés de ce 
Prince doit venir icy au commencement de l’année. Je me suis determiné le faire repasser 
en France mais n’y ayant point de batiment qui fut sur son de depart, d’ailleurs la saison 
n’êtant pas des plus favorables pour la navigation je luy ay fait prendre comme il le 
desiroit luy meme la même route par laquelle je suis venu, il partit dicy lundy dernier 28. 
pour se rendre a Rodostot s’aboucher avec le comte Chaky et prendre de luy toutes les 
connoissances qu’il pourra en tirer tant sur ce qui se passe en Hongrie dont le comte 
Chaky est assés instruit, que pour savoir de luy quels sont les seigneurs sur les quels on 
pourroit compter et aux quels on pourroit sadresser pour avoir dans ce voye meme une 
correspondance utile que l’engager a partir quelques ceus des seigneurs hongrois des 
plus en credit de ce pays la d’entrer au service de Sa Majesté. L’amitié du comte de Chaky 
pour M. de Totte et la couronne me font esperer qu’il ne luy cachera et je ne doute point 
connoissant le zele et l’attachement de M. de Totte pour le service du Roy qu’il ne tire 
de M. de Csaky tous les eclaircissements et les lumieres qu’il croira devoir nous être utile 
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pour en faire usage dans l’occasion on peut s’en raporter a sa prudence a son intelligence 
et a sa discretion dont je ne puis trop me louer.

Je luy ay remis un compte detaillé des sommes que je luy ay comptées tant pour les 
appointements depuis qu’il est avec moy que pour son voyage dont vous trouverés cy 
joint une notte; j’ay êté obligé pour fournir a tous ces fraix de prendre chez les Srs. 
Gouffre et Gautier negotiants françois de cette echelle la somme de 9200 livres pour la 
quelle je leur ay fourni un mandement sur vous je vous prie de vouloir faire acquitter la 
presentation.

16.
Tóth András költségeinek elszámolásai

(Konstantinápoly, d. n.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(fogalmazvány)

Des Alleurs gróf Tóth András törökországi kiküldetésének költségeit részletező három elszá-
molása.

a)
Il est dû a M. de Totte vingt mois d’appointemens a raison 
de 600 livres par mois 12 000 livres
plus pour un compte que M. de Totte a donné pour fraix de batteaux 
backchis 
ou fournitures qu’il a payées pour la levée de M. Lambassadeur 
septante quatre 
piastres qui font 222 livres
Pour les fraix de son voyage a Rodosto 133. piastres qui font 399 livres
Plus pour une fourure 130. piastres qui font 390 livres
pour la montre dor de Jassy 80. piastres    240 livres
 13 251 livres
Plus pour la gratiffication que Son Excellence luy a accordée et qui 
a êté sur le dernier cayer des fraix    300 livres 
 16 251 livres
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b)
Avoir 
que M. de Totte a receu suivant sa quittance dû 15. 7bre. 1747 3 000 livres
plus p. son voyage a Rodostot 40. sequins zeremapouh 
qui font 110. piastres argent de France 330 livres
lus du 30. mars 1748. 4 200 livres
 7 530 livres
Reste dû pour solde  5 721 livres
 13 251 livres

Recapitulation il est dû a m. de Totte tant pour les appointemens que 
pour autres fraix et gratiffication 16 251 livres
il en a recu - 7 530 livres
luy reste dû p. solde de tout 8 721 livres

c.)
Etat des sommes comptees a Mr. de Totte tant sur les appointemens que pour autres 
fraix, et passées sur le compte de M. le comte Dargenson

Payé a M. de Totte pour vingt mois d’appointemens a raison de 600 livres 
par mois a compter depuis le mois d’avril 1747. jusqu’au dernier 
novembre 1748 inclusivement 12 000 livres 
Plus pour un voyage que M. de Tott a fait a Rodosto dans le mois de
Xbre de l’année dernière  399 livres
Plus donné a M. de Totte pour son voyage tant pour luy que 
pour M. Nandory 5 600 livres
Plus fourny a M. de Totte une voyture avec 3. chevaux dont 
le tout coute  1 200 livres 
Total 19 199 livres

