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POLLERECZKY JÁNOS ŐRNAGY 
AZ AMERIKAI FORRADALMI FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚBAN 

Az Amerikai Egyesült Államok közvéleménye az 1775—1783 közt folyt pol
gári forradalom és függetlenségi háború 200. évfordulójáról folyamatosan em
lékezik meg. Tanulmányokban, ünnepi beszédekben idézik fel az egyes esemé
nyeket és a jelentősebb résztvevők cselekedeteit. Valamennyi Európából be
vándorolt népcsoport külön tisztelettel hódol saját hősei emlékének. így tet
tek az Egyesült Államokban élő magyarok 1979-ben, amikor kegyelettel meg
emlékeztek Kováts Mihály ezredes (1724—1779) — a lengyel Kazimierz Pulaski 
brigadéros (1748—1779) önkéntes légiója lovassági parancsnokának — hősi ha
láláról;1 1980-ban pedig Pollereczky János őrnagyra (1748—1830), a francia 
segélyhadak • kötelékében küzdő Lauzun-légió lovassági parancsnokára emlé
kezhetnek. , 

Pollereczky János életéről még ma is összehasonlíthatatlanul kevesebbet tud 
a közvélemény akár az Újvilágban, akár Franciaországban vagy Magyarorszá
gon, mint Kováts Mihályéról. Az eddigi szakirodalomban jóformán csupán a ne
ve fordul elő. Úgy véljük, Amerikába érkezésének 200. és halálának 150. év
fordulója megfelelő alkalom, hogy hazai és franciaországi alapkutatásaink tük
reiben bemutassuk életét. 

Az eddigi egyetlen Pollereczky-családtörténet csupán el tudta helyezni Polle
reczky Jánost a családfán.2 A két világháború közti amerikai kutatási ered
mények már szolgálnak néhány adattal, azonban ezek számos tévedéssel ter
heltek és ellentmondóak. így Rácz-Rónay Károly — tévedései mellett — négy 
Pollereczkyre vonatkozó különböző adatokat olvasztott össze két személlyé, ami
kor így írt 1922-ben: „Philadelphia magyar történelmének, Washington függet
lenségi harcainak másik magyar dísze mint Washington táborkari ezredese[!] 
szerzett hírt, becsülóst a magyar névnek. [...] A név egykori viselője azonos 
annak a zólyomi származásút!] Polareczfcy András ivadékával, aki II. Rákóczi 
Ferenccel emigrált Franciaországba[!], hol egy huszárezred parancsnoka és fran
cia gróf [!] lett. [...] A függetlenségi harc kitörésekor már Philadelphiában él, 
s onnan csatlakozik Washington seregéhez[!] [.,.] 1800-ban visszatért Magyar
országra, s Zólyonuban telepedett meg. [!] Halálozási éve ismeretlen."3 

Pivány Jenő, a magyar—amerikai kapcsolatok kiváló kutatója, további ada
tokat keresve, a Maine állambeli Történelmi Társulat 1890-es évkönyvében más 
megállapításokra bukkant: „Az 1780-ban gróf Rochambeau vezérlete alatt a 
gyarmatosok segítségére küldött francia hadsereg Polereczky János őrnaggyal 
járult hozzá Dresden régi telepeseihez. Tizenöt évig a község jegyzője volt és az 
Eastern River keleti partján lakott."4 

A kivándorolt magyarok történetének első krónikása, Kende Géza, az ellent-

1 A hazai megemlékezésekhez csatlakozva Kováts Mihály ezredes életútját a legújabb kuta
tási eredmények tükrében e sorok írója foglalta össze a Hadtörténelmi Közlemények 1979. évi 
2. számában 308—318. o. 

2 Jurkovich E.: Polereczky Mátyás és családja franciaországi ágáról. Besztercebánya, 1909. 
(A továbbiakban — Jurteovicn E.: Polereczky Mátyás) 29. o. Megjegyzés: A családnévvel kap
csolatosan különböző írásmódok fordulnak elő az egyes szakmunkákban. Mi ragaszkodunk a 
család valamennyi tagja által a 18. században következetesen használt Pollereczky névíráshoz. 

3 Rácz-Rónay K.; Az amerikai magyarok története. Külföldi Magyarság, 1922. Közli: Pivány 
J.: Magyarok az amerikai forradalomban. Különlenyomat az Amerikai Magyar Népszava 1925. 
évi naptárából, New York. 10. o. 

4 Alien, Ch. E.: Leaves from the Early History of Dresden. Collections and Proceedings of 
the Maine Historical Society, Portland, 1890. 313. o. Közli: Pivány J.: i. m. 28. o. 
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mondások feloldására sem törekedett, hanem mind Rácz-Rónay, mind Pivány 
megállapításait megismételte történelmi bevezetőjében.5 

Markó Árpád ezekről az adatokról mit sem tudott, amikor közzétette tanul
mányát a franciaországi magyar huszárokról. így írt — két fivért egy személy
nek vélve — a 18. század végi Pollereczkyékkel kapcsolatosan: ,,A Polereczky-
család egy része Luxemburgban telepedett le, de egy családtag, akit Janónak 
neveztek, (valószínűleg az, aki meg akarta szöktetni a királyi családot) Ameri
kában rejtőzött el, hogy megmeneküljön a köztársasági kormányzat bosszújá
tólt!]."6 

A fenti ellentmondásoknak a feloldása máig sem sikerült, és valamennyi nap
jainkban megjelent kisebb publikáció megelégedett azzal, hogy rögzítse azt a 
puszta tényt: a magyar Pollereczky János őrnagy a francia segélyhadak köte
lékében részt vett az amerikai forradalmi függetlenségi háborúban. 

Valóban nagy nehézségekkel kell megküzdenie a modern kutatásnak is. Már 
Pivány Jenő panaszkodott, hogy a Hammersly- és a PotueíZ-féle amerikai tisz
ti nyilvántartásokban nem szerepel a Pollereczky név.7 Ugyanígy nem szerepel 
ez, vagy hasonló név egy, az amerikai—francia vegyes bizottság által a francia 
segélyhadaikról kiadott névjegyzékben sem. Ez a munka azonban előszavában 
kimondja, hogy egyes alakulatokra vonatkozóan semmilyen forrást sem sikerült 
felkutatni, így hiányzik minden adat a Lauzun-légióra, továbbá egyes tüzér^- és 
utászszázadokra vonatkozóan.8 Ugyancsak hiányos az a levéltári fond is, amely 
a francia hadilevéltárban a függetlenségi háború után Amerikában maradt 
francia tisztek névjegyzékeit tartalmazza.9 

Már a múlt században megjelent összefoglaló munka is panaszkodott arra, 
hogy elkallódtak a Lauzun-légió névjegyzékei,10 de a függelékben közölt név
mutatóban mégis a következőre bukkanhatunk: „Polereski vagy Solereski, len
gyel tiszt, aki a Gloire nevű hajón 1782-ben jött át de Ségur-rel és de Broglie-
val."11 Ezt az újabb, a korábbiakban közölt adatokkal ellentétes 4— és feltéte
lezésünk szerint Pollereczky Ferenc francia tábornokra vonatkozó —, informá
ciót Pivány Jenő is ismerte, de nem tudta hasznosítani.12 

Th. Balch adatára hivatkozva az 19207as évekig az amerikai lengyelek tekin
tették magukénak Pollereczky Jánost. Ujabban pedig, figyelmen kívül hagy
va a két világháború között feltárt adatokat — szlávosan hangzó neve után és 
a család egykori származási helyének mai állami hovatartozása alapján —, szlo-

5 Kende G. : Magyarok Amerikában. Az amerikai magyarság története 1883—1926. Cleveland, 
1927. I. k. 23. O. 

6 Marko Á.: Les hussards hongrois en service de la France. Nouvelle Revue de Hongrie. Bu
dapest, 1936. 46. o. 

7 Pivány J.: i m. 11. o. 
8 Senat Document No. 77. Les Combattants Français de la Guerre Américaine 1778—1783. 

Washington, 1905. 
9 Archives du Service Historique de l'Armée, Paris—Vincennes (a továbbiakban — ASHA), 

Série Ya, Carton 307. 
10 Balçh, Th.: The French in America during the War of Independence 1777—1783. Philadelphia, 

1895. II. k. 22. o. 
11 Uo. 201. o. 
12 Pivány J.: i. m. 27. o. 
13 Nagy Cs.: Polereczky János László. Élet és Tudomány, 1979/28. 866. o. Megjegyzés: A 

New York-ban megjelenő Slovak Press Digest 1977/1. száma közölte, hogy az emigráns Amerikai 
Szlovák Kulturális Központ a szintén emigráns Szlovák Világkongresszus támogatásával és a 
helyi városi tanács hozzájárulásával a New York állambeli Yonkers városkában felállítandó em
lékművet készíttetett Pollereczky Jánosnak. A 10. szám szerint az emlékművet 1977. szeptember 
18-án leplezték le, rajta ez a felirat áll: „Ján L. Polerecký őrnagy, szlovák származású katona, 
a Forradalom hőse. George Washington oldalán 1781-ben ezen a környéken harcolt az amerikai 
függetlenségért." Csehszlovákiai történészek ismeretünk szerint eddig nem foglalkoztak Polle
reczky János személyével. 

Pollereczky Mátyás főhadnagy egy 1705-ös levelét, amelyet szlovák nyelven — bár magyar 
kifejezésekkel megtűzdelve — Besztercebánya városi tanácsához intézett, és amelyet 1885-ben 
Fraňo Sasinek a Slovenské pohlady c. folyóiratban tett közzé, magyar fordításban, a családra 
való utalás nélkül közli Csanda Sándor: A törökellenes és kuruc harcok költészetének, ma
gyar-szlovák kapcsolatai. Budapest, 1961. 24. o. 
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vaknak tartják az Amerikai Egyesült Államokban.13 Lengyeles nevét a család 
valójában a Turócz vármegyei Poleréka községből vezeti le, amelyet az 1262-es 
nemességre emeléskor kapott birtokul, és ahonnan a közérikorban egy időre 
Lengyelországba települt át. A családi iratok szerint 1563-ban a Polerékaiak 
közül első Pollereczkyként László tért vissza Magyarországra, aki Lengyelor
szágban grófi méltóságra is emelkedett, de ezt a magyar uralkodó nem is
merte el.44 

* 

Pollereczky János a család elszegényedett ágából származott. Nagyapjához 
kell visszanyúlnunk, mert a korábbi munkákban három generációra vonatkozó 
adatok szerepelnek, a különböző családtagokkal kapcsolatosan teljesen összeke
verve. 

