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Huszár óbesterek, viceóbesterek  
és főstrázsamesterek nyomában

Pontosan mit is jelent az, hogy huszár? A kérdés rendhagyó, ez nem is vitatható, hiszen 
talán nem így illik kezdeni egy könyv ismertetését, de mégis szükséges. Különösen an-
nak megértése céljából, hogy miért is tekinthető Réfi Attila munkája hiánypótló mivolta 
mellett oly fontosnak.

Tagadhatatlan tény, hogy a magyarság számára a lovasság kiemelkedik a fegyver-
nemek közül. Az évszázadok során nemzeti öntudatunk szerves részévé vált, ami nem 
is csoda, tekintve, hogy kevés nép mondhatja el magáról, hogy nemzeti fegyvernemét 
kétszer ismerte meg Európa. Először honfoglaló őseink révén, akik első ízben mutathat-
ták meg a magyar lovasság rettenthetetlen harcszellemét és tudását. Másodszor pedig a 
XVI–XVII. század között kialakult huszárság mutatta meg, hogy a magyar lóra termett. 
Felmerül a kérdés, hogy mi teszi a huszárt huszárrá? Erre számos szubjektív és objektív 
okot fel lehetne sorolni. Az ezt firtató hosszú magasztaló körmondatoknak nem itt van a 
helyük. Sokat mondó tény, hogy az évszázadok alatt a katonai terminológiákat és annak 
dogmáit kikerülve a huszárság csapatnemből fegyvernemként kerülhetett be a magyar 
köztudatba. A magyar lovas az huszár. Ez a Kárpát-medencén belül és azon kívül elfo-
gadott volt akkor és most is. Régi adósság lett törlesztve 2017-ben, amikor a magyar 
huszár felvételt nyert a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Ennek tudatában a huszárságot érintő témával foglalkozni mindig aktuális, hiszen az 
újabb adatok és események feltárása, elemzése széles körben számíthat érdeklődéséré-
re. Réfi Attila: A császári–királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a 
napóleoni háborúk korában (1792–1815) című munkája a szerző 2009-ben sikeresen 
megvédett doktori disszertációjának kibővített változata. Nem kis feladatra vállalkozott, 
amikor azt a célt tűzte ki, hogy egy olyan összefoglalást bocsásson a nagyközönség 
rendelkezésére, amely sorra veszi és egyben bemutatja azon személyeket, akik a huszár 
csapatnem hírét tovább öregbítették a napóleoni háborúk idejében.

Réfi Attilának a huszárságról és a napóleoni háborúkat érintő időszakról számos pub-
likációja jelent meg ez idáig. Az elsők között 2002-ben a „Magyar huszárok az 1813. 
évi őszi hadjáratban”,1 2008-ban „A császári-királyi huszárezredek törzstisztikara a 
francia háborúk időszakában”,2 2010-ben „A császári-királyi huszárság az 1792–1793. 
évi hadjáratokban”.3

Az első benyomás a legfontosabb, szokták mondani. Ennek a kötet maradéktalanul 
eleget tesz. Impozáns borítójáról báró vitézvári Simonyi József ezredes tekint visz-
sza, díszes huszár egyenruhájában. A szép külső ebben az esetben nem megtévesztő, 
ugyanis a könyvet kinyitva és annak tartalomjegyzékre tekintve azt tapasztalhatjuk, 
hogy az 541 oldalt elfoglaló munka jól tagoltan áll az olvasó rendelkezésére. Hasonló 
rendezettség figyelhető meg a hivatkozások terén is. A lábjegyzetekben foglaltak ért-
hetőek, a rövidítések nyomon követhetőek.

Az első fejezetben (15–47. o.) részletes historiográfiai áttekintést kapunk. Itt elsősor-
ban azon magyar és külföldi munkák kerültek előtérbe, amelyek a huszársággal, ezen belül 
is annak napóleoni időszakával is foglalkozik. Ezt követően a szerző kutatásának alapve-
tő forrásait ismerhetjük meg a második fejezetben (49–53. o.). Bár csupán öt oldalt ölel 



116 KRANZIERITZ KÁROLY: HUSZÁR ÓBESTEREK, VICEÓBESTEREK...

Valóság • 2018. június

fel, mégis az itt jelzett forráscsoportokból (Osztrák Állami Levéltár Hadilevéltárának a 
mustrajegyzékei, nyugdíjazási jegyzőkönyvek, állománytáblázatok, illetve újoncozási 
és áthelyezési listák) érezhető, hogy Réfi Attila igyekezett a lehető legprecízebb gyűjtést 
végrehajtani. A fejezetben azonban arra is figyelmeztet, hogy az életrajzok több személy 
esetén nem teljesek. Ez egy ilyen nagy ívű munka estében nem meglepő, sőt, talán el 
is „várható”. Ezt vélhetően a későbbiekben a szerző újabb források segítségével bővíti, 
kiegészíti, illetve pontosítja, ha annak szükségét látja egy második bővített kiadásban.