Avoir
que M. le comte d’Argenson doit avoir fait payer a M. de Montmartel 
la somme de cinq mille sept cens quatre vingt dix neuf livres suivant l’etat
envoyé le 23. Janvier de cette année cy 5 799 livres
Plus par un mandement tiré sur M. le comte d’Argenson en faveur des 
Sieurs Gouffre et Gautier negociants françois a Constantinople 4 200 livres
Plus pour autre mandement du 8bre. tiré sur M. le comte d’Argenson

En faveur des Sieurs Gouffre et Gautier  9 200 livres
 19 199 livres
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17.
Tóth András levele Des Alleurs grófhoz

(Rodosto, 1748. november 4.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti dekódolt levél)

Beszámol arról, hogy Rodostóba érkezése után átadta a nagykövet levelét Csáky Mihály 
grófnak és beszámolt a gróffal folytatott megbeszélésének eredményeiről. A magyar gróf sze-
retné, ha a magyar trónra a lengyel királyné családjából választhatnának uralkodót a ma-
gyar rendek. A francia szolgálatba lépni javasolt magyar nemesifjak ügyében úgy gondol-
ja, hogy egyszerűbb volna őket Szászországon keresztül Franciaországba küldeni. Végezetül 
Csáky gróf a francia nagykövet közbenjárását kérte, hogy a Porta megemelje a kegydíját. 
Tóth végezetül megköszöni a gróf segítségét és közvetíti a rodostói magyarok – köztük Mikes 
Kelemen – üdvözletét is.

a Rodosto le 4 9bre 1748

Monsieur

J’ay l’onneur d’informer vôtre Excellence qu’etant arrivé le 1. de ce mois dans cette ville 
j’ay rendus la lettre à Mr. le comte Csaky et que j’ay eu avec ce comte une conversation sur 
tout ce qui regarde mon voyage chez luy; pour ne vous point amuser aux dits et redits je me 
reduits a ce que je crois de plus essentiel qui n’est paru grande chose quand a present, mais ce 
quil propose pourroit servir a l’avenir pour la liberté des Hongrois qui depend uniquement 
d’une libre election de leur Roy.

Il dit que depuis la derniere guerre de Ragoktzy le Royaume d’Hongrie est engagé a la 
famille de l’Empereur Joseph de tenir sa famille dans la succession de la couronne 
preferablement aux autres Princes ou Princesses de la Maison d’Autriche, ainsy la Reyne de 
Pologne a plus de droit que l’Imperatrice d’aujourd’huy soutenus par la France et le Roy de 
Pologne les Hongrois ne manqueront pas de chercher leur Roy dans cette maison.

A l’egarde des gentilshommes hongrois que la Cour desire avoir a son service, ce comte se 
charge d’en donner avis a ses amis en Hongrie, mais il dit en meme tems qu’il n’y a point de 
scureté de passer par la Turquie, la Porte et la Cour de Vienne s’etant engagées par leur 
traîtté de rendre actuellement les sujets fugitifs; mais on pourroit les faire passer par la Saxe 
comme voyageurs et le ministre de France qui y est ayant ordre de sa cour, peut leur faciliter 
de se rendre en France cette precaution feroit meme moindre tort a leur famille en Hongrie, 
et donneroit moins d’ombrage a la Cour de Vienne. 
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Mr. le comte Csaky qui a l’honneur de repondre à vôtre Excellence me charge aussy 
de joindre mes priers de luy rendre un service tres essentielle, qui est de luy faire aussi 
une petite ogmentation de son tahine, et n à que trois piastres par jour et encore ne le 
touch t’il pas en entier, il fait qu’il en paye le loyer de sa maison, cette grace peut luy etre 
accordé par le grand visir, par raporte à sa nessance car je peu vous assurer que c’est un 
des illustre Seigneur de Hongrie; il a 73. ans et la grace qu’il demande ne luy servira pas 
long tems etant bien cassée, mais ce seroit un consolation pour luy, sur toute de payer 
quellque dete qu’il à eté obligé de faire n’ayant pas assez pour vivre. Je me souviens que 
Mr. de Villeneuve71 à fait ogmenter le tahin de Mr. Orlik le pere72 c’est un eovre de 
charité bien employé, car c’est pour des amis de la France.

