
BERCSÉNYI LÄSZLÖ HALÄLÄNAK 200. ÉVFORDULÓJÁRA 

ZACHAR JÓZSEF 
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„Generális vagyok Frantzia ország
ban, de az Szívem 's Vérem magyar." 

1944. októberében történt. A korábban az antifasiszta belső francia erők köte
lékében harcoló, majd a „Szabad Franciaország" új jáalakult demokrat ikus re 
guláris hadseregében az 51/52-es nemzetközi zászlóalj 3. harci osztagába beosz
tott magyar Petőfi-század harcosai azt a harci feladatot kapták, hogy egy eset
leges német el lentámadás során a Marne folyón Luzancynál átívelő hidat védjék 
és a Párizsba vezető utat és vasútvonalat biztosítsák. A Luzancyba bevonuló 
Petőfi-századot a kisváros polgármestere és lakossága meleg szeretettel fogad
ta, és nemcsak a felszabadítókat üdvözölte személyükben, hanem emlékeztetett 
a több évszázadra visszanyúló francia—magyar katonakapcsolatokra is. így 
örömmel újságolták a harcosokat körülvevő lakosok, hogy Luzancyban van 
végső nyugvóhelye Bercsényi Lászlónak, a Rákóczi-szabadságharc kapi tányá
nak, Franciaország marsall j ának. 

A második világháború magyar szabadságharcosainak ez az osztaga elérzéke
nyülten hallgatta az üdvözlő szavakat. A legközelebbi vasárnapon pedig, a rö
vid harcszünetet kihasználva, megemlékeztek az előttük két évszázaddal itt élt 
Bercsényi Lászlóról. Mezei virágokból font koszorúval, katonai tiszteletadás ke
retében, a kisváros lakosságának részvétele mellett koszorúzta meg a Petőfi
század a kiváló előd sírját. A helyi francia lakosokban is nagy lelkesedést vál
tott ki, amikor a főtéren piros-fehér-zöld nemzeti zászlóval felsorakozott a ma
gyar század, és kuruc kori menetdalokat énekelve a kastélykápolnához vonult.1 

A kápolnához érve Marschall László százados és a többi koszorúzó magyar 
szabadságharcos meghatot tan betűzte a sírfeliratokat. A templom külső falán ez 
a márvány táblába vésett szöveg olvasható: „Életben marad t kuruc tár sai, a kék 
huszárok 1778. j anuá r 12-én itt temették el 86 éves vezérüket." A kápolnában, 
a déli falhoz illesztett fekete márvány síremléken, négy emléktábla hirdet i az 
oltár előtti boltozott kr ip tában nyugvó érdemeit. A talapzaton levő és legolvas-
hatóbb írás így szól: „Miután hosszan védelmezte apjával, Bercsényi Miklós 
gróffal, a Magyar Királyság főgenerálisával a szabadságot, elhagyta hazáját. 
Franciaországban telepedett le XIV. Lajos uralkodása alatt 1712-ben." A tula j 
donképpeni sírfelirat e fölött helyezkedik el, és ez a következő: „Itt nyugszik a 

1 Sőtér I.: Magyar—francia kapcsolatok. Budapest, 1946. 198. o. ; Györkéi J. : Marchall László. 
Forradalmárok, katonák. Budapest, 1968. 83. o,; Komját I.—Pécsi A.: A szabadság vándorai. Ma
gyar antifasiszták Franciaországban 1934—1944. Budapest, 1973. 167. o. 
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Bercsényi László, Franciaország marsallja. 
Egykorú francia metszetről készült másolat a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjtemé
nyében. Az eredeti a G. Cottreau-gyűjteményben. 



magas rangú és híres földesúr, gróf Berchény László Ignác úr, magyar főnemes, 
Franciaország marsallja, a királyi és katonai Szent Lajos-rend nagykeresztese, 
Luzancy, Messy, Courcelles-sur-Marne és más helységek földesura, korábban 
Lotharingia főlovászmestere, Lotharingia és Bar uralkodójának udvari tanácso
sa, tiszteletbeli lovagja, Commercy várának és városának kormányzója, Com-
mercy kormányzósági hadnagya és a fent nevezett város vadászkapitányságának 
királyi kapitánya, aki 1778. január 9-én hunyt el 86 éves korában, és akit hitve
se, a magas rangú és híres Anne-Catherine de Viette-Gezard úrnő mellé helyez
tek." Egy további, latin nyelvű táblán ez áll: „Hatalmas vezér, ősökkel dicső, 
még dicsőbb önmaga által; ősei jogát védelmezte, de midőn Magyarországra az 
ég haragja nehezedett, nem volt képes többé a szerencsétleneknek segítséget 
hozni. Sírva hagyta el síró hazáját, úgy rendelte a sors, hogy a franciáknak le
gyen dicsősége, reménye és szeretete." A negyedik táblán dicsőítő költemény 
van: „Itt nyugszik egy Bercsényi. Maga a gyászba borult hírnév véste sírjára 
nevét. Harcosok, ti mindannyian virággal tartoztok az emlékezetének; ő a táma
szotok, szeretetetek, dicsőségtek volt. A halál az élettől megválni kényszerítvén 
őt, az erények gazdag forrását apasztotta ki. Óh, miért nem lehetett a világ bol
dogságára halhatatlan úgy, mint neve."2 

A Petőfi-század harcosai egyre növekvő büszkeséggel olvasták a nagy elődöt 
dicsőítő, megkopott, francia nyelvű szavakat, és hosszan elnézték a sírkövet dí
szítő Bercsényi-címert, marsallbotot és a Szent Lajos-rend nagykeresztjét. Még 
egy közös estét tölthettek Luzancy lakosaival, azután harcfeladataik háttérbe 
szorították a Bercsényi László élete iránti jogos érdeklődésüket, amelyet a helyi 
lakosok egyébként is csak hézagos és pontatlan hagyományőrzésükkel elégíthet
tek ki. 

Bercsényi László halála kétszáz éves évfordulója alkalmából jelen tanulmá
nyunk kísérli meg felvázolni azt a páratlan tizennyolcadik századi magyar élet
utat, amelyet a Habsburg-történetírás igyekezett kitörölni a magyar nép em
lékezetéből, amely iránt felébredt ugyan a századfordulón az érdeklődés, de 
amelyet mégis csak erősen hézagosan és eltorzítottan ismerhet a közvélemény
nek az a szűk rétege, amely egyáltalán találkozott az eddigi néhány tanulmány
kísérlettel. Ügy érezzük, tartozunk nemzeti önismeretünknek azzal, hogy kuta
tási eredményeinket közreadjuk, hiszen a korabeli hadtörténelmi munkák szin
te minden lapján Bercsényi László nevére lelünk. Ezt a nevet ugyan a leg
különbözőbb formákban írták le, mint : Berchény, Berchény, Bercheni, Berchéni, 
Berchini, Berkeny, Bercsény, Bereczyni, Bereczeny, Berczenj, Berczén, Berzeni, 
Berzini, Berzenj, Berseny, Bersigny stb. Valamennyi névalak mögött azonban 
ugyanaz a hazájához rendületlenül hív magyar rejtőzik, aki a kényszerű tá
vollétben, a francia katonai szolgálatban, a legmagasabb rendfokozatig emel
kedve is mindig így írta alá nevét: „Gróf Bercsényi László, magyar főnemes, 
Franciaország marsallja." 

* 

2 Thaly Kálmán gyűjtése. Kéziratos hagyaték. A Bercsényi-monográfia IV—V. kötetének jegy
zetanyaga. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (a továbbiakban: OSzKK), Fol. Hung. 1389. 
folio 153.; Forster Gy.: Gróf Berchényi László, Franciaország maréchalja. Budapest. 1925. 26. és 
köv. o. Megjegyzés: A sírfeliratokat Thaly K. fordításában idézzük, némi igazítással az eredeti 
szövegek alapján. (Egyébként a sírfeliraton nemcsak Bercsényi László születési idejének 
feltüntetése hibás, hanem hitvesének neve is pontatlanul szerepel. Helyesen: Anne-Catherine 
de Wiet-Girard.) 
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Bercsényi László a sírfeliratra vésett dátummal ellentétben nem 1692-ben, ha
nem 1689. augusztus 3-án született Eperjesen. Apja ifjabb gróf székesi Bercsényi 
Miklós (1665—1725) volt, aki a nagyszombati egyetemen végzett tanulmányai 
után a családban hagyományos katonai pályát választotta. Szeged főkapitánya
ként ezredesi rendfokozatban vett részt 1686-ban Buda visszafoglalásában, és az 
itt mutatott hősiességért kapta az ostromban szintén kiválóan harcoló idősebb 
Bercsényi Miklós tábornokkal, édesatyjával együtt a grófi ' rangot. Bercsényi 
László édesanyja, gróf homonnai Drugeth Krisztina (1655—1691), Drugeth 
György tábornok lánya volt. Bercsényi László szüleinek házasságkötésére a tö
rökellenes visszafoglaló háborúk egyik szünetében, 1688-ban került sor. Bercsé
nyi László születését követően apját hamarosan bányavidéki helyettes tábornok
ká nevezték ki, majd elnyerte Ung vármegye örökös főispáni tisztét is. A gyer
mek Bercsényi László az első éveket szülei birtokain, Varannón, Nagyszombat
ban, Tavarnakon, Brúnóczon töltötte. Édesanyját 1961-ben, Zsuzsanna nevű húga 
születésével egy időben, elveszítette. Apja 1695-ben feleségül vette gróf kőrösszegi 
Csáky Krisztinát (1654—1723), Draskovich Miklós országbíró özvegyét, és ettől 
kezdve a család Ungváron élt. Itt Bercsényi László nevelője Bunkóczy Márton 
volt, de a gyermek egyúttal a helyi jezsuita gimnáziumban tanult. 

Bercsényi Miklós ezekben az években egyre inkább az udvarral szembefor
duló nemesi elégedetlenek vezetőjévé vált. Már 1696-ban a 13 felvidéki megye 
követségének vezetőjeként igyekezett közbenjárni a bécsi udvarban a nemes
séget ért sérelmek orvoslása érdekében. Felső-magyarországi főhadbiztossá 
kinevezve 1697-ben amnesztiát eszközölt ki a hegyaljai parasztfelkelők számá
ra, miután már előzőleg lassította a fegyveres fellépést ellenük. 1697-ben Eper
jesen megismerkedett II. Rákóczi Ferenccel, aki ezt követően gyakran ven
dégeskedett Ungváron, és ettől az időtől kezdve ismerte a későbbi Nagyságos 
Fejedelmet a gyermek Bercsényi László.3 

A következő események alaposan megváltoztatták Bercsényi László életét is, 
és döntően formálták egyéniségét. A magyarországi nemesi elégedetlenek a 
császári elnyomó intézkedések ellensúlyozására a Habsburgok első számú euró
pai ellenségéhez, a francia udvarhoz fordultak támogatásért. A kapcsolatfelvétel 
hamarosan, árulás révén, a bécsi udvar tudomására jutott. Rákóczi és néhány 
társa elfogásával egyidejűleg 1701. áprilisban, az átutazóban Nagyszombatban 
tartózkodó Bercsényi Miklósnak sikerült onnan Lengyelországba menekülnie, 
családját azonban kénytelen volt Ungváron hagyni. Vagyonát — így az ungvári 
jószágokat 1701. július 27-én — a bécsi udvar zár alá vette, az udvarhoz siető 
feleségét Bécsben internálta, lányát az udvarhű nevelés biztosítására az Orso
lya-rendi apácák pozsonyi zárdájába vitték, Bercsényi László nevelésének fel
ügyeletét pedig a megbízható báró Thavonat Lajos selmeci bányagrófra és sze
pesi kamarai elnökre bízták. Egyelőre az ungvári jezsuita gimnáziumban tanul
hatott tovább, de házi nevelőjévé a német Potgiessert nevezték ki.4 

Még így sem látták azonban biztosítottnak a bécsi udvarban a gyermek Ber
csényi László udvarhű fejlődését, ezért Tha vonat Lajos indítványára a császári-

3 AuberF, F.—H.: Le politique vertueux. La candeur et la bonne foi sont plus nécessaires à 
l'homme d'État que la ruse et la dissimulation. Nancy, 1762. XII. o. ; Thaly K. : A székesi gróf 
Bercsényi család. Budapest, 1892. II. k. 7. és köv. o. Megjegyzés: A földrajzi neveket a korabei1' 
államhatárokat figyelembe véve, a felségterület állami nyelvén használjuk, ettől csak közismert 
magyar elnevezés esetén térünk el. A továbbiakban ebből következően ugyanarra a földrajzi 
fogalomra vonatkozóan többféle eltérő nyelvi forma is előfordulhat. 

4 Aubert, F.—H.: i. m. XIII. o. Nagy I. (Kiad.): A Pálóczy-Horváth család naplója 1622—1790 
Magyar Történelmi Évkönyvek és Naplók a XVI—XVIII. századból. Budapest, 1881. 2. k. 248. o. ; 
Az Ungvári Királyi Katholikus Főgimnázium történetéből. Thaly K. gyűjtése. OSzKK. Fol. 
Hung. 1389. folio 52. és 76.; Forster Gy.: i. m. 45. o. 

T - 71 — 



királyi kamara 1702. október 4-én döntést hozott, amelynek értelmében ,,az ifjú 
Bercsényi grófot egyik vagy másik szolgálója kíséretében részben az udvartar
tás költségeinek csökkentésére, részben gyanús levelezések elhárítására vigyék 
el Ungvárról Kassára a Jézus Társaság Nemesi Konviktusába tanulni".5 Hama
rosan bejegyzés tanúskodott a konviktus naplójában arról, hogy az erre a tanév
re is eredetileg Ungváron beiratkozott Bercsényi László 1702. novemberétől már 
valóban ott tanult tovább.6 Ott kapta a jezsuitáktól a bérmálás során azt az Ignác 
nevet, amely sok külföldi forrásban olvasható és amelyet a síremlékére is fel
véstek, de amelyet maga sohasem használt.7 

1703 a Rákóczi-szabadságharc kitörésének éve. A korábbi nemesi elégedetle
nek és parasztfelkelők egymásra találtak, és az első számú katonai vezető a leg
tapasztaltabb Bercsényi Miklós tábornok lett. Bizonyosan megdobogott erre a 
hírre a császári kézen levő Kassán rekedt Bercsényi László szíve is. Erről ta
núskodik az a tény, hogy amint 1703. októberében Kassát körülvették a kuruc 
csapatok, már novemberben szökést kísérelt meg. Megpróbált kijutni a város
ból az apja fővezérsége alá tartozó, a várost ostromló kuruc katonák táborába. 
A várost védő császári Montecuccoli-vértesezred őrjárata azonban elfogta, és a 
városparancsnokság Bercsényi Miklós fiát ettől kezdve hadifogolyként kezelte. 
A 14 éves gyermek azután katonai őrizet alatt folytatta a jezsuita konviktusban 
kényszerű tanulmányait, Bercsényi Miklós minden kísérlete sikertelen maradt 
kiváltására.8 

Bercsényi László kiszabadulása, a bécsi udvarral folytatott béketárgyalások si
kertelen kimenetelét követő 1704 őszi kuruc támadás során, Kassa császári fel
adásával egy időben következett be hadifogolycserével. A várost ostromló kuruc 
csapatok élén ekkor már Forgách Simon tábornagy állt. Az 1704. szeptember 
17-én megfogalmazott kapitulációs okmány, amelyet mindkét fél, Hercules Mon-
tecuccoli ezredes és Forgách Simon tábornagy szeptember 23-án jóváhagyott, 
már 1. pontjában rögzítette Bercsényi László és az egy évvel korábban kuruc 
fogságba esett Görlich Antal császári kapitány kicserélését. A 2. és 23. pont sze
rint Kassa átadásának időpontjában hagyhatta el a várost Bercsényi László és 
térhetett vissza ezredéhez Görlich. Mindez 1704. október 21-én történt meg.9 

A szabaddá vált Bercsényi Lászlót első útja három éve nem látott apjához vit
te Selmecbányára, aki ezekben a napokban ott vezette a bécsi udvarral ismétel
ten folytatott béketárgyalásokon részt vevő magyar küldöttséget. Innen nevelő
anyjához ment Besztercebányára, aki viszont ott gyógykezeltette magát. 1705 
elején ugyanott látogatta meg több ízben családját Bercsényi Miklós is. Bercsé
nyi László minden alkalommal azért könyörgött apjának, hogy „tegye katoná
vá", alig 16 éves kora azonban ezt a kor szokásai szerint még nem engedte meg. 
így csak arra nyílott módja, hogy apját több ízben annak táboráig elkísérhesse, 

5 Közli: Thaly K.: A Bercsényi-család. II. k. 342. o. Megjegyzés: Ezt és valamennyi további 
idézetet a szerző fordította, amennyiben magyar nyelven azokat előző publikálás hiányában 
közli. 

6 A kassai jezsuita konviktus naplója. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 90.; 
Aubert, F—H.: i. m. XVIII. o.; Forster Gy.: i. m. 46. o. 

7 Thaly K.: A Bercsényi-család. II. k. 8. o. 
8 Bercsényi MiTclós II. Rákóczi Ferenchez, Kér, 1704. július 1. Közli: Thaly K.: Székesi Ber

csényi Miklós gróf, főhadvezér és fejedelmi helytartó leveleskönyvei és más emlékezetre méltó 
iratai. Budapest, 1875—1882. Archívum Rákóczianum, I. osztály, 4—8. k. (A továbbiakban: AR) 4. 
k. 103. o.; Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 78. o.; Forster Gy.: i. m. 46. o. Wick B.: Kassa 
története és műemlékei. Kassa, 1941. 142. o. 

9 Thaly K. gyűjtése. OSzKK. Fol. Hung. 1389. folio 74. Közli: Thaly K.: A Bercsényi-család. 
III. k. 234. o.; Schiessler Gáspár: Emlékezetes feljegyzések mindarról, ami Kassa szabad királyi 
városban történt. Közli Thaly K.: Történelmi Tár, 1884. Hozzáférhetőbb: Köpeczi B.—Várkonyi 
A. (Kiad.) : Rákóczi-tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Budapest, 1973. 
I. k. 516. o. 
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és személyesen megismerhesse a lévai főhadiszálláson tartózkodó vezető kuruc 
tiszteket.10 

Heves vérű fiát Bercsényi Miklós biztosabb helyen tudta Rákóczi udvarában 
Egerben, ezért arra utasította, hogy induljon Besztercebányáról oda, és erről 
1705. március 26-án Rákóczit is értesítette: „íme, az fiamat Nagyságod udvarlá
sára alázatosan elküldtem, kit Nagyságod kegyelmességébe ajánlok, és kívánom 
Nagyságod s hazánk szolgalatjára nevelnem. Jól megnőtt, de goromba igen; ta
lán lesz valami oly táborozásunk, kiben jelen lehet, s tanulhat valamit, addig 
udvaroljon Nagyságodnak, ne heverjen. Már tanulni nem akar; ki tanult nem 
lehet, ne legyen tudatlan legalább másban."11 Bercsényi László április 4-én in
dult Egerbe, Rákóczi lovat küldött számára, mégsem mehetett valami lelkesen, 
ahogyan apja április 5-i elbizonytalanodott hangú leveléből feltételezhetjük: „Én 
azt cselekszem véle, amit Nagyságod fog parancsolni. Ugyan alázatosan kérem 
Nagyságodat: Mit csináljak véle? Ha jókor lesz-e már katonát csinálnom belőle? 
Mert tanulásban talán már sokat mulasztott."12 Bizonyosan Rákóczi is korainak 
tartotta még a fegyverforgatást Bercsényi László számára, hiába kívánta oly he
vesen azt az ifjú. így érintette ezt apja: „Nem leckét, lapátot is fölvegyen —, 
csak lehessen alkalmatos s kedve-töltő szolgája valaha Nagyságodnak. Abban 
gyönyörködném ugyanis egyedül, hogy láthatnám Nagyságod s hazánk szolga
latjára. Elmét Isten, — példát hív kötelességemmel Nagyságodhoz magam, — 
szoktatást adjon Nagyságod parancsolatja neki."13 

Rákóczi valóban maga gondoskodott Bercsényi László taníttatásáról udvará
ban, francia tudását az udvarban tartózkodó francia tisztekkel, német tudását 
Rákóczi titkárával és orvosával, latin ismereteit az udvari hivatalnokokkal való 
beszélgetések során tökéletesíthette. Hadtudományi órákat, a többi ott tartózko
dó nemes ifjúval együtt, szintén a francia tisztektől kapott, az udvari hivatal
nokoknak pedig be kellett vezetniük a diplomácia alapfogalmaiba és gyakorlati 
teendőibe is. Katonai kiképzésére, a lovaglóleckékre, célbalövésre, kard- és tőr
vívógyakorlatokra, ha tehette, Rákóczi személyesen felügyelt. Olvasmányait is 
Rákóczi jelölte ki, sőt gyakran kikérdezte. Mivel Bercsényi László október 13-ig, 
Rákóczi erdélyi hadjáratának kezdetéig tartózkodott példaképe mellett, való
színűleg részt vett az udvarral a szécsényi országgyűlésen is, ahol Rákóczit a 
szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé, Bercsényi Miklóst főgenerálissá vá
lasztották. Ezután apja vette maga mellé táborába.14 

Ebből az időből fennmaradt egy irat, amely következtetni enged az ifjú Ber
csényi László egyenes jellemére, gondolkodásmódjára: „Én gróf székesi Bercsé
nyi László in Anno 1705. die 2. Januarii Kende László nevű szolgámnak jámbor 
szolgálat]át megtekintvén, két jó paripát ígértem neki, melyet nemcsak ígérni, 
de meg is akarok adni, de mikor magam authoritásával élhetek, mivel szavam
nak meg akarok felelni, és azon felül ajánlom magamat arra, hogy űt, felül meg
nevezett szolgámat, semminemű szegénylegénységben meg nem vetem, sőt oly 
grátiámat várhatja, hogy akármikor engem csak legkisebb grátiámban tartván 
proveálni és segíteni igyekszem. Melyrül is adom ezen levelemet, annak bizo-

10 Thaly K.: A Bercsényi-család, i n . k. 354. és köv. o. ; Forster Gy.: i. m. 46. o. 
11 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nagytapolcsány, 1705. március 26. AR, I. osztály, 

IV. k. 420. o. és Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 354. o. 
12 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nagyszőgyény, 1705. április 5. AR, I. osztály, IV. k. 

440. o. és Thaly K.: A Bercsényi-család. III. k. 356. o. : Jurkovich E.: II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca és Besztercebánya. Besztercebánya, 1903. 173. o. 

13 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Nyitra, 1705. április 12. AR,-1. osztály, IV. k. 460. o. 
és Thaly K. : A Bercsényi-család. III. k. 356. o. 

14 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez, Érsekújvár, 1705. április 22. AR, I. osztály, IV. k.. 
'479. o.; Thaly K. : A Bercsényi-család. III. k. 354. és köv. o. 
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nyosabb voltáért a magam pecsétjével és kezem írásával erősítvén. Anno 1705, 
die 26. Novembris. Gróf Bercsényi László sk."15 Egy másik ekkori iratával ru
hapótlásról intézkedik egy ma már számunkra ismeretlen személy részére.16 

A következő néhány hónapra vonatkozóan hézagosak az adatok. Az bizonyos, 
hogy 1705. október végétől 1706. április végéig Bercsényi László apjával együtt 
tartósan Nagyszombatban tartózkodott. Míg utóbbi az ott folyó újabb béketár
gyalásokon ismét a magyar küldöttséget vezette, az ifjú a nagyszombati egye
tem előadásait hallgatta, hogy apja kívánságának megfelelően tudását gyara
pítsa. Ezután a család brúnóczi birtokán töltött bizonyos időt, illetve apjával 
táborozott, majd 1706 őszén újra visszatért apja táborából az egyetemre. Ez év 
végén, a szenátus rozsnyói ülésszakával párhuzamosan, családi körben Beszter
cebányán volt és nevelőanyjával még 1707. januárban is ott maradt.17 

Ezt követően ismét apja mellett tartózkodott, és így részt vett az 1707. május 
31. és június 22. között tartott ónodi országgyűlésen is, amelyen a szövetkezett 
rendek kimondták a Habsburg-ház trónfosztását, és amelyen az árulással vá
dolt túróci követeket lekaszabolták. Bercsényi László ebben már aktívan részt 
vett, ahogyan a június 6-i eseményről a szintén jelen volt Louis Lemaire briga
déros, Rákóczi francia hadmérnök tisztje visszaemlékezésében beszámolt, igaz, 
nem éppen hízelgő hangon: „És most Bercsényi emelkedett szólásra. Azzal vá
dolta a túróci követeket, hogy a császár szolgálatában állanak, amit ő már ré
gen tud, és azt is tudja, hogy több más megyét is a maguk pártjára akartak 
vonni, mert jó bizonyítékok vannak a kezében e titkos összeesküvésről. A köve
tek kérték, hadd tisztázhassák magukat a vádak alól, de Bercsényi gróf többé 
nem szólt, hanem cselekvésre határozta el magát, kirántotta kardját, és lesúj
tott az egyik követre. Károlyi tábornok is társául szegődött e vérszomjas tá
madásban. A sebesültet ki akarták vinni a sátorból, ahol a diétát tartották, de 
útközben a jelenlevők felkoncolták. A másik követ azt hitte, hogy futásban ke
reshet menedéket a dühnek ez embertelen kitörése elől, de hiábavaló volt igye
kezete, a fejedelem egy testőre elfogta, agyba-főbe verte, és visszaterelte a sá
tor elé, ahol Bercsényi nemesurai olyannyira összekaszabolták, hogy félig hol
tan rogyott a földre. Bercsényi gróf fia, akár egy ifjú barbár, aki barbár lendü
lete merészségével és kegyetlenségével büszkélkedve most ontja vérét első áldo
zatának, az első meggyilkolt követ testébe döfte kardját — ha még maradt vol
na némi élet az áldozatban, ez a döfés megpecsételte volna sorsát —, majd a 
gyülekezet elé lépett, s vértől szennyezett kardját felmutatta bizonyságul, hogy 
ő is részese volt e gyilkosságnak; e cselekedet láttán mindenki azt gondolta, 
hogy az apa kegyetlensége immár nem páratlan, hiszen fiában méltó utódra 
lelt."18 A tetterőtől duzzadó ifjú eddigi élete alapján e vonatkozásban hiteles
nek fogadhatjuk el a krónikás leírását erről az eseményről. A többi forrás 
ugyanakkor Bercsényi László személyét nem emeli ki, amikor Rakovszky Meny
hért alispán megöléséről és Okolicsányi Kristóf főjegyző összekaszabolásáról 
szól, hanem Rákóczi itt mellőzött, elkeseredett beszédét állítja az elbeszélés kö
zéppontjába, amely ténylegesen kiváltotta a fegyveres fellépést. 