Pollereczky Mátyás a Turócz vármegyei Mossóczon született, valószínűleg 
1662-ben. Nemesi származása ellenére 1695-ig a Révay-család jobbágyaként élt 
és kalmárkodott. 1696-ban áttelepült Besztercebányára és Badda Gábor posztó
kereskedésében nyert alkalmazást. Badda halála után elvette az özvegyet, Wag
ner Annát, és folytatta a kereskedést. 1701-ben azonban tönkrement, és előbb 
az adósok börtönébe került, majd városi fuvaros lett.15 

A Rákóczi-szabadságharc kitörésekor, még 1703-ban, Pollereczky Mátyás 
csatlakozott a kuruc sereghez, ahogyan 1704-ben maga írta Bercsényi Miklós 
generálisnak: „Én is Mingyárt eleinte Kegyelmes Fejedelem Urunk, Hivségére 
és Tekéntetes Nemzetes és Vitézleő Sretter János uram lovas Ezeribe állván 
Zászlómmal fegyveremmel most is Nemes Országunk Szolgálattyában fárado
zom."16 Később, főhadnagyból kapitánnyá előléptetve, a Győri Nagy János eze-
reskapitány alárendeltségében álló Bercsényi-dragonyosezredbe helyezték át. 
Kiváló helytállásáért II. Rákóczi Ferenc megerősítette nemességében és őrnagy-
gyá léptette elő. Több forrás szól a szabadságharc küzdelmeiben való részvé
teléről, az utolsó 1709. november 13-i keltezésű.17 

A családtörténet írója ehhez a tényhez kapcsolódva ezt állapítja meg: „De 
azóta nyoma veszett." Még egyértelműbben fogalmazva és határozott állítás
ként azután hozzáteszi a Gömör, vagy Szepes vármegyei eltűnéshez: „Jeltelen 
sírban pihen azóta a hős, mint annyi sok ezer más is."18 Jurkovich Emil sem
mivel sem indokolta meg, miért változtatta meg hat évvel korábbi történeti 
munkája állítását, amikor még ezt írta Pollereczky Mátyásról: ,,A felkelés le-

14 A Pollereczky-család történetét kutató G. Kabdebó Györgyi szíves közlése, amelyet számos 
iratmásolattal támasztott alá. Így egy, a Turócz vármegyei levéltárban őrzött 1391-es oklevél 
fordításában, amely az 1903. november 13-án kiállított nemességigazolás egyik melléklete, %z áll : 
,,Az 1262-ben IV. Béla király által Albert fiai András és Jakab turóczi jobbágy fiaknak adott és 
azelőtt Othmár és Leonard által bírt 4 ekényi fkb. 600 hold — Z. J.] területbe a későbbi Pralóka 
(ma Poleréka) beiktatását megerősítem." Ezekért és egyúttal a továbbiakban még jelzett más 
információiért ezúton is köszönetet mondok. 

15 Jurkovich E.: Polereczky Mátyás. 5—14. o. Megjegyzés: Pollereczky Ádámnak, Mátyás 
unokaöccsének másolatban G. Kabdebó Györgyinél levő családtörténete ezt írja a jobbágysorba 
süllyedésről: „Édes atyám nagyatyja, Péter, [. . .] egykor vadászatról haza jővén látta, hogy 
egy kánya galambjait üldözi, puskájával rá lőtt, de a töltés a válaljai convent csűrét, takar
mánnyal teli volt, felgyújtotta, amely teljesen leégett. Ettől megijedvén Selyméére [Selmecbá
nyára, z . J.] menekült, s ott városi hajdú lett titokban, s még katholikus vallását is lutheránus
sal cserélte fel. Midőn a tűzvész feledésbe ment, Selymééről visszatért Mossóczra, nem mintPole-
rékai, de mint új, egészen ismeretlen ember, s óvatosság végett a B. [báró — Z. J.] Révayaknál 
vállalt szolgálatot, s idővel ház építéséhez fogott.'' 

16 Közli: Jurkovich E.: Polereczky Mátyás. 17. o. Megjegyzés: Az egyes családtagok magas 
szintű íráskultúrájának bemutatására itt és á továbbiakban a saját kezű leveleket betűhíven 
közöljük. 

17 Uo. 19—26. o. 
18 Uo. 26—27. O. 
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veretése után ő is először Lengyelországba, azután Franciaországba[!] bujdosott, 
ahová nemsokára neje is követte első férjétől való gyermekeivel együtt bujdos
ván, ott huszár ezredessé, végre tábornokká lett, sőt XV. Lajostól kiváló szolgá
lataiért grófi címet is kapott!!]."19 Tegyük hozzá: ezeik a megállapítások tel
jesen tévesek, más Pollereczkyek adatait vonatkoztatta Pollereczky Mátyásra, 
ahogyan még bizonyítani fogjuk. E korábbi tévedését ugyan a családtörténet
ben elismerte Jurkovich Emil, de a hősi halálra vonatkozó — az alábbiak alap
ján téves — új állítását egyetlen hivatkozással sem kísérelte meg alátámasz
tani.20 

Jurkovich Emil forráshivatkozással közölte azt a tényt, hogy Pollereczky Má
tyás nevelt fia, Badda Gábor a szatmári egyezséget követően Lengyelországból 
hazatért szülőföldjére, és miután a család besztercebányai vagyonát a kincstár 
elkobozta, gróf Károlyi Sándor birtokán telepedett le, nyert alkalmazást.21 E 
nyomon elindulva, bebizonyosodott, hogy Badda Gábor valóban húsz esztendeig 
Károlyi személyi titkáraként tevékenykedett. 

A Károlyi-család levéltári anyaga azonban nemcsak ezt bizonyította, hanem 
megcáfolhatatlan ténnyé tette, hogy Pollereczky Mátyás nem hősi halált halt, 
hanem családjával együtt Lengyelországba távozott. Ez valószínűleg a harc
mezőről való eltűnésekor, 1709-ben, a Rákóczi-szabadságharc hanyatló szaka
szában következett be. 

Pollereczky Mátyás az 1720-as években több levelet írt Károlyi Sándorhoz. 
Fenti új állításunk bizonyítására ezekből több érdemi részt feltétlenül idéznünk 
kell. így közzétesszük a lengyelországi Szkolyáról (Skole) 1721. december 22-én 
keltezett levele második részét, amelyben a nevelt fia iránti kegy megköszönését 
követően saját hazatérési szándékáról szól : „Való dolog, hogy magamnak a király-
lyi Jószágban valami kevés Joszágocskát szerzettem, de inkább akarnik magam 
Országában meghalni Szegény Feleségemmel edgyütt. Azért és mint hogy Sze-
giny Fiam Gábor írja Visky Uramnak, hogy a Felséges Bellicumnál Excellen
ciád Gráciájábül Resolválva volna Gracionalisom, ezért Resolváltam énnis ma-
gamott azon Kegyelmességhez Folyamodnom bizván Excellenciád Grácziájában, 
hogy ottan Homagialis kötelesigemett letévén Lengyel Országban lévő kevés 
Joszágim Dispositiojára is bejövetelem meg engedtetik, mintt hogy az alatt csak 
Szegény beteges Felesigem marad melette, az hatvan Rhénes Forintokat penig 
ha mostani Szegénységem le tenni meg nem engedné reméllem hogy Gábor 
Fiam keres mondott megszerzisében, azértis én minden dolgaimnak Folásjátt 
ajánlom egészlen ExeeHentiád Grátiájában, az idő alatt penig míg Grationali-
som Expediáltatik, ha Excellentiád Méltóztatik kegyelmes Passussával Conso-
lálni, kész vagyok Excellentiád Parancsolattyára Compareálni Maradván az 
alattis Excellentiádnak jó kegyelmes Urh alázatos érdemetlen szolgája Polle
reczky Mátyás s. k."22 

Azt a tényt, hogy Károlyi Sándor közbenjárásával Pollereczky Mátyás való
ban vissza is érkezett szülőhazájába, Nagykárolyban 1722. október 14-én kelt 
újabb levele tanúsítja. A következőket írja Károlyi Sándornak: „Excellentiád 
Kegyelmes Patrociniuma által die 9a modo laventis szerencséssen Károlyba ér
kezvén, alázatossan resolváltam magamat Excellentiád ki adott Parancsolattya 
szerint az Méltóságos Asszonynál eő Excellentiájánál; az mint hogy akkoron 
Felséges Romai Császár Kegyelmes Urunk eő Felsége Excellentiád kegyelmes 

19 Jurkovich E. : Rákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánya. Besztercebánya, 1903. (A 
továbbiakban — Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc.) 258. o. 2. Íj. 