Je suis tout arrangé pour partir demain matin pour continuer ma route, et de faire 
autant de diligence que je pourray, pour me rendre en France, il me reste de vous faire 
Monsieur, mes tres humble remerciment de tout les bonté que vous avez bien voulut 
avoir pour moy pendant tout le sejour que j’ay fait sous vos ordres, je ne les oublieray 
jamais trop heureux si je puis vous en temoigner ma reconnoissance. Vôtre Excellence a 
fort bien remarqué combien j’etoit sensible à mon depart mais je vous supplie d’etre 
bien persuadé que ce n’est ny Constantinople n’y le palais de France que j’ay regreté, 
mais bien les personne et les maitres qui l’occupe et dont j’ay reçeu mill bonté.

Un mot de reponce s’il vous plait au comte Csaky, pour ce qu’il vous prie, car il ne 
vous en ecrira jamais, c’est un filosoph bien chretien, et dont vous pouvez Monsieur 
toujours disposer en tous ce qu’il vous plaira. Mr. Mikes73 qui me charge d’assurer vôtre 
Excellence de ses respect tres humble vous est aussy entierement devouée.
J’ay l’honneur d’etre avec un attachement tres respectueux.
Monsieur
vôtre tres humble et tres obeissant serviteur

Totte

71  Louis-Sauveur de Villeneuve márki (1675–1745) a konstantinápolyi francia követ, életéhez lásd fentebb.
72  Pilip Orlik (1672–1742) száműzött kozák hetman egyik fia, valószínűleg Grégoire Orlik (1702–1759).
73  Zágoni Mikes Kelemen (1690–1761), II. Rákóczi Ferenc titkára és kamarása Rodostóban. Író és műfor-

dító, a Törökországi levelek című munka szerzője. 
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18.
Tóth András levele Des Alleurs grófhoz

(Żwaniec,74 1748. december 8.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti levél)

Beszámol Des Alleurs grófnak a Moldván keresztül Lengyelországba vezető útjáról. Jász-
vásárban négy napot töltött, s ezalatt felkereste a moldvai fejedelmet és átadta neki a nagy-
követ levelét, és találkozott a nagykövetet korábban kísérő pappal is. Beszámol arról is, 
hogy később Hotinban kétszer is találkozott az ottani pasával és több francia, illetve francia 
szolgálatban álló személlyel, akiktől a lengyelországi eseményekről szerzett fontos informá-
ciókat. Végezetül az úttal kapcsolatos gyakorlati kérdésekről és költségekről írt.

à Zwainecz Le 8 Xbre 1748

Monsieur

J’ay l’honneur d’informer Vôtre Excellence qu’etant party le 5 Xbre de Rodosto, ou j’ay 
laissé une lettre pour elle, et dont Mr le comte Csaky c’est bien voulut charger, je suis 
arrivé le 5 de ce mois à Chotzime, grace au Seigneur en bonne santé, et sans aucune 
accident facheux.

En passant à Jassy ou j’ay sejourne 4. jours pour des reparations j’ay rendus la lettre 
au prince Constantin75, lequel m’à fait tous les pollitesse qu’on est coutume de faire aux 
passant, il à envoye son carosse pour me prendre et on m’à ramené dememe, j’ay eu une 
grande conversation avec luy, il est fort curieux, et grand questioneur, je luy ay reponus 
sur le pied qui convient, et parlant des affaires publique. Le pere qui à accompagné 
Vôtre Excellence à Imail est toujours presé à Jassy, il est bien en peine pour battir leglise, 
ayant tout les piers et autre matterau prest, mais le prince ne decide rien pour la 
permission. Je croy qu’une lettre de la part de Vôtre Excellence faira metre la main à 
leuvre, je ne pas osé me servire de vôtre nom pour luy en dire quellque chose.