15 Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 261. 
16 Bercsényi László levele ismeretlen címzettnek, Szered, 1705. augusztus 24. Közli: Thaly K. 

(Kiad.) : Rákóczi-tár. Pest, 1868. II. k. 375. o. 
17 Bercsényi László Pongrácz Ferencnek, Brúnócz, 1706. május 16. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, 

Fol. Hung. 1389. folio 63.; Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek, Ungvár, 1707. március 21. AR 
I. osztály, V. k. 371. o. ; Jurkovich E. : i. m. 216. és köv. o. 

18 Lemaire, L. : Relation abrégée de ce qui s'est passé dans la guerre d'Hongrie depuis le 
commencement de la campagne de 1705 jusqu'au mois de mars 1708. Histoire interessante ou 
Relation des guerres du Nord et de Hongrie au commencement de ce siècle. Hamburg, 1756. 
Magyarul ez a rész hozzáférhető: Rákóczi-tükör. II. k. 256. o. 
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Az ónodi országgyűlés után is apja mellett maradt Bercsényi László és részt 
vett Szerencsen a lengyel tárgyalóküldöttség fogadásán, amely azért jött, hogy 
felajánlja Rákóczinak a lengyel koronát.19 Ezután ismét Rákóczi udvarába ke
rült, míg apja Lengyelországban folytatta és befejezte az I. (Nagy) Péter orosz 
cárral és a lengyel rendekkel megkezdett tárgyalásokat.20 Űtja megegyezett 
Rákócziéval, előbb Szerencsen, majd Sárospatakon, végül december 5-től Kas
sán tartózkodott. December 28-án viszontláthatta egykori fogsága helyét, a kas
sai jezsuita konviktust, amelynek diákjai ekkor Rákóczi tiszteletére előadták a 
Mátyás királyról szóló iskoladrámát. Kassán ismét együtt volt apjával is, aki a 
szenátus ülésére szintén oda érkezett, és Rákóczit már ott várta.21 1708. márciusá
ban nevelőanyjánál töltött néhány napot Besztercebányán, majd apjával tábo
rozott, végül vele együtt május közepétől Egerben tartózkodott Rákóczi udvará
ban.22 Miután június közepén Rákóczi is, Bercsényi is a Vág mellé vonult a se
regekkel, hogy hozzákezdjen a merész sziléziai hadjárathoz, Bercsényi László 
július 16-ig apja mellett volt. Ekkor újra Rákóczihoz csatlakozott.23 

1708. július 25-én következett el Bercsényi László addigi életének legszebb 
napja. Erről két feljegyzés maradt fenn. Beniczky Gáspár, Rákóczi magántitká
ra, ezt jegyezte ezen a napon naplójába: „Misse hallgatása után Méltósságos 
Gróff iffiu Bercsényi Lászlót több iffiakkal együtt a Nemes-Compániában so-
lemniter béeskette."2-1 A Nemesi Társaság iratai között pedig „az 1707. április 
26-án felállított tekintetes Nemesi Kompánia 1710. október 13-ig vezetett név
jegy zéké"-ben ez a latin nyelvű bejegyzés szerepel: ,,A Vágón túli szemle során 
a verbói táborban 1708. július 25-én felvételt nyert Bercsényi László gróf úr."25 

Ezzel valóra vált Bercsényi László vágya, 19 évesen fegyvert foghatott a sza
badságharc sikerre vi vese érdekében, befejeződött az erre való felkészülés, idő
szaka. És éppen a Rákóczihoz legközelebb álló, 1707. április 26-án felállított, 
egyelőre egyetlen századból álló nemes testőrség ezüstös kardját, ezüstveretű 
lengyel karabélyát, díszes párpisztolyát vehette kezébe, égszínkék, gazdagon 
zsinórozott öltözékét ölthette magára. 

A századtörzsben és a három szakaszban összesen 124 fő szolgált a Nemesi 
Kompánia kötelékében. A Rákóczi által tervezett Nemesi Társaság ezen magjá
nak egyúttal maga a Nagyságos Fejedelem volt a kapitánya, ezredesi ranggal. Az 
alakulat felállításának célját személyesen határozta meg „Az Nemesi Társaság 
Seregének rendi" c. iratában. Eszerint a katonai és politikai vezetés utánpótlá
sának biztosítására kívánta e kötelékben felkészíteni a válogatott, legtehetsége
sebb nemes ifjakat. „Ezen Társaság Tiszteiről" c. iratában rögzítette, hogy a töb
bi alakulattól eltérő rendfokozatokat hogyan kell értelmezni. Eszerint az elő
ször „Köz Vitézlő Társ"-sá fogadott nemes ifjú vicehadnagyi rangban szolgált. 
E rendfokozatban kezdte szolgálatát Rhédey Mihály parancsnoksága alatt az 

19 Beniczky Gáspár Naplója 1707—1710. Közli: Thaly K. (Kiad.): Rákóczi-tár. Pest, 1866. I. k. 
1707. június 26-i naplóbejegyzés, 20. o. Hozzáférhetőbb: Rákóczi-tükör, II. k. 356. o.; Márki S.: 
II. Rákóczi Ferenc 3 k. Budapest, 1907—1910. II. k. 39. o. 

20 F a r k a s I s tván Bercsény i Lászlónak, Ungvár , 1707. ok tóber 5. Tha ly K. gyűj tése , OSzKK. 
Fol. Hung . 1389. folio 190. 

21 Beniczky Gáspár naplóbejegyzései, 1707. augusztus 20. és köv., Rákóczi-tár, I. k. 38. és köv. 
o. ; Márki S. : i. m. II. k. 41. o. ; Wick B. : i. m. 144. o. 

22 Jurkovieh E. : i. ni . 237. o. ; Márki S. : i. m . I I . Jc. 544. o. 
23 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése . Rákóczi - tár , I. k. 144. o. ; Márki S. ; i ; m. II. k. 572. o. 
24 Beniczky G á s p á r naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I. k. 147. o. 
25 A Nemesi Kompán ia névjegyzéke. Közl i : Benda K.—Maksay F. (Kiad . ) : Ráday Pá l i ra ta i . 

1707—1708. Budapes t , 1961. n . k. 184. o. 
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1. szakaszban Bercsényi László is.26 Rákóczi az eskütétel után minden nemes 
ifjút csókkal fogadott társává, és ők adták a legbelsőbb udvari őrszolgálatot.27 

Ekkor azonban ezek a nemes ifjak, köztük Bercsényi László is, égtek a tett
vágytól, hogy az ellenséggel szemben mutathassák ki a fejedelem és a szabad
ságharc iránti hűségüket. így Rákóczi hozzájárult, hogy Pekry Lőrinc tábor
nagy válogatott kötelékeivel együtt a Nemesi Kompánia is részt vehessen a jú
lius 28-i, a morvaországi Sztrazsnica mellett vívott csatában, amely Peter Viard 
császári tábornok csapatai ellen győzelemmel végződött. Ekkor esett át a tűzke
resztségen Bercsényi László. Erről Pekry eleven leírással számolt be Rákóczi
nak; korabeli szóhasználattal ,,cavallérok"-nak nevezve a nemes ifjakat: „Egy 
órakor délután kezdődött a mi strázsánk és az német között való ellenkezés. 
Utoljára, midőn az mi strázsánkat által akarták volna nyomni a patakon, a ca-
valléroktul nem maradhatván, ő kelméket commendéroztam az patakig, azon
kívül 400 katonát, hogy secundálják az strázsáinkat. De az cavallérok — a jó 
vér bennek lévén — által mentek az árkon, és mint a kőfal, bizony úgy állották 
az lövést. Megszaporodván rajtuk az német, az mezei had, szokása szerént, tá
gított az németen. Látván veszedelemben való léteket az cavalléroknak, az egész 
haddal alányomultam a patak mellé . . . írhatom Fölségednek : úgy viselték ma
gokat az cavallérok, hogy lehetetlen jobban."28 

A Nemesi Kompánia július 30-ig maradt Pekry alárendeltségében, azután új
ra Rákóczi vette át vezénylésüket a brezovai táborban. Tényleges helytállásuk
ról pedig hamarosan személyesen meggyőződhetett a szerencsétlen kimenetelű 
augusztus 3-i trencséni csatában. Többek között éppen akkor, amikor lovával 
felbukott és megsebesült. Veszélyes helyzetéből a fejedelmet két apródja, Daniel 
Péter és Ilosvay János mellett három nemes testőre, Ghillányi Péter, Simándy 
Mihály — és Bercsényi László szabadította ki.29 Az éppen a 19. születésnapjára 
eső csata során Bercsényi László máris teljesítette apja előző nap papírra vetett 
óhaját: „Adja Isten, lehessen jó szolgája Fölségednek, s oly tökéletes, igaz állan
dósággal, mint vagyok Fölségednek alázatos hív szolgája."30 

A vesztett trencséni csata után Rákóczi Egerbe vonult vissza és vele ment a 
Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László is. Ott az eddig mutatott hősies 
helytállásáért 1708. szeptemberében Rákóczi előléptette a Nemesi Kompánia ti
zedesévé, vagyis főhadnagyi rangra emelte.31 A fejedelem megbecsülését mu
tatta az is, hogy a Nyitra várát feladó Révai Gáspár ezredes hadbírósági eljárása 
során a Nemesi Kompániából kirendelt két ülnök egyike éppen Bercsényi László 
volt.32 

A Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László az ezt követő hónapokban, 
így az 1708. november 28—december 17. közti sárospataki országgyűlés idején, 
továbbra is Rákóczi udvarában tartózkodott. Bizonyára az udvari szolgálat el-

26 Uo. II. k. 162. és köv. o. ; Markó A.: II . Rákóczi Ferenc , a hadvezér , Budapes t , 1934. 34. és 
köv. o.; Markó A.: II. Rákóczi Fe renc nemes i tes tőrsége . Magyar Ka tona i Szemle 1933/1. 204. és 
köv. o. ; Ajtay E.: Ada tok II . Rákóczi Ferenc nemes tes tő r ségének tör téne téhez . Had tör téne lmi 
Közlemények , 1938. 229. és köv. o. 

27 Beniczky Gáspár 1707. n o v e m b e r 13-i naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I, k. 62. o. Hozzáférhe
t ő b b : Rákócz i - tükör , II. k. 374. o. 

28 P e k r y Lőr inc II. Rákóczi Ferencnek , sz t razsnicai tábor , 1708. jú l ius 28. Közl i : Thaly K.: Ocs-
k a y László, II . Rákóczi Fe renc fejedelem d a n d á r n o k a és a fe lső-magyarországi had já ra tok 1703— 
1710. Budapes t , 1880. I. k. 234. o. 

29 Beniczky G á s p á r 1708. augusz tus 3-i naplóbejegyzése . Rákóczi- tár , I. k. 150. o. ; Thaly K.: A 
t rencséni csa táról . Had tö r t éne lmi Közlemények, 1897. 145. és köv. o. ; Markó A. : A t rencsén i csa
ta 1708. augusz tus 3. Had tö r t éne lmi Közlemények , 1931, 151. és köv . o. 

30 Bercsény i Miklós I I . Rákócz i Ferencnek , Füzesgya rma t , 1708. augusz tus 2. AR, I. osztály, VI. 
k. 116. o. 

31 A Nemes i K o m p á n i a névjegyzéke . Közl i : R á d a y Pá l i ra ta i , II . k. 184. o.; 
32 Tha ly K. gyűj tése , OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio 210. 
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látását is példamutatóan végezte, mert Rákóczi több ízben megkülönböztetett 
figyelmet szentelt neki. így Rákóczi magántitkára 1709. január 1-én és 2-án fon
tosnak tartotta feljegyezni, hogy a legfelsőbb vezetők körében Bercsényi László 
a fejedelemmel étkezett.33 1709. január 6-án pedig a Munkácson tartózkodó Rá
kóczi a vele levő Bercsényi Lászlót a Nemesi Kompánia strázsamesterévé, vagyis 
kapitánnyá léptette elő.34 

Az elkövetkező hónapokban továbbra is udvari szolgálatot teljesített Bercsé
nyi László, továbbá ismételten részt vett fontos megbeszéléseken.35 1709. május 
20-án és 21-én Tállyán a nemes ifjak Rákóczi vezette harcgyakorlatának részese 
volt, május 25-én pedig kötelékével Sárospatakra vonult.36 Itt másnap Rákóczi 
ünnepélyes külsőségek között, egész udvara részvételével, zászlót adományozott 
a Nemesi Kompániának és sor került a zászlószentelésre is. A kék színű, 
arannyal gazdagon hímzett, közepén arany háromszöget tartalmazó és a körül 
az „Egy és ugyanaz mindenhol" latin feliratos zászló előtt minden nemes ifjú 
— így Bercsényi László is — megismételte esküjét.37 

A Nemesi Kompánia kötelékében Bercsényi László 1709. július végén hagyta el 
Rákóczi udvarát, akkor ugyanis, a május 30-i szerencsi hadiszemlét követően, a 
fejedelem Bercsényi Miklós táborába küldte az egyetlen még maga mellett ma
radt kis sereget is, hogy erősítsék a Szepesben, Liptóban és Gömörben állomá
sozó alakulatokat, amelyek fővezérletét személyesen vette át a főgenerális. 
A szabadságharc hanyatló szakaszának ezekben a kisebb jelentőségű hadmozdu
lataiban való részvétel után Bercsényi László 1709. októberétől betegeskedő ap
ját helyettesítette Ung vármegye főispáni tisztében.38 December elején ismét 
hadba szállt a Nemesi Kompániában, amely Eger vidékén újra Rákóczi aláren
deltségében táborozott. Bizonyosan kiválóan látta el valamennyi eddigi meg
bízatását, mert a Hrabóczon tartott december 18-i szemléje során Rákóczi az 
őrnaggyá előléptetett Halier Gábor helyére kinevezte Bercsényi Lászlót korábbi 
kapitányi rangjában a Nemesi Kompánia kornétásává, azaz zászlótartójává, és 
ezzel a kapitányok között rangidőssé vált.39 

1710. január 22-én alakulatával Bercsényi László is részt vett a szabadságharc 
utolsó nagy összecsapásában, a romhányi (vadkerti) csatában, majd késő őszig 
Rákóczival táborozott. Amikor október 10-től Rákóczi Ungváron tartózkodott, 
Bercsényi László, betegeskedő apja helyett, ismét ellátta az Ung vármegyei főis
páni teendőket.40 A szabadságharc legvégén, 1711. január első felében, Rákóczi 
megbízásából, Ungvár esetleges császári ostromára készülve a megerősítési mun
kálatokat irányította.41 Erről szóló január 12-i jelentésének befejező mondatát 
ismét érdemes idézni: „Hogyha mindenekben úgy el nem járhattam, mint Föl
séged parancsolatja magával hozta volna, nem engedetlenségemnek, hanem tu
datlanságomnak tulajdonítsa Fölséged; mirül amidőn szolgai engedelmességgel 

33 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 180. o. 
34 A Nemesi Kompánia névjegyzéke. Közli: Ráday Pál iratai. II. k. 184. o.; II. Rákóczi Ferenc 

Bercsényi Miklósnak, Munkács, 1709. január 7. AR, I. osztály, II 430. o. 
35 Beniczky Gáspár naplóbejegyzései. Rákóczi-tár, I. k. 186. ill. 1S6. o. 
36 Márki S. : i. m. m . k. 27. és köv. o. 
37 Beniczky Gáspár naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 200. o. 
38 Bánlaky J. : A magyar nemzet hadtörténelme. XVIII. k. Budapest, 1941. 601. és köv. o. 
39 A Nemesi Kompánia névjegyzéke. Közli: Ráday Pál iratai, II. k. 184. o.; Beniczky Gáspár 

naplóbejegyzése. Rákóczi-tár, I. k. 225. o. 
40 Bánlaky J. : i. m. 740. és köv. o. : Forster Gy. : i. m. 47. o. 
41,Bercsényi László rendeletei: Győri Nagy János dragonyosezredesnek, Ungvár, 1711. január 

5., Bezegh Imre udvari kapitánynak, Ungvár, 1711. január 9., Berzeviczy Boldizsárnak, Ungvár 
1711. január 12., Bercsényi László feljegyzése Ungvár védelméről, Ungvár, 1711. január 13. AR, 
I. osztály, VIII. k. 400. és köv. o. ; Forster Gy. : i. m. 47. o. 
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bocsánatot várok, Fölséged atyáskodó kegyelmességébe magamat ajánlom, ma
radok Fölséged alázatos, engedelmes szolgája: Gróf Bercsényi László."42 

Bercsényi László valóban az utolsók között kitartott a szabadságharc eszméje 
mellett. Ezért lehetett ott II. Rákóczi Ferenc kíséretében 1711. február 21-én, 
amikor a Bercsényi Miklós által megkezdett tárgyalások befejezésére a fejede
lem Salánkról Lengyelországba indult, hogy így biztosítsa az 1707-es varsói 
szerződéssel szövetséges I. (Nagy) Péter orosz cár korábban ígért segítségét/'3 

Az ezt követő napokban fontos és kényes megbízatás várt Bercsényi Lászlóra. 
II. Rákóczi Ferenc és a megbízásából a császáriakkal a tárgyalásokat időhúzás 
céljából folytató Károlyi Sándor között futárszolgálatot látott el.44 Utolsó ilyen 
útjáról 1711 áprilisában érkezett vissza Lengyelországba. Nem tudhatta ekkor 
még, miként Rákóczi sem gondolt arra, hogy a szatmári egyezség következtében 
soha többet nem láthatja viszont szeretett hazáját. 

A Lengyelországban rekedt Bercsényi László tovább kívánt harcolni a császá* 
riak ellen, s ha már nem tehette ezt hazájában, akkor az ezzel időben egybeeső 
északi háborúban, a lengyelek oldalán kívánt fegyvert fogni.45 Júliusban indult 
a lengyel táborba és augusztus végéig tartózkodott ott, apja szerint valószínűleg 
nem a saját nevén: „Azt sem tudom, maga nevével jár-é? Vagy Brunowsky, 
vagyis Baron de Brunovicz? Mert ezen nevekkel akart élni."46 Hamarosan vilá
gossá vált számára, hogy nem indulnak a császáriak ellen, mivel a Habsburg
birodalom e háborúban továbbra is semleges maradt. Így 1711. augusztus 29-én 
már újra Rákóczi mellett volt. Ekkor, a cárral folytatott sikertelen tárgyalások 
után, a Jaroslawból Danckába induló fejedelem kíséretéhez tartozott.47 

Danckában Rákóczi ismételten fontos és kényes feladattal bízta meg Bercsé
nyi Lászlót. Neki kellett Berlinbe utaznia, hogy személyesen győződjön meg 
Rákóczi tervezett odautazásának előkészületeiről. Szeptember közepétől októ
ber közepéig tartózkodhatott a porosz udvarban, és ő volt az, aki Rákóczit sze
mélyesen informálta az útiterv kútbaeséséről.43 

Ezután ismét Rákóczi mellett élt Danckában, miután Bercsényi Miklós is így 
kívánta.49 Azt követően is a fejedelem környezetében maradt, hogy Rákóczi 
1712. áprilisában feloszlatni kényszerült udvarát és a nemes ifjak közül is töb
ben hazatértek Magyarországra.50 Az volt a kívánsága, hogy a most már Fran
ciaországba készülő Rákóczival maga is oda mehessen. Miután apjának egész 
vagyona Magyarországon rekedt és nem látta biztosítottnak Bercsényi László 

42 Bercsényi László je lentése II. Rákóczi Ferencnek , Ungvár , 1711. j a n u á r 12. AR, i . osztály, 
VIII. k. 390. o. 

43 Az alsóvereckei ú t iporciók e l lá tmányl is tá ja . Közl i : Hopp L.: A Rákóczi-emigráció Lengyel
o rszágban . Budapes t , 1973. 12. o. ; Aubert, F.—H.: i. m. XX. o. 

44 II. Rákóczi Fe renc Káro ly i Sándornak , Sztari-Szelo, 1711. márc ius 3. AR, I. osztály, III. k. 
594. O. 

45 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Fe rencnek , Jarasz ló , 1711 jól ius 19., Brezany , 1711. szeptem
be r 17. és 29. AR, I. osztály, VII. k. 11., 32. és 33. o. 

46 Bercsényi Miklós I I . Rákóczi Fe rencnek , Brezany, 1711. ok tóber 6. AR, I . osztály, VII. k. 
42. O. 

47 Hopp L. : i. m. 37. o. 
48 Jab lonsky Dániel K lemen t J á n o s n a k , Berl in, 1711. szep tember 22. és ok tóber 31. Közl i : 

Fiedler, J. (Kiad.) : Ak tens tücke zur Geschichte F ranz Rákóczys und seiner Verb indungen mit 
d e m Aus lande . A u s den P a p i e r e n J o h a n n Michael Klements . Wien, 1858. 2. k . 213. ill. 229. o. A 
másod ika t közli m a g y a r u l : Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bújdosása . Pest, 1869. 151. o.; Bercsé
ny i Miklós I I . Rákóczi Fe rencnek , Brezany , 1711. ok tóber 26. és n o v e m b e r 9. AR, I. osztály, VII. 
k. 48. és 68. o. 

^9 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Ferencnek , Brezany, 1711. december 6. és 20., 1712. márc ius 26. 
AR. I. osztály, VII. k . 71., 77. és 121. o. 

50 Márki S.: i. m. III. k. 301. o. Bercsény i Miklós II. Rákóczi Fe rencnek , Brezany , 1712. május. 
8. AR, I . osztály, VII. k . 136. o. 

— 78 — 



további sorsát, ha vele ő is Lengyelországban marad, egyetértett a franciaorszá
gi útitervvel.51 

1712. június 12-én kelt útra Bercsényi László harmadmagával, hogy Rákóczi 
előtt mintegy szálláscsinálóként Franciaországba érkezzen, ahogyan ez a terve
zett porosz út esetében is történt. így jegyezte fel ezt az eseményt e napon 
naplójába Szathmáry-Király Ádám, Rákóczi jelen volt krónikása: „Gróff Ber
csényi László, Bácsmegyei Simony és Letenyei Pál Uraimék ő Nagyságok in
dultának el tőlünk innen Danckárul a Tengeren Dunkerka nevű tengerenlevő 
várassig,. .. addig fognak hajón menni, onnan osztán posta-kocsikon, hová is 
Paris csak harmincz mélyföld."52 Rákóczi levélben tájékoztatta Bercsényi 
Miklóst fia útrakeltéről, ezt az apa hálásan köszönte, és továbbra is azzal zárta 
levelét, hogy Bercsényi László Rákóczinak „lehessen igaz hív szolgája."53 Nem 
ez következett be, bár Bercsényi László hazáját sohasem feledte, hajóra száll
tával elvált útja Rákócziétól. Mire a fejedelem 1713. január végére Franciaor
szágba érkezett, eldőlt Bercsényi László további sorsa. 

A II. Rákóczi Ferenc ajánlólevelével a Versailles-i udvarba érkező Bercsényi 
Lászlót XIV. Lajos, akinek az ifjút személyesen bemutatták, kegyébe fogadta. 
Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc megállapodásának és kérésének megfe
lelően, a Magyarországon elért kapitányi rendfokozatában, 1712. szeptember 1-i 
hatállyal felvétette az udvari csapatok kötelékébe. Ott is a legelőkelőbb fegyver
nemnél kezdhette meg szolgálatát a magyar huszárok leszármazottja, a mind
össze 554 főt magában foglaló, két századból álló nemes lovas-muskétásoknál, 
mégpedig az egyenruhájukról nevet nyert „szürke muskétásoknál".54 Addigi 
élete alapján azonban érthető, hogy az ifjú Bercsényi László nem az udvari pa-
rádézásra vágyott, nem érezte jól magát akkor, amikor élete látszólag a legjobb 
fordulatot vette. Már a Franciaországba való készülődéskor így közölte sejté
sét apja Rákóczival: „Nem írta ugyan nyilván, de gyanítottam írásábul, hogy 
az hadakozáshoz igyekszik." Franciaországba érkezése után pedig ezt vetette 
papírra az aggódó apa: „Megöleti magát valahol pro gloria gentis."53 

Ebben az időben még folyt a Rákóczi-szabadságharccal is időben egybeeső 
spanyol örökösödési háború, amely — a spanyol trónért vívott harc jegyében — 
a közel egy évszázados Habsburg-ellenes francia hatalmi fellépések folytatását 
is jelentette. Ezekben az összecsapásokban korábban —- és e háború idején is — 
több ízben alkalmazásra kerültek magyar huszárok a jó könnyűlovasságban 
hiányt szenvedő francia hadsereg kötelékében. 1712-ben báró salamonfai Ráttky 
György — volt kuruc ezereskapitány, aki császári fogságba esett, onnan a 
franciákhoz átszökött és ott, ezredesként, saját huszárezredhez jutott — még ja
vában hadakozott a császáriakkal. Ezrede zömét magyarok alkották, és harci 
sikereikről mindjárt Versailles-ba érkeztekor értesülhetett az udvarban Ber-

51 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Ferencnek , I lyvó, 1712. má jus 25. és j ún ius 8. AR, I. osztály,. 
VII. k. 152. és 159. o. 