20 Jurkovich E. : Polereczky Mátyás. 27. o. 
21 Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc. 25a. o. 2. Íj. 
22 Országos Levéltár, a Károlyi-család levéltára (a továbbiakban — OL Károlyi lt.), Missiles, 

P—398. fol. 59 549. 
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Fatrooinàuma által observait Grationáliissom eő Excellen tiá j átül kezemihez ada
tatott; mellyért Excellentiádnak mint kiváltképpen való nagy jó kegyelmes 
Uramnak szolgai alázatos Devotioval nagy alázatossan köszönöm, obligálván 
magamat holtig való Excellentiád hiv szolgálattyára." A továbbiakban hozzá
teszi, hogy Szatmár vármegye gyűlésén már ,a kötelező alattvalód hűségesküt is 
letette. Tevékenységével kapcsolatosan közli, hogy a birtok termékeinek érté
kesítésében segédkezik Károlyi Sándor hitvesének. Azután hozzáteszi még: ,,Eő 
Excellentiája irántam való tött Kegyelmes reflexióját, hogy tudniillik Excel
lentiátok magok szolgálattyára engemet applicálni kivannak, én ugyan maga
mat attul el nem vonom."23 

Egy következő, Nagykárolyban 1723. május 2-án kelt levél arról tanúskodik, 
hogy korábban Lengyelországba kimentett vagyona nélkül volt kénytelen haza
térni, de abba nem tudott belenyugodni: „Való dolog az én Lengyel Országban 
való visza menetelem hogy F. [felséges] Consiliom Bellicum hire nélkül 
esett felette bánom, remilvin rövid napok alatt által eshetek dolgaimon, visza 
jöhetek nem sokára de az reminsék meg csalván, mert az kevés joszágoeská-
mot (kit saját pinzemen Vettem) minden ok nélkül el akarták foglalni námely 
rossz Embereknek Sinistra Informaciójára, ki amiatt nem kevés bajom s köl-
cségem volt hogy F. Udvar után kétszer keletem Varsavára [Varsóban] jár
nom." Károlyi Sándornál való alkalmazására vonatkozóan is ez a levél nyújt 
felvilágosítást: „Való igaz hivsigemet meg mutatván mindeneket nagy károm
mal félben hagyván jötem Cselédimmel Károlyba Excellentiád szolgálatyára az 
mint hogy actu is Teremen ott való Major Tagnál Connmorálok sóhajtva várván 
Excellentiád Páranosolatyát és irántam való disposieióját tudhatom én s mihez 
tartani magamot."24 

Minden valószínűség szerint a Heves vármegyei Teremen élte le hátralevő 
életét Pollereczky Mátyás. Anyagi helyzete sem javulhatott. Erre utal özvegyé
nek keltezés nélkül Károlyi Sándorhoz intézett levele: „Alázatossan kelletitt 
Excellentiádot megh találnom; jelentvén Excellentiádnak alázatoson, Hogy a 
mint a Szegény jó Emlékezetű uramtól is Pollereczky Mátyás uramtól nem kér
tem bizonyosan láthassa Excellentiád: A micskénk volt, mind Lengyel ország
ban veszett; itt a migh a Szegény uram az Excellentiád Szolgálattyában Élt; 
Excellentiád méltóságos Grátiájából, magha szolgálattya után volt táplálódá
sunk. De mivel már a Szegény Pollereczky Mátyás uramat, Isten után való jó 
Gyámolomat Isten e világból ki szólította, és nagy Arvasághra marattam, ki
váltképpen Pollerecziky Mátyás kissebbik gyermekemmel együtt, nem Lévén már 
Isten után más bizodalmasabb gyámolom és Reménségem Excellentiádon kívül; 
annyivalis inkáb, hogy a Szegény uram Éltében, Egynéhány Levelivel Excellen
tiádnak, abban gyönyörködött, sött Előttem fel dicsekedet hogy hűséges Szolgá-
lattyát, az maradékinakis megh fogja jutalmaztatni Excellentiád: Annak okáért 
alázatoson folyamodom Pollereczky Mátyás fiammal együtt az Nagyságod mél
tóságos uri Grátiájához, hogy hozzám és meghirt gyermekemhez mutatandó 
méltóságos Grátiájábül vagy itt Teremen vagy pedigh Poroszlón a Szegény Pol-
lerecky Mátyás fiam számára Egy vagy két Telket kegyelmesen méltóztassék 
Excellentiád adni és Conferálni."25 

Pollereczky Mátyás halálának időpontját vejének, Szombathelyi Ferencnek 
Teremen 1727. március 28-án kelt, Károlyi Sándorhoz írt levele valószínűsíti. 
Ezek szerint nem sokkal előbb halhatott meg, mert a vő a jószágkormányzói hi
vatal átvételét tanúsítja, utóiratban pedig még ezt írja: „Szegény Pollereczkyné 

23 Uo. fol. 59 550. 
24 Uo. fol. 59 574. 
25 Uo. fol. 59 639. 
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Asszonyom Anyánknak is az Istenben el nyugodott Pollereczky Mátyás ura ha
lála után itt Poroszlón inscribált Excellentiád egy teleket."26 

Pollereczky Mátyásnak két fia volt, mindkettő a Francia Királyságba távo
zott és ott vállalt katonai szolgálatot. A korai francia szakirodalom elterjesz
tette azt a máig tovább élő állítást, hogy gyermekiként II. Rákóczi Ferenc hit
vesével érkeztek Lengyelországból Párizsba.27 A fenti és további magyar forrá
sok, valamint a francia hadilevéltári iratok ezt csak Pollereczky András eseté
ben erősítik meg.28 

Pollereczky Andrásra vonatkozóan maradt fenn egyébként több és pályáját 
telj esőbben bemutató forrás. Gyermek- és ifjúkorától Badda Gábornak, féltest
vérének Károlyi Sándorhoz intézett 1721. március 22-én Nagykárolyban kelt le
vele nyújt felvilágosítást: „Szegény öcsém Pollereczky András, a ki hét Eszten
dős korában az el múlt Revolutioban velem edgyütt Lengyel Országban ki ment 
vala, és ottan oskolát egynehány esztendeig járván azután Udvari Szolgálatra 
applicálta magát, most immár maga hazájában szándékoznék és általam Ex
cellentiád Lábaihoz borulván alázatosan instál, valamint az töb Exulans Ma
gyarokhoz ugy hozzá is maga Kegyelmességet mutatván kijövetelre való pas-
sussal kegyelmesen succurálni méltóztassék."20 Franciaországi tiszti személyi 
lapja szerint, amellyel a különböző ezredtiszti nyilvántartások megegyeznek, 
1700. november 14-én Besztercebányán született. A féltestvére által megjelölt 
„udvari szolgálat" azt jelentette, hogy II. Rákóczi Ferenc hitvesének, Charlotte 
Amálie Hessen-Rheinfelsi hercegnőnek (1679—1722) volt az apródja. Vele érke
zett 1719-ben Franciaországba, miután az 1718-as pozserováci béke értelmében 
a hercegnőnek Lengyelországból át kellett települnie. Fenti hazatérési szándéka 
nem teljesedhetett, mert patrónusának 1722. február 18-i halálát követően a 
franciaországi kuruc emigráció kiemelkedő egyénisége, gróf Bercsényi László 
(1689—1778) francia tulajdonosezredes vette pártfogásába. 1722. május 9-én ka
pitányi rendfokozatban kezdte meg franciaországi katonai szolgálatát a Bercsé
nyi-huszárezredben.30 

Az 1720-as években időlegesen Pollereczky András is hazatért Magyarország
ra, miután tartósan szabadságoltatta magát ezredénél. Magyarországi tartózko
dásáról tanúskodik Károlyi Sándorhoz intézett, Teremben 1724. augusztus 13-án 
kelt francia nyelvű levele, amelyben ez áll: „Uram! Szíveskedjék megengedni, 
hogy biztosítsam nagyon alázatos szolgálatomról és hogy bocsánatát kérjem, 
amiért megígértem tegnapi érkezésemet, de eszerint nem tudtam jönni."31 Pol
lereczky András magyarországi jelenlétének további bizonyítéka, s egyúttal for
rás arra vonatkozóan, hogy akkor még csak ő szolgált a francia hadsereg köte
lékében, öccsének, ifjabb Pollereczky Mátyásnak Besztercebányáról 1725. ja
nuár ll^én Badda Gáborhoz intézett levele: „Tiszta szívbül bánom hogy Bátyám 
Urammal és Kegyelmeddel minek előtte Francia Ország felé vette volna uttyát 
szemben nem lehettem."32 

Visszatérve Franciaországba, az 1733—1735 közt folyt lengyel örökösödési há-

26 Uo. fol. 71 801. 
27 Pajol C: Les guer res sous Louis XV. Par i s , 1891 VII. k. 377. o.; Reinach-Foussemagne, H.: 

Les hussa rds hongrois sous l ' ancien régime. Revue de Hongrie , Budapes t , 1910. 461. o. Megjegy
zés : Egyébkén t a kéc Pol lereczky-f iún és l eszármazot ta ikon k ívü l fé l tes tvérùk, Badda Gábor , 
sőt a n n a k h a s o n n e v ű fia is egy időben Franc iao r szágban ka tonáskodot t . 

28 Archives Nat ionales , Par i s (a tovább iakban — AN), Série M, Car ton 506., Série T, Car ton 
422. ; ASHA, Série Xc, Car ton 81., Série Brigadiers , Dossier Pol lereczky. 

29 OL Káro ly i lt., Missiles, P—398. fol. 01 925. 
30 ASHA Série Brigadiers , Dossier Pol lereczky, Série Xc, Car ton 81. A „ tu la jdonosezredes" 

kifejezést haszná l juk , mer t az ezredtula j donosí jogkör puszta gyakor l á sán túl t énylegesen is 
ezrede élén állva harcol t az egyes had já ra tokban . 

31 OL Káro ly i lt., Missiles, P—398. fol. 59 387. 
32 Uo. fol. 59 590. 

— 298 — 



borúban olyan derekasan küzdött Pollereczky András a Habsburg-seregek ellen, 
hogy 1735. május 5-én őrnaggyá léptették elő. 1736. szeptember 22-én az elzászi 
Haguenauban, ahol korábban tartósan állomásozott a Bercsényi-ezred, feleségül 
vette Françoise Marguerite de Hasselt kisasszonyt. Ekkorra már katolizálnia 
kellett, mert ez előfeltétele volt, hogy további érdemei alapján 1737. október 
29-én elnyerhesse a királyi és katonai Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitünte
tést. A francia iratok ugyanis kiemelik, hogy a Magyar Királyságban protes
tánsként született. 1741-től a Bercsényi-huszárezred kötelékében részt vett az 
osztrák örökösödési háborúban, az ausztriai és csehországi hadjáratban, Prága 
elfoglalásában és közel egy évig való megtartásában.33 

Példamutató helytállása alapján és a császáriaktól átszökött magyarok nagy 
számára tekintettel, Bercsényi László tábornok, a huszárság főfelügyelője indít
ványára, Pollereczky Andrást XV. Lajos 1743. december 10-én tulajdonosezre
dessé nevezte ki és engedélyezte számára, hogy 12 századból álló saját huszár
ezredet állítson fel.34 Ezrede kezdetben 40 tisztből és 612 huszárból állt, fran
cia kutatók szerint tisztán magyarokból. A Pollereczky-ezred — hasonlóan a 
másik három franciaországi magyar huszárezredhez (Ráttlky-, akikor Des-
sewffy-, Bercsényi-, Esterházy-, akkor Dávid-) — az osztrák örökösödési hábo
rú további hadjárataiban a Rajna mentén, valamint Flandriában vett részt és 
•kiválóan bevált.35 