A szerző a harmadik részben (55–61. o.) a huszárságág kialakulásával és annak jelen-
tőségével igyekszik röviden megismertetni az olvasót. Az összefoglalás jó, de lehetett 
volna részletesebb, nagyobb terjedelmű. Szívesen olvastam volna bővebben is a huszár-
ság regularizációs időszakaráról, a Habsburg haderőbe való integrációjáról.

„A huszárság a francia háborúk időszakában” című fejezet (63–76. o.) már a munka 
fő témájának időszakára koncentrál, amelyben az előzőekhez képest itt három alfeje-
zettel találkozhatunk. Ezekből megismerhetőek a korszakban fennálló huszárezredek, 
azoknak szervezeti felépítése és személyi állománya. Dicsérendő a táblázat használa-
ta (64–65. o.), amely összegzi a huszárezred fontosabb adatait (alapítási év, rangszám 
1769–1798, hadrendi szám 1798–1918, illetve a napóleoni háborúk alatti ezredtulajdo-
nosok nevei), ezzel is segítve a könnyebb áttekintést.

„A francia háborúk huszár törzstiszti karának fontosabb jellemzői” c. fejezetben 
(77–114. o.) a szerző több szempont alapján – például származási helyük, felekezeti 
hovatartozásuk, pályafutásuk – összevetésével vizsgálja az összegyűjtött 282 törzs-
tisztet. A táblázatok használata itt is segíti a vizsgálatokhoz használt számadatok 
áttekinthetőségét. Réfi Attila többek között kimutatta, hogy bár a XVIII. század eleji 
tendencia, miszerint a huszárság soraiba egyre több idegen származású került, nem tel-
jesen helytálló, ugyanis ennek ellenére a huszárság törzstiszti karának többségét még 
mindig magyarok alkották (80. o.). Külön figyelmet szentel és táblázatban összegzi, 
(84–85. o.), hogy az adott törzstiszt a Magyar Királyságon belül mely vármegyéből 
is származott. A fejezet további oldalai is számos érdekes és más kutatások számára is 
hasznos információkat tartalmaznak.

A kötet legnagyobb egységét a hatodik, „Életrajzi adatok” c. fejezet (115–419. o.) 
teszi ki. A szerző itt 304 oldalon keresztül ismerteti a 282 törzstiszt részletes életraj-
zát. A személyek rendfokozat szerint kerültek csoportosításra, úgymint: őrnagyok, 
címzetes alezredesek, alezredesek, címzetes ezredesek, ezredesek; ezen belül pedig 
az ábécérend szerint történt meg a sorba rendezésük. A fejezet elején a könnyebb 
áttekinthetőségért az életrajzok strukturális felépítése és az előforduló rövidítések is 
jelzésre kerültek. A gyorsabb keresést a szerző tovább kívánta segíteni azzal, hogy a 
„Mellékletek” fejezetek első részében ábécésorrendben is közli a törzstisztek névsorát 
(425–434. o.), így jelentősen könnyebben meg lehet találni az adott személy életrajzát 
az adatári részben. Az utóbbin túl a mellékletben helyet kapott még a 13 huszárezred 
törzstisztjeinek ezredenként rangfokozatuk,4 illetve szolgálatuk időrendje szerinti fel-
sorolás is (435–464. o.). Itt foglal helyet az igen terjedelmes forrás- és irodalomjegy-
zék a lábjegyzetekben használt rövidítések feloldásával együtt (465–503. o.), valamint 
a kötetet színesítő képek jegyzéke is ide került (505–510. o.).

Réfi Attila kötetének hiánypótló mivolta megkérdőjelezhetetlen. Értékét növeli, 
hogy az összeállított életrajzok olyan adatokat is hordoznak, ami nem csupán had-
történészeknek, de a politika-, társadalom- és gazdaságtörténet tárgyában kutatásokat 
végző történészeknek is hasznos információként szolgálhatnak.
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Végezetül pedig, bízva a hasonlóan sikeres kutatómunkában nagy reményekkel vár-
hatjuk a szerző által ígért folytatást a lovasság másik két csapatnemére, a vértesekre és 
az ulánusokra vonatkozó gyűjtését.

(P. S.: A végére egy közhely: az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó! Réfi Attila meg-
tartotta ígéretét. Már forgatható „A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia 
háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon” címmel megjelent, az előzőhöz hason-
lóan színvonalas munkája.)5

(Réfi Attila: A császári–királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a na-
póleoni háborúk korában (1792–1815). Budapest–Sárvár, 2014, MTA BTK – Nádasdy 
Ferenc Múzeum, 541 p.)
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