52 Sza thmáry -Ki rá ly Ádám Napló-könyve 1711—1717. esz tendőkben II. Rákóczi Fe renc fejedelem 
bújdosásáró l . Thaly K. (Kiad . ) : Rákóczi- tár . Pes t , 1866. I. k . 261. o. Hozzáférhe tőbb ez az idéze t : 
Hopp L.: i. m. 80. o. 

53 Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek , Leopoli , 1712. j ún ius 29. AR, I. osztály, VII. k. 
171. o. 

54 De cóurcelles: Dic t ionnai re h i s to r ique des G é n é r a u x f rançais . Pa r i s , 1821. I I . k. 131. o. r 
Aubert, F.—H.: i. m. XXIV. o. ; Pascal, A.: His toi re de l ' a rmée et de tous les r ég iment s depuis 
les p remie r s t emps de la Monarchie F rança i se j u s q u ' à nos jou r s . Pa r i s , 1847. H. k. 186. o. ; B e r 
csényi Miklós II. Rákóczi Ferencnek , I lyvó, 1712. augusz tus 25. AR, I. osztály. VII. k . 199. o. 

55 Bercsényi Miklós II . Rákóczi Fe rencnek , Leopoli , 1712, j ú n i u s 8. és augusz tus 3. AR, I. o sz 
tály, V n . k. 159., ill. 189. o. 
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csényi László is.56 A harci vágytól égő ifjú azonnal kérte a francia uralkodótól 
az ebbe az ezredbe való áthelyezését. Ezt a kérést nemcsak teljesítette XIV. La
jos, hanem az áthelyezéssel egy időben, 1712. december 31-i hatállyal előlép
tette Bercsényi Lászlót alezredessé.57 

Az alig 24 éves huszár-alezredes haladéktalanul ezredéhez indult, amely Vil-
lars marsall alárendeltségében Flandriában az egyetlen, a német-római császári 
koronát is viselő Habsburg-uralkodó ellen még harcoló francia hadsereg köte
lékében állt. Bercsényi László részt vett a spanyol örökösödési háború utolsó 
hadjáratát jelentő 1713. novemberi rajnai hadmüveletekben, a Habsburg-elle
nes francia háborúk e hagyományos hadszínterén, Franciaország és a Német-
Római Birodalom határán. Ezredével elő- és utóvédként fedezte a francia had
sereg hadmozdulatait Landau elfoglalásakor, a Rajnán való átkeléskor, majd 
Freiburg in Breisgau elfoglalásakor. Első hőstettét francia szolgálatban Landau 
ostroma alatt hajtotta végre, amikor felderítésre küldték. Ezt így jegyezték fel 
a kortársak: „Egy karabélyosokból, dragonyosokból, lovasokból és huszárokból 
álló osztag élén az ellenség felderítésére indult, amikor egy túlerőben levő ellen
séges csapatba ütközött Worms előtt. Ez a tény csak arra serkentette, hogy szab
lyájával a kezében, osztálya kötelékében, száz huszárja élén, annál lelkesebben 
rohamozza meg ezeket az ellenségeket, szétszórja és védekezésre kényszerít
se őket, miközben a karabélyosok teljessé tették a vereséget.58 Vitézségével 
ugyanígy kitűnt a hadjárat következő néhány napjában is a további harccselek
mények során. Az időközben megkötött fegyverszünet, majd az 1714-es rastatti 
béke azonban egyelőre megakadályozta a további katonai sikerek elérését.59 

Az elkövetkező békés évekből szinte semmi forrás nem maradt fenn az ezre
dével békehelyőrségekben szolgáló Bercsényi László életére vonatkozóan. Neve 
mindenesetre a császáriak számára már jelentett valamit, mert 1717. szeptembe
rében, amikor Rákóczi Franciaországból a török—osztrák háborúba való be
kapcsolódás céljával Törökországba készülődött, császári ügynökök azt jelentet
ték, hogy alezredesi rendfokozatát megtartva Bercsényi László is követi a fe
jedelmet.60 Nem ez történt. Ekkor már látni lehetett, hogy az utrechti és ras
tatti békével elégedetlen Spanyolország újabb hadi készülődéseket hajtott vég
re, és ez Franciaország, Nagy-Britannia, Hollandia és a Habsburg-birodalom 
szövetségét eredményezte. így a közeli háború lehetőségére tekintettel — min
den valószínűség szerint Rákóczi és Bercsényi Miklós egyetértésével — Bercsé
nyi László Franciaországban maradt. A hadműveletek megkezdése előtt — az 
abban az időben szokásos kérvényezés nélkül — 1718. december 1-én ezredében 
előléptették helyettes ezredesnek, ezzel ismerve el addigi kiváló franciaországi 
szolgálatait.61 

Az 1719. januárban kitört francia—spanyol háború a Ráttky-huszárezredet 
Philippeville-ben, Flandriában érte. Az ezredet innen előbb március folyamán 

56 Lemon: Abrégé de la Car te Généra l du Militaire de F rance . Par i s , 1739. II . k. 18. és köv. o. 
Pascal, A.: i. m . 188. o.; Denison, T . : Geschichte de r Cavaler ie . Berl in , 1879. 609. o.; Fieffé, E.: 
Histoire des T r o u p e s E t r angères en service de France . Pa r i s , 1854. I. k. 194 o . ; Choppin, H . ; Les 
Hussa rds . Les v ieux r ég imen t s 1692—1792. Nancy , 1898. 68. es köv. o.; Mangold L.: Magyar ere
de tű f rancia huszárez redek . Had tö r t éne lmi Közlemények, 1894. 266. és köv. o. ; Kropf L. ; Magyar 
e rede tű f rancia huszá rez redek . Had tö r t éne lmi Közleménj 'ek, 1897. 434. és köv . o. ; Markó Á. : Les 
H u s s a r d s hongrois au service de la F rance . Nouvelle Revue de Hongrie , XXIX. évf. (1936), 44. es 
köv. o. ; Forster Gy.: i. m. 58. és köv. o. 

57 Aubert, F—H.: i. m. XXIV. o. ; De Courcelles: i. m. II. k. 131. o. Forster Gy.: i. m. 47. o. 
58 Aubert F.—H. : i. m. XXV. o. 
59 Vie du marécha l duc de Villars écr i te p a r l u i -même et publ iée pa r Anque te l avec plans de 

batai l les . Par i s . 1784. II. k. 261. és köv. o. ; Aubert, F—H.: i. m. XXV. és köv. o. ; Lemo-n: i. m. 
II.. k. 18. és köv . o.; Pascal, A.: i. m. H. k. 188. es köv. o. ; Forster Gy.: i. m. 48. o. 

60 Márki S. : i. m. 470. o. 
61 Aubert, F—H.: i. m. XXVIII. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 132. o.; Forster Gy.: i. m. 48. o. 
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Verdun-be vezényelték, majd áprilisban a Berwick marsall alá rendelt többi 
kötelékekkel együtt a Pireneusoknál végrehajtott összevonás gyülekezőhelyére. 
A harcmezőre a Ráttky-ezred az időközben brigadérossá előléptetett ezredtu
lajdonos helyett Bercsényi László parancsnoksága alatt érkezett. Az immár ve
zénylő ezredesként tevékenykedő Bercsényi László ezredével az év valamennyi, 
francia—spanyol határ menti hadműveletében részt vett. Jelen volt májusban 
a Vizcayai öböl mentén fekvő Castel Leon és Irun, júniusban Fuénterrabia el
foglalásánál, ezt követően San Sebastian hathetes ostrománál és augusztus 19-i 
elfoglalásánál, nehéz menet után októberben Urgel bevételénél és a Földközi
tenger menti Rosas sikertelen ostrománál.62 Bercsényi László különösen kitűnt 
október 24-én Rosas-nál egy lényegesen erősebb ellenséges lovasalakulat meg-
futamításával : „Rosas ostroma alatt megtámadott egy, az övénél sokkal erősebb 
lovascsapatot, amely el akarta hagyni ezt a térséget, ezt Rosas palánkjaiig üldöz
te; és ez a helyzet annál veszélyesebb volt, mert az egész térséget tűz alatt 
tartották. Veszélybe sodródása majdnem elkerülhetetlen volt, és a távolabbiak 
attól féltek, hogy zavarják, de oly rendben tért vissza, hogy a marsall a legszebb 
dicséretben részesítette."63 A többi harccselekményekben való részvételéről is 
megemlékeztek a kortársak. Ezredével december közepén téli táborba vonult, 
1720 elején pedig a szövetségesek túlsúlya következtében sor került a francia— 
spanyol békekötésre, a spanyol örökösödési háború eredményeinek Spanyolor
szág részéről való elismerésére. Ezzel ismét véget ért Bercsényi László számára 
egy sikeres hadjárat.64 

Bercsényi László francia szolgálatban tanúsított harci sikerei 1720-ban kettős 
elismeréssel jártak. Minthogy az alig 200 fős Ráttky-ezred magyar huszárjai 
nagyszerűen beváltak elő- és utóvédként, XV. Lajos környezete elhatározta, 
hogy újabb ezred felállítását engedélyezi, ahogyan további katonai karrierje 
biztosítására Bercsényi László kérte. Miután azonban a spanyolok elleni hábo
rúban a franciákkal szövetséges Habsburg-uralkodó ahhoz nem járult hozzá, 
hogy az ezred számára Magyarországon toborozzanak, Bercsényi Miklós men
tette meg fia számára a helyzetet. Felajánlotta a francia udvarnak segítségét 
egy törökországi toborzáshoz fia francia szolgálatban álló jövendő ezrede ré
szére. Ilyen előzmények után 1720. június 12-én XV. Lajos nevében kiállították 
az ezredalapítási pátenst, a Bercsényi László ezredtulajdonosi kinevezéséről 
szóló okmányt. Ezekkel együtt még az év júliusában — a hadügyminiszter elő
terjesztésére — a régensherceg neki adományozta első francia kitüntetését, a 
személyes bátorságával és helytállásával kiérdemelt, 1693-ban alapított, évi 800 
livre járadékot is jelentő királyi és katonai Szent Lajos-rendi lovagkeresztet. 
Ezt Törökországból való visszatérésekor, a következő évben, Marseille-ben nyúj
tották át.65 

Ezrede felállításakor Bercsényi László arra is engedélyt kapott, hogy egy ka-

62 Kampagnen der Franzosen in den Niederlanden, am Rhein und in Italien unter dem Mar
schall von Berwick von ihm selbst erzählt. Bern, 1793. II. k. 289. és köv. o.; Aubert, F—H.: i. m. 
XXVIII. és köv. o. ; Kisfaludy Boldizsár kapitány levelei anyjához, 1719. január 6., július 2., 
augusztus 31. Közli: Bánkúti I . : Egy kuruc nemesifjú útja a laki udvarháztól a francia emigrá
cióig. Arrabona, 1971/13. 255. és köv. o. 

63 Aubert, F—H. : i. m. XXVIII.. o. 
64 Uo. 
65 Lemon: i. m. II. k. 161. o.; Aubert, F—H.: i. m. XXXII o.; De Courcelles: i. m. II. k. 132. o.; 

Forgách Simon emlékirata. Közli: Váradi—Sternberg J.: Forgách Simon kuruc tábornagy emlék
iratai. Századok, 1968/5—6. 1073. o. ; Choppin, H.: i. m. 306. o. ; Haraszti E.: Les Hussards hong
rois en Alsace. Revue des études hongroises et finno-ougriennes. 1927/1. 78. o. ; Forster Gy. ; i. 
m. 48. o. 
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pitánnyal és három hadnaggyal — akik addig a Ráttky-ezredben szolgáltak — 
Konstantinápolyba menjen toborozni. Terve ugyanis az volt, hogy legalább egy 
osztály teljesen magyarokból álljon. Ezrede tisztikarába kérte kinevezni Kis
faludy Boldizsárt őrnagynak, Dávid Zsigmondot első kapitánynak, Csepreghy. 
Sulyok és Tolnay nevű honfitársát hadnagynak. Utóbbi négyüket kívánta ma
gával vinni a törökországi toborzásra, és Kisfaludynak kellett a francia Bon-
naire alezredessel és a német származású Hofstein segédőrnaggyal előkészítenie 
az ezred franciaországi fogadtatását Marseille-ben. Egyúttal kérte a hadügy
minisztert arra is, hogy a konstantinápolyi francia nagykövet nyújtson segítsé
get a toborzáshoz a török udvarban való közbenjárással.06 A pozsareváci béke 
értelmében ekkor folyt ugyanis a magyar emigráció Rodostóba való áttelepítése. 

1720. szeptemberétől 1721. júliusáig tartózkodott Bercsényi László Törökor
szágban, ahol édesatyja, Bercsényi Miklós és II. Rákóczi Ferenc minden anyagi 
és erkölcsi támogatást megadott toborzó tevékenységéhez, amelynek érdekében 
a Portánál a francia nagykövet is közbenjárt. Ez nem korlátozódott a szorosan 
vett Törökországra, ahogyan Mikes Kelemen tanúskodik: „Nem elég azt meg
írni Kédnek, hogy Bercsényi úrfi ide érkezett, még 7-brisben, mert ezt már ré
gen tudgya Kéd, hanem azt kell megírni, hogy miért jött ide. A francia király 
megengedvén, hogy egy magyar regimentet állítson fel, azért ide jött, hogy ma
gyar katonákat gyűjthessen Moldvában és Havasalföldiben."67 Tegyük hozzá, 
a toborzás kiterjedt az egész akkori délkeleti magyar határvidékre, ahonnan 
sokan szöktek át erre a hírre. Bonnac márki, francia nagykövet 1721. március 
21-i jelentéséből tudjuk, hogy zömében eddig ismeretlen fiatalemberek álltak 
Bercsényi László zászlaja alá, ezért kezdeti megfontolások után a török Porta 
sem állított nehézségeket a toborzás útjába. így tulajdonképpen a teljes akkori 
ezredlétszámnak megfelelő tiszti és legénységi állományt sikerült Bercsényi 
Lászlónak biztosítania e toborzás során. így rögzítette ezt Mikes Kelemen: 
„Édes Néném, azt már régen tudgya Kéd, hogy Bercsényi Űrfi innét elrepült 
hajón még júliusban. Viszen magával mintegy háromszáz katonát, annak a fele 
magyar, de a másik fele, Isten tudgya, hányféle nemzet; talám maguk sem tud
nák megmondani. Elég a, hogy már néki regimentje vagyon."68 Közelítő szá
mítás szerint ezrede 22 tisztjéből 15, 300 fős legénységéből 174 volt magyar. 
E létszám áthajózása, Bonnac említett jelentése szerint, két részletben történt 
meg.69 

Ezzel Maguelonne-ban megalakult a francia szolgálatban álló 24. külföldi ez
red, amely a lovas fegyvernemen belül az 59-es hadrendi számot kapta és szokás 
szerint az ezredtulajdonos nevét viselte. A Ráttky-ezred mellett a Bercsényi-ez
red a második, ekkor fennálló franciaországi huszárezred volt. Bár Bercsényi 
László ezredalapítási kérelmének teljesítése után azonnal annak engedélyezé
séért folyamodott, hogy ezrede helyőrségét Elzászban jelöljék ki — vagy Hague-
nau, vagy Colmer városában — ez egyelőre nem volt teljesíthető. A Marseille-
ből 1720-ban kiindult pestisjárvány következtében a Bercsényi-ezred első hely-

66 Bercsényi László emlékirata Le Blanc hadügyminiszternek, Marseille, 1721. június? Közli: 
Choppin, H. : i. m. 81. o. 

67 Mikes Kelemen 39. törökországi levele, Rodostó, 18. 9-bris 1720. Mikes Kelemen összes Mű
vei, I. k. Budapest, 1966. 62. o. 

68 Mikes Kelemen 41. törökországi levele, Rodostó, 9. 7-bris 1721. Uo. 64. o. 
69 Aubert, F—H.: i. m. XXXU. o.; Brenner D. feljegyzése. Közli: Pülias, E.: Instructions sec

retes de Rákóczi à l'abbé Brenner son Ministre en France (1717—1720). Revue des Etudes Hong
roises, 1935. 55. o.; Esterházy, V.: Mémoires. Paris, 1905. 3. o. ; Bonnac, J—L. 1721. március 22-i 
jelentése a királynak. Közli: Angyal D.: Adalékok n . Rákóczi Ferenc törökországi bújdosása 
történetéhez. Budapest, 1905. 87. o.; Reinach—Foussemagne, H.: Les Hussards Hongrois sous 
l'ancien regime. Revue de Hongrie, 1910. 322. o.; Palôczi E.: Báró Tóth Ferenc, a Dardanellák 
megerósítője (1733—1793). Budapest, 1916. 6. és köv. o.; Forster Gy.: i. m. 48 o. 
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őrsége a Földközi-tenger melletti Montpellier lett, első harci feladata pedig a jár
vány elterjedésének megakadályozására létrehozott egészségügyi kordonban való 
részvétel volt, Berwick marsall alárendeltségében, Languedoc körzetében, a Cé-
vennes hegységben.70 

A pestisjárvány sikeres leküzdését követően 1722. májusában Bercsényi László 
személyesen ment Párizsba, hogy engedélyeztesse az Elzászba való áttelepülést. 
Ezt sikerült elérnie, és ezrede augusztus közepén útnak indult, majd kétheti me
net után elérte Haguenaut, új helyőrségét.71 Ekkorra ezredéből lemorzsolódtak 
azok a nem magyarok, akiket Törökországból csak a kalandvágy hozott át Fran
ciaországba, vagy akik nem bírták a kezdeti nélkülözéseket. Bercsényi László
nak ugyanis nem volt elegendő pénze arra, hogy ezredtulajdonosként kellőkép
pen felszerelje és ellássa ezredét. Már 1722. január 17-én beadvánnyal fordult 
a hadügy- és a külügyminiszterhez, amelyben erre a célra magának 5000 livre 
évi járadékot, huszárjainak pedig egyszeri 300 livre felszerelési összeget kért, 
mivel a legénység zöme gyalog szolgált. A francia udvar erre biztosította szá
mára apja korábbi 4600 livre évi járadékát, és megadta a kért felszerelési se
gélyt is.72 

Elzászba érkezve Bercsényi László ismét feltöltötte ezredét, ezúttal már zö
mében teljesen bujdosó magyarokból, hozzákezdett ezrede megfelelő lóállo-
mánnyal, felszereléssel való ellátásához, személyesen irányította a szükséges ki
képzést és sokat tett a valódi harcközösséggé alakításért. Mindezzel lényegé
ben 1724 derekára végzett. Ekkor már elmondhatta, hogy szabályszerű hadren
dű, teljesen feltöltött, jól felszerelt és kiképzett huszárezreddel rendelkezik. 
A négy osztályban, osztályonként két században, összesen 30 tiszt és 400 huszár 
a franciaországi huszárság történetében először szolgált tökéletes függelmi vi
szonyban, fegyelmezetten, teljesen szoros szolgálati kötelékben. Vezénylési nyelv 
a magyar volt, és nemcsak a fegyverzet, felszerelés, hanem az öltözék is — ma
gyar jellegével — igazi huszárokká tette a harcosokat. Bizonyosan Rákóczira 
gondolt és a Nemesi Kompániára emlékezett vissza Bercsényi László, amikor 
az égszínkék pantallót, mentét, dolmányt,, vörös bársony süveget és nyeregta
karót rendszeresítette.73 

A viszonylag hosszú békés időszak Bercsényi László számára azt is lehetővé 
tette, hogy ezrede mellett magára is gondoljon. Magánéletéből az első tartós és 
később meghatározó jelentőségűvé vált baráti kapcsolat érdemel említést. 1722-
ből datálódik ismeretsége, majd egyre bensőségesebb barátsága I. (Leszczyňski) 
Szaniszlóval (1682—1766), volt poznani vajdával, akit a trónjától megfosztott 
II. Ágost helyett 1704-ben lengyel királlyá választott a Varsói Konföderáció, és 
1705-ben megkoronázták. Miután a visszatért II. Ágosttal szemben I. Szaniszló 
gyengébbnek bizonyult, 1714-ben önkéntes száműzetésbe vonult és 1718 óta 
szintén Franciaországban élt. Szaniszló 1722. augusztus 1-én egy honfitársát be
ajánlotta Bercsényi László ezredébe. A hagyományos lengyel—magyar barát
ság oly viharosan bontakozott ki a két azonos sorsú férfi között, hogy ennek 
látványos megnyilatkozásaként már az év decemberében lovat ajándékozott 

70 Capefigue, J. B. : Louis XV et la société du XVIIIe siècle. Paris, 1842; I. k. 112. o. ; Staub : 
Histoire de tous les régiments de hussards. Paris, 1867. 5. o. ; Bercsényi László emlékirata Le 
Blanc hadügyminiszternek, Marseille, 1721. június? Közli: Choppïn, H.: i. m. 81. o.; Berwick, J.: 
i. m. n . k. 330. és köv. o.; Choppin, H.: i. m. 83. o.; Forster Gy.: i. m. 49. o. 

71 Kisfaludy Boldizsár őrnagy levelei anyjának, 1722. május 28. és augusztus 20. Közli: Bánkuti 
I. : i. m. 361. és köv. o. 

72 Choppin, H.: i. m. 84. o.; Forster Gy.: i. m. 50. o.; László J.: Magyar huszárok idegen nem
zetek szolgálatában. A magyar huszár. A magyar lovaskatona ezer évének története. Budapest, 
1936. 168. o. 
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Bercsényi László Leszczyňski Szaniszlónak.74 Barátságuk jeleként I. Szaniszló 
— aki udvarát Franciaországban is fenntartotta — 1725. június 1-én Wissem-
bourg-ban kelt rendeletével Bercsényi Lászlót kinevezte első kamarásává.75 Ez
zel közelebb került Bercsényi László a Versailles-i udvarhoz is, mivel szintén 
abban az évben XV. Lajos feleségül vette I. Szaniszló leányát. Leszczyňska Má
riát (1703—1768). 

Bercsényi Lászlótól azonban mi sem állt távolabb, mint hogy udvaronc le
gyen. Sem I. Szaniszló, sem XV. Lajos udvarába nem törekedett, hanem ehe
lyett a Párizstól mintegy 77 km-re keletre fekvő Frouet-en-Brie községben bé
relt, majd vásárolt egy szerény kis birtokot a maga számára.76 Ezután idejét 
Haguenau-ban és Frouet-ben töltötte, ahogyan az ezrede körüli teendők ezt 
megengedték, és nem élt a Szaniszló által ismételten felajánlott pártfogással 
sem.77 

Egyik Frouet-be vezető útja során ismerkedett meg még 1725-ben Anne-Ca-
therine de Wiet-Girard-ral, (1702—1766), Jacques-Antoine de Wiet-Girard el
szegényedett elzászi kisnemes és Humières-gyalogosezredbeli kapitány leányával 
Thionville-ben. Hamarosan szerelemre lobbant iránta, de tervezett házasság
kötésüket — a gyors gyermekáldás ellenére — késleltette Bercsényi Miklós 
1725. november 6-án bekövetkezett halála. Bercsényi László mégis még a gyász
év letelte előtt, László János nevű fiuk 1726. május 11-i megszületését követően 
harmadnap feleségül vette szegény sorsú szerelmét, akiről ekkor még azt sem 
tudta, hogy nemesi család sarja. Elsőszülöttjük az év október 1-én meghalt, de 
őt az évek során — a boldog házasság jeleként — még négy fiú és hét lány kö
vette, akik közül sikerült felnevelnie a Bercsényi házaspárnak két fiút és négy 
lányt, míg a többiek szintén gyermekkorban haltak el.78 

Házasságkötése után Bercsényi László rendezte kisnemesi birtoka jogi biz
tosítását is. 1726. februárban ugyanis csak megvehette, de jogilag nem tekint
hette addig magáénak, amíg nem tett nyilatkozatot a Versailles-i királyi kancel
láriánál, amely szerint ,,az apostoli római katolikus vallás híve, abban élni és 
halni, élte végéig pedig Franciaországban maradni kíván, és onnan csak Őfel
sége, a Legkeresztényibb Király határozott rendelete vagy engedélye birtokában 
távozhat, nem tart fenn semmiféle összeköttetést idegenekkel, végül egész éle
tén át megőrzi hűségét és háláját Őfelsége, a Legkeresztényibb Király iránt 
ezért a jótéteményért", már hogy ti. ezután Franciaországban élhet. Ezt a nyi
latkozatot csak most tette meg Bercsényi László, és ennek a „honosítási eljá
rásnak" az eredményeként 1726. december közepén engedélyt kapott az állan
dó franciaországi letelepedésre, a vásárolt »birtok, vagyis a Frouet-i kúria, 36 
hold szántó, 14 hold legelő és 54 hold erdő, 17 000 livre érték saját nevére tör
ténő átíratására.79 Feltétlenül utalni kell arra, hogy Bercsényi László birtok
vásárlását az apai örökséghez való hozzájutás tette lehetővé, bár ez az 1715-ös 
magyarországi birtokelkobzás után érthetően szerény összeget tett ki. 