Katonai sikereinek köszönhette Pollereczky András, hogy e háború utolsó 
évében, 1748. január 1-i hatállyal, tulajdonosezredesi jogköre mellett brigadé-
rossá nevezte ki a francia uralkodó. Ettől kedztve nem mulasztotta el egyetlen 
anyanyelvén írott levelében sem „magyar franczia generális brigadírusnak" 
nevezni magát. A nem arisztokrata származású idegenekkel széniben meg
nyilvánuló udvari intrika azonban időlegesen őt sem kerülte el, és ezek 
hatására 1758-ban ezredét feloszlatták.36 Mivel személyes érdemei alap
ján már 1751-ben öccsével egyetemben honosította őt a francia uralkodó,37 az 
intrikák dacára, ezrede feloszlatásakor sikerült elérnie, hogy huszárait a Ber
csényi- és a Turpin- (a korábbi Esterházy-, majd Dávid-) ezredbe osszák be. 
Ezt követően 1759-ben elnyerte a hadügyminiszter személyi titkárának a beosz
tását,38 majd 1760-ban az elzászi Molsheim katonai kormányzóságát.39 51 évi 
katonai szolgálat után magas kegydíjjal 1773. június 16-án vonult nyugállo
mányba, 1783. október 9-én Molsheimben hunyt el/±0 

öccse, Pollereczky Mátyás, csak 1730-ban érkezett Magyarországról a Fran
cia Királyságba. A rá vonatkozó adatok lényegesen hézagosabbak. Még szüle
tésével kapcsolatban is felmerül, hogy 1701-ben, 1709-ben, 1711-ben vagy 1712-
ben született-e Besztercebányán; ezek az adatok vegyesen fordulnak elő. Az bi
zonyos, hogy francia földre érkezve, a Bercsényi-huszárezredben közhuszárként 
kezdte meg a szolgálatát. 1733. november 5-én kornétássá nevezték ki. A len
gyel örökösödési háborúban való helytállása 1734. június 1-én már főhadnagyi 
előléptetését eredményezte. Arra vonatkozóan újra ellentmondásosak a forrá-

33 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky, Série Xc, Carton 81. ; AN Série T, Carton 422. 
34 Bibliothèque Municipiale, Meaux. Manuscrits, No. 109. ; ASHA Série Brigadiers, Dossier 

Pollereczky. 
35 Pajol, C. : i. m. VII. k. 373. és köv. o. ; Fieffé, E. : Histoire des Troupes Etrangères en ser

vice de France. Paris, 1854. I. k. 279. o.; Chalenda, C: Les Hussards de Chamborant. Paris, 1897. 
230. o.; Choppin, H.: Les Hussards. Les vieux régiments 1692—1792. Nancy, 1898. 173. és köv. o.; 
Fallon, L.: Nos hussards. Paris, 1902. 13. o.;Susane, L.: Historie de la cavalerie française. Paris, 
1874. III. k. 300. o. D'Ivry, O.: Historique du 1er Régiment de Hussards. Valence, 1901.19 és köv. o. 

36 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky, Série Xc, Carton 81. 
37 AN Série T, Carton 422. 
38 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky. 
39 Archives Départementales du Bas-Rhîn. Strasbourg (a továbbiakban — ABDR), Série C. 

Carton 538.. Série v n . Carton 280., Série AA, Carton 21 134. 
40 ASHA Série Brigadiers, Dossier Pollereczky. 
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sok, 1735-ben vagy 1739-ben kapta-e meg a kapitányi rendfokozatot. Vélemé
nyünk szerint az utóbbi adat lehet a helytálló. 1743-as ezredalapításakor bátyja 
alezredesként vette maga mellé.41 

Az osztrák örökösödési háborúban Pollereczky Mátyás olyan derekasan küz
dött, hogy 1748. február 1-ével ezredessé nevezte ki a francia uralkodó, de meg
hagyta alezredesi beosztásában bátyja mellett. 1754-től újra a Bercsényi-huszár
ezredben szolgált. 1756—1763 között a hétéves háborúban ismét kimagaslóan 
helytállt, számtalanszor megsebesült, több korabeli irat szerint „testét valóság
gal szétszabdalták és kilyuggatták". Csupán egyetlen csatában 12 szablyasebet 
szenvedett el. 1759-ben ellenséges fogságba is esett, de visszaszökött a franciák
hoz.42 

1768. április 20-án vonult nyugállományba úgy, hogy egyszer sem alkalmaz
ták ezredesi rendfokozatának megfelelő beosztásban. 1773. január 11-én bátyja 
azt is hiába kérvényezte, hogy a magasabb kegydíj érdekében léptessék elő Pol
lereczky Mátyást brigadérossá. Valószínűleg hű maradt protestáns hitéhez — 
bár a honosítási oklevél azt állítja, hogy katolizált —, mert kitüntetéséről sem 
maradt fenn feljegyzés. Eddig még halálának körülményei és leszármazottai is 
ismeretlenek.43 

Pollereczky András két fiáról, Pollereczky Ferenc András Fülöpről és Polle
reczky János Lászlóról viszont ismét bőségesen szolgáltat adatokat a francia 
hadilevéltár, mivel a családi hagyománynak megfelelően mindketten a katonai 
hivatást választották. Az amerikai vitéz nagyapja, apja és nagybátyja pályafu
tása után röviden felidézzük bátyjáét is. 

Pollereczky Ferenc, aki a keresztségben még a nem használt András és Fülöp 
utónevet is kapta, több forrásban pedig Ferenc helyett Frigyes néven szerepel, 
1737. szeptember 17-én Molsheimben született. Apja már 5 éves korában bizto
sította számára a tiszteletbeli kornétási beosztást a Bercsényi-huszárezredben, 
amelyben akkor maga is szolgált. így Pollereczky Ferenc szolgálatának kezdő 
időpontja 1742. október 30. Apja 1743-as önálló ezredalapításakor maga mellé 
vette tiszteletbeli kornétásnak, 1747. január 20-án pedig kapitánnyá léptette elő. 
Tényleges szolgálatát 1752-ben kezdte meg a.4. század parancsnokaként. 1758. 
június 1-vel, apja ezredének feloszlatása következtében, a Turpin- (a korábbi 
Esterházy-, majd Dávid-) huszárezredbe került át.44 

A hétéves háborúban kiválóan helytállt. Erre alapozva, apja, aki nem tudott 
belenyugodni ezrede feloszlatásába, kérvényezéssel elérte, hogy 1761. szeptember 
13-án Pollereczky Ferenc is tulajdonosezredesi kinevezést nyert, 1762. novem
ber 4-én pedig megkapta a Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitüntetést. Magas 
megbecsülései ellenére továbbra is kapitányként szolgált, csak 1765. május 8-án 
léptették elő őrnaggyá, majd 1767. augusztus 25-én alezredessé az immár Gham-
borant nevet viselő huszárezredben. 1766. október 7-én házasságot kötött Pierre 
Thérèse de Trevet kisasszonnyal, akitől 1767. július 8-án született, Károly nevű 
fia szintén a katonai pályát választotta/'5 

Pollereczky Ferencnek nem volt módja önálló ezredet alapítani, de ideigle
nesen több ízben is ellátta a Chamborant-ezred parancsnoki tisztét, 1774. már
cius 14-től 1776. április 16-ig pedig folyamatosan ennek az ezrednek az élén állt. 

i 
41 ASHA Série Xc, Car ton 80., 81., Série Yb, Car ton o94., Série Br igadiers , Dossier Po l le reczky; 

AN Série ,T, Carton 422. ; OL Károly i lt., Missiles, P—398. fol. 02 369 és 59 527. 
42 Uo. 
43 Uo. 
44 ASHA Série MC, Car ton 2908/1, Série Xc, Carton 80., 81., 82., Série Y 8c, Car ton 20., Série 

Yb, Car ton 595.; ADBR Série C, Carton 538. fol. 63—66.; OL Károlyi lt., Missiles, P—398. fol. 
02 371 és 59 534. 

45 Uo. . ; 
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Akkor áthelyezték a Schonberg-dragonyosezred élére. Ott érte 1780. november 
1-én a brigadérosi kinevezés, miután már ugyancsak 1774-ben elnyerte az el
zászi Rosheim-kormányzóságot, amelyet apja 1767 óta igyekezett számára meg
szerezni. 1781. december 9-én jutott pályafutása csúcsára, amikor XVI. Lajos 
tábornokká nevezte ki.46 1770-től már grófként szerepelt, de e méltósága elnye
résére vonatkozóan még nem kerültek elő források. 

A francia udvar bizalmasaként feltételezésünk szerint már az amerikai for
radalmi függetlenségi háború kitörése előtt azok között a diplomáciai megbízot
tak között lehetett, aikiik jártak Amerikában. Egyes adatok azt valószínűsítik, 
hogy a francia—amerikai szövetség időszakában is megfordult az Újvilágban, 
de az erre vonatkozó hiteles forrásokkal nem rendelkezünk.47 Az azonban tény, 
hogy már 1770-ben apja és öccse nevében is kérte Mária Terézia udvari kancel
láriájától, hogy hazatérhessen Magyarországra, ősei földjére. Október 15-i dön
tésével az uralkodó ehhez hozzájárult, és 1771. március 11-én Párizsban a Habs
burg-birodalom követe előtt Pollereczky Ferenc letette az alattvalói hűséges
küt. Ez alapján hazatérhetett. Hazatérésének időpontja nem ismeretes, de 1787. 
augusztus 18-án Zólyomból keltezte levelét az alispánnak, amelyben Baczurban 
(Zólyom vármegye, zólyomi járás) szerzett birtoka kapcsán az adófizetésről ér
deklődött.48 1789. március 1-én azonban már bizonyosan az "Újvilágban volt, 
közjegyző előtt adásvételi szerződést kötött a Massachusetts állambeli Pownal-
borough-ban (ma Maine állam, Dresden város).49 Az Egyesült Államokban újra 
megházasodott. Feleségével, Pomerenze de Santo-Domingue-gal ezt követően 
újra visszatért Magyarországra. 1789. augusztus 27-i és szeptember 19-i kelte
zéssel ismét Zólyomból fordult az alispánhoz, hogy a szomszédos földbirtoko
sokkal az általa Baczurban vásárolt egy ekényi (kb. 150 hold) földbirtoka hatá
rának pontos kijelölésében folyó vitát segítsen lezárni.50 Hátralevő életét ott 
élte le és ott halt meg 1800-ban. özvegye Magyarországon maradt, 1816. decem
ber 2-án Sopronból intézett a francia udvarhoz özvegyi kegydíjat kérő leve
let.51 