J’ay vuë deux fois le pacha de Chotchine, c’est un homme d’une conversation 
agreable, il me paroit etre bien intentione pour les François, et des amis de Vôtre 
Excellence il m’à chargé de mander à Vôtre Excellence qu’il comptoit sur son amitié et 
quelle peut etre assuré du sienne, et qu’il ne negligera rien tout ce qui peut contribuer 
de les meriter, il à reçue le montre.

74  Ma Жванець Ukrajnában a Dnyeszter folyó partján.
75  V. Mavrocordato Konstantin (1711–1769), moldvai fanarióta fejedelem.
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Le valet de chambre de Mr. de Castera est à Chotchine de retour de Varsovie, pour 
repeter certains effects, que Mr. Dzirjanowsky avoit pris à credy à Varsovie, et dont Mr. 
de Castera avoit pour ainssy dire repondus, j’ay lut sa lettre ecrite au Sr. Coulomb 
medecin françois du pacha, avec un plein pouvoir entre les mains du valet de chambre, 
par ses quelle Mr. de Castera demande la separation des dit effects de ce qui luy 
appartient en propre, et les remetre entre les main dudit valet de chambre. Le pacha luy 
à repondus en ma presance, qu’il ne connoit et ne pouvoit faire aucun separation n’en 
ayant point de connoissance, mais qu’il à ordre de remetre le tout, à la requisition du 
commandent de Kamienez, et sur un reçu en bonne forme de sa part, et qu’allors 
chaqu’un peut retrouver ce qui luy appartient, je croy qu’il à raison. Le dit valet de 
chambre fait bien des pretentions, entre autre l’argent comptant preté a Mr. 
Dzirjanowsky, si cela est il à bien depencé de l’argent puisqu’il ne ce trouve à ce qu’on dit 
que cent petit cinquins parmi les hardes.

Le Pacha, à qui j’ay demandé des nouvelle de Pologne m’a dit que son drogman est 
arrivé depuis 5 jour de Varsovie et que la Diete à eté congedié à l’ordinaire sans rien finir, 
mais comme le Roy hiverne dans cette capitalle, la plus part des Seigneur y ont resté 
encore.

A l’egard des troupes de Russy on les dit encore en Bohemie, ils ont demandé de 
venir passer l’hiver en Pologne pour etre apportés de leur pays, mais la Republique à 
repondus, que cela ne pouvoit pas etre, mais qu’ils peuvent passer pour aller ches eux 
quand il leur plaira. Cela est fort honnete.

J’ay fait avoir un commandement de poste à Moustafa du Pacha, et j’ay luy ay donné 
20/ gros ciquins pour son retour, et quatre ou cinque piastre qu’il m’avoit demandé en 
chemin, n’ayant plus besoigne des habis à la Turque je luy ay fait presant de la culote 
meste, papouch et le bonnet, voila tous ce que je put faire pour luy, si Vôtre Excellence 
peut faire avec le tems quellque chose pour luy. C’est un encienne serviteur du palais, 
pour moy j’en suis comptant. J’ay aussy renvoyé le postillon apres luy avoir donne ou 
employe pour luy tout ce j’avois reçu.

Je suis aprez la vante des deux petit chevaux bey, on ne m’en offre quasy rien ils sont 
pourtant en bonne etat, j’avois vendu le cheval gris au Sr. Nandory, il à blessé en chemin 
et creint qu’il ne deperit tout à fait il la vendus à Jassy pour 20. piastres avec bien de la 
peine, le fourrage etant hors du prix.
J’ay l’honneur d’etre avec un attachement tres respectueux.
Monsieur de Vôtre Excellence
Le tres humble et tres obeissant serviteur

Totte
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19.
Tóth András levele Des Alleurs grófhoz

(Berlin, 1749. január 18.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti dekódolt levél)

Beszámol útjáról és megérkezéséről. Berlini tartózkodása során felvette a kapcsolatot több 
ottani francia diplomatával és helyi politikussal, köztük Podeweis miniszterrel. 