Ezrede fenntartása egyébként is igen erősen igénybe vette anyagi erejét, több
ször rászorult Leszczyňski Szaniszló baráti segítségére az ezt követő években is. 

74 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1721. augusztus 1. és december 9. OSzKK, Quart. 
Gall. 39. Lettres du Roy, de la Reine de Pologne et autres Princes. Folio l. és 2.; Forster Gy.: 
i. m. 163. o. 

75 Aubert, F—H.: I. m. XXX. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 133. o.; Forster Gy.: i. m. 77. o. 
76 Reinach—Foussemagne, H.; i. m. 453.; Forster Gy.: i. m. 50. o. 
77 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1725. december 13. OSzKK, Quart. Gall. 39. íolio 4. 
78 Aubert, F—H. : i. m. XXXIV. o. ; Reinach—Foussemagne, H. : i. m. 454. o. ; Forster Gy. ; i. m. 
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Anyagi helyzetének javulását hiába várta egy újabb hadjárattól, az egyelőre 
késett.80 Mindenesetre ezrede számára a szükséges ellátást minden módon biz
tosította, inkább maga nélkülözött és nem élt a rangjának megfelelően. így már 
1729-ben eladta birtoka egy részét, más részét pedig bérbe adni kényszerült 
1730-ban.81 

Gondjai nem tükröződtek ezrede felszerelésében, kiképzésében. 1732. szeptem
ber 30-án a Moselle melletti Richemont-i táborban Belle-Isle altábornagy szem
lét tartott az ezred fölött, és erről ezt jegyezte fel: „Tökéletesen fegyelmezettek
nek találtam a huszárokat, és látszott, hogy Bercsényi gróf úr gyakran gyakor-
latozik velük, vagy gyakorlatoztatja őket, mivel nagyszerűen menetelnek, ma
nővereznek és adják a szolgálatot."82 

1733-ban léphetett Bercsényi László ismét a tettek mezejére. Ez év február 
1-én meghalt II. Ágost lengyel király, és Leszczyňski Szaniszló azonnal a trón
jára való visszatérésre gondolt. Valójában ismét kettős királyválasztásra került 
sor Lengyelországban, mivel a nemesek egy része szeptember 12-én I. Szaniszlót 
újra királlyá választotta, a nemesek másik része viszont október 5-én III. Agostot, 
az előző uralkodó fiát emelte trónra. Az európai erőviszonyok miatt ismét elkerül
hetetlennek látszott a francia—Habsburg összecsapás, mert a Habsburg-biroda
lom III. Ágost megválasztását ismerte el, míg Franciaország I. Szaniszló mögött 
állt. Az I. Szaniszlót támogató francia udvar azonnal lépéseket tett a csapatok 
hadilétszámra való feltöltésére. Bercsényi László ezrede ekkor már annyira ma
gyar jellegű volt, hogy az utánpótlás biztosításánál is csak magyarokat vettek 
figyelembe. Tóth András (1698—1757) kapitány ment Törökországba, hogy a 
magyar határon az ezred számára toborozzon.83 Franciaország a császári had
erő lekötése érdekében még a kettős királyválasztás előtt egy hadsereget Itáliá
ba, kettőt a Rajna mellé küldött. 

Bercsényi László ezredével 1733 nyarán Landauban állomásozott. Francia 
szolgálatban eltöltött első húsz évéből nem maradt fenn, vagy legalábbis szá
munkra nem elérhető egyetlen levél sem, amely hazaszeretetére, honvágyára 
utalna. Hogy hazáját mégsem feledte, arról Leszczyňski Szaniszló 1733. július 
25-i levele tanúskodik. Ebben írta Bercsényi Lászlónak: „Olyan hadálláson van, 
ahol a háború első előnyeit lehet megszerezni, ha ugyan jól el nem zárják a 
kapukat. Félek, nehogy ön valamilyen előjátékot csináljon azon vágyánál fog
va, hogy a császár ellen háborúzzon .. ."84 

Más oldalról Luynes herceg jegyezte fel ez időből, hogy a semleges földnek 
minősülő Mannheimbe látogató Bercsényi László a pfalzi választófejedelem ud
varában összetalálkozott a császári szolgálatban álló gróf Károlyi Ferenc ezredes
sel, Károlyi Sándor fiával, aki ott népes magyar kísérettel jelent meg. A szintén 
jelen volt Luynes herceg így írta le a találkozást: „Megismerve Bercsényi grófot, 
Károlyi tárt karokkal lépett elé, de Bercsényi már távolról észrevéve ezt a ba
ráti gesztust, így viszonozta, mondván neki: »Menjetek, Ti csak hitvány rab-

80 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1728. j a n u á r 21., f eb ruá r 5., 1729. augusz tus 3., 
1730. má jus 5. OSzKK, Quar t . Gall. 39. folio 16., 17., 25. és 27.; Leszczyňski Szaniszló R. L. d 'Ar-
gensonnak . 1732. szep tember 3. Közl i : Esterházy, V.: i. m. 3. o.; Forster Gy.: i. m. 166. .és köv. o. 

81 Forster Gy. : Utóhang. 13. és köv. o. 
82 Ch. L. Belle—Isle: J o u r n a l de c a m p su r la Moselle. 1732. szep tember 30-i bejegyzés. Közl i : 

Choppin, H.: i. m. 85. o . ; továbbá forrásmegjelölés né lkü l — mikén t a köve tkezőkben is —: 
Forster Gy.: i. m. 77. o. 

83 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1733. m á r c i u s 5. OSzKK, Quar t , Gall . 39. folio 34. 
84 Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1733. jú l ius 25. OSzKK, Quar t . Gall . 39. folio 39. 
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szolgák vagytok, akik elhagytátok hazátok dicsőségét és érdekeit.« Ez a jelenet 
magának a választófejedelemnek a palotájában játszódott le.a Károlyit kísérő 
magyarok jelenlétében."85 

Ügy véljük, nem tévedünk, amikor Bercsényi László hazaszeretetével és eb
ből fakadó Habsburg-gyűlöletével is indokoljuk azokat a jelentős katonai sike
reket, amelyeket ebben a háborúban — miként a következőkben is — a sza
badságharc leverését követően a hazáját uraló császári seregekkel csatázva elért. 

A lengyel örökösödési háború Habsburg-ellenes hadműveletei már az 1733. 
október 18-i formális francia hadüzenet előtt megindultak, ezúttal ismét Fran
ciaország és a Német-Római Birodalom határán. Ekkor a Bercsényi-ezred a 
Rajna mellett Berwick marsall alárendeltségébe tartozott. Miután ez a hadse
reg október 13-án átkelt a Rajnán, már másnap Kehi ostromához kezdett hoz
zá, amely azonban csak október 29-én kapitulált. A korai tél beállta miatt, a 
további hadműveletek helyett, a hadsereg téli szállásra ismét visszavonult a 
Rajna mögé. Mindkét átkelés során és az ostrom idején is a Bercsényi-ezred, 
több más lovasezreddel együtt a fősereget fedezte. Az összesen 26 osztálynyi, 
két dandárt jelentő erő parancsnokságát Berwick marsall Bercsényi Lászlóra 
bízta. Oly fegyelmezetten és sikeresen hajtották végre a lovascsapatok az elő
írt hadmozdulatokat, hogy parancsnokuk, Bercsényi László, az udvar elismeré
seként, 1734. február 20-án megkapta a brigadérosi előléptetést.86 

1734. áprilisában kelt útra a téli szállásról Berwick marsall serege azzal a fel
adattal, hogy Philippsburgot foglalja el. A menet során 1200 fővel Bercsényi 
László elővédet alkotott, majd a Frankenthaltól Wormsig terjedő területen el
helyezett és a Philippsburghoz vonuló csapatok mozgását biztosító kötelékek 
vonalparancsnokának nevezte ki Berwick marsall. Az ostrom június 13-án kez
dődött, és Philippsburg bevétele július 18-ig húzódott el. Ennek során az idő
közben szintén oda vezényelt és a zárógyürű parancsnokának kinevezett Ber
csényi László huszárai élén már június 13-án újabb hőstettet hajtott végre: 
„Bercsényi gróf, aki kitűnt a roham alatt, ezrede maroknyi vitéze élén üldözni 
kezdett hatszáz huszárt Mainz külvárosáig. Már kezdte őket szétszórni, amikor 
Württemberg herceg azok segítségére sietett. Bercsényi arra kényszerült, hogy 
visszavonuljon, miután nagy veszteségeket okozott az ellenségnek."87 Más for
rások hozzáteszik, hogy Bercsényi László csak a közel tízszeres túlerő láttán 
fordult vissza, és saját huszárjait veszteség nélkül hozta vissza. Az év hátra
levő kisebb csatározásaiban is kitűnt bátorságával, körültekintésével.88 

Az 1735-ös hadjáratban Bercsényi László és ezrede szintén a rajnai hadse
regben szolgált, de az elesett Berwick marsall helyett a parancsnokságot átvett 
Coigny marsall alárendeltségében. Mainz október közepi sikertelen ostroma ide
jén újra dandárnyi lovasköteléket, zömében svájci származású alakulatokat ve
zényelt Bercsényi László. Ezekkel az erőkkel egy kitörést végrehajtó ellenséges 
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köteléket szorított vissza az erődítménybe. Novemberben a Clausen felől táma
dó császáriak elől kitérő fősereg hadmozdulatát fedezte előbb elővédként, majd 
utóvédként, harminchat gránátos század és némi lovassági erő élén. Ezekben az 
összecsapásokban, különösen a november 19-i éjszakába nyúló ütközetben a 
Moselle mentén, ismét nemcsak hadvezéri képességeivel, hanem személyes hő
siességével is felhívta magára a francia hadvezetés figyelmét.89 További bizo
nyításra nem maradt ideje, miután Leszczyňski Szaniszló III. Ágosttal szemben 
kiszorult Lengyelországból és sor került a Franciaország és a Habsburg-biroda
lom közötti előzetes béke megkötésére is. így ezredével Sarralbe-ban vonult té
li szállásra.90 

A Habsburg-seregekkel szemben kiemelkedő bátorsággal küzdő Bercsényi 
- László híre a császári seregekbe besorozott magyarok révén eljutott szülőhazá

jába is. Sőt arra is van adatunk, hogy ebben az időben nemcsak ál-Rákócziak 
bukkantak fel, hanem éppen 1735-ben Munkácson egy ál-Bercsényi László is, 
akit a császáriak elfogtak.91 Aki tehette, és akinek nem volt otthon veszteni
valója, át is szökött e háború során a császáriaktól a francia hadseregben szol
gáló magyar huszárokhoz. Bercsényi László már 1733-ban kieszközölte, hogy a 
nevelt fiának tekintett Esterházy Bálint József kapitány, Rákóczi egykori tábor
nagyának és bujdosótársának fia, aki eddig ezredében szolgált, ezredalapítási 
engedélyt kapjon. Ezzel egy újabb —• harmadik — magyar huszárezred szervezé
sére került sor 1735. januárjában, amit immár lehetővé tett az átszökött magya
rok létszáma.92 

A lengyel örökösödési háborúban teljesített szolgálataiért és a franciaországi 
könnyűlovasság fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréseként 1738. február 
24-i hatállyal az uralkodó Bercsényi Lászlót tábornokká nevezte ki. Ezzel má
sodik magyarként érte el ezt a magas rangot, mivel Ráttky György már 1734 
óta tábornokként vett részt a lengyel örökösödési háborúban az itáliai hadszín
téren. A háború befejezése óta nem történtek kinevezések, most március 1-én 
Bercsényi László ötvenötödmagával vehette át a kinevezési okmányt az uralko
dó kezéből.93 

Nem akart kimaradni barátja megtiszteléséből a lengyel koronáról 1736. ja
nuár 26-án lemondott Leszczyňski Szaniszló sem, aki a lengyel örökösödési há
borút követő 1735-ös előzetes béke, majd az azt véglegesen lezáró 1738-as bé
csi egyezmény értelmében, királyi címe megtartásával, élete végéig a Lotharin-
giai Ferenc lemondása után VI. Károly német-római császár (III. Károly né
ven magyar király) által XV. Lajos francia királynak átengedett Lotharingia 
és Bar hercegségek névleges uralkodója lett. 1738. április 21-én Bercsényi 
Lászlót kinevezte 1737-es bevonulása után kialakított új udvartartása főlovász
mester évé és e méltóságában udvari tanácsosává és tiszteletbeli lovagjává, évi 
6000 livre jövedelemmel.94 

A Rákóczi-emigráció tagjai közül már ekkorra a' legtöbbet érte el a francia 
szolgálatban álló Bercsényi László. Hazájához való hűsége mégsem szenvedett 
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csorbát. Amikor 1740. október 20-án fiúörökös nélkül elhunyt VI. (III.) Károly 
Habsburg-uralkodó, és egész Európa a trónutódlásra figyelt, nem tudván, me
lyik hatalom fogja elismerni Mária Terézia trónigényét — a Pragmatica Sanctio 
jogérvényét —, Bercsényi László is már ez év november 1-én magyar nyelvű le
véllel fordult gróf Pálffy János császári tábornagyhoz, a szatmári egyezség egy
kori kovácsol ójához, magyar országbíróhoz, a hétszemélyes tábla elnökéhez. Le
velét érdemes teljes terjedelmében idézni, mert a hazaszeretet egyik legszebb 
megnyilatkozása. Megértéséhez szükséges előrebocsátanunk, hogy Bercsényi 
László az 1712—15-ös országgyűlés 49. törvénycikkelyét, amely II. Rákóczi Fe
renc, Esterházy Antal és Forgách Simon mellett Bercsényi Miklóst is elmarasz
talta felségárulásban és ezért teljes vagyonelkobzás mellett száműzte, úgy ér
telmezte, hogy ez nemcsak apjára, hanem reá is vonatkozik. Ugyanakkor jó apá
hoz méltóan gondoskodni kívánt hat gyermekéről, elsősorban két fiáról, akik
nek Franciaországban jelentős birtokot vagy vagyont nem hagyhatott hátra, 
így érthetően apja otthoni, elkobzott és anyja ismeretlen sorsú birtokaira gon
dolt az első lehetséges alkalommal. Ha a körülmények a magyar függetlenség 
irányában alakultak volna, úgy szívesen hazatért volna, ezért kívánt elsődlege
sen is a legmegfelelőbb személynél tájékozódni a hazai állapotok felől, és ezt 
tiszteletreméltó emberi tartással tette meg, ahogyan következik : 

„Méltósságos Gróff nagy jó Uram! Soha sem merészlettem volna Excellen
tiádnak udvarlanom alázatos levelemmel, ha ez mostani Conjecturák arra nem 
bátoríttottak volna. Jól tudya Excellentiád, hogy már régen hazámbul kirekesz
tettem, mayd már harmincz esztendeje, hogy bujdosóvá lettem. Ha hogy ezen 
szerencsétlenségben lehetne tanálni valamely vigasztalást, talán az többi közöt 
én panaszolkodhatnám kevesebet, Generális lévén Frantzia országban, edy ma
gam nemzetem regementjének feő kapitánya, alkalmas pensiom van az itt való 
udvartul, s az Lotaringus tartománynak feő Lovász Mestere vagyok. De az Szí
vem 's Vérem magyar, s holtig vonszon édes hazám felé, szőntelen azt óhajtom 
mind addig, még az Isten viszsza nem vezérel, mert haza fia vagyok. Az Attyám-
rul az szerencsétlenség az én fejemre esset, az mindenható nagy Isten szánya 
meg két kis íiacskámot. Excellentiádhoz folyamodom ezért alázatossan s bizoda
lommal, emlékezek meg rólam ebben az változásban, had legyek Excellentiád
nak holtig való obligatióval, tédyen jót vélem, ha lehet, s ne vesse meg kéré
semet. Ezzel maradok Excellentiádnak alázatos kész szolgáia. G. Bercsényi 
László m. p. Luneville, 1-a 9-bris 1740. Nyughatatlanságal várom Excellentiád 
tanácsát s parancsolattyát."95 

Pálffy János a fenti levelet felbontatlanul azonnal megküldte a bécsi udvar
nak, személyesen Lotharingiai Ferencnek, a trónörökösnő hitvesének, aki ezt a 
cselekedetet Mária Terézia nevében is a „törhetetlen hűség új próbájaként" dí-
csérőleg vette tudomásul. E tény következtében válasz nélkül maradt Bercsé
nyi László levele.96 

Minderről Bercsényi Lászlónak nem lehetett tudomása, de türelmes várakozá
sa eltartott 1741. májusáig. Ekkorra világossá váltak az erőviszonyok, a poro
szok Habsburg-ellenes I. sziléziai háborúja osztrák örökösödési háborúvá vál
tozott, Mária Terézia magyar uralkodóvá választása a Pragmatica Sanctio ér
telmében megtörtént, és megkoronázása küszöbön állt; Franciaország ugyanak
kor — szövetségben Poroszországgal, Spanyolországgal, Szardíniával, Bajoror-
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szaggal, Szászországgal és több más kisebb német állammal — nem ismerte el 
Mária Terézia igényét a német-római császári koronára, és fegyveres fellépése 
csak idő kérdése volt. 

Ilyen körülmények között Bercsényi László maga kérte a francia uralkodót, 
hogy ossza be a császári seregek ellen induló hadsereg kötelékébe. Az a kíván
sága, hogy ismét hazája elnyomói ellen harcolhasson, újra teljesedett. 1741. jú
lius 20-i nyílt parancsával XV. Lajos Bercsényi Lászlót beosztotta Ségur altá
bornagy hadtest-törzsébe, Belle-Isle marsall hadseregébe, amelynek a német
római császári koronára szintén igényt tartó bajor uralkodó, Károly Albert, 
közvetlen támogatása céljából a bajor seregekkel együtt Ausztriába kellett be
törnie.97 A konkrét haditervek szerint ennek a hadseregnek a bajor hadsereggel 
együttműködve Felső-Ausztriát kellett elfoglalnia, és e terület birtokában táma
dását Bécs irányában kellett kifejlesztenie. Ezzel egy időben egy másik francia 
hadsereg Veszti áliában, egy-egy hadtest pedig Itália, illetve Németalföld hatá
rán kötött le ellenséges erőket és biztosította Belle-Isle marsall hadseregének 
sikeres hadműveletét. 

A kezdeményezés a bajor hadseregvezetés kezében volt, már 1741. július vé
gén elfoglalta Passaut, és várta a francia hadsereg felvonulását. A háborús ke
retek feltöltése miatt ez késett. A Belle-Isle marsall hadseregébe beosztott ma
gyar tulajdonosezredesek zömében magyar összetételű három huszárezredét ek
kor hat-hat osztályra, osztályonként két századra, századonként ötven főre töl
tötték fel, magyarok mellett lengyelekkel, elzászi németekkel, a tisztek esetében 
pedig franciákkal is. A francia hadsereg augusztus végén kelt át a Rajnán, él
lel Lautenbach irányában. Az átkelés során Bercsényi László a 2. hadtest 2. 
hadoszlopának parancsnokaként a három magyar huszárezred és más lovaskö
telékek élén elővédben tevékenykedett.98 A francia hadsereg szeptember köze
pére ért ki, állandó erőltetett keleti irányú menet után, az Inn folyó vonalára 
és itt egyesült a bajor hadsereggel. Ezután kelet felé tovább előretörve októ
ber 10-én Ybbst, október 20-án St. Pöltent foglalták el, és egyúttal kiértek 
Bécs alá. Miközben az Ennstől a Dunáig terjedő területet Ségur altábornagy 
hadtestének kellett biztosítania, a francia—bajor seregek zöme Csehországba 
tört be. Miután ott is elfoglalták a felvonulási területet, Ségur hadtestével Ber
csényi László is átkelt a Dunán, és részt vett Prága körülkerítésében, majd no
vember 26-i elfoglalásában. Ott a cseh rendek a bajor Károly Albertet decem
berben királlyá választották és megkoronázták. Ezeknek az eseményeknek is ré
szese volt Bercsényi László, aki ekkor már hadosztálynyi erő parancsnokaként 
tevékenykedett. A francia csapatok téli szállásra vonulásakor azt a feladatot 
kapta, hogy a Sazawa folyó mögötti területen, Prágától 50 km-re délre, katonai 
raktárát telepítsen és azt biztosítsa.99 

Az egész téli időszakot ott töltötte, és sikeresen védte a túlerőben levő csá
száriak támadásaival szemben ezt a francia utánpótlás szempontjából fontos tá
bort. E feladat ellátásához Broglie marsall még erősítést is küldött.100 Bercsé
nyi László csak hírből értesült ott arról, hogy közben az erőviszonyok kedve-

97 De Courcelles: i. m. II. k. 135. o.; Aubert, F—H.: i. m. XLIII. o. 
98 Gazet te de F r a n c e . 1741. szep tember 2. Tha ly K. gyűj tése , OSzKK, Fol. H u n g . 1389. íol io SOI; 

Crousse, F.: La gue r r e de la Succession d 'Autr iche dans les p rov inces Belgiques . C a m p a g n e s 
de 1740 à 1748. Par is—Bruxel les , 1885. 12. és köv. o. 

99 Aubert, F—H.: i. m. XLIII. o . ; Campagnes des Messieurs les M a r é c h a u x de Maillebois, d e 
Broglie, de Belle-Isle, de Noailles et de Coigny l 'an 1741—1744. A m s t e r d a m , 1773. X. k. .79. o. ; De 
Courcelles: i. m. II. k. 135. o.; Belle-Isle, Ch. L. : i. m. 102. és köv. o.; Espagnac, M.: i. m. I. k . 
151. és köv. o. ; Choppin, H.: i. m. 92. o. ; P o n t a t l a n é r te lmezésse l : Forster Gy.: i. m. 79. o. 