Pollereczky Károly, Pollereczky Ferenc első házasságából származó fia is Ma
gyarországra került időlegesen. 1776-tól kadét volt az apja alárendeltségében 
állt franciaországi Schonberg-dragonyosezredben. 1783-ban áthelyezték a tüzé
rekhez, 1785-ben pedig hadnagyként az 1764-ben alapított újabb Esterházy-hu-
szárezredbe. Ott lett 1790-ben főhadnagy. 1791-ben apja után Magyarországra 
távozott.52 1796-ban Turócz vármegye közgyűlésének ajánlólevelével felvételt 
nyert a bécsi magyar testőrségbe.53 Francia források szerint apja halálát köve
tően 1800-ban újra Franciaországba távozott.54 

* 

Ebben a katonacsaládban született az idősebb Pollereczky Mátyás unokája, 
Pollereczky András kisebbik fia, ifjabb Pollereczky Mátyás unokaöccse, Polle
reczky Ferenc öccse és Pollereczky Károly nagybátyja, tanulmányunk tulaj-

46 Uo. 
47 Pivány J.: i. m. 10 o. ; Balch, Th.: i. m. II. k. 201. o. 
48 Jurkovich E.: Po le reczky Mátyás . 47. és köv. o., t ovábbá for ráshely megjelölése né lkül i h i 

te les la t in nye lvű levélmásola t G. Kabdebó György i b i r t okában . 
49 Közl i : Alien, Ch. E.: His tory of Dresden . Dresden, 1931. 443. o. 
50 For ráshe ly megjelölése nélkül i hi te les lat in nye lvű levé lmásola tok G. Kabdebó Györgyi 

b i r t okában . 
51 ASHA Série MC, Carton 2908/1. ; Jvrkovich E. : Po le reczky Mátyás . 45—54. o. 
52 ASHA Sér ie Yb, Car ton 602. ; AN Série T, Carton 1092. ; Čhoppin, H. : i m. 235. o. 
53 G. Kabdebó György i r ende lkezésemre bocsátot t ada ta , a Turócz v á r m e g y e i l evé l tá rban az 

1796. évi közgyűlési j egyzőkönyv 85. és 933. pont járól (363. ill. 394. o.) készült , b i r tokában levő 
1911. j a n u á r 28-i hi teles másolat . 

54 AN Série T, Carton 1092. 
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donképpeni hőse, Pollereczky János, aki a keresztségben még a László utónevet 
kapta. A családtagjaira vonatkozó és eddig sok esetben vele kapcsolatba hozott 
életrajzi adatok kiszűrése után világosabban áll előttünk életútja. 

Pollereczky János 1748. szeptember 8-án az elzászi Molsheimban látta meg a 
napvilágot.55 A családjában immár természetes franciaországi katonai szolgá
latot 1763. december 27-én a Bercsényi-huszárezredben kezdte meg hadnagyľ 

55 ASHA Série MC, Carton 2998/1. 
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ként. 1765. április 24-én áthelyezték a Chamborant-huszárezredbe.56 1770-ben 
látogatást tett Nagykárolyban az apjával és a családjával évtizedek óta kapcso
latban álló Károlyi-családnál. Erről a látogatásról tanúskodik Pollereczky And
rásnak gróf Károlyi Antalhoz (1732—1791) intézett, Molsheimban 1770. május 
27-én keltezett francia nyelvű levele: „Ifjabbik fiam ma, folyó év május 25-én 
visszaérkezett a szülői házba és hűségesen beszámolt arról a fogadtatásról, 
amelyben részesülnie mindenkor megtiszteltetés volt a számára az Ön kastélyá
ban, amikor önnek udvarolhatott, valamint a Grófné Asszonynak."57 

1771-ben, szolgálatát a franciaországi Chamborant-huszárezredben tovább 
folytatva, Pollereczky Jánost segédőrnaggyá léptették elő. 1772. július 13-án fe
leségül vette Antoinette d'Hausen kisasszonyt, akitől 1777. május 1-én született 
szintén János nevű és később ugyancsak a francia hadseregben katonáskodó 
fia, aki azután a napóleoni háborúkban bukkant fel. Pollereczky János 1774-
ben bátyja rosheimi kormányzóságában elnyerte a nemesi felkelés magyar me
gyei kapitányi tisztének megfelelő kormányzósági hadnagyságot. Ezredében 
egyúttal az év március 24-én kapitánnyá léptették elő.58 

Pollereczky János életében a változást az amerikai polgári forradalom és füg
getlenségi háború okozta. Az európai hatalmi viszonyokat és a gyarmati ver
senyfutást tekintve egyaránt rivális Angliával kapcsolatos minden hír élénk 
visszhangot váltott ki Franciaországban. A 13 észak-amerikai angol gyarmat 
politikai vezetői korán felismerték a francia orientációban rejlő lehetőségeket. 
Már 1776-ban megbízottakat küldtek át az Óvilágba, hogy előkészítsenek egy 
szövetségkötést. Bár az még késett, megindult az európai és köztük a francia 
önkéntesek jelentkezése, hogy fegyverükkel támogassák a születő új polgári ál
lamot.59 Elsőként azok ajánlották fel kardjukat egész Európából, akiknek a szá
mára drága volt a szabadság. Benjamin Franklin (1706—1790) már egyik 1777. 
májusban Párizsban kelt levelében lelkesedve és örömmel állapította meg: 
„Egész Európa a mi pártunlkon van. [.. .] Itt már közmondássá vált, hogy a mi 
ügyünk az emberiség ügye, és hogy mi saját szabadságunkért küzdve, Európa 
szabadságáért harcolunk."60 Nagy számban csatlakoztak a társadalmi haladá
sért, a polgári forradalom eszméjéért lelkesedő és ezért útra kelő önkéntesek
hez az események folyamán olyanok is, akik elsősorban a gyors karrier lehető
ségét látták és sikerélményre vágytak.61 A függetlenségét kimondott Ameri
kai Egyesült Államok kontinentális hadserege és a népfölkelés erős létszámhul
lámzást mutatott, ezért űz angolokkal, illetve az angolok által vásárolt német 
zsoldosseregekkel vívott háborúban az európai önkéntesek megjelenése első
sorban az erkölcsi hatás miatt volt fontos az amerikai politikai és katonai veze
tés számára. Ezért tekintettek el az összetétel vegyességétől és az alkalmazás 
különböző nehézségeitől.62'Az első néhány száz, 1777-ben áthajózott franciaor
szági önkéntes élén az ifjú arisztokrata, Marie Joseph Motier Marquis de La 
Fayette (1757—1794) állt.63 

Minőségi változás következett be a francia—amerikai kapcsolatokban az 1778. 

56 ASHA Série Xc, Car ton 81., Série Yb, Car ton 594., 595., Sér ie Y 8b, Car ton 6. 
57 OL Káro ly i lt. Missiles, P—398. fol. 59 548. 
58 ASHA Série Xc, Car ton 82., Sér ie Yb, Car ton 595. 
59 Eisner, H . : Bef re iungskampf d e r n o r d a m e r i k a n i s c h e n S taa ten . Stu t tgar t , 1835. 146. és köv. 

o.; Richter, W.: George Washington , Vater e iner n e u e n Nat ion. Er lenbach—Zürich, 1946. 62. és 
köv. o. 

60 Közl i : Laboulaye, E.: Az Egyesül t A l l amok tö r t éne te Második korszak , a függetlenségi 
ha r c 1763—1782. Pest , 1871. 332—333. o. 

61 ASHA Série A1., Car ton 3732. 
62 Worthington, C. F.: T h e Wri t ings of George Washington. N e w York, 1890. VI. k. 37. és 

KÖV. o. 
63 Mémoires , co r re spondence et manusc r i t s d u généra l Lafayette publ iés p a r sa famille. 

Par i s , 1837. I. k. 7. és köv . o. 
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február 6-i szövetségi szerződés megkötésével. Ez alapján a Versailles-i udvar 
elhatározta a segélyflotta mellett egy expedíciós hadsereg felállítását is. Ennek 
parancsnokává Noël de Jourda Comte de Vaux (1705—1788) altábornagyot ne
vezték ki, és 5 hadosztály megszervezését rendelték el.64 A hadügyminiszterrel 
való megbeszélése eredményeként Armand Louis de Gontaut Duc le Lauzun (ké
sőbb Duc de Biron, 1747—1793) is azok közé az arisztokraták közé tartozott, 
akik részt vehettek a szervező munkálatokban. Lauzun e hadsereg keretén belül 
önálló légió felállítására kapott engedélyt, amellyel könnyű csapatkötelékként 
az elővédet alkotandó hadosztályban kívántak számolni. Erős túlzással így emlé
kezett vissza erre emlékirataiban Lauzun herceg: „Egy 1800 gyalogosból és 600 
lovasból álló légió ezredesének és tulajdonosának kellett lennem".05 

Megmozdultak a különböző francia alakulatokban szolgáló katonák, most 
már ők is lehetőséget láttak az "Újvilágban folyó háborúban való részvételre. 
Több százan jelentkeztek az expedíciós hadseregbe, köztük Pollereczky János is, 
aki 1779. január 10-én lemondott a Chamborant-huszárezredbeli kapitányi be
osztásáról, mivel előzetes ígéretet kapott a Lauzun-légióba való felvételre. Rövid 
idő múlva jelentkezhetett a Le Havre körzetében gyülekező alakulatnál. Ott, őr
naggyá előléptetve, Lauzun ezredes kinevezte őt légiója 2. osztagának, a köny-
nyűlovasságnak a parancsnokává.66 