à Berlin le 18. janvier 1749
receue le 6 avril 1749

Monsieur

Jay eu lhonneur d’ecrire à Vôtre Excellence de Chotchim par Moustafa bacha, et de 
Varsovie par la voye dont se sert Mr. de Castera, aujourd’huit j’ay celuy de luy dire que 
je suis arrivé dans cette capitalle le 15 du presant mois grace au Seigneur en bonne santé 
et sans aucune accident facheux, je compte en partir demain sans faute pour continuer 
ma route.

En arrivant dans cette ville je ne point trouvé Mr. de Valory,76 il est toujours en 
France, et ne sera de retour, que le printems prochaine, c’est Mr l’abbé Loyse,77 sont 
secretaire et amy, qui est chargé des affaires.

Lequel sans que je luy aie fait aucune ouverture ny parlé de rien, m’a dit que l’affaire 
du traité entre le Roy de Prusse et la Porte avoit été proposée par l’insinuation de M. de 
Laumary78 à M. de Podeveltz79 ministre de cette Cour lequel l’ayant raporté au Roy son 
Maitre, a eu une reponse vague par laquelle on peut juger qu’il n’y a rien à faire à present. 

Mr. l’abbé Loyse qui en avoit averty Mr. de Puyzieulx a eû pour reponse qu’il devoit 
bien se donner de garde d’en faire une proposition et qu’il faut laisser le Roy de Prusse 
maitre de ses volontés voit par là qu’il me convenoit de n’en pas parler.

Je ne pas put faire autrement que de voir Mr. de Podiveltz ministre du Roy, ayant eté 
obligé suivant lusage declarer mon nom, et le grade, en entrent à la ma porte Mr. l’abbé 

76  Louis Guy Henri de Valori (1692–1774), tábornok és diplomata XV. Lajos szolgálatában. Kétszer volt 
teljhatalmú miniszter Poroszországban: először 1740 és 1748 között, másodszor 1756 és 1769 között.

77  Alexandre Joseph Loyse abbé (?–?), francia diplomata, 1748 és 1750 között ügyvivőként tevékenykedett 
a berlini francia követségen.

78  Marc-Antoine Front de Beaupoil de Saint-Aulaire (?–?), Laumary márkija, 1741 és 1749 között francia 
nagykövet Svédországban.

79  Heinrich von Podewils (1696–1760), porosz titkos tanácsos, hadügyminiszter és kabinetminiszter.
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et moy avons fait cette visite, et je trouvé un ministre bien gratieux et bien polie, il ma 
demandé des nouvelles de Vos Excellences.
J’ay l’honneur d’etre avec un attachement inviolable et respect profond
Monsieur de Vôtre Excellence
Le tres humble et tres obeissant serviteur

Totte
Mr. l’abbé Loyse me charge de presenter ses respect tres humble à Vôtre Excellence.

20.

D’Argenson gróf levele Des Alleurs grófhoz

(Versailles, 1749. február 17.)
CADN, Constantinople série A

Fonds Saint-Priest 158

(eredeti levél)

D’Argenson gróf hadügyminiszeter ebben a levelében beszámol Des Alleurs gróf nagykövet-
nek arról, hogy Tóth András megérkezett és átadta neki a levelét. Örömmel nyugtázta, 
hogy Tóth küldetése hasznos volt és ezzel kiérdemelte a király támogatását. A küldetés költ-
ségeiről külön levélben fog nyilatkozni.

a Versailles le 17. fevrier 1749

Mr. de Totte m’a remis Monsieur, a son arrivée icy la lettre dont vous l’avez chargé pour 
moy, et j’avois reçeu precedament celles que vous m’aviez fait l’honneur de m’ecrire pour 
m’informer de son retour, j’ay veu avec bien du plaisir que vous estiez content de la 
conduite qu’il a tenüe auprez de vous, et les temoignages que vous en rendez ne peuvent 
qu’augmenter la disposition oû le Roy est de luy donner des marques de la satisfaction 
que Sa Majesté a de ses services, je n’entreray point icy dans le detail de la depense que 
vous avez faite a son occasion ce sera la matiere d’une lettre particuliere, et je me 
contenteray de vous renouveller les assurances du sincere et parfait attachement avec 
lequel je suis, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur.

D’Argenson
M. Marquis Des Alleurs
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