100 Ch. L. Belle-Isle XV. Lajosnak, 1742. február 8. Közl i : Choppin, H.: i. m. 92. o. ; Aubert, 
F—H. : i. m. XLIV. o. 
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zőtlenre fordultak. 1742. januárban ugyan Károly Albert bajor választófejedel
met Frankfurtban német-római császárrá választották és megkoronázták, de 
ugyanakkor már formálódott a porosz—Habsburg különbéke. Az így felszaba
dult császári erők Ségur hadtestét ki tudták nyomni Csehországból, majd Fel
ső-Ausztriából, sőt betörtek Bajorországba is. Ilyen körülmények között Sahay 
körzetében május 2-án az ismételten a csehországi francia főerőkhöz vezényelt 
Bercsényi László is ütközetre kényszerült a császáriakkal, és a túlerővel szem
ben diadalmasan hagyta el a csatamezőt. Ezután Pisecknél végrehajtotta az 
egyesülést a főerőkkel, majd az ott gyülekezett francia erők kötelékében Prágá
hoz kellett visszavonulnia. Közben május 25-én Frauenbergnél sikeresen kitért 
az ott ütközetre gyülekező császári seregek elől. Ezt követően az Elba átkelő
helyeit és a Moldva jobb partját fedező Festetics császári tábornok erőinek ki
puhatolása volt a feladata. Eközben egy felbukkant császári köteléket Prossiig 
nyomott vissza. Ezután a túlerőben levő császáriakkal szemben fedezte a francia 
zöm visszavonulását Prága biztonságosnak látszó falai közé, és e hadművelet 
során Prága elővárosánál, Trójánál lovát is kilőtték alóla.101 

1742. júniusában a többi Csehországban állomásozó francia alakulatok is kény
telenek voltak Prágába behúzódni, ahol a császáriak az ott maradt teljes fran
cia erőt, 26 000 főt, körülzárták. Prága védelme során Bercsényi László ismét 
nemcsak szervezőkészségével, hadvezéri tehetségével, hanem személyes bátorsá
gával is kitűnt. A védőket három hadoszlopra osztva, az ő feladata a központi 
hadoszlop — dandárnyi erő — harctevékenységének irányítása volt.102 Nem elé
gedett meg ezzel, hanem olyan hőstetteket hajtott végre, mint az augusztus 
22-i kitörés volt: „Bevette az osztrákok sáncait, beszögezte ágyúikat, valamint 
mozsaraikat, felgyújtotta készleteiket, és foglyul ejtette a mérnökök parancs
nokát 150 emberrel."103 Szeptember 3-án visszafoglalt az ellenségtől hat grá
nátos század élén egy, a váron nyitott rést,. 10-én és 21-én újabb kirohanáso
kat vezényelt és az ostromló császáriaknak ismét súlyos veszteségeket okozott. 
Még ezeken is túltett, amikor az ostrom elmúltával a november 6-i kitörése so
rán hat századnyi erejével elfoglalta Brandeist, majd mintegy 800, a hátában 
felbukkanó császári huszár támadását hárította el visszatérőben ebből a vál
lalkozásból, amellyel fedezte Broglie marsall menetét, akinek ekkor mintegy 
6000 fővel sikerült elhagynia a várost.104 

Kortársai még a XVIII. század végén is páratlannak tartották azt a hadmoz
dulatát, amellyel december 16-ról 17-re virradóra fedezte Belle-Isle marsall 
megmaradt hadserege zömének, mintegy 16 000 főnek a kitörését a városból, 
majd a három magyar huszárezred és néhány más lovasalakulat, összesen 36 
osztálynyi erő élén hátvédet alkotva december 27-re állandó összecsapások kö
zepette biztosította a hadsereg veszteség nélküli eljutását a 150 km-re fekvő 
nyugat-csehországi Egerbe. Ezt követően a Franciaországba visszavonuló erők 
5. hadosztályának parancsnokaként tevékenykedett az Elzászban való téli szál
lásra térés idejéig Bercsényi László, akinek nevét most már Európa-szerte is
merték.105 

101 Campagnes. . . X. k. 79. o. ; Aubert, F—H.: i. m. XLIV. o. De Courcelles: i. m. II. k. 135. 
o. ;Espagnac, M. : i. m. 190. és köv. o. ; Choppin, H. : 1. m. 92. o. ; Forster Gy. : i. m. 79. o. 
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Az osztrák örökösödési háborúban eddig nyújtott kiváló szolgálatainak elis
meréseként XV. Lajos francia király 1743. március 21-én személyesen nyújtotta 
át a wissembourgi téli szállásról Versailles-ba érkezett Bercsényi Lászlónak a 
március 16-i döntésével neki adományozott újabb kitüntetést, a királyi és ka
tonai Szent Lajos-rend parancsnoki keresztjét, amellyel mindössze 40 fő ren
delkezett, és amely évi 4000 livre anyagi juttatást is jelentett.106 

Az 1743-as hadjárat során az uralkodó Bercsényi Lászlót április 1-i hatállyal 
a Noailles marsall alárendeltségébe tartozó és a Német-Római Birodalom ha
tárára vezényelt rajnai hadsereg törzsébe osztotta be.107 Ennek a francia had
seregnek kellett vállalnia az egyesült Habsburg-, angol és hannoveri csapatok 
megállítását. Az Elzászból való felvonulás és a Speyerig való előretörés során 
Bercsényi László az egyik hadosztályt vezényelte, majd május 17-én Noailles 
marsall a Wormstól Oppenheimig terjedő terepszakasz védelmével bízta meg. 
Ezt követően a francia hadsereg elővédjeként június 8-án két ezrednyi huszár
erővel átkelt a Rajnán, elfoglalta Groß-Geraut, majd biztosította Noailles mar
sall hadseregének előrevonását Aschaffenburgig. Három dragonyosezred és há
rom huszárezred élén látta el ezt a feladatot.108 Eközben ellenséges erőbe üt
közve, azokat huszáraival a Majnáig nyomta vissza, és ennek során ismét kitűnt 
személyes bátorságával: „Bercsényi úr, a huszárok parancsnoka, Stockstatt kör
zetébe érve, az ellenséges hadsereg hatszáz fős lovas osztagába ütközött, ame
lyet reggel hat órakor rohamozott meg a Majna partján egy átkelőhely előtt 
50 huszárral; nem tért ki a gyalogos harc elől, szablyáját kezébe vette és osz
taga élére állt. Ez a vakmerősége visszarettentette az angolokat, vereséget mért 
rájuk, és ebben a zavarban többek között két lovas foglyot is hatalmába kerí
tett, azaz egy lovast és egy dragonyost lovaikkal, akiket a főhadiszállásra vittek 
az angolok, és akiket elbocsátott, miután erről megbizonyosodott."109 Június 
26-án Bercsényi László huszáraival elfoglalta Dettingen városát, másnap pedig 
részt vett a híressé vált dettingeni csatában, ahol a francia hadsereg az egye
sült angol—osztrák—holland—német seregektől vereséget szenvedett. E csata 
után a francia hadsereg visszavonult a Majnán, sőt a Rajnán túlra, és ekkor 
Bercsényi László huszárezredével, valamint 12 gránátos századdal az utóvédet 
alkotta. Eközben az üldöző ellenséggel több ízben összecsapott, és különösen 
Saarbrückennél tűnt ki ismét vitézségével.110 

Miután az üldöző császáriak és szövetségeseik eredmény nélkül kísérelték 
meg elfoglalni Elzászt és Lotharingiát, október elején a csapatok téli szállásra 
vonultak, eközben az elterelő hadmozdulatokat Bercsényi László végezte. Ezt kö
vetően a három magyar huszárezred és Noailles marsall hadserege más lovas
kötelékeinek parancsnokaként a Sarre folyó mentén kapott téli elhelyezést, és 
most első ízben hadtestnyi erő fölött rendelkezett. Állomáshelye Sarreguémines 
volt.111 

106 Gazette de France, 1743. március 30. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; 
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A téli nyugalmas időszak során Bercsényi László újabb elismerésben részesült 
a francia udvar részéről azért a kiemelkedő szolgálatért, amelyet a császáriak 
ellen harcolva mutatott. XV. Lajos úgy döntött, hogy az elő- és utóvédként, biz
tosító erőként, felderítő és járőrszolgálatban kiválóan bevált eddigi három 
magyar huszárezred mellett további három huszárezred felállítását rendeli el. 
A császáriaktól ejtett foglyok magas száma lehetővé tette, hogy még egy negye
dik ezredet is szervezzenek magyarokból, és Bercsényi László ezt ezrede eddigi 
őrnagyának, a most ezredtulajdonossá kinevezett Pollereczky Andrásnak tudta 
biztosítani. Azt is el tudta érni a magyarokat minden körülmények között segí
teni igyekvő Bercsényi László, hogy miután Ráttky tábornok és Esterházy bri
gadéros a hadműveletek során életét vesztette, előbbi ezredét Dessewffy Miklós 
ezredes, utóbbiét Dávid Zsigmond ezredes parancsnoksága alá helyezzék. E négy 
magyar huszárezred mellett a további kettő elsősorban szökött lengyelekből, né
metekből állt.112 

Bercsényi László ekkor már a könnyűlovasság első számú szakértőjének szá
mított Franciaországban, így XV. Lajos újabb döntésével az immár hat huszár
ezredet kivonta a lovassági főfelügyelő hatásköréből, új tisztségként létrehozta 
a huszárság — más néven a könnyűlovasság — főfelügyelője hivatalt, és 1743. 
december 8-án Bercsényi László tábornokot nevezte ki ebbe az új beosztásba.113 

Az új beosztással további évi 8000 livre jövedelemhez jutott Bercsényi László. 
Első teendője az volt, hogy a négy magyar vezénylésű francia huszárezredet 
most már teljesen magyar feltöltésű, magyar öltözetű, felszerelésű, magyar ve
zényleti nyelvű ezreddé tegye, amelyekbe 1760-ig azután nem is léphettek be 
nem magyarok.114 Az osztrák örökösödési háború ezt követő szakaszában érte el 
a magyarok létszáma a csúcspontot a francia hadseregben, még óvatos becslések 
szerint is mintegy 2000 magyar huszár volt Bercsényi László alárendeltségé
ben.115 

Bercsényi László mindenkor hangsúlyozta magyarságát; ezt ebből az időből is 
bizonyítja egy dokumentum. XV. Lajos, akinek hadseregében sok külföldi szol
gált, 1744. február 1-én elrendelte, hogy tábornokai ezentúl egységes francia 
egyenruházatot kötelesek viselni. E rendelkezés vétele után, március 16-án, 
Thionville-ből Bercsényi László a következő beadvánnyal fordult d'Argenson 
hadügyminiszterhez: „Engedje meg, kérem, hogy elmondjam, nem voltam utol
só a huszárok főfelügyelőjének minőségében őfelsége rendelkezéseinek köve
tését tekintve, és hogy a király jobb szolgálata érdekében sohasem viseltem e 
nemzet öltözékét, és hogy ezt feltétlenül szükségesnek véltem abban a helyzet
ben, amelyet én elfoglalok. Minden magyar szökevény, aki a határainkra érke
zik, azt kéri, hogy az én ezredemben szolgálhasson, mert én vagyok az egyetlen 
nemzetükből, akit ismernek, és nekem tekintélyt szereztek azok a kegyek, ame
lyekkel Önök elhalmoztak. A hazaszeretet olyan vonzódás, amely minden em
bert magával ragad. Magyar módra öltözött francia tábornoktiszt — ez olyan 
újdonság, amely egyaránt elbűvöli a francia huszárokat és vonzza az ellenséges 
huszárokat. Nemzetükben való megbecsülésüket látják ebben és erre érzéke-

112 Leszczyriski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1743. december 3. OSzKK, Quart. Call. 39. folio 
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113 Aubert, F—H.: i. m. L. o.; Luynes: i. m. V. k. 201. o.; De Courcelles: i. m. II. k. 135. o.; 
Choppin, H.: i. m. 96. o.; Forster Gy.: i. m. 81. o. 

114 Reinach—Foussemagne, H. : i. m. 617. o. 
115 Fantin—Desodoards, Á.: Louis XV. Paris, 1873. I. k. 380. o.; Crousse, F. i. m. 31. o., Lett

res et Mémoires choisis parmi les papiers originaux du Maréchal de Saxe. Paris, 1794. il . k. 169. 
o.; Les campagnes du maréchal de Saxe. Revue Militaire (Archives Historique), 1900/20. 8C4. es 
köv. o. 

— 92 — 



nyék."116 Kérelmezése alapján valóban Bercsényi László volt az egyetlen fran
cia szolgálatban álló külföldi származású tábornok, akinek XV. Lajos engedé
lyezte, hogy a továbbiakban is viselje magyar huszártábornoki öltözékét. 

Bercsényi László még ezzel sem elégedett meg, hanem arra való hivatkozással, 
hogy a francia szolgálatban álló huszárok zöme magyar, elérte, hogy XV. Lajos 
1744. október 26-i rendeletével valamennyi francia huszárezredben egységes öl
tözetként a magyar szabású, égszínkék pantallót, mentét és dolmányt, vörös fö
veget és nyeregtakárót, sarkantyús kurtacsizmát rendelte el.117 A francia hu
szárság magyar főfelügyelője így mintegy francia szolgálatban álló magyar had
erő élén állhatott az osztrák örökösödési háború további hadjárataiban. 

Az 1744-es hadműveletek előkészítésekor április 1-i hatállyal Bercsényi 
Lászlót ismét Noailles marsall hadseregtörzsébe vezényelte XV. Lajos.118 A harc
cselekmények ebben az évben csak május közepén kezdődtek meg, mégpedig 
a flandriai hadszíntéren. Ezt megelőzően Bercsényi Lászlót újabb nagy megtisz
teltetés érte. A május 2-i előléptetések során XV. Lajos 12 főt altábornaggyá ne
vezett ki, köztük kilencedikként és egyetlen magyarként Bercsényi László tá
bornokot.119 

Miután június 10-én átvették az új altábornagy ok kinevezésüket az uralkodó 
kezéből, Bercsényi László ezzel együtt felelősségteljes önálló feladatot is kapott. 
A király által személyesen irányított hadműveletek biztosítására a flandriai 
hadsereg kötelékében, a Pont-à-Marque menti táborba alárendeltségébe vezé
nyelt hadosztálynyi erő — huszárezrede mellett lovas- és dragonyosezredek, to
vábbá támogató gyalogság — gyülekezése után, a király június 7-i parancsa ér
telmében, Douai és Lille között kellett biztosítania az Osztrák-Németalföldre 
betörő francia csapatok szabad összeköttetését. Ezt a feladatot látta el egész jú
nius folyamán míg az uralkodó bevette Menint, Yprest, Knocket, majd július 
elején Furnest.120 Ekkor a császáriak átkeltek a Rajnán, Lotharingiát veszélyez
tették, és XV. Lajos az általa vezényelt hadsereggel Elzászba vonult a császá
riak felvonulásának elhárítása. Bercsényi László, a király július 19-i parancsá
ra, a négy magyar huszárezreddel szintén Elzászba vonult. Részt vett a souff-
lenheimi csatában, ahol 2000 fős ellenséges erőt futamított meg. Bischwiller és 
Fort-Louis között 32 századnyi császári gránátost szórt szét, majd szeptember 
18-tól a Brisach és Freiburg in Breisgau közti terepszakaszon a francia hadse
regnek a Rajnán való átkelését és felvonulását biztosította. Ezt követően 5 hu
szárezred parancsnokaként részt vett Freiburg in Breisgau körülzárásában és 
ostromában is, amelyet a király által személyesen vezényelt hadsereg november 
28-án foglalt el. Ezután Clermont altábornaggyal együttműködve a Württem
bergben váltakozó sikerrel vívott harcokban tevékenykedett, majd a király no
vember 1-i parancsa értelmében Maillebois marsall rajnai hadseregébe beosztva 
ismét Sarreguémines-be vonult téli szállásra.121 
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Az 1745-ös hadjárat során Bercsényi László nem a flandriai főhadszíntéren 
tevékenykedett, hanem továbbra is Németországban, a rajnai hadsereg kötelé
kében, előbb Maillebois marsall, majd április 1-től Conti marsall alárendeltsé
gében. Ugyanakkor magyar huszárezredei, Szász Móric marsall csapataihoz be
osztva, a flandriai francia hadseregben teljesítették sikeresen harcfeladatai
kat.122 Miután 1745. január 20-án meghalt a VII. Károly néven német-római 
császárrá koronázott bajor választófejedelem, Bajorország különbékét kötött 
Mária Teréziával, és sor került Lotharingiai Ferenc német-római császárrá vá
lasztására, nagyobb teher hárult a németországi francia erőkre. Bercsényi László 
alárendeltségébe ekkor 8 gyalogzászlóalj és 12 lovasosztály tartozott. Ezeknek 
az erőknek az élén Rüsselsheimnél, majd Oberseltersnél csapott össze a Majná
tól előretörő ellenséggel, és visszaszorította a Lahn folyón túlra ezeket az oszt
rák—hannoveri kötelékeket. Ezt követően Bercsényi László mintegy kétezer 
emberével Conti marsall hadseregének mozdulatait fedezte, előbb május 31-én 
a Neckar on átkelve, majd egy újabb manőverrel a Majna felé előretörve.123 Itt 
ismét Bercsényi László személyes bátorságát jegyezték fel a kortársak: „Conti 
herceg a Majnához való kijutást erőltetve, azt a feladatot adta Bercsényi gróf
nak, hogy Wolfskehlenig fedezze menetét 1700 emberrel és két ágyúval. Ott a 
Baranyai tábornok parancsnoksága alatt álló 2000 fő őt megrohamozta, de ez 
a túlerő egyáltalán nem félemlítette meg, hanem az ellenséget állandó és erős 
tűz alatt tartva a legimpozánsabban és a legszerencsésebben visszavonult."124 

Miután Conti marsall hadművelete a császári túlerő következtében sikertelen 
maradt, a Pfungstadtból Nordheimba való visszavonulás során Bercsényi László 
az utóvéd parancsnokaként fedezte a hadsereg menetét. Ezt követően augusz
tusban, a hadsereg lovasalakulatainak parancsnokaként Vaudrevange-ba, a Sarre 
mentére vonult vissza 8 lovasezred élén. November 1-én ismételten — Sarre-
guémines-i állomáshellyel — a Sarre-vidék és az itt téli szállásra vonult lovas
kötelékek parancsnokává nevezte ki az uralkodó. Ebből az évből még az érde
mel említést, hogy XV. Lajos felállíttatta a hetedik francia huszárezredet, ez
úttal zömében a császáriaktól átszökött németekből, és természetesen ezt is a 
huszárság főfelügyelőjeként tevékenykedő Bercsényi László alárendeltségébe 
helyezte.125 

Az 1746-os hadjáratban Bercsényi Lászlót a flandriai hadszíntérre vezényel
ték, előbb Conti marsall alárendeltségében, majd május 1-től Szász Móric mar
sallhoz beosztva. Az év elején a hat hadoszlopban Brüsszel bevételére induló 
francia hadsereg hadmozdulatait fedezte az előző évihez hasonlóan aránylag 
csekély erő élén, május 1-én azután újra képességeihez méltó beosztást kapott. 
A Brüsszel elfoglalása után a Haecht—Louvain—Wavre-vonalon állást foglaló, 
106 gyalogzászlóaljból és 162 lovasosztályból álló francia hadsereg kötelékében 
harcoló 32 dragonyos és 18 huszárosztály parancsnokává nevezték ki Tervure-i 
táborhellyel.126 Ebben a parancsnoki beosztásában részt vett május 5-én XV. 
Lajos díszszemléjén Brüsszelben. A következő hadmozdulatok során — a fenti 
erők élén — hadoszlopparancsnokként tevékenykedett, részt vett a Bethleni 
alatti, a Molines és Louvain közti harcban, majd az ellenséget állandó rajtaüté-

122 Gazette de France, 1745. április 17. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301. 
123 Bourbon Lajos Bercsényi Lászlónak, 1745. május 17., augusztus 20., augusztus 31. és október 
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sekkel maga előtt szorítva átkelt a Dille és a Nethe folyón, május 23-án pedig 
Anvers elfoglalása során vezényelte rohamra lovaskötelékeit. Mons július 11-i, 
Saint-Chislairt július 25-i és Charleroi augusztus 2-i elfoglalása idején Cler
mont altábornagy tartalékhadtestében teljesített szolgálatot, amelynek feladata 
a főerők manőverének fedezése volt. Augusztus 14-én a megbetegedett Clermont 
altábornagytól átvette e hadtest parancsnokságát, de azt alig egy hét után 
Lièges előtt átadni kényszerült az odavezényelt rangidős d'Estrées altábornagy
nak. Hadtestparancsnoksága idején Szász Móric marsall hadseregének Mé-
haigne felé történő menetét fedezte, több ízben sikerrel megütközött az ellensé
ges seregekkel, és végrehajtotta a parancsot a Conti marsall hadseregével való 
egyesülésre. Űjra csak hadoszlopparancsnokként tevékenykedve, Heylissem 
mellett, az alárendeltségében levő Bercsényi-, Dávid- és Dessewffy-huszárezred-
del, továbbá két királyi gránátos-zászlóaljjal, megtámadta és a Meuse folyóig 
üldözte a gyülekező ellenséges erőket, amelyen azokat átnyomta.127 

Szász Móric marsall alárendeltségében részt vett 1746. október 11-én a csá
szári seregek fölött győztes rocouxi csatában, amelyben egy 18 lovas és 30 dra
gonyos osztályból álló francia hadosztályt vezényelt rohamra. Ennek során az 
ellenséges erőket derékban átvágta és ezzel döntően hozzájárult a francia győ
zelemhez. Itt is feljegyezték a kortársak Bercsényi László körültekintését és sze
mélyes bátorságát is: „Hadosztálya élén észrevette, hogy a huszárok az ellenség 
szörnyű tüzében visszariadtak és kezdtek rendetlenül visszavonulni. Bercsényi 
grófot ez azonnal arra ösztönzte, hogy élükre álljon. Túl messze volt attól, hogy 
felismerjék, így zsebéből kihúzott egy fehér zsebkendőt, amellyel megállj !-t jel
zett nekik. Amint felismerték, engedelmeskedtek a harcmezőn. Amikor utolérte 
őket, szemükre vetette a szökésük miatti szégyenét, mondván, hogy ezt csak őt 
a harcba követve tehetik jóvá. Mindnyájan követték, tették a kötelességüket,, 
és Bercsényi gróf visszatért hadosztályához."128 A csatában legalább 10 ellensé
ges lovasosztályt a Bercsényi László altábornagy által közvetlenül vezényelt 
alakulatok vertek szét. A csata után pedig ő fedezte a táborba visszatérő fran
cia hadsereg menetét, miközben további ellenséges erőket vert szét. Ezzel a 
győztes csatával szinte az egész Osztrák-Németalföld megnyílt a franciák előtt. 

A csatában kiemelkedő hősiességet tanúsító Bercsényi László a Brüsszelben, 
újabb díszszemlét tartó XV. Lajossal együtt, annak hintójában vonulhatott be, 
egyetlen olyan tábornokként, aki nem a királyi családból származott. Ezt köve
tően a csapatok ismét téli szállásra vonultak, s ennek során Bercsényi László-
újra Sarreguémines-ben állomásozott a Sarre-vidék parancsnokaként.129 

Itt kell szólnunk arról a tényről, hogy nem egy francia tábornok egyre félté
kenyebben figyelt Bercsényi László harci sikereire, valamint a franciaországi 
négy magyar huszárezreddel való megkülönböztetett bánásmódra. Megindult 
az udvari intrika, és ennek eredménye lett, hogy Bercsényi László nem a képes
ségeinek és rangjának megfelelő beosztásokban szolgálhatott az utóbbi két had
járatban. Bizonyíthatóan az intrikák Clermont altábornagytól indultak ki, és. 
azokban a szintén idegen Szász Móric marsall vállalt fő részt. Ezek az intrikák 
— arra a tényre alapozva, hogy a császári seregekbe is sok magyart soroztak 

127 Aubert, F—H.: i. m. L VI. és köv. o.; Crousse, F.: i. m. 49. és köv. o.; De Courcelles: i. m. 
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be, és ezek sokszor harcérintkezésbe kerültek a francia szolgálatban álló magyar 
huszárokkal — a fraternizálás, ennek során információcsere, sőt a harc elkerü
lése és közös fosztogatás vádjával illették a magyar huszárokat, Bercsényi 
Lászlót pedig elfogultsággal, mindennek elnézésével vádolták.130 

Bercsényi László, akihez a hadügyminiszter közvetítésével eljutottak a vádas
kodások, méltóságteljesen utasította vissza több ízben is ezeket a feltételezése
ket. 1746. október 20-án így írt a hadügyminiszternek a Tongres-i táborból: 
„Valóban látszik, hogy Szász marsall úr nemigen elégedett a huszárjainkkal, de 
ez azokon múlik, akik vezénylik őket. Kérem, Uram, vegye tekintetbe, hogy az 
egész hadjárat alatt csak húsz napig álltak alárendeltségemben, és hogy nem 
hiszem, bárkinek is joga lenne fegyelmezetlenségükre vagy szolgálatukra pa
naszkodni, miután egész idő alatt még csak nem is hallották hadseregünk köze
lében beszélni az osztrák huszárokat, minthogy itt sem voltak." Ezután azt kér
te, hogy alárendeltségében szolgálhassanak a huszárok Elzászban vagy Lotha-
ringiában, és ezzel kerülhesse el a jövőben a hasonló vádakat. Ezt követően 
ugyan Bercsényi Lászlót a téli szállás idejére kinevezték a Sarre-vidék parancs
nokává, de a magyar huszárezredeket továbbra is Flandriában tartották. A vá
daskodások is tovább folytak, így december 10-én Bercsényi László újabb levél
lel fordult d'Argenson hadügyminiszterhez: „Huszárjaink sohasem egyezked
nek" — írta nagyon határozottan. Ezután sorra tagadta a felhozott vádakat, 
majd így fejezte be: „Nem tudom kifejezni, Uram, mennyire megleptek a 
hamis jelentések, amelyeket huszárezredeinkről Önnek tettek. Ez csak tisztán 
irigységből származhat."131 Mindenesetre ezek az intrikák megtörték Bercsényi 
László katonai karrierjének addig töretlen ívelését, amelyre pedig a tovább 
folytatódó osztrák örökösödési háború még objektív lehetőséget nyújtott volna. 