Pollereczky János alakulatát ,,Lauzun külföldi önkéntesei" (volontaires étran
gers de Lauzun) elnevezéssel illették, de hamarosan elterjedt a Lauzun-légió 
megjelölés.67 A Saint-Énogat körzetében gyülekező 1. osztag — a könnyűgya
logság — 26 tisztből, 523 fő altisztből és legénységből és 32 tisztiszolgából állt, 
áthajózásukra 8 hajóról gondoskodtak. A Pollereczky János alárendeltségébe 
tartozó 2. osztag — a könnyűlovasság — 6 tisztből, 156 fő altisztből és legény
ségből és 23 tisztiszolgából állt, 170 lóval rendelkezett, és Saint-Lunaire körze
tében gyülekezett, ahol 7 hajó állt készen behajózásukra. A 6 századra tagolt 
könnyűgyalogság elsősorban írekből, továbbá a franciák mellett németekből 
állt. A Pollereczky János őrnagy alárendeltségében álló könnyűlovasság 2 hu
szár- és 2 dzsidásszázadból tevődött össze. A huszárok között a franciák mellett 
magyarok és németek szolgáltak, míg a dzsidások elsősorban lengyelekből áll
tak.68 

Kisebb tengeri összecsapások után a francia hadvezetés 1780. március 9-én 
úgy döntött, hogy a már 1778 óta hadba vetett flottán kívül az átszállításra váró 
mintegy 40 000 fős expedíciós hadsereg egy részét is haladéktalanul amerikai 
szövetségesei megsegítésére küldi. A mozgósított hadsereg mind az öt hadosz
tályából egy-egy ezredet, tovább két újonnan mozgósított ezredet jelöltek ki az 
áthajózásra. A már korábban elővédnek kiszemelt 1. hadosztályból a Lauzun-lé-
gióra esett a választás, mivel elsősorban könnyű csapatokra volt szüksége a 
hadvezetésnek. Mindenesetre Lauzun ezredest kötelezték, hogy két könnyűgya
logos századot visszahagyjon, ezzel légiójának a létszámát ezrednyire csökkent
se. A hét ezredet hadtestté szervezték és élére az ez alkalomból altábornaggyá 
kinevezett Jean-Baptiste Donatieu de Vimeur Comte de Roohambeau-t (1725— 
1807) állították.69 Francia kortársainak általános véleménye szerint a hétéves 

64 ASHA Série A1, Carton 3732. 
65 ASHA Série LG, Carton 1270,1., Série Y 8c, Carton 17.; Lauzun: Der Günst l ing der Marie 

Antonie t te . Memorien . Dresden, é. n. 263. és köv. o. (Az idézet h e l y e : 280. o.) ; Constantini, A.: 
Le corps R o c h a m b e a u face a u x difficultés économiques du r o y a u m e et des Etats-Unis d 'Amé
r ique (1780—1782). Revue His tor ique des Armées , Par i s , 1976/4. 112. o. 

66 ASHA Série Yb, Carton 599., Sér ie Brigadiers , Dossier Pol lereczky. 
67 ASHA Série LG, Carton 1270/1. ; Mémoire du Duc de Lauzun publ ié pa r Louis Lacour. 

Paris , 1858. 253. o. 
68 ASHA Série A4, Car ton XLVII/b . ; Choppin, H.: i. m. 277. és köv o. ; Fonteneau, G.: La 

Dériode française de la gue r re d ' Indépendence (1776—1780). Revue His tor ique des Armées , Par i s , 
1976/4. 66. és köv. o. 

69 ASHA Série A1, Carton 3735., Série A4, Carton X L V I I / b . ; Constantini, A.: i m. 114. o. 
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háború küzdelmeiben szerzett nagy katonai tekintélye miatt került Rochambeau 
az expedíciós hadtest élére.70 Hadparancsa értelmében az amerikai kontinentá
lis hadsereg szövetségeseként küldendő erő élén csak George Washington 
(1732—1799) tábornok főparancsnoki alárendeltségébe kerülhetett, és az ame
rikai riangidősség elvi elismerése mellett egyetlen francia egységet sem vezé
nyelhetett közvetlenül amerikai parancsnok.71 

Az 573 főre redukált Lauzun-légió 1780. április 12-én hajózott be. A légió tör
zse a Provence fedélzetén várta az átkelést. A hadtest átszállítására ezen kívül 
7 sorhajót, 2 fregattot és 23 szállítóhajót alkalmaztak. Kedvezőtlen széljárás 
miatt csak május 2-án indult útnak a flotta. 72 napos hajóútjuk során június 
20-án és július 4-én is tűzharcba keveredtek angol hadihajókkal, de veszteség 
nélkül kötöttek ki július 12-én Rhode Islandon, Newportnál.72 A tengerészekkel 
együtt 4000 fős francia expedíciós hadtest jelentős erőgyarapodást jelentett az 
amerikai fél szempontjából. Korabeli becslések szerint a mintegy 34 000 fős ak
kori angol hadsereggel szemben álló kontinentális hadsereg létszáma maximáli
san 15 000 fő volt.73 A legújabb kutatási eredmény szerint 1780-ban az amerikai 
fél 22 000 reguláris katonával és 23 000 népfölkelővel számolhatott, de ez a lét
szám 1781-re újra 13 000, illetve 16 000 főre csökkent, harcértékük pedig messze 
a franciáké alatt maradt.74 

Partra szállva, a Rochambeau-hadtest Newportban rendezkedett be, míg a 
kikülönített Lauzun-légió feladata a kikötőhely biztosítása volt. A vezetés el
gondolása szerint a francia és amerikai erők egyesülése után a cél New York el
foglalása lett volna. Az Amerikai Egyesült Államok azonban az ott állomásozó 
jelentős angol erőkre tekintettel további francia segítséget, illetve ezzel eléren
dő erőfölényt igényelt. így az újabb francia erők, mintegy 2000 fő — köztük a 
Lauzun-légió Franciaországban hátrahagyott 194 könnyűgyalogosa — várt be
érkeztéig a Rochambeau-hadtest zöme — Washington és Rochambeau szeptem
ber 21-i hartfordi megbeszélésének értelmében — Newportban vonult téli szál
lásra, míg a Lauzun-légió kikülönítve Connecticutben, Lebanon körzetében.75 

A további francia segítségnek a sikeres angol kikötőzár miatti hosszas késése 
végül arra ösztönözte Washingtont, hogy az akcióba lépés érdekében 1781. má
jus 21-én Wethersfieldben újabb megbeszélést tartson Rochambeau-val. Ennek 
eredményeként a francia flotta Newportban maradt, a francia szárazföldi erők 
pedig a Hudson folyó partjára vonultak, a Lauzun-légió fedezése mellett. A légió 
ezt követően, ismét kikülönítve és aniierifcai könnyűlovas és -gyalogos erőkkel 
megerősítve, Washington tábornok közvetlen parancsnoksága alatt, az angolok 
megtévesztésére New York felderítését végezte. Lauzun ezredes így emlékezett 
erre vissza: „Néhány száz huszárral kísértem Washingtont. Bár kaptunk ágyú-
és flintalövéseket, mindent láttunk, amit látni akartunk." E felderítés so
rán július 3-án Pollereczky János őrnagy alól kilőtték a lovát. Ezalatt Washing
ton akkor mintegy 6000 fős amerikai seregteste White Plains körzetében egye
sült a francia erőkkel. Az egyesült erők az angolok meglepetésére Kings Brid
ge-en át Philadelphiába vonultak, ahová augusztus 20-án érkeztek be. A Lau-

70 Prince de Montborey : Mémoires autographes. Paris, 1826. n . k. 340. o. 
71 ASHA Série A1, Carton 3732. ; Constantini, A. : i. m. 114. o. 
72 Lauzun: i. m. 286. o.; Lafayette: i. m. I. k. 343. o,.; Constantini, A.: i. m. 116. o.; Latzko, 

A.: Laíayette, Biographie. Zürich—Leipzig—Stuttgart, 1935. 107. o.; Kenett, L.: L'expédition Ro-
ehambeau-Ternay : un succès diplomatique. Revue Historique des Armées, Paris, 1976/4. 87. o. 

73 ASHA Série A1, Carton 3733.; Eisner, H.: i. m. 634. o ; Sparks, J.: Washington élete. Pest, 
1845. 169. O. 

74 ílnoBAeB, H . : BauiHHt-TOH. MocKua, 1973. 250. O. 
75 ASHA Série A1, Carton 3733.; Lauzun: i. m. 288. és köv. o.; Lafayette: i. m. I. k. 343. és 

köv. o.; Eisner, H.: 631. és köv. o.; Constantini, A.: i. m. 118. o.; Kenett, L.: i. m. 87. o. Sparks, 
J.: i. m. 197. o.; Comte de Rochambeau: Mémoires militaires, historiques et politiques. Paris. 
1809. II. k. 314. és köv. o. 
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zun-légió elővédként ismét felderítő és biztosító feladatot látott el. Ebben újra 
csak a huszárok tűntek ki, és philadelphiai szemléje alkalmából Washington tá
bornok külön dicséretben részesítette őket. Ugyancsak felderítés és biztosítás 
volt a légió feladata a további menet során, a Delaware, a York és a James fo
lyón való átkeléskor, miközben La Fayette hadosztálya is egyesült az angolok 
ellen vonuló amerikai—francia erőkkel. Szeptember 26-án Gloucester körzeté
ben részt vett a Lauzun-légió a Yorktown bekerítését célzó virginiai hadműve
letben, majd biztosította az október 6-án megindított ostromot. Ez a kötelék is 
jelen volt október 19-én, amikor a várost védő utolsó jelentős amerikai angol 
erő, mintegy 8000 fő, élén Charles Mann Cornwallis (1738—1805) tábornokkal, 
letette a fegyvert. Franciaországba küldött jelentésében Rochambeau altábor-
ríagy a Lauzun-légió val kapcsolatosan szükségesnek tartotta, hogy kiemelje a 
huszárokról: „Szolgálatuk rendkívül nehéz volt, mivel nem volt más lovassá
gunk. Ezért minden pihenő nélkül, kíméletlenül be kellett vetnem őket, hogy fel
derítsenek, fedezzék az oldal- és utóvédet, biztosítsák a vonatoszlopot."76 

Bevezetőben utaltunk arra a sajnálatos tényre, hogy a Lauzun-légió irat
anyaga elveszett. Az expedíciónak azok az arisztokrata vezetői, akik megírták 
emlékirataikat, nem fordítottak gondot arra, hogy beosztott tisztjeik haditet
teit megörökítsék. így sem Rochambeau altábornagy, sem Chastellux tábornok, 
sem Laiuzun ezredes, de még az amerikai eseményekről sokkal bőségesebben író 
La Fayette brigadéros sem írta le Pollerecz'ky János nevét. Ezért a behajózással, 
a tengeri úttal és egyetlen amerikai eseménnyel kapcsolatosan seim maradt fenn 
forrásértékű feljegyzés, amely személyesen Pollereczky János őrnagyra vonat
kozna. Feltételezésünk szerint azonban, ahányszor a légióval kapcsolatosan a 
huszárokról van szó, név nélkül mindenkor róla, e légió lovassági parancsnoká
ról is megemlékeznek a források. 