Ebben a lelkiállapotban, különösen a török—perzsa békekötésről érkezett hír 
hatására, Bercsényi László 1747. február 20-án egy magyarországi diverzió ter
vével fordult d'Argenson francia hadügyminiszterhez : „Uram, a Porta és Per
zsia közti béke alkalmából az a nézetem, hogy megszületett számomra a király 
szolgálatára való egyetlen lépés. Talán jelentőssé válna, különösen mivel tar
tóssá vált a háború. Hasznosabbnak gondolom tehát magam Őfelsége számára 
Magyarország határain, mint bárhol máshol. Apám neve ott még eleven, sőt azt 
mondják, az enyémet is támogatja olyan uralkodói kegy, mint a királyé. Segít
sen, Uram, tanácsával és jóságával, miért ne remélhetném, hogy őseim nyomdo
kain haladhatok, és diverziót rendezhetek Magyarországon. Nem kétséges, ha 
egyszer ezen a határon lehetnék, puszta jelenlétem azt megnyitná, és kiváltaná 
az Osztrák Ház irigységét."'132 Az udvarban nem sikerült támogatást kapnia eh
hez a tervhez, és d'Argenson hadügyminiszter válaszlevele alapján Bercsényi 
László is tudomásul kényszerült venni, hogy az 1747-es hadjáratban isniét a 
flandriai hadszíntéren veszik igénybe, ahol továbbra is Szász Móric marsall állt 
a francia csapatok élén.133 

130 Clermont Szász Móricnak, 1746. július 12. és 24. Szász Móric R. L. d'Argensonnak, 1746. 
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1747. április 1-i hatállyal kellett jelentkeznie Bercsényi Lászlónak a flandriai 
hadseregben, ahol 36 osztályból álló hadosztálynyi erő fölött kapott parancsnok
ságot, és figyelmet érdemel, hogy ezek között ismét egyetlen idegen, különösen 
magyar feltöltésű ezred sem volt.134 Alakulataival a Dille és a Dender folyó kö
zött gyülekező francia hadsereg második vonalában állomásozott, Dendermonde 
körzetében. Egész évben Szász Móric marsall seregének mozgását fedezte Maast-
richtől Bergen-op-Zoom-ig, és ez alól csak a hadjáratot eldöntő, július 2-i győz
tes Lawfeld-i csata jelentett kivételt. Francia ezredei élén Bercsényi László eb
ben a csatában angolokkal került szembe és hősiesen küzdött a balszárny pa
rancsnokaként. Ismét személyesen is példát mutatott az itt rohamra vezényelt 8 
lovasezrednyi erejének, és döntő volt a győzelem szempontjából hadosztálya 
helytállása. A négy magyar huszárezred ekkor is d'Estrées altábornagy aláren
deltségébe tartozott, és a huszárok is vitézül küzdöttek. így a siker kivívásához 
Bercsényi László altábornagy és a franciaországi magyar huszárok most is lé
nyegesen hozzájárultak.135 

Az újabb mellőzések hatására Bercsényi László mindenesetre már ez év július 
14-én azzal a kérelemmel fordult a hadügyminiszterhez, hogy helyezze át Szász 
Móric marsall alárendeltségéből az itáliai francia hadsereghez, Belle-Isle mar
sall törzsébe. Kérelmét egyelőre nem teljesítették, továbbra is képességeihez ké
pest jelentéktelen harcfeladatokat látott el a flandriai francia hadsereg kötelé
kében. Változás csak a téli szállásra vonuláskor következett be, ekkor novem
ber 1-i hatállyal ideiglenesen Lotharingia-katonai parancsnokságát kapta, és le
hetősége volt a telet jó barátja, Leszczyňski Szaniszló mellett Nancy-ban tölte
ni. Bizonyosan az egykori lengyel királynak, Lotharingia és Bar uralkodója befo
lyásának is szerepe volt abban, hogy a flandriai hadsereg kötelékében harcoló 
huszárezredek főfelügyelői szemléjét követően, 1748. június 1-ével mégis beosz
tották Bercsényi Lászlót Belle-Isle marsallhoz, aki azonnal a Provence-ban ál
lomásozó csapatai parancsnokává nevezte ki a törzséhez Lyonba érkezett ma
gyar altábornagyot. Ujabb hadműveletekben azonban Bercsényi László az e 
fronton kötött 1748. április 30-i előzetes béke, majd az október 18-i, az osztrák 
örökösödési háborút véglegesen lezáró aacheni béke következtében már nem 
vehetett részt. A négy magyar huszárezred még szerezhetett dicsőséget, mivel 
azokat továbbra is a flandriai hadsereg kötelékében hagyták, és részt vettek az 
utolsó németalföldi összecsapásokban, amelyek a francia hadsereg diadalát 
eredményezték. Különösen Maastrich 1748. május 12-i elfoglalásakor tűntek ki 
hősiességükkel a francia szolgálatban álló magyar huszárok.136 

Sérelmes mellőzése közepette sem feledkezett meg Bercsényi László magyar 
honfitársairól. Ahogyan a már említett 1747. július 14-i emlékiratában írta: 
„Nem dicsekvés, hogy nevem vonzotta a magyarokat és vonzza őket még min
dig."137 Ezekre a hozzá érkezett szökevény magyarokra vonatkozóan több, a 
hadügyminiszterhez intézett felterjesztése maradt fenn. 1747. március 16-án ar-

134 Gazette de F rance . 1747. ápri l is 22. Tha ly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio. 301.; 
Bercsényi László nap ipa rancsa , 1747. ápri l is 15. OSzKK, Quar t . Gall . 55.; Forster Gy.: i. m. 85. o. 
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köv. o.; Thoumin, L.: La sûreté à l'armée du maréchal de Saxe (Mai—Juin, 1747). Revue militai
re française, 1924/2. 167. és köv. o.; Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. július 4. OS?KK, 
Quart. Gall. 55.; Forster Gy.: i. m. 85. o. 
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i. m. II. k. 136. o.; Let t res et Mémoires . . . V. k. 60. és köv. o. ; Crousse, F.: i, m. 99. és köv. o.; 
Choppin, H.: i. m. 104. o. ; Forster Gy.: i. m. 93. ill. 116. o. 
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ról írt, hogy mintegy 300, a császáriaktól átszökött magyar huszár tartózkodik 
nála, és kérte annak engedélyezését, hogy tisztek állításával kötelékké formál
ja őket. Több ilyen átszökött tiszt neve is fennmaradt későbbi sürgető kérvé
nyeiben, így Nagy Sándor alezredes, egy Farkas, egy Rády és egy Sólyom nevű 
hadnagy alkalmazását kérvényezte. Egyúttal szót emelt Szász Móric marsall 
méltánytalan eljárása ellen, amelyet az átszökött magyarokkal szemben tanúsí
tott.138 1747. április 26-án így írt a hadügyminiszternek e tárgyban: „A lehetet
lent megtesszük, hogy a magyarokat Franciaországba vonzzuk, így az ellenség 
erejét gyengítsük, a magunkét gyarapítsuk. A huszár lovának, fegyverzetének, 
felszerelésének rabja, ha azoktól megfosztjuk, kedvét veszti. Ez megállítja azok 
szökését, akik át akarnának jönni. Gyalogezredeinkbe küldve őket, a háborúban 
terhünkre vannak, anélkül, hogy bármi hasznot is szerezhetnénk tőlük. Ellen
ben, ha lovon, felfegyverkezve és felszerelve küldjük őket, akkor kész huszá
rok, akik már holnap harcolnak."139 Több felterjesztésében kérvényezte a négy 
francia szolgálatban álló magyar huszárezred és a további három vegyes össze
tételű franciaországi huszárezred pénzügyi ellátásának folyamatos biztosítását. 
Kérte továbbá azt is, hogy a többi lovasezredhez hasonlóan, a huszárezredek is 
kapjanak évi átalányt a lóállományban, felszerelésben ért veszteségek pótlására, 
továbbá a háború idején a téli szálláson tartózkodás hónapjaira is biztosítsanak 
nekik zsoldot. Nemcsak a huszárokkal törődött, hanem szót ejtett felterjeszté
seiben az átszökött vagy fogságba esett magyar gyalogos katonákról is. Miután 
egy 240 fős horvát gyalogos kötelék átállt a császáriaktól, 1747. augusztus 27-én 
azt indítványozta Bercsényi László, hogy azt a szintén a francia hadseregnél 
tartózkodó fogoly magyar gyalogosokkal egészítsék ki 500 főre, szervezzék ma
gyar öltözetű, felszerelésű alakulattá. Október 17-én pedig már azt kérte, hogy 
ezt az 500 fő gyalogost 10 századból álló magyar zászlóaljként osszák be saját 
huszárezrede szerves kötelékeként a francia hadseregbe. Nem volt véletlen, hogy 
ilyen körülmények között Bercsényi László neve elevenen élt a magyarországi 
közvéleményben is, és az elégedetlenek hazavárták török vagy porosz segítség
gel, hogy a Habsburg-ellenes erők élére álljon.1''0 

Az irreális terv mellett e várakozás jogosságára, Bercsényi László élő haza
szeretetére is ebből az időből maradt fenn az egyik legszebb dokumentum. Mi
után Mikes Kelemen Rodostóból Rákóczi György sorsa iránt érdeklődő levéllel 
kereste fel, Bercsényi László 1748. január 6-i válaszlevelében először erre vála
szolt, egyúttal magyarázattal szolgált franciaországi katonai szolgálatának ér
telme felől is: „Ami az ön fejedelmét illeti, nem tudom, hogy hol van. Ügy lát
szik valóban, hogy elhagyta önt. Ügy mondják, Franciaországban van, de kö
rülbelül 20 éve, hogy nem láttam. Miért nem harcolt az én uram, a király had
seregében, jó iskolában lett volna, és ezáltal képessé tette volna magát arra, 
hogy hasznosan szolgálja a hazát, ha valaha erre vágyott volna." Ezt követően 
még a következő érzelmi kitörését őrizte meg a papír, amelynek során a francia 
nyelvű levél utolsó mondata magyarra csap át: „Igaz, hogy Rodostóból, arról a 
helyről, ahol ön még most is lakik, emelkedtek ki kedves hazánk szabadságának 
igazi és méltó pártfogói. Lennének csak mindig azok! Bizonyosan felhasználnák 
a jelen körülményeiket, hogy lerázzák honfitársaink igáját. Ez a gondolat meg
remegteti bennsőmet, és úgy tűnik, hogy megmozdulni látom atyám hamvait a 

138 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. február l., március 11., március 16., április 11., 
április 18., április 25. OSzKK, Quart. Gall. 55. Részben közli: Forster Gy.: i. m. 83. és köv. o. 

139 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. április 26. OSzKK, Quart. Gall. 55. 
140 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. május 4., május 17., július 14., augusztus 27., 

október 17. OSzKK, Quart. Gall. 55. Részben közli: Forster Gy.: i. m. 117. és köv. o. 
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görögöknek azon templomában, ahol nyugszanak. Tisztelem ezeket, és remélem, 
szerencsém nyílik arra, hogy egy napon csontjait átvihessem atyáim földjére. 
A Gondviseléstől mindent remélhetünk, mivel ezen a földön minden a körülmé
nyek tárgya. Mely felséges elégedettség lenne számomra, ha eleget tehetnék ily 
szolgai kötelességemnek, viszontlátnám Önt, kedves barátom, hontalan, a vil
lámszóró Ottoman Porta szárnyai alatt élő bajtársaim egyikét, és hátha jó az Is
ten."141 

A Habsburgoktól független Magyarország azonban csak álom maradhatott 
Bercsényi László számára. Az osztrák örökösödési háború kimenetele megerősí
tette a magyarországi Habsburg-uralmat. Hazatérésre így nem gondolhatott. 
Ugyanakkor egyre jobban lekötötték az anyagi gondok, a hozzá szökött magya
rok támogatása egyre nagyobb összegeket emésztett fel. Ilyen körülmények kö
zött 1747. március 20-án emiatt is beadvánnyal fordult a hadügyminiszterhez. 
Ebben felsorolta jövedelmeit. Ezek szerint altábornagyként 8000 livre, a huszár
ság főfelügyelőjeként további 8000 livre, a királyi és katonai Szent Lajos-rend 
parancsnoki keresztje után 4000 livre, végül ezredtulajdonosként huszárezrede 
után 6100 livre juttatásban részesült. Ezekből az összegekből azonban mintegy 
5000 livre levonásra került, ezrede fenntartása és a beosztás, így jövedelem nél
kül nála tartózkodó magyar honfitársai támogatása a fennmaradó összeget jócs
kán meghaladta, sőt igénybe vette a Leszczyňski Szaniszló udvarában Lotharin-
gia főlovászmestereként élvezett évi 6000 livre juttatást is. Ugyanakkor gondos
kodnia kellett feleségéről, hat gyermekéről, az 1734-ben megvásárolt Luzancy-
beli kastély fenntartásáról. Az ehhez tartozó, az 1729-ben eladott Frouet-en-
Brie-ben levő birtok helyett a környéken apránként megvásárolt birtoktestek 
Luzancy-ban, Courcelle-ben, Messy-ben, Clerauval-ban, Fleurauval-ban és 
Caument-ban oly csekélyek voltak, hogy azok jövedelmei, maximálisan évi 
60 000 livre, csupán enyhíthették gondjait, de nem biztosították jelentős kiadá
sai fedezését. Miután a katonai karrierben megtorpanás következett be a koráb
ban idézett intrikák következtében, Bercsényi László úgy gondolta, hogy jöve
delemnövelése, egyúttal tekintélye fokozása érdekében, a francia király számára 
addig végzett szolgálataira hivatkozva, megüresedett hely esetén katonai kor
mányzói kinevezést kér.142 

Kérelmét megismételte 1747-ben még több ízben, ezek közül az 1747. augusz
tus 28-i érvelését érdemes idézni: „Bátorkodom remélni, nem Őfelsége szándé
ka, hogy a két utolsó hadjárat alatt oly sok csalódást okoztak nekem, és hogy 
elvették a kitüntetésre szolgáló alkalmakat, a könnyű csapatok parancsnoksá
gát, amelyek természetszerűleg engem illettek, mert azok mindenkor az enyéim 
voltak. Hírnevem érdekelt ebben, mert ez a kellemetlenség, amelyet meg nem 
érdemeltem, még eljut hazámba, és efölött Esterházy herceg, az unokafivérem, 
aki Liège-ben láttam, csodálkozását fejezte ki. Mást nem lehet elképzelni, mint
hogy az a szerencsétlenség ért, kegyvesztetté lettem. Ez a feltevés a mi tervünk
kel nagyon ellenkezne. Vajon nem ez okozza-e, hogy úgyszólván nem latjuk 
magyar nemesek át jövetelét? Talán még megakasztja a huszárok átszökését 
is."143 Hiába kérte azonban Bercsényi László előbb Peronne-i, majd lotharin-
giai ideiglenes parancsnokká kinevezve a lotharingiai katonai kormányzóságot, 

141 Bercsényi László Mikes Kelemenhez, 1748. január 6. OSzKK, Quart. Gall. 55. Pontatlanul, 
más vonatkozásban közli: Forster Gy.: i. m. 52. o. 

142 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. március 20. OSzKK, Quart. Gall. 55. Az idé
zetet más értelmezéssel és pontatlanul közli: Forster Gy-: i. m. 86. és köv. ö. 

143 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1747. május 4., augusztus 28., november 6., novem
ber 13., 1748. február 17., április 11., május 17., május 23. OSzKK, Quart. Gall. 55.; Forster Gy.: 
i. m. 91. és köv. o. ; Choppin, H. : i. m. 104. és köv. o. 
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az udvari intrika oly erős volt ellene, hogy a kegyencek meg tudták akadályozni 
a 40 katonai kormányzó közé való felemelkedését. 

Most látta először kárát annak, hogy a Franciaországban eltöltött több mint 
három és fél évtized alatt sohasem volt hajlandó az udvaroncok életét élni. 
A léha francia arisztokrácia lenézte, kiváló katonai szolgálatai ellenére szinte 
semmibe vette, hiába pártfogolta személyesen a francia királyné. A király dön
tései ekkor nem a királynétól, hanem a kegyencek élén álló Madame Pompa-
dourtól függtek. E kegyencek hangulatát tükrözi Gabrielle-Émilie du Chatelet-
Lamont grófnő — ősi lotharingiai francia család sarja — egyik levélrészlete, 
amelyben Bercsényi Lászlóval szemben a szintén altábornagy férjének igényelt 
lotharingiai katonai kormányzóságról van szó: „Ha Bercsényi tábornoké a pa
rancsnokság, lehetetlen du Chatelet úr és az én számomra, hogy Lotharingiába 
újra betegyük a lábunkat. Nincs állás, nincs jótétemény, amely elhalványítaná 
azt a megszégyenítést, hogy egy magyart, du Chatelet úr kadétját látjuk őhe
lyette a parancsnoki beosztásban, és semmi sem engedné ezt elviselni."144 1748. 
szeptemberében eldőlt, hogy a kegyencek befolyása volt az erősebb, nem Ber
csényi László kapta meg a lotharingiai katonai kormányzóságot.145 

Bercsényi László elkeseredettségét némiképpen az egyenlítette ki, hogy fő 
pártfogója, Leszczyňski Szaniszló, Lotharingia és Bar hercegségek névleges ural
kodójaként el tudta érni a Versailles-i udvarban a hozzájárulást a magyar al
tábornagy 1748. március 1-i hatállyal való kinevezéséhez a fennhatósága alatti 
Bar hercegség székhelyének, a Nancy-tól 43 km-re nyugatra fekvő Commercy 
vára és városa polgári kormányzójává. Ezzel egy időben elnyerte a Lotharingia és 
Bar hercegségek vadászai királyi kapitányának kitüntető címét is. A kormány
zói kinevezés mindenesetre a rang mellett újabb évi 8000 livre jövedelmet biz
tosított Bercsényi László számára, és anyagi helyzetén némileg enyhített. 1748. 
októberében, az aacheni békét követően, Bercsényi László így I. Szaniszló ud
varába, Luneville-be távozott, míg ezrede Valence-ban tért téli szállásra.146 

A személye ellen irányuló intrikák elleni harca során továbbra sem feledke
zett meg Bercsényi László arról, hogy minden lehetséges módon támogassa 
Franciaországban élő honfitársait. Azt ugyan nem tudta elérni, hogy a korábbi 
magyar Ráttky- és Esterházy-ezred, amelyeket a névadók halála után Dessewffy 
Miklós ezredes, illetve Dávid Zsigmond ezredes vezényelt, újra magyar ezred
tulajdonos kezébe kerüljön. Az előbbit 1743-ban a francia Lynden, az utóbbit 
1747-ben a szintén francia Turpin kapta. Sikeres volt azonban Bercsényi László 
közbenjárása, hogy az ezredében 26 éve szolgált Tóth András alezredest 1747-
ben, a korábban szintén a Bercsényi-huszárezredben katonáskodott és 1743 óta 
ezredtulajdonos Pollereczky Andrást 1748-ban brigadérossá nevezze ki az ural
kodó.1" 

Bár az osztrák örökösödési háborút követő békeidőszakban valamennyi fran
cia alakulat létszámát folyamatosan csökkentették, és így egy-egy huszárezred
ben 28 tiszt és 200 fős legénység maradhatott, ez alól a Bercsényi-ezred kivé
telt jelentett 42 tiszttel és 300 fő huszárral. A négy teljesen magyar feltöltésű 

144 Mme. G—É. Chatelet Sa in t -Lamber t -nek , 1748. jún ius 5. Közl i : Maugras, G.: La Cour de 
Lunevil le au XVIII e siècle. Pa r i s , 1904. 320. o. 

145 Carre, H.: La F r a n c e sous Luis XV (1723—1774). Par i s , 1891. 20. s köv. o. 
146 Gazet te de F rance , 1748. má rc ius 9. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; 
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huszárezred mellett a további háromban is most zömével magyarok szolgáltak, 
elsősorban a német származásúak hazatérése nyújtott erre lehetőséget. így Ber
csényi László 1748-ban Tóth András brigadérost újra elküldte toborozni Török
országba, illetve onnan a magyar határra.148 Ennek a toborzásnak késői vissz
hangja úgy jelentkezett a korabeli magyarországi köztudatban, hogy az 1753-as 
hódmezővásárhelyi—mezőtúri Törő—Pető-féle felkelés idején az a hír járta a 
felkelők között, hogy támogatásukra Rákóczi György és Bercsényi László ve
zetésével 3000 francia szolgálatban álló magyar fegyveres áll a Vaskapunál.149 

A békeidőszakban részben mintegy 140 hektárnyi birtokán, a Marne folyó 
partján fekvő Luzancyban, részben Bar hercegség székhelye kormányzójaként 
Commercy-ben, részben a Lotharingiai hercegség uralkodójának, Leszczyňski 
Szaniszlónak főlovászmestereként Luneville-ben, részben pedig a francia huszár
ság főfelügyelőjeként időnként Versailles-ban tartózkodó Bercsényi László igyeke
zett gyermekeiről is megfelelő módon gondoskodni. Életben maradt fiai közül 
az 1736-ban született Bercsényi Miklós Ferenc már 1742-től, hatéves korától, az 
1744-ben született Bercsényi Ferenc Antal még korábban, 1747-től, alig három
évesen, az uralkodó engedélyével, tiszteletbeli kornétásként, ezrede tisztikará
hoz tartozott, miközben apjuk Párizsban, a Rhombier-intézetben taníttatta őket. 
Ugyanezt tette a hetedik gyermekként apja halála után 1743-ban örökbefoga
dott Esterházy Bálint Lászlóval. Kisebbik fiával együtt taníttatta, és XV. Lajos 
engedélyével 1747-től számára is biztosította ezrede tisztikarában a tisztelet
beli kornétási rangot. Két lányát apácának adta, két másik lánya vele élt, de 
nem tudta őket kiházasítani.150 A családja sorsa iránti aggódását így vetette pa
pírra a 63 éves Bercsényi László: „Feleségem van és hat gyermekem, köztük 
négy lány. A király kegyelmét élvezem. Ameddig élek, ők is élnek, de halálom 
után, nem lesz-e sorsuk szomorú? Rettegek ettől, nem is merek arra gondolni. 
Ez ma a helyzetem."151 Ilyen körülmények között biztos jövedelmet kívánt tudni 
családja számára. Kérvényezése eredményeképpen 1751-ben idősebbik fiának, 
az addigra kapitánnyá előléptetett Bercsényi Miklós Ferencnek átadhatta ez
redtulajdonosi jogát, így a 15 éves fiú kaphatta meg az ez után járó évi jutta
tást. Ugyancsak ebben az évben felvetette a másik fiút, a még csak 7 éves Ber
csényi Ferenc Antalt a Máltai Lovagrendbe, mivel ez egyházi évjáradékkal járt 
együtt. A kisebbik fiút és a 11 éves Esterházy Bálint Lászlót ugyanekkor had
nagyként hivatásos szolgálatra alkalmazta ezredében, hazahozva őket Párizsból. 
Feleségéről és négy lányáról olyképpen gondoskodott, hogy hosszas kérvénye-
zéssel elérte, XV. Lajos engedélyezte altábornagyi járandóságának feleségére és 
négy lányára való átíratását.152 

Az anyagi létbiztonság mellett Bercsényi László nem feledkezett meg más út-
ravalóról sem. Idősebbik fiának az ezredtulajdonosi jogkör végleges átvételekor 
ezt írta: „Éppen nem elég, hogy elődeid nyomdokait kövessed, kötelességed tö
rekedni, hogy túlhaladd őket erényességben, vitézségben, becsületességben és 

148 Fieffé, E.: i. m. I. k . 279. o.; Choppin, H.: i. m. 140. i l letve 174. o.; Ha lmágy i I s tván naplói 
1752—53. Szádeczky L. (Kiad.) : Magyar Tör t éne lmi E v k ö n y v e k és Nap lók a XVI—XVIII. század
ból. Budapes t , 1906. 4. k. 489. o. ; Bercsényi László R. L. d 'Argensonnak , 1748. má jus 17., i l letve 
Mikes Ke lemennek , 1748. j a n u á r 6. OSzKK, Quar t . Gall. 55. 

149 A Békés megye i Régészeti és Művelődés tör ténet i Tá r su la t Évkönyve , 1884. Tha ly K. g y ű j 
tése, OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio 312. 
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tisztességben. Fiatal vagy és tapasztalat nélkül, ne szégyelld magad, kérj taná
csokat és fogadd azokat tanulékonyán azoktól, akik a fegyver alatt őszültek 
meg és abban a helyzetben vannak, hogy jó tanácsokat adhatnak."153 Kapitány-
nyá előléptetett örökbefogadott fiának — akit „fiam"-nak szólított és akitől az 
,.atyámuram" megszólítást követelte meg — önálló századot vásárolván, azt így 
adta át: „Fiam ezredébe akarlak venni, és azoknak a tiszteknek akarlak ajánla
ni, akik alárendeltségemben háborúztak. Kövesd tanácsukat, hasznosítsd példá
jukat, élj istenhitben, légy engedelmes és rangidősségüknek alárendelt, légy 
szelíd és előzékeny elöljáróiddal szemben és igazságos alárendeltjeiddel, adj pél
dát nekik bátorságból és jó vezetésből. Végül, fiam, légy méltó híres őseidtől 
örökölt véredhez, légy mindig igaz magyar és vitéz katona."15'1 

A jó tanácsok mellett mindezeken a területeken személyes példájával is hoz
zájárult Bercsényi László, hogy a franciaországi katonai emigráció második ge
nerációja méltóvá vált a Rákóczi-szabadságharcban részt vett első nemzedék 
örökségéhez. A névtelenül maradt hősök mellett több tucat magyar tiszt nevét 
ismerjük, akik közül még további öt érte el a francia tábornoki rendfokozatot. 

Az intrikák elmúltával Bercsényi László további elismerésben részesült ezek
ben az években. Leszczyňski Szaniszló Lotharingia és Bar hercegségek uralko
dójaként már 1751. augusztus 26-án kinevezte — megbecsülése jeléül — a ma
gyar nemesi felkelés megyei kapitányi rangjának megfelelő tisztségbe, Com-
mercy kormányzóság fegyverforgató nemesei hadnagyának. XV. Lajos francia 
király pedig 1753. augusztus 25-én az egyik megüresedett helyre a királyi és 
katonai Szent Lajos-rend tizenkét nagykeresztese közé emelte, igaz, hogy kér-
vényezés eredményeképpen, de mindenesetre megérdemelten. Családja számára 
a kitüntetéssel járó 6000 livre évjáradék ismét jövedelemnövekedést jelentett, 
az idős Bercsényi László számára pedig elégtételt a díszes kitüntetés, amelyre 
ezt a mondatot vésték: „A katonai bátorság jutalma."155 

Választott hazájában ügyeit elrendezve, Bercsényi László szülőföldje iránti 
érdeklődése továbbra is elevenen élt. 1755-ben is érkezett hozzá három erdélyi 
nemes, Szilágyi őrnagy, Maronyi kapitány és Porubszky kapitány, akik Francia
országban kívántak huszártisztként szolgálni. Erről azonnal jelentést írt a had
ügyminiszternek, részletesen beszámolt a magyar nemzetet a bécsi udvar részé
ről ért zaklatásokról, az elviselhetetlen adóterhekről, a protestánsok üldözésé
ről, a külkereskedelem akadályozásáról és az egyéb sérelmekről. Eközben ezt 
írta: ,,A magyar nemzet állandóan elégedetlen, csak kedvező alkalomra és ve
zetőre" les, hogy lerázza az igát. Mindig boldognak érzem magam, ha olyanokkal 
találkozom, akik engem igazolnak és az Őfelsége szolgálatában álló enyéi
met."156 

A békelétszámon tartott, ekkor már csak a korábbinál lényegesen gyengébb 
erőt képviselő hét huszárezreddel kapcsolatos egyik felterjesztésében az 1756-os 
háborús készülődéseket jól látó Bercsényi László a huszárság főfelügyelőjeként 
sietett biztosítani a hadügyminisztert, hogy a magyarokkal való feltöltés a hadi-

153 Bercsényi László in te lme Miklós fiához, 1755. augusz tus 4. Közli : Forster Gy.: i. m. 90. o. 
154 Bercsényi László in te lme Es te rházy Bál int Lászlóhoz, 1757 eleje. Köz l i : Esterházy, V. ; i. m. 

28. o., ill. részben és pon ta t l anu l Forster Gy.: i. m. 190. o. 
155 Gazet te de F rance , 1753. szep tember 1. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio 

301.; Aubert, F—H.: i. m. LXI. o . ; De Courcelles: i. m. IL k. 136. o. ; Bercsényi László R. L. 
d 'Argensonnak , 1752. ok tóber 5., 1753. augusz tus 13. OSzKK, Quart . Gall . 55.; Choppin, H . ; i. m. 
106. o. ; Forster Gy. : i. m. 101. o. 

156 Bercsényi László R. L. d 'Argensonnak , 1755. augusz tus 23. OSzKK, Quart . Gall. 55. Közl i : 
Forster Gy.: i. m. 124. o. 
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létszámra biztosított, mivel Tóth brigadéros, aki a francia király megbízásából 
diplomáciai küldetést látott el, felkérésére, az előbbi és ahhoz hasonló jelenté
seiben közöltekre támaszkodva, toborzást is folytatott. A vele együtt a moldvai 
és a havasalföldi magyar határra küldött franciaországi magyar tisztek már 
úton is vannak az újabb átszökött magyarokkal.157 Ekkor azonban már nem volt 
a korábbiakhoz hasonlóan tömeges a magyarok kiszökése, így Bercsényi László 
nem tudta megakadályozni, hogy az egykori Ráttky-, akkor már Lynden- és a 
francia alapítású Ferrari-ezredet fel ne oszlassák. Az ezekben békelétszámban 
szolgálókat a többi huszárezred hadilétszámra való feltöltésére használták fel. 
A magyarok a három, még teljesen magyar összetételű ezredbe, a Bercsényi-, 
a korábbi Esterházy-, akkor már Turpin- és a Pollereczky-ezredbe kerültek. 
Így a huszárság főfelügyelője alárendeltségébe tartozó erők öt ezredre csök
kentek.158 

Az 1756-ban kitört hétéves háború diplomáciai előkészítése során — eltekint
ve až 1719-es rövid francia—spanyol összecsapás idejétől —, ebben az évszázad
ban először, francia—Habsburg koalíció létrehozására került sor. A poroszok és 
a velük szövetséges angolok ellen készülő osztrák seregek megsegítésére Fran
ciaország 1757-ben 100 000 fős támogató hadsereget küldött át a Rajnán 
d'Estrées marsall parancsnoksága alatt. A hadsereg mintegy 80 000 fős zöme 
élén maga a marsall tört előre Elzászból Vesztfália mélységébe. D'Estrées mar
sall e zöm első vonalának parancsnoki tisztét a francia király hívó szavára 68 
éves kora ellenére hadba szállt Bercsényi László altábornagyra bízta. A francia
országi magyar huszárezredek ugyanekkor, Soubise altábornagy alárendeltsé
gében, a kikülönített hadtest kötelékében, szintén Elzászból a Majna mentén 
Szászország felé vonultak. A fősereg július 26-án sikeres csatát vívott Hasten-
becknél az egyesült porosz—angol—hannoveri csapatokkal, Soubise altábor
nagy hadteste azonban csak kisebb ütközeteket vállalt, majd további előretörés 
után szeptember 1-én Erfurtnál egyesült a német birodalmi segélycsapatokkal. 
Addigra azonban világossá vált, hogy a komolyabb hadi sikereket a legfelsőbb 
vezetésben mutatkozó személyes intrikák akadályozzák. Hamarosan sor került 
d'Estrées marsall leváltására a németországi francia csapatok éléről. Helyére 
ideiglenes megbízatással július végén Bercsényi László altábornagy, majd 
augusztusban véglegesen Richelieu marsall került. Utóbbi kinevezésével egy 
időben Bercsényi László a Hessenben állomásozó mintegy hadtestnyi francia 
erő parancsnokságát kapta és ebben a beosztásban szolgált november közepéig. 
Ekkor a november 5-i Rossbach melletti veresége után e területre visszavonult 
és téli szállást elfoglalt Soubise altábornagy váltotta le. Idős korára tekintettel 
Bercsényi Lászlónak a téli táborozásban már nem kellett részt vennie. Tegyük 
hozzá, hogy a Rossbach körüli gyülekezés idején Bercsényi László is kérte, hogy 
oda vonulhasson hadtestével, részt kívánt venni a csatában, de ezt Richelieu 
marsall nem engedélyezte. 1758 elején Bercsényi László ismét hadba szállt, de 
ekkor komolyabb összecsapásokra nem került sor, és nem nyílott alkalma hő
siessége újabb bizonyítására.159 

157 Bercsényi László R. L. d'Argensonnak, 1756. április 10. OSzKK, Quart. Gall. 55. Közli: Fors
ter Gy. : i. m. 122. o. 

158 Choppin, H. : i. m. 78. és köv. o. 
159 Gazette de France, 1757. június 23., augusztus 20. és szeptember 17. Thaly K: gyűjtése, 
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A francia hadsereg kötelékében kiemelkedő hadvezéri képességekkel, szemé
lyes bátorsággal és példamutatással végigküzdött tizenharmadik hadjárat az im
már tizennégy éve altábornagyi rendfokozatot viselő Bercsényi László számára 
újabb elismerésként meghozta a legmagasabb francia katonai rendfokozatot. 
1758. március 15-i pátensével XV. Lajos király Bercsényi Lászlót kinevezte 
Franciaország marsalljává, vagyis az Európa-szerte legmagasabb táborna
gyi rangra emelte. Ezt a magas rendfokozatot XV. Lajos korában Franciaor
szágban összesen mindig 18 fő viselhette, és ezen a napon Conflans altábornagy 
és Bercsényi László altábornagy kinevezésével vált»ismét teljessé a király által 
előírt marsalli létszám.160 

A francia marsallok közé egyetlen huszárként és egyetlen magyarként került 
be a Rákóczi-szabadságharc egykori ifjú harcosa. Belle-Isle marsall, hadügymi
niszter az uralkodóhoz intézett felterjesztésében kortársi feljegyzés szerint így 
indokolta a Versailles-i udvarban magas méltóságot is jelentő kinevezés indít
ványozását: „Gróf Bercsényi altábornagy magyar, aki mindig Franciaország 
szolgálatában állt. Hosszú ideig volt huszárezredes, és nagy tiszteletet szerzett 
magának. Néhány év óta a Legkeresztényibb Király szolgálatában álló összes 
huszár főfelügyelője és nagy hírnevet szerzett vitézsége, eszessége és tevékeny
sége által. A létező legbecsületesebb emberek egyike és így ismeri őt minden
ki. Erre az elismerésre valóban méltó, és az utolsó hadjárat, amelyben részt 
vett, feljogosította őt arra, hogy a marsallbot elnyerését is remélhesse."161 

1758. április 9-én járulhatott Bercsényi László tábornoktársával, Conflans-nal 
XV. Lajos elé, hogy átvegye 46 évi franciaországi szolgálata jól megérdemelt ju
talmát.162 Erről az eseményről is fennmaradt kortársi beszámoló: „Versailles, 
1758. április 11. Kedd. Franciaország két új marsallja, gróf Bercsényi és gróf 
Conflans tegnapelőtt tette le az esküt a király kezébe. Az a szokás, hogy a ki
rály ad nekik egy marsallbotot, és eddig ez a marsallbot az első, kéznél levő 
marsallbot volt, majdnem mindig d'Argenson grófé. Ehelyett most gróf Belle-
Isle marsall kifejtette a királynak, hogy illő lenne készíttetni külön marsall
botot kifejezetten azzal a céllal, hogy eskütételük napján ezeket adományozza 
Franciaország marsalljainak. Ennek következtében elkészítették ezeket, amelye
ket múlt vasárnap adtak át. Ezek a marsallbotok hasonlatosak azokhoz, ame
lyeket Franciaország marsalljai címerükön viselnek. 18 hüvelyk és 2 vonás 
hosszúak, 4 hüvelyk vastagok, elszórt arany liliomokkal díszített kék bársony
nyal bevont botok, amelyek mindkét végét egy-egy arany liliommal díszített 
hasonló bársony veszi körül, amelyet arany abroncsok szorítanak le."163 

Ily módon Bercsényi László volt Franciaország marsalljai között az első, aki
nek az uralkodó személyesen a számára készíttetett marsallbotot nyújtotta át. 
A többi marsallal együtt ezentúl őt is megillette „a király unokafivére" kitün
tető megszólítás, ünnepi alkalmakkor zászlaja alatti 50 fős díszkíséret, a rend
fokozat utáni évi járadéka pedig 13 000 livre összegre nőtt. 

A hétéves háborúból nem maradt fenn Bercsényi László olyan levele, amely 
választ adna arra, milyen lelkesen kelt hadra az osztrák Habsburgok szövetsé
gesét jelentő francia hadseregben. Közvetlen bizonyítékunk mégis van arra, hogy 

160 Gazette de France, 1758. március 18. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301.; 
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csupán a még hiányzó elismerés, a legmagasabb katonai rendfokozat elérése 
ösztökélte. Franciaország marsall j á vá történt kinevezése után ugyanis kiújult 
köszvényére és magas korára tekintettel kérte, ne kelljen hadba szállnia, 
hanem csak a huszárság főfelügyelője beosztást kelljen ellátnia. Ezt az uralko
dó engedélyezte is.164 

Ekkor már nem szöktek át a franciákkal szövetséges császári seregekből ma
gyarok, így a huszároknak a harccselekmények során ért veszteségeit ezen a 
módon nem tudta pótolni a magyarokból álló hárpm ezredet fenntartani kívá
nó Bercsényi László. Az az út sem vált számára járhatóvá, hogy magyarországi 
tiszteknek ajánlja fel a franciaországi szolgálatot, a hétéves háború során ezek 
a tisztek inkább a császári hadsereg kötelékében keltek hadra. így Bercsényi 
László nem tudta megakadályozni, hogy 1758-ban a Pollereczky-ezredet beol
vasszák a másik két magyar ezredbe, új huszárezredként pedig egy franciákból 
álló ezredet alapítsanak. 1760-ban azt sem tudta tovább késleltetni, hogy ezt a 
két magyar huszárezredet is megnyissák a franciák előtt.165 

A hétéves háború további hadműveleteitől távol maradó Bercsényi Lászlő 
marsall, mindent elérve, amit francia katonai szolgálatban el lehetett érnie, 
egyre többet gondolt végleges nyugállományba vonulására. Előbb azonban a két 
legfontosabb jövedelemmel járó tisztségét, a francia huszárság főfelügyelői tisz
tét, valamint Commercy várának és városának kormányzói székét biztosítani 
kívánta idősebb fia számára. A tulajdonosezredes Bercsényi Miklós Ferenc 
előbb Leszczyňski Szaniszló kegyét tudta kivívni apja után a maga számára, 
már 1753-ban kamarása lett, 1757-ben első kamarása. 1759-ben pedig hozzájá
rult Lotharingia és Bar hercegségek névleges ura ahhoz is, hogy apja lemon
dásával egy időben biztosítsa az ifjú Bercsényi számára —«- XV. Lajos előzetes 
engedélyének birtokában — Commercy kormányzójává történő kinevezését. A 
hétéves háborúban mutatott harci sikerei következtében Bercsényi Miklós Fe
renc 1758-ban a királyi és katonai Szent Lajos-rend lovagkeresztje kitüntetés
ben részesült, és ez alapján XV. Lajos ahhoz is hozzájárult, hogy apja lemon
dása esetén kinevezze a francia huszárság főfelügyelőjévé. Ezen ígéretek birto
kában családja sorsát biztosítottnak látta Bercsényi László marsall, és 1759. no
vember 26-án mindkét tisztségéről idősebb fia javára lemondva végleg vissza
vonult a magánéletbe.166 

Ezt követően ideje java részét a birtokai központját jelentő Luzancy-ban, az 
ízlésének megfelelően átalakított és kibővített kastélyában töltötte. Többször 
tartózkodott a régi barát, Leszczyňski Szaniszló udvarában, Luneville-ben, meg
őrzött méltóságaiban, Lotharingia főlovászmestereként, (udvari tanácsosként és 
tiszteletbeli lovagként. XV. Lajos egyik vezető katonai tanácsadójaként el-ellá-
togatott Versailles-ba is. Megbecsülése jeléül a francia király még abban a ki
tüntetésben részesítette nyugállományba vonulásakor Bercsényi Lászlót, hogy 
,,a könnyűlovasság vezérezredese" kitüntető címet adományozta neki annak 
példájára, hogy a háborúban a király helyett a hadba vonult hadsereg élére 
állított rangidős marsall a „Franciaország táborainak és hadseregeinek vezértá-

164 Aubert, F—H.: i. m. LXIV. o.; Téves dátummal: Förster Gy.: i. m. 103. o. 
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bornagya" címet kapta. így Bercsényi László, annak ellenére, hogy ezrede tu
lajdonjogával 1751 óta idősebb fia rendelkezett, és most a huszárság főfelügyelője 
tisztet is ő örökölte, valamennyi franciaországi könnyűlovassági ezredtulajdonos 
között rangidőssé vált.167 

Franciaországi katonai pályája csúcsára kerülve és családja sorsáról a körül
ményekhez képest megfelelően gondoskodva sem tudott beletörődni abba Ber
csényi László, hogy ősei egykori jelentős magyarországi birtokai ne az ő 
gyermekei kezébe kerüljenek. A Versailles-i és a bécsi udvar 1756 óta egyre 
erőteljesebb közeledése mind határozottabban arra ösztökélte, hogy saját sze
mélye vonatkozásában érvény teleníttesse az 1712—15-ös magyar országgyűlés 
49. törvénycikkelyének hatályát. Ez Bercsényi Miklós, tehát apja esetében is 
kimondta, hogy az amnesztia határideje alatti hazatérés elmulasztása miatt a 
bécsi udvar kívánsága szerint felségárulásban vétkes, és teljes vagyonelkobzás 
mellett száműzi. Ebben a törekvésében erőteljes támogatást kapott Lesz-
czyňski Szaniszlótól, Lotharingia és Bar uralkodójától, annak lányától, a fran
cia királynétól és mindkettő befolyása révén magától XV. Lajos francia király
tól, így a katonai szövetség előkészítése során a Bécsben tárgyaló d'Estrées 
marsall, majd ezt követően Choiseul herceg, Franciaország bécsi nagykövete, 
több ízben szóba hozta a bécsi udvarban Bercsényi László ügyét.108 

Franciaország marsalljává történt kinevezése meggyorsította az eljárást. Kau-
nitz császári udvari és állami kancellárral való előzetes tárgyalása után Bat
thyány Lajos (1696—1765) magyar nádor 1758. december 12-én kényszerű fel
terjesztéssel fordult Mária Teréziához, és ebben indítványozta, hogy „a jelen
legi idő körülményeinek mértéke szerint engedjük érvényesülni a francia ud
varnak a fent említett Bercsényi érdekében tett közbenjárását, és Ö Császári, 
Királyi Apostoli Felségének a fent érintett Bercsényi számára a megkegyelme
zési oklevélben nyújtott kegye az apja által elkövetett bűnök általában történő 
említésével adjon új és ártatlan értéket."169 Erre Mária Terézia azonnal sze
mélyesen írta rá: „Engedélyezem." A Habsburg-hű magyar arisztokrácia ellen
érzésének és vonakodásának mégis hangot adott Batthyány Lajos nádor 1759. 
február 14-i újabb felterjesztése, amelyben arról érdeklődött, hogy a megke
gyelmezési oklevelet illetékmentesen vagy 2000 Ft illeték mellett állíttassa-e ki: 
..Már a legalázatosabban bemutattam ö Császári, Királyi Apostoli Felségének 
megtisztelő hivatali kötelességémből fakadóan azokat a nehézségeket, amelyek
kel ez az ügy összekapcsolódik, őfelsége erre mégis helyt adott a francia ki
rályi udvar fent érintett közbenjárásának, és engedélyezte a fent nevezett Ber
csényi kért megkegyelmezését."170 Erre a felterjesztésre a francia szövetségre 
rászoruló Mária Terézia azonnal ráírta: „Illeték nélkül engedélyezem, és amint 
minden készen leírva, elküldeni az udvari kancellárnak, hogy átküldje nagy
követünknek." A „megkegyelmezési oklevél"-nek nevezett irat 1759. február 
19-én kelt, és azt tartalmazza, hogy Mária Terézia magyar királynőként gróf 
Bercsényi Lászlót saját kérésére és a bécsi francia nagykövet közbenjárására 
feloldja a felségárulás vétke alól, visszahelyezi a Magyar Királyság nemesi 
rendjének valamennyi korábban élvezett szabadságjogába, egyúttal azonban 

167 Martin, J . : Be rchény à la cour du roi Stanis las . Vivat H u s s a r d ! 1975/10. 69. o. 
168 Thaly K. gyűj tése . OSzKK, Fol. Hung . 1389. folio 380—388. 
169 Uo. 
170 Uo. 
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alattvalói hűségnyilatkozat tételére kötelezi, továbbá nem járul hozzá, hogy 
visszaperelje az apjától elkobzott birtokokat.171 

Az alattvalói hűségnyilatkozat aláírása Bercsényi László eddigi életútjának 
megfelelő méltósággal történt meg. Miután 1760. szeptember végén Mária Te
rézia fia, a trónörökös József főherceg házasságot kötött Bécsben Pármai Iza
bella főhercegnővel, XV. Lajos francia király unokájával, Bercsényi László 
marsall XV. Lajos francia király, továbbá a királyi rangját megtartott Lesz-
czyňski Szaniszló, Lotharingia és Bar hercegségek ura személyes képviseletében 
érkezett a császári fővárosba a királyi nászajándékokkal egy népes küldöttség 
élén. Az esküvő ceremóniáinak elmúltával, 1760. október 9-én jelent meg az ud
vari kancelláriában, és ekkor írta alá a már előre elkészített alattvalói hűség
nyilatkozatot, amelyet az erről szóló, aláírásával és titkos pecsétjével ellátott 
bizonyságlevéllel viszonzott Mária Terézia.172 

Franciaországba visszatérve Bercsényi László azonnal beadvánnyal fordult a 
bécsi udvari kancelláriához anyai birtokai visszajuttatása érdekében. A bécsi 
udvar és a pozsonyi kamara bürokráciájában 1773. júliusáig kerengett beadvá
nya, amelyet végül is elutasítottak. Eddigre azonban már elveszett Bercsényi 
László érdeklődése is ez iránt az ügy iránt.173 Arra egy percig sem gondolt, 
hogy a továbbra is császári uralom alatt álló hazájába visszatérjen, és éljen 
visszaszerzett magyar nemesi kiváltságaival. Az egész eljárás során mindvégig 
csak az a cél vezette, hogy gyermekei jövőjéről a lehetőségek szerint a legjob
ban gondoskodjon, és megkísérelje számukra visszaszerezni családja egykori je
lentős magyarországi birtokait. 

E törekvése során váratlan tragédiát jelentett Bercsényi László számára, hogy 
a himlőjárvány Mulhouse-ban 1762. február 9-én elragadta ezredtulajdonos 
idősebb fiát, a 25. életévét alig betöltött Bercsényi Miklós Ferencet, majd an
nak egész családját. Ebben a lelkiállapotban is elsődleges volt számára a csa
ládról való gondoskodás. Már 1762. február 13-án beadvánnyal fordult a had
ügyminiszterhez, amelyben kérvényezte, hogy most már egyetlen élő fia, a 18 
esztendős Bercsényi Ferenc Antal kapja meg a Bercsényi-ezred ezredtulajdonosi 
jogát. Eközben vetette papírra a következő mondatot is: „Miután hazámban 
mindent elvesztettem, ezredalapításom pillanatától kezdve ezt az ezredet tekin
tem egyetlen tulajdonomnak."1771 Az a nagy tisztelet, amellyel ekkor már egész 
Franciaországban az idős magyar vitézt körülvették, egyetlen pillanatig sem 
tette kétségessé, hogy XV. Lajos teljesíti kérelmét, ezrede továbbra is Bercsé
nyi-ezred maradt.175 Fogadott fiáról, Esterházy Bálint Lászlóról hasonlókép
pen kívánt gondoskodni. Ügy vélte, a tulajdonosezredesi rang számára is le
hetővé teszi a fényes katonai karriert. Kérvényezése eredményeképpen így az 
ekkor fennálló négy huszárezred békelétszámának csökkentésével létrehoztak 
egy ötödik huszárezredet, és ennek ezredtulajdonosává az uralkodó kinevezte 
1764. február 10-i pátensével Esterházy Bálint Lászlót.176 Fiairól és két apáca 

171 Uo. Thaly K. nyomán pontatlanul közli és helytelenül értelmezi: Forster Gy.: i. m. 144. és 
köv. o. 

172 Uo. ; Mária Terézia Leszczyňski Szaniszlónak, 1760. ok tóber 19., József főherceg Leszczyňs-
ki Szaniszlónak, 1760. október 21., P á r m a i Izabel la Leszczyňski Szaniszlónak, 1760. ok tóber 21., 
Leszczyňski Szaniszló Bercsényi Lászlónak, 1760. ok tóber 25. OSzKK, Quar t . Gall. 39. folio 129— 
136. 

173 Aubert, F—H. : i. m. LXIV. o. ; Esterházy, V. : i. m. 27 o. ; Téves ada tokka l és he ly te len ér
te lmezésse l : Forster Gy.: i. m. 143. és köv. o. 
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leányáról gondoskodva, még felesége és két hajadon lánya érdekében is kívánt 
tenni Bercsényi László, így ekkorra már kétségtelenül érvényesülő befolyása ré
vén el tudta érni, hogy egyszerű sorból felemelt, elszegényedett kisnemesi csa
ládból származott feleségét 1764. szeptember 20-án végre bemutathatta az ud
varban, akit XV. Lajos egyúttal ekkor udvarhölggyé nevezett ki.177 

Ezekben az években egyébként egyre inkább Luzancy-ban levő kastélyában 
visszahúzódva élt az idős marsall. Hétköznapjairól fogadott fia festett érzékle
tes képet: ,,A kialakított életmód, délben ebédelni, tíz órakor lefeküdni, nem 
engedte meg, hogy az úgynevezett jó társaságban éljen, társaságát csak a csa
ládja jelentette. Korán kelt, hosszan imádkozott, két pipát elszívott, megivott 
két csésze kávét, azután felöltözött és fogadta gyerekeit. Azután a dolgozószo
bájában tartózkodott vagy sétálni ment, és délben ebédelt. Délután, ha elfog
laltságai nem vették igénybe, a szalonban maradt, kártyázott. Nyolc órakor va
csorázott, elszívta a pipáját, és mondott szokása szerint aludni tért."178 Ebből 
a napirendből kizökkenést csak Leszczyňski Szaniszlónál tett látogatásai, eset
leges Versailles-i utazása jelentett. Maga Lotharingia és Bar uralkodója is 
többször felkereste, 1765-ben pedig az apja látogatására érkező Leszczynska 
Mária francia királyné is megszakította útját Bercsényi László kastélyában, 
ahol ezt ma is emléktábla hirdeti.179 

Magyarországon sem felejtették el Bercsényi Lászlót. Többször felkeresték a 
Nyugat-Európába utazó nemesifjak. Nála tett látogatását — 1761. március 16-i 
naplóbejegyzésében — így rögzítette Teleki József (1738—96): „Croix gróf mu
tatott be neki, és azonnal magyarul kezdtünk beszélni. Nagyon jól beszél ma
gyarul, bár hazáját negyvennyolc évvel ezelőtt elhagyta, ahogyan mondta. 
Azonnal meghívott ebédre, és nagyon kedves volt velem szemben. Már öreg, a 
nagylelkű, nyíltszívű és jó hazafi, vitéz magyarok egyike. Sokat kérdezett en
gem Magyarországról. Szolgálata során elérte a legmagasabb fokot, amelyet egy 
külföldi vagy francia remélhet: Franciaország marsallja — az egyetlen magyar, 
akié ez a megtiszteltetés. Van egy huszárezrede, amelyet már idősebb fiának 
adott." Ezután leírta Teleki, hogy másnap Bercsényi László két fia mutatta meg, 
apjuk kívánsága szerint, a környék nevezetességeit, majd kérte, hogy tervezett 
távozását halassza el legalább egy nappal. A március 19-i búcsúestét is érde
mes idézni: „Ma este Bercsényi úrnál voltam. Éppen az asztaltól való távozás 
közben találtam őket. A felesége csak az én számomra megterített, és amíg et
tem, az öreg Bercsényi és a fia beszélt hozzám. Mindkettő megkért, hogy írjak 
nekik, amit megígértem. Azután Isten hozzádot mondtam az egész családnak. 
Bercsényi úr és én megöleltük és megcsókoltuk egymást."180 Bizonyára nem
csak a 23 éves fiatalember számára jelentett maradandó hatást az idős had
vezérrel való találkozás annak otthonában, hanem — a naplóbejegyzés pontat
lanságát helyesbítendő — az ekkor már éppen ötven éve hazájától távol élő 
Bercsényi László számára is nagy élményt jelenthetett, állandóan friss informá
ciókra vágyva szülőföldje sorsát illetően, amelyet hiába remélt viszontlátni. 