A francia expedíciós hadtest lényegében csupán a fent felidézett öthónapos 
hadjáratban vett részt. Yorktown elfoglalása után a francia alakulatok Vir
giniában tértek téli szállásra, Rochambeau altábornagy főhadiszállását Wil-
liamsburgban ütötte föl. Lauzun ezredes visszatért Franciaországba, hogy beszá
moljon a hadtest addigi tevékenységéről. Légiója távollétében Nathanael Greene 
(1742—1786) tábornok, a déli csapatok parancsnoka seregtestének megerősítését 
kapta feladatul. Ez a légió azonban ugyanúgy nem vett már részt jelentősebb 
harccselekményben, mint a francia hadtestnek a Hudson folyó partján táborozó 
zöme; a komoly angol haditevékenység a múlté lett.77 

A hallgatólagos fegyverszünet 1782. november 30-án ténylegessé vált. A fran
cia expedíciós hadtest ezt követően Bostonban tért téli szállásra. Azután az 1783. 
január 20-i előzetes francia—angol békekötés értelmében francia—amerikai 
megállapodás született a francia expedíciós hadtest hazarendeléséről. A Lauzun-
légió a közben az amerikai földre visszaérkezett tulajdonosezredes személyes 
irányításával március 11-én Wilmingtonban hajózott be.78 Nem mindenki tért 
azonban vissza francia földre. Az Amerikai Egyesült Államokban maradottak 

76 Lauzun: i. m. 296. és köv. o.; Lafayette: i m. I. k. 480. és köv. o.; Eisner, H.: i. m. 244. 
és köv. o.; Kenett, L.: i. m. 87. o.; Constantini, A.: i. m. 121. és köv. o.; Rochambeau: i. m. 
II. k. 314. és köv. o.; Sparks, J.: i. m. 202. és köv. o.; Laboulaye, E.: i. m. 380. és köv. o.; 
Allén, Ch. E.: i. m. 447. c ; Richter, W.: i. m. 91. és köv. o.; Marquis de Chastellux: Voyage 
dans l'Amérique Septentrionale dans les années 1780—85. Paris, 1786. 7. és köv. o.; Mémoires de 
Mathieu Dumas. Paris, 1839. I. k. 89. o.; Blanchard, Cl.: Guerre d'Amérique 1780—1783. Paris, 
1881. VII. o.; Lauzun idézetének a helye: i. m. 300. o.; Rochambeau jelentése: ASHA Série A1, 
Carton 3734. 

77 Lauzun: i m. 309. és köv. o.; Lafayette: i. m. I. k. 471. és köv. o.; Kenett, L.: i. m. 79. o.f 
Constantini, A.: i. m. 132. és köv. o. 

78 Lauzun: i. m. 326. o.; Lafayette: i. m. n . k. 54.' és köv. o ; Eisner, H.: i. m. 253. o.; Cons
tantini, A.: i. m. 136. és köv. o. 
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közé tartozott Pollereczky János őrnagy is.79 Ott maradásának és a fegyveres 
szolgálattól való megválásának konkrét indítékai máig ismeretlenek. 

A mai Maine állambeli Dresden város története tartalmazza a további életpá
lyára vonatkozó legfontosabb adatokat. A Pollereczky Jánosra vonatkozó né
hány forrást bevezető rövid összefoglaló ezt közli róla: ,,Pollereczky János őr
nagy a Rochambeau gróf vezényelte francia hadsereg tisztje volt, amely azért 
jött ebbe az országba, hogy segítséget nyújtson a forradalomnak. Ebben a had
seregben őrnagyként szolgált az 1783-as békekötésig. Azután'Pownalborough-ba 
(a mai Dresdenbe) jött, és házasságot kötött egy Pochard nevű, néhány évvel 
korábban itt letelepült francia emigráns lányával." A továbbiakból kiderül, 
hogy a békekötést követően előbb az akkori Massachusetts állam keleti megyé
jében helyettes békebíró volt, és 1785-t>en érkezett Pownalborough-ba.80 

A várostörténet nyújt arra vonatkozóan is felvilágosítást, hogy Pollereczky Já
nos, e városban letelepedve, egy darabka földön farmerként gazdálkodni kez
dett. 1796-tól a közeli Seguin sziget világítótornyának őre lett, mivel állami 
nyugellátásban nem részesült. Arra vonatkozóan nincs forrásunk, vajon 1793-ig 
folyósítottak-e számára francia katonai szolgálata alapján nyugdíjat a Versail
les-i udvarból. Világítótoronyőri állásvállalása mögött nyilvánvalóan az hú
zódik meg, hogy Pollereczky János a hadimesterséghez értett és nem a gazdál
kodáshoz, így valószínűleg tönkrement. Egy 1850-ben papírra vetett családtörté
neti feljegyzés is azt emeli ki vele kapcsolatosan, hogy házában katonás rendet 
követelt meg, megjelenéséből, társalgásából sugárzott az egykori parancsnok 
magatartása. Franciás szellemességének, műveltségének hangsúlyozása mellett 
fontosnak tartotta a múlt századi névtelen dresdeni szerző annak kiemelését is, 
hogy Pollereczky János tökéletesen elsajátította az angol nyelvet.81 

Pollereczky János anyagi viszonyaival kapcsolatos adalékot rejt a Lincoln me
gyei Levéltár egyik irata. Ezek szerint 1789-ben még módja volt akkor szintén 
az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó bátyjától megvásárolni annak 
— általa, vagy a felesége által, nem tudjuk — még a forradalom előtt vásárolt 
birtoktestét, aki ezt így nyugtázta: „Mindenkinek, akit illet! Én, gróf Polle
reczky Frigyes András, őfelsége a francia király szolgálatában álló dandártá
bornok, strasbourgi, Elzász megyei lakos igazolom, hogy megkaptam. 300 font 
törvényes összeget Pollereczky Jánostól, aki Pownalborough-ban, Lincoln megyé
ben lakos földbirtokos. Hírül adom és bizonyítom mindenkinek, hogy átadok 
egy darab földet Pollereczky Jánosnak, amely Pownalborough-ban van, Lincoln 
megyében, Massachusetts államban." Ezután következik a birtoktest leírása.82 

Pollereczky Ferenc András ezen az angol nyelvű iraton kívül francia források
ban is több ízben szerepel Pollereczky Frigyes András néven, holott bizonyítha
tóan róla van szó. Nem tudjuk, maga választotta-e inkább az utóbbi keresztne
vet, vagy pusztán fordítási tévedésről van-e szó. Az is figyelemreméltó, hogy eb
ben a nyugtában csak ő szerepel grófi méltósággal, mint „Andrie Frederick, 
Count de Pollereczky", míg öccse nem, vele kapcsolatosan ez áll: „John de Pol
lereczky". 

További figyelmet érdemel Pollereczky János második, amerikai házassága is. 
Nem tudjuk, meghalt-e franciaországi hitvese, vagy protestáns hitét megtartva 
ő elvált-e tőle, és így vette feleségül Nancy Pochard kisasszonyt. Utóbbi felte
vést támasztja alá az a tény, hogy letelepedvén a protestáns kongregációs egy-

79 ASHA Série Y 8c, Car ton 17, Série LG, Car ton 1270/1.; Kenett, L.: i. m. 87. o. 
80 Allen, Ch. E.: i. m . 441. és 447. o. 
81 Uo. 442. o. 
82 Közl i : Allen, Ch. E.: i. m. 443. o. 
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ház adófizetői közé tartozott. Gazdag gyermekáldásban volt részük, öt fiuk: 
John, Francis, Frederick, Edmund és Daniel, továbbá négy leányuk: Lucy, Nan
cy, Mary, és Elizabeth született.83 Csak egyetlen gyermek további sorsát ismer
jük. Pivány Jenő lelte fel a Saturday Evening Post 1828. augusztus 2-i számában 
a következő hírt: „Meghalt a Maine állambeli Dresdenben a 26 éves Pollereczky 
Ferenc kapitány, a hírneves gróf [!] Pollereczky fia, aki az amerikai forrada
lomban a lawsoni herceg [!] alatt a lengyel csapatok [!] őrnagya volt, és aki elő
rehaladott korban ma is életben van Dresdenben."8'1 

Fentebb már utaltunk arra a tényre, hogy Pollereczky János grófi méltóság 
nélkül szerepelt egy 1789-es forrásban. Miután 1785-ben letelepedett Pownalbo-
rough-ban, minden hivatalos bejegyzésben csupán a nemesi származásra utalás 
szerepel a grófi méltóság nélkül. így van ez az 1788. november 21-én kelt hono
sítási okiratában is: ,,John de Polerisky [!], született Molsheimban, Elzászban, 
Franciaországban". Egyszer csak minden indok nélkül még fivére életében azon
ban ^ezt a formulát kezdi használni hivatalos iratokban is: „polerékai gróf 
Pollereczky János László, Lauzun önkénteseinek egykori őrnagya, az elzászi 
Rosheim királyi hadnagya, aki 1748. szeptember 4-én [!] született és újabban 
Pownalborough-ban lakos".85 

Pollereczky János tekintélyes polgára lehetett Pownalborough-nak, mivel a 
városi képviselőtestület 1794. július 18-i megalakulásakor Edmund Bridge váro
si tanácselnök mellé főjegyzőnek választották. E tisztségében működött egé
szen 1796-ig. Miután valószínűleg tönkremenése következtében az év március 
29-én átvette a Seguin szigeti világítótorony őrének hivatalát, kénytelen volt 
megválni e tisztségétől. Rövid tevékenységének maradandó emlékét hagyta hát
ra. Hivatalba lépése harmadik napján, korát messze megelőzve, elrendelte a 
városban a kötelező polgári anyakönyvezést, elsőnek a város lakosságának ösz-
szeírását. Bizonyára jóval szerényebb körülmények közé került, a kongresszus 
ugyanis már korábban csak évi 300 dollár fizetést és évi 150 dollár szolgálati 
pótlékot szavazott meg a világítótorony őrének beosztására. 1798. június 7-én 
ezért társulásra lépett Francis Gound Seguin-i tengerésszel és Benjamin Em
mons Georgetown-i kereskedővel azzal a céllal, hogy hajót építenek és közösen 
foglalkoznak tőkehalfogással és -értékesítéssel. Gazdasági egyensúlyát sikerült 
helyreállítania, ennek következtében 1802-ben feladta a világítótorony őri hiva
talát. Vagyona segített abban is, hogy tekintélye mellett visszaszerezze Dresden, 
a korábbi Pownalborough lakosságának bizalmát. 1805-ben újťa^ a város fő
jegyzőjévé választották és ezt a tisztséget látta el 1828. március 3-ig.86 