1766-ban Bercsényi László elvesztette élettársát, majd a kényszerű távollét
ben egyetlen barátjaként tisztelt Leszczyňski Szaniszló is elhunyt ugyanabban 
az évben. Utóbbi halála után a Lotharingia és Bar hercegségek területét ille-

177 Gazette de France, 1764. szeptember 24. Thaly K. gyűjtése, OSzKK, Fol. Hung. 1389. folio 301. 
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tő felségjog formálisan is XV. Lajos francia királyra szállt, a külön udvartar
tást Luneville-ben felszámolták. Ilyen körülmények között Bercsényi László 
végleg birtokára, Luzancy-b^ vonult vissza, csak a teleket töltötte még sokszor 
Párizsban.181 

A huszárság iránt továbbra is eleven érdeklődést tanúsított, és bizonyosan 
nagy örömet jelentett számára, hogy a franciaországi huszárságnak az 1774-ben 
trónra került XVI. Lajos által elrendelt 1776-os újjászervezésekor — önálló had
rendi számot kapva — az 1. francia huszárezred a saját nevét viselő, legré
gebben alapított, még fennálló ezred lett.182 

Az 1777/78-as telet Bercsényi László már betegen töltötte Luzancy-ban, ahová 
betegsége hírére sietve megérkezett fia és fogadott fia. Esterházy Bálint László 
érkezett meg időben, és az ő karjai között fejezte be, 67 évi önkéntes száműzetés 
után, küzdelmes, egyúttal dicsőségekkel teli életét 1778. január 9-én — a sírfel
irattal szemben nem 86, hanem — 89 éves korában Bercsényi László, II. Rákóczi 
Ferenc egykori nemes testőr-kapitánya, Franciaország marsallja.183 

* 

A francia könnyűlovasság első számú fejlesztőjeként, a franciaországi huszár
ság tulajdonképpeni megteremtőjeként tisztelt és hadvezérként nagyra becsült 
Bercsényi László nagy benyomást gyakorolt azokra a kortársaira, akik szemé
lyes kapcsolatba kerültek vele. Egyéniségét fogadott fia így jellemezte: „Ber
csényi gróf, azóta marsall, a régi idő tökéletes férfiúja volt. Képezni kezdte ma
gát abban a korban, amelyben mások elfelejtik, amit megtanultak. Jó, érzékeny, 
bőkezű volt, szerette és tisztelte feleségét, akinek a kevélysége és zsugorisága 
néha bosszantotta. Nem kevésbé gyengéden szerette gyermekeit. De különleges 
tiszteletre szoktatta őket, ami azt eredményezte, hogy féltek tőle, bár sohasem 
korholta őket, és szerették anélkül, hogy kedveskedésekkel halmozta volna el 
őket. Gyengesége volt az a szokása, hogy alantasai között szeretett beszélgetni, 
ami az alacsonylelkűség látszatát keltette. Gyakran hívták a miniszterekhez, ba
rátságosan bánt beosztottjaikkal, ami nagyon hízelgett nekik."184 

Leszczyňski Szaniszló a Máltai Lovagrend nagymesteréhez írt levelében eze
ket írta magyar barátjáról: ,,Az összes személy közül, akiket megismertem azok
ban a különböző országokban, ahova a sors elvezetett, nem találtam ragaszko
dóbb, hűségesebb, figyelmemre méltóbb egyént Bercsényi grófnál . . . Egész 
Európa ismeri magas nemességét... A Magyar Királyság főnemesei közül ki
válva érkezett ide a század elején.. . Csak ezért emlékeztetek ezekre a tények
re, hogy felhívjam figyelmét, milyen elevenen tekintettel vagyok mindenre, ami 
Bercsényi grófra vonatkozik."185 

Ha ez a két idézett személy elfogultsággal lenne vádolható, álljon itt végül egy 
pártatlan francia kortárs, Luynes herceg feljegyzése 1757-ből: „Bercsényi gróf, 
az alsórajnai hadsereg altábornagya nagyon kiváló tiszt, aki hosszan szolgált 
egy huszárezred élén, ahol nagy tekintélyt szerzett."186 Tegyük hozzá: nagy te
kintélyt nemcsak tettei, hanem egyenessége, szilárd jelleme következtében. 

181 Forster Gy.: i. m. 174. o.; Reinach—Foussemagne, H. : i. m. 737. o. 
182 Staub: i. m. 11. o. 
183 Esterházy, V. : i. m. 177. o.; Forster Gy.: i. m. 198. o. 
184 Esterházy, V.: i. m. 12. o. Pon ta t l anu l közl i : Forster Gy.: i. m . 188. o. $ 
185 Leszczyňski Szaniszló a Máltai Lovagrend nagymes te réhez , 1756. j a n u á r 8. Közl i : Reínach— 
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Bercsényi László egyéniségét vizsgálva nemcsak azt kell ismételten kiemel
nünk, hogy élete végéig megalkuvás nélkül vállalta gyermek- és ifjú éveinek 
nagy élményét, a Rákóczi-szabadságharcban való részvételt, és annak követ
kezményeit, hanem azt is, hogy utolsó leheletéig reménykedett hazája független
ségének kivívásában, mindenkor készen állt, hogy abban ismét részt vegyen, 
franciaországi katonai szolgálatát az erre való állandó felkészülésnek tekintette, 
és erre gondolva igyekezett a lehetőségekhez képest tekintélyes létszámú ma
gyar alakulatokat alárendeltségében a francia hadsereg kötelékében fegyverben 
tartani. 

Hazája sorsa iránti állandó érdeklődését tanúsítja a korból kiemelkedő álta
lános műveltsége mellett az a tény, hogy a halála óta eltelt két évszázad viharai 
ellenére a franciaországi Meaux város könyvtárában őrzött „Bercsényi László 
Luzancy-i könyvtára" c. gyűjtemény 952 kötetnyi könyvéből 35 kötet magyar 
nyelvű vagy magyar vonatkozású. Kiemelkedő számban képviseltetik magukat 
e gyűjteményben a Rákóczi-szabadságharcról megjelent művek, de mellettük 
megtalálható ebben Heltai Gáspár 1575-ös kiadású Krónikája, Istvánffy 1685-ös 
Magyar Históriája, Bél Mátyás 1735—67 között kiadott munkái — hogy csak 
néhányat emeljünk ki. 

Nem lenne azonban teljes a kép, ha nem utalnánk arra, hogy az antik világ 
és saját kora legjelentősebb hadtudományi, hadtörténelmi és történelmi mun
káin, továbbá a francia hadvezérek és politikusok emlékiratain és francia szép
irodalmi alkotásokon kívül olyan művek is fennmaradtak Bercsényi László ha
gyatékában, mint Rotterdami Erasmus 1543-as kiadású, latin nyelvű vitairat- és 
közmondásgyűjteménye, Samuel Pufendorf német filozófus francia nyelven ki
adott természetjogi munkái, Montesquieu főműve, A törvények szelleme, 
Rousseau és Voltaire számos műve, sőt még Nollet kísérleti fizikai tanulmány
kötetei is.187 

Ez a fennmaradt 952 kötet egy rendkívül széles látókörű, művelt, kora vala
mennyi új tudományos eredménye iránt érdeklődő, anyanyelvén kívül latinul, 
franciául és németül is olvasó, magát valódi szellemi értékekkel körülvevő, vá
lasztott hazájában is magyarságát őrző, kortársai közül kiemelkedő kultúrájú 
hadvezért tár elénk. 

Bercsényi László emlékét méltóképpen megőrizte Franciaországban a hálás 
utókor. A nagy francia forradalomkor még fennállt három magyar alapítású 
francia huszárezred, amely a tisztikar egy részének kivételével csatlakozott a 
forradalomhoz, és még 1791-ben is magyar nyelven tett esküt, megtarthatta 
hadrendi számát, így a Bercsényi-ezred 1. huszárezred maradt. Bár ezután hi
vatalosan nem az ezredtulajdonosok nevével, hanem csak a hadrendi számmal 
engedélyezték a forradalmi ezredek megjelölését, ez alól kivételt jelentettek a 
magyar huszárezredek. Ezek esetében a hadvezetés elnézte még a szolgálati iro
mányokban is pl. a „Bercsényi-ezred" megnevezést. Napóleon háborúi idején 
már újra hivatalosan is 1. Bercsényi-huszárezredként szerepelt ez a kötelék.188 

A franciaországi Bercsényi-huszárezred a lovas fegyvernem fennállásáig, 
1941-ig fennmaradt, és a második világháború során a fasiszta csapatok ellen 
Belgiumban küzdő erőket támogatta kisebb kötelékekre osztva. A lovas fegy
vernem megszűnésével egyidejűleg hozták létre a francia ellenállási hadsereg 
páncélos parancsnokságát, és a hagyományőrzés azt jelentette, hogy az 1. pán-
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célos felderítő ezred kapta Bercsényi László megtisztelő nevét. A fasizmus alól 
felszabadult Franciaország reguláris hadseregében a huszárhagyományok őrzé
sét később az ejtőernyős csapatok vették át, és így az 1. hadrendi számot viselő 
ezred e fegyvernemen belül ma is Bercsényi-ezred.189 

A Rákóczi-szabadságharc bukását követően önkéntes száműzetést vállaló, 
francia szolgálatban 47 évig becsületesen szolgáló, rangról rangra emelkedő 
Bercsényi László marsallról készített festmény pedig ma is Versailles-ban, a ki
rályi palotában, a marsallok termében, Franciaország legnagyobb hadvezérei
nek panteonjában hirdeti a látogatóknak a 18. századi magyar bujdosók fran
ciaországi vezető egyéniségének dicsőséges tetteit.190 

A magyar nép legjobbjai is kegyelettel megőrizték Bercsényi László emlékét. 
Hiába igyekezett a Habsburg-uralom nevét is elhallgatni, a nyugat-európai uta
zásokat tevő fiatalok az egész 18. század során arról számoltak be, hogy nagy 
Bercsényi Miklós fia él Franciaországban, és ahogyan Szombathy János sáros
pataki tanár 1777-ben Párizsban papírra vetette: „Jött mindenfelől sok ma
gyarság, szép regimentre teltek, kinek Bercsényi lett generálisa." Még az a szép, 
bár lényegében alaptalan hagyomány is megszületett, amelyet szintén ő őrzött 
meg első krónikásként: ,,A királyné asszony hívta vissza, sok jószágoknak visz-
szaadattatása reménysége alatt, de a nagyobbik fia megholt, a kisebbiket, te
hát aki el akart menni, nem bocsátotta."191 

Az idő múltával azután egy ideig — a politikai viszonyok következtében — 
egyre halványodott a hazai közvéleményben Bercsényi László emlékezete, a ha
gyomány összekeverte apa és fiú tetteit, Bercsényi Miklós és Bercsényi László 
személyét. Változás e tekintetben csak a századfordulón történt. Rákóczi és buj
dosótársai hamvainak felkutatása és hazahozatala ráirányította a figyelmet 
Bercsényi Lászlóra is. 

1905-ben lépések történtek az ő földi maradványainak hazahozatalára is. Eh
hez a francia kormány nemcsak hozzájárult, hanem elrendelte, hogy az exhu
málás katonai tiszteletadással történjen, francia földön a francia huszárság meg
teremtőjének hamvait az 1. Bercsényi-huszárezred díszszázada kísérje, és a ha
táron ünnepélyes külsőségek között adja át a magyar hatóságok képviselőinek. 
Az erről szóló sajtóhíradás azonban kiváltotta a leányági Bercsényi-leszárma
zottak egyikének tiltakozását, és ez '-megakadályozta a hamvak hazaszállítá
sát.192 

Háborítatlanul nyugszik így ma is francia földben az, akiről ezt írta a szá
zad eleji francia utód: „Bercsényi marsall egyik nemzeti dicsőségünk, francia 
marsall, a mi huszárezredeink megteremtője."193 

Hamarosan a késői francia leszármazottak mellett a huszadik század modern 
bujdosói, a Magyar Tanácsköztársaságot követő ellenforradalmi terror elől 
Franciaországba emigráló baloldaliak adták a francia közvélemény tudtára: 
szülőhazája legjobbjai sem feledkeztek meg a magyar nép 18. századi nagy 
fiáról.19'' 

Bercsényi László életének késői krónikása valóban joggal írhatja le: Magyar
ország és Franciaország egyként magáénak vallhatja és példaképnek állíthatja 
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a mai közvélemény elé ezt a kiváló férfiút. Magyarország joggal tiszteli ben
ne a Rákóczi-szabadságharc ifjú harcosát, aki az „egy és ugyanaz mindenhol" 
jelmondat jegyében eszméihez mindhalálig hű maradt, aki számára a haza és 
szabadság fogalma összefonódott, aki mindenkor kész lett volna újra csatlakoz
ni hazája szabadságharcához, és aki éppen a Habsburg-hatalommal való szem
benállás miatt választotta második hazájának Franciaországot, ahol az önként 
vállalt katonai szolgálatot mindenkor becsületesen teljesítette. De jogosan csat
lakozik a magyar közvélemény Franciaország tiszteletéhez is, amelyet az a 
francia könnyűlovasság fejlesztője, a francia huszár-fegyvernem megteremtője, 
13 hadjárat kiváló hadvezére, Franciaország egyetlen huszármar sali j a iránt ta
núsít. 

Bercsényi László két nép hőse, nevét kardjával egyként beírta a magyar és 
a francia hadtörténelem aranykönyvébe, egyaránt dicsőséget szerzett szülőföld
jének és választott hazájának, és egyúttal a 18. században páratlan és máig ható 
példát mutatott Európának hazaszeretetből, becsületességből, vitézségből, had
vezéri és bajtársi erényekből. 

Йожеф Захар 

ЛАСЛО БЕРЧЕНИ (1689—1778) 

Резюме 

Современная общественность Венгрии под влиянием приверженной Габсбургам и режиму 
Хорти историографии лишь весьма с большими пробелами и искаженно знакома с жизнью 
одного из выдающихся венгерских полководцев ХУ1П века Ласло Берчени. По случаю двух
сотой годовщины со дня его сметри в статье отдается долг самопознанию нации и пока
зывается ратный путь этого выдающегося военачальника Венгрии. 

Ласло Берчени родился 3 августа 1689 года в г. Эперйеш. Его отец генерал Миклош Берчени 
был одним из руководителей дворянства, недовольного стремлениями Венского двора, 
направленными на закабаление Венгрии. У него часто был желанным гостем и князь Ференц 
Ракоци II. После ареста Ракоци и эмиграции отца в Польшу с 1701 года Ласло Берчени отдан 
на воспитание Венскому двору. В 1703 году, узнав об объединении оппозиционного дворян
ства и крестьянских повстанцев и о начале освободительной борьбы, возглавленной Ракоци, 
в то время, когда под г. Кашша прибыли отряды куруцев, Берчени делает попытку сбежать. 
Однако приверженцы императора схватили его, и в течение года с ним обращались как с плен
ником. После своего освобождения он стоял на биваке вместе со своим отцом, а затем во
спитывался при дворе князя Ракоци и учился в университете в г. Надьсомбат. 

25 июля 1708 года исполнилась его заветная мечта, он сам мог взяться за оружие: Ракоци 
принял его в звании младшего лейтенанта в Дворянскую Компанию, созданную в 
целях обеспечения пополнения военного и политического руководства. 28 июля он уже 
получил боевое крещение. В бытве под Тренченом он находился в числе спасших раненого 
князя Ракоци. За проявленную доблесть князь присвоил ему воинское звание старшего лейте
нанта, а за проявленный в последующем героизм в 1709 году ему было присвоено звание 
капитана. В начале 1710 года он принял участие в битве при Ромхани, а затем стоял в лагере 
Ракоци. В 1711 году он вместе с князем выезжает в Польшу на завершение переговоров, 
начатых с царем Петром Великим. Здесь его настигла весть о капитуляции. 

Как своего квартирмейстера Ракоци направил его в 1712 году во Францию. Король Людо
вик XIУ принял его в чине капитана в число своих придворных мушкетеров-кавалеристов 
(бывших выходцами из дворян), однако Берчени попросил перевести его в венгерский гусар
ский полк Раттки, сражавшийся против австрийцев, но находившийся на службе француз
скому королю. В 1713 году он в составе полка участвует в воинских операциях на Рейне в зва
нии подполковника. А в 1719 году он уже в звании полковника командует полком в войне 
Франции и Испании. В 1720 году он получает кавалерский крест ордена Святого Людовика 
и вместе с ним разрешение на формирование собственного гусарского полка. Вербование 
гусаров он — с помощью венгерских эмигрантов — проводит в Турции. Его полк во франке-
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австрийском столкновении в войне за польскую корону в 1733—1735 гг. впервые сражается 
против войск императора. За воинскую доблесть в 1734 году ему было присвоено воинское 
звание бригадира, а за заслуги, проявленные в развитии легкой кавалерии Франции, ему 
в 1738 было присвоено воинское звание генерала от кавалерии. 

До сего времени он в течение всей своей жизни непрестанно думал об освобождении родины 
от господства Габсбургов, поэтому в 1740 году, после сметри короля Карла III, он, имея 
в виду возможность независимости Венгрии, размышляет о возвращении на родину. Но после 
избрания на венгерский трон королевы Марии Терезии, после начала войны за австрийское 
наследство он немедленно вступил в борьбу против императора. Он отличился на чешском, 
затем рейнском и фландрийском театрах военных действий. В 1743 году он получил крест 
магистра ордена Святого Людовика, и в том же году Людовик ХУ назначил его главным 
инспектором гусарских войск, а в 1744 году ему было присвоено воинское звание генерал-
лейтенанта. В 1747 году он сделал безуспешную попытку обратиться к французскому двору 
с планом диверсии против Венгрии. Но за ратные подвиги в 1748 году он был назначен губер
натором Коммерси, а в 1753 году он стал одним из 12 кавалеров большого креста ордена 
Святого Людовика. 

В последний раз он сражалсь во главе корпуса в первой кампании семилетней войны; 
за проявленный героизм и свои полководческие заслуги он — единственный гусар и един
ственный венгр — стал маршалом Франции, 15 марта 1758 года. После этого он вышел 
в отставку. Хотя в 1759 году нуждавшаяся в союзе с Францией Мария Терезия восстановила 
его в правах венгерского дворянина, он не вернулся на родину. 9 января 1778 года он скончался 
во Франции в Лузанце после 67 лет добровольного изгнания. 

Память о нем благоговейно хранят во Франции, его чтут как создателя гусарских войск 
во Франции, отличного предводителя 13-ти военных походов, как человека, именем которого 
был назван 1-й гусарский полк. Ласло Берчени не был забыт также и лучшими сынами венгер
ского народа, крестьянские повстанцы ХУШ века ожидали его возвращения на родину, его 
пример вдохновлял также борцов против Габсбургов в XIX беке, и бойцы венгерской анти
фашистской роты имени Петёфи во Франции считали его своим предшественником. Ласло 
Берчени был героем двух народов, приумножившим славу как своей родной земли Венгрии, 
так и своей второй избранной им родины — Франции. 

József Zachar 

LÁSZLÓ BERCSÉNYI (1689—1778) 

Resume 

Die ungarische öffentliche Meinung kennt — infolge der auf Seiten der Habs
burger und Horthys stehenden Geschichtschreibung — den Lebenslauf eines der 
hervorragendsten ungarischen Militärpersönlichkeiten des 18. Jahrhunderts nur sehr 
lückenhaft und verzerrt. Aus Anlass der zweihundertjährigen Wiederkehr seines 
Todestages tilgt diese Studie die Schuld der nationalen Selbsterkenntnis und zeigt 
das Ganze der höchstgestiegenen Militärlaufbahn. 

László Bercsényi wurde am 3. August 1689 in Eperjes (Preschau) geboren. Sein 
Vater, General Miklós Bercsényi war eine der mit die Einschmelzungspolitik die 
Hofes unzufriedenen Adeligen, bei dem oft auch Ferenc Rákóczi II. zu Gast war. 
Nach der Gefangennahme Rákóczis, nach der Flucht seines Vaters im Jahre 1701 nach 
Polen Hess ihn der Wiener Hof erziehen. Im Jahre 1703, nachdem sich die unzu
friedenen Adeligen und die aufständischen Bauern gefunden hatten, die Kunde 
über den Ausbruch des Freiheitskampfes Rákóczis sich verbreitete und die Kurutzen-
armeen bei Kassa (Kaschau) anlangten, versuchte er zu fliehen. Die Kaiserlichen 
haben ihn aber gefangengenommen und im darauffolgenden Jahr als Kriegsgefan
genen behandelt. Nach seiner Befreiung befand er sich im Lager seines Vaters, 
dann erweiterte er seine Kenntnisse im Hofe Rákóczis, bzw. an der Universität 
von Nagyszombat (Tyrnau). 

Am 25. Juli 1708 ging sein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, er konnte auch 
selbst zu den Waffen greifen, Rákóczi hatte ihn als Unterleutnant in die Adelige 
Kompanie aufgenommen, die zur Sicherung des Nachwuchses der militärischen und 
politischen Führung geschaffen worden war. Bereits am 28. Juli hatte er seine 
Feuertaufe durchgemacht. In der Schlacht bei Trencsén (Trentschin) befand er 
sich unter denen, die den verwundeten Rákóczi gerettet haben. Für seine Tapfer -
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keit wurde er vom Fürsten zum Oberleutnant, für sein späteres tapferes Verhalten 
1709 zum Kapitän befördert. Anfang 1710 nahm er an der Schiacht bei Romhány 
teil, befand sich dann im Lager Rákóczis. 1711 begab er sieht mit dem Fürsten 
zum Abschluss der mit Peter dem Grossen begonnenen Verhandlungen nach Polen. 
Hier erreichte ahn die Nachricht von der Waffenstreokung. 

Quasi als Quartiermacher entstandte ihn Rákóczi im Jalhre 1712 nach Frank
reich. Ludwig XIV. übernahm ihn mit dem Rang eines Rittmesiters in die adelige 
Kompanie der berittenen Musketiere. Er aber bat um die Versetzung in das in fran
zösischen Diensten gegen die Kaiserlichen kämpfende ungarische Ráttky-Husaren-
regiment. Im Jahre 1713 nahm er in diesem Verband als Oberstleutnant in den Kampf
handlungen am Rhein teil. Im französisch—spanischen Krieg stand er 1719 bereits als 
Regimentskommandant an der Spitze dieses Regiments. 1720 erhielt er das Ritterkreuz 
des St. Ludwig-ordens und die Erlaubnis, ein eigenes Husarenregiment aufzustellen. 
Die Anwerbung wurde mit Hilfe der ungarischen Emigration in der Türkei durch
geführt. Sein Regiment kämpfte im polnischen Erbfolgekrieg 1733—35 auf fran
zösischer Seite zum erstenmal gegen die Kaiserlichen. Infolge seiner Verdienste 
wurde er 1734 zum Brigadier und als Anerkennung seiner Verdienste bei der Ent
wicklung der französischen leichten Kavallierie 1738 zum General der Kavallierie 
ernannt. 

In seinem bisherigen Lebenslauf dachte er stets auf die Befreiung seines Vater
landes von der Regierung der Habsburger; als nun Karl III. im Jahre 1740- starb, 
befaßte er sich — mit Rücksicht auf die Möglichtkeit der ungarischen Unabhängig
keit — mit dem Gedanken, heimzukehren. Nachdem Maria Theresie zur Königin von 
Ungarn gewählt wurde und der österreichische Erbfolgekrieg ausbrach, nahm er 
sofort wieder dan Kampf gegen die Kaiserlichen auf. Er zeichnete sich am böhmi
schen, dann am rheinischen und flandrischen Kriegsschauplatz aus. 1743 erhielt 
er das Kommandeurkreuz des St. Ludwig-ordens und wurde noch im selben Jahre 
Oberinspektor der Husarentruppe, 1744 ernannte ihn Ludwig XV. zum Feldmiar-
schalleutnant. 1747 wandte er sich erfolglos mit dem Plan einer Diversion in Ungarn 
an den französischen Hof. Doch wurde er 1748 für seine militärischen Verdienste 
zum Gouverneur von Commercy ernannt und 1753 als zwölfter mit dem Großkreuz 
des St. Ludwig-ordens ausgezeichnet. 

Zum letzten Mal griff er im ersteh Feldzug des Siebenjährigen Krieges wieder 
zu den Waffen an der Spitze eines Korps; als ausgezeichneter Feldherr wurde er 
am 15. März 1758 als einziger Husar und einziger Ungar zum Marschall Frankreichs 
ernannt. Nachher ging er in Pension. Obzwar ihn die auf französische Hilfe ange
wiesene Maria Theresia 1759 in seine sämtlichen Adelsprivilegien rüokversetzte, ist 
er nicht heimgekehrt. Am 9. Januar 1778 ereilte ihn in Luzancy in Frankreich 
nach 67jährigen freiwilligen Exil der Tod. 

Sein Andenken wird in Frankreich laufend in Ehren gehalten; in ihm wird der 
Schöpfer der französischen Husarentruppe, der Namensgeber des 1. Husarenregi
ments, der hervorragende Feldherr von 13 Feldzügen geehrt. Auch die Besten der 
Ungarn haben ihn nicht vergessen. Die Bauernaufständischen des 18. Jahrhunderts 
warteten auf seine Rückkehr, zur Zeit der anti-Habsburgischen Kämpfe des 19. 
Jahrhunderts begeisterte sein Beispiel, und auch die Soldaten der antifaschistischen 
ungarischen Petöfi-Kompanie in Frankreich sahen in ihm ihren Vorkämpfer. László 
Bercsényi ist der Held zweier Völker und erntete Ruhm seinem ungarischen Vater
land und seiner französischen Wahlheimat. 
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