Pollerecky János életének késői szakaszában a családjáról való gondoskodás 
került előtérbe, ahogyan azt eddigi egyetlen ismert hosszabb kézírása tanúsítja. 
Az itt-ott hibás angolsággal és helyesírással megfogalmazott levélben tulajdon
képpen áttekintést ad egész amerikai tevékenységéről is. Ezzel az életpályája 
amerikai szakaszának eddigi kisebb űrjeit is sikerül kitölteni, a leghitelesebb 
személy ad ezekre vonatkozóan felvilágosítást. Ez az írás egyúttal betekintést 
enged Pollereczky János gondolkodásmódjába is. Mindezek alapján feltétlenül 
szükségesnek véljük, hogy magyar fordításban teljes terjedelmében közzéte
gyük: j 

„A tiszteletreméltó Bial Woodnak és a Wiscasset-i urak július 4-i gyülekeze
tének. 

Uraim, nem lehetek elég hálás és nem fejezhetem ki kellő tiszteletemet azért, 
hogy megtudhattam, vannak még jóakarói a jövevényeknek. Három évig 

83 Uo. 444—445. O. 
84 Közli : Pivány J. : i. m. 23. o. 
85 Mindket tőt köz l i : Alien, Ch. E.: i. m. 444. o. 
86 Uo. 445—446. O. 
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ugyanúgy szolgáltam, mint La Fayette. Kilőtték alólam a lovamat, amelyért 250 
dollárt fizettem. Itt maradtam, amíg a békét meg nem kötötték. Akkor leköszön
tem a rangomról és ebben az országban maradtam. 

Honosítottak, Dearborn tábornok helyettes békebírójaként alkalmazott [!] a 
keleti megyében, és rám bízta, hogy számbavegyem a lakosságot. Ö szerezte meg 
a Seguin-i világítótorony őrének állását, ahol hat évig [!] maradtam. E minősé
geimben esküt tettem. 

Megházasodtam, és egy gyermekem volt, amikor Bonaparte kiadott egy prok-
lamációt, amelynek értelmében minden Amerikában élő francia köteles felke
resni egy francia konzult, aki biztosítja számára az átkelést, hogy Franciaor
szágba menjen az Ügyet szolgálni. Ellenkező esetben, ha van valami birtoka, el
kobozzák azt. 

Hát elmehettem volna én és megalázhattam volna magamat, eskümet szegve, 
gazemberként itt hagyva feleségemet és gyermekemet?! Mivel nem mentem el, 
elvesztettem birtokaimat, amelyek azóta, hogy atyám és anyám jobb létre szen
derült, tekintélyesek voltak, mivel csak egy fivérem volt, a dandártábornok, 
akivel osztoznom kellett. 

Már kétszer a kongresszus ülésszakához fordultam kegy díj ért, de kérelmemet 
elvetették. Szándékomban áll, hogy a következő ülésszakra újabb petíciót kül
dök, és annyi jóakarómmal iratom alá, amennyi csak megteszi. Ebben kérem a 
kormányt, hogy fizesse meg elvesztett lovam árát, azonkívül szolgálataimért 
annyi viszonzást szolgáltasson, amennyit jónak lát. 

Az a balszerencse ért, hogy kezeskedtem sógoromért, Charles Pochard-ért 
300 dollár erejéig, és amint önök bizonyára tudják, idősebb fia lezuhant egy ha
jó árbocáról, és néhány nap múlva Wiscasset-ben meghalt. Ezután Pochard ma
ga és kisebb fia Bostonba menve hajótörést szenvedett, és itt hagyta a városban 
feleségét és a három kis leányát, akiknek egy centjük sem maradt. Mikor en
gem felszólítottak, semmit sem tudtam kifizetni. Dehát bele kell nyugodnom eb
be a sorscsapásba, 77 éves leszek szeptemberben, és már csak néhány nap van 
vissza életemből. Boldog és elégedett lennék, ha családomat adósság nélkül tud
nám hátrahagyni, amikor meghalok. 

Tartozom Belay bírónak a kérelmekért, amelyeket nekem elkészített és Shep-
perd úrnak, aki hitelesítette ezeket, és már nem merek előttük mutatkozni, mi
vel nem tudok nekik fizetni. 

Uraim, mindannyian jól tudják, hogy a francia hadsereg, a francia flotta és a 
francia pénz nélkül milyen nagy nehézségekkel érték volna el függetlenségüket. 

Mindent, amire itt utaltam levelemben, tud Dearborn tábornok, tudja, hogy 
igaz és semmi más, csak az igaz. 

Uraim, maradtam kiváló tisztelettel: Pollereczky János. Dresden, 1825. július 
12."87 

Pollereczky János aláírásokkal alátámasztott kérvénye harmadszor is eljutott 
a kongresszushoz, de az ügyintézés lassúnak bizonyult. Akkor már lezárult a 
nyugellátási kérelmek felülvizsgálása, a függetlenségi háború résztvevői legfel
jebb kegydíjat remélhettek. Ezt is csak 1830. május 20-án ítélték meg a forradal
mi függetlenségi háború idején a francia segélycsapatok kötelékében harcolt 
magyar vitéznek, a Lauzun-légió egykori lovassági parancsnokának. Számára az 
már elkésett döntés volt, 1830. június 8-án örökre lehunyta szemét Dresdenben. 
Családjáról azonban szándéka szerint gondoskodhatott, mivel a kiutalt kegydí
jat — első kérelme benyújtásának időpontjától számítva — 1818. január 1-i 
visszamenőleges hatállyal állapították meg évi 240 dollárban.88 
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A kutatások mai állásának a tükrében is egyértelműen áll előttünk Polle-
recky János életének fő érdeme. Amikor az amerikai forradalmi függetlenségi 
háború hírére kereste a szabadságért és a nemzeti önállóságért küzdőkhöz való 
csatlakozás lehetőségét, lemondott a francia hadseregben viselt rangjáról és ön
kéntesként csatlakozott a Lauzun-légióhoz, mindezzel méltóan folytatta a Rákó
czi-szabadságharcban harcoló nagyapjától, a lengyel és az osztrák örökösödési 
háborúban a császáriak ellen a francia hadsereg kötelékében küzdő apjától örö
költ családi hagyományt . 

Ha mindeddig fellelt források nem is szólnak a Lauzan-légió két huszár- és 
két dzsidásszázada élén állt lovassági parancsnok személyes haditetteiről, bizo
nyosak lehetünk, becsülettel helytállt mindenüt t . Csakis ez lehetett erkölcsi 
alapja, hogy a békekötést követően is az Egyesült Államokban maradhasson és 
mindenkor méltósággal hivatkozhasson háborús múltjára. Joggal domboríthat ta 
ki minden lehetséges alkalommal, hogy ő önkéntesként érkezett az Újvilágba, 
nem pedig királyi parancsra. 

Pollereczky Jánosnak a múlt által még elfedett tet tei is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a forradalmi függetlenségi háború európai önkénteseiről szólva, az ameri
kai közvéleményben mindmáig — mások mellett — a magyar huszár képe eleve
nedik meg. A valóban jelen volt magyar huszárok közül Pollereczky János őr-» 
nagy három nép hőse. Joggal tiszteli őt őseinek hazája, Magyarország, különös 
tekintettel arra, hogy maga sem mulasztotta el minden alkalommal hangoztatni: 
„magyar nemes". Megilleti a tisztelet szülőföldje és ifjúkorának színtere, Fran
ciaország részéről is, hiszen az Újvilágban is a francia expedíciós hadtest köte
lékében folytatta korábbi francia katonai szolgálatát. Végül legindokoltabb a vá
lasztott haza, az Amerikai Egyesült Államok tisztelete, amelynek a megszületé
séért három esztendeig fegyverrel a kezében küzdött a Lauzun-légió ma már 
névtelen francia, magyar, lengyel és német lovas önkénteseinek ugyancsak ön
ként áthajózott parancsnoka. 

Az Újvilág máig élő tiszteletének látható jele van. A kétszázéves ünnepségek
re készülve felkutat ták és megjelölték az egykori harcosok végső nyugvóhelyét. 
Tanulmányunk hősének egyszerű síremléke fölött is, amelyen csak ez a felirat 
áll : „Pollereczky János őrnagy, elhunyt 1930. június 8-án 83 [!] éves korában", 
c t t lobog az Amerikai Egyesült Államok nemzeti zászlója. A zászlórudat a pol
gári forradalom és függetlenségi háború hőseinek kijáró, az ekéjét elhagyó és 
fegyverét megragadó farmert ábrázoló bronzplaket t díszíti. A plaketten ott van 
„Az 1775-ös amerikai forradalom katonája" felirat hivatalos angol nyelvű rö
vidítése: ,,SAR [Soldier of the American Revolution] 1775". 

Ehhez a tisztelethez csatlakoztunk jelen sorainkkal, amikor Pollereczky János 
Újvilágba távozta 200. és halála 150. évfordulóján megkíséreltük életpályája el
ső tudományos igényű és — az eddigi publikációk felhasználásán túl — elsődle
gesen a mindeddig figyelmen kívül hagyott magyar és francia levéltári forrá
sokra támaszkodó felvázolását. Úgy véljük, tar tozunk ezzel nemzeti önismere
tünknek. Egyúttal reméljük, e publikáció újabb ösztönzést jelent a más népek 
szabadságáért és függetlenségéért vívott harcokban részt vett, haladó eszméik
hez való ragaszkodásuk miat t hazájuktól kényszerűen távol élt magyar katonák 
életének kutatására . 
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