
Egy vitéz magyar az amerikai függetlenségi háborúban 

Az 1775—83 közt folyt észak-amerikai polgári forradalom és függetlenségi háború 
legjelentősebb rendfokozatú és beosztású magyar katonája Kováts Mihály (1724—79) 
ezredes, a Pulaski-légió lovassági parancsnoka után Pollereczky János (1748—1830) 
őrnagy, a Lauzun-légió lovassági parancsnoka volt. Eddig azonban — méltatlanul — 
jóformán csak a neve szerepelt a szakirodalomban. Életére homály borult, az 1909-
ben megjelent családtörténetben Jurkovich Emil csupán a családfán tudta elhelyezni. 
Az azóta megjelent néhány kisebb publikációban számos téves és ellentmondó adat 
jelent meg vele kapcsolatosan. Amerikába érkezésének 200. és halálának 150. évfor-
dulóján alapkutatásaink tükrében első ízben tesszük közzé nem mindennapi élet-
út ját . 

Pollereczky János neves katonacsalád sar ja volt. Nagyapja, idősebb Pollereczky 
Mátyás (16627—1727?) elszegényedett Turócz vármegyei nemesként 1703-ban Beszter-
cebányán csatlakozott a Rákóczi-szabadságharchoz. A fegyveres küzdelmet 1709-ig 
vállalta, akkor őrnagyként a hadat odahagyva, máig tisztázatlan körülmények között 
családjával együtt Lengyelországba távozott. Csak 1722-ben tért haza és a Heves vár-
megyei Teremen telepedett le. Fiai a Francia Királyságba távoztak. 

HŐ3Ünk édesapja, Pollereczky András (1700—1783) 1722-ben kapitányi rendfoko-
zatban Bercsényi László (1689—1778) huszárezredében vállalt katonai szolgálatot. 
Háborús helytállásáért 1735-ben őrnaggyá léptették elő, 1737-ben elnyerte a Szent 
Lajos-rend lovagkeresztje kitüntetést, 1743-ban pedig engedélyt kapott önálló huszár-
ezred felállítására, kinevezték tulajdonosezredessé. Ezredével kiváló katonai teljesít-
ményeket mutatott fel, ezért 1748-ban brigadérossá nevezte ki a francia uralkodó. 
Bár az udvari intrikák következtében a Pollereczky-huszárezredet 1758-ban felosz-
latták, Pollereczky András 1759-ben a francia hadügyminiszter személyi titkára, 
1760-ban pedig az elzászi Molsheim katonai kormányzója lett. 1773-ban vonult nyug-
állományba. Két fia szintén a francia hadseregben kezdett katonáskodni. 

Pollereczky János, aki a keresztségben még a László utónevet kapta, 1748. szep-
tember 8-án az elzászi Molsheimban született. Édesanyja Francoise Marguerite de 
Hasselt volt. Tanulmányait követően, 1763. december 27-én a franciaországi Bercsé-
nyi-huszárezred hadnagyaként kezdte meg katonai szolgálatát. 1765. április 24-én át-
helyezték a Chamborant- (az egykori Esterházy-) huszárezredbe. 1770-ben felkereste 
rokonait ősei magyar szülőföldjén és meglátogatta Nagykárolyban az apjával évtize-
dek óta kapcsolatban álló Károlyi-családot. 1771-ben, franciaországi szolgálatát foly-
tatva, segédőrnaggyá léptették elő. 1772. július 13-án feleségül vette Antoinette 
d'Hausen kisasszonyt, akitől 1777. május 1-én született szintén János nevű és később 
ugyancsak a francia hadseregben katonáskodó fia. 1774-ben bátyja, Pollereczky Fe-
renc András (1737—1800) ezredes — a későbbi f rancia tábornok — a rosheimi kato-
nai ko/mányzó mellett elnyerte a nemesi felkelés magyar megyei kapitányi tisztének 
megfelelő kormányzósági hadnagyságot. Ezredében az év március 24-én kapitánnyá 
léptették elő. 

Pollereczky János életében az észak-amerikai polgári forradalom és független-
ségi háború hozott változást. A 13 észak-amerikai angol gyarmat politikai vezetői 
korán felismerték a francia közeledésben rejlő lehetőségeket. Már 1776-ban megbí-
zottakat küldtek át az Övilágba. hogy előkészítsék a szövetségkötést. Bár ez még 
késett, megindult az európai — köztük a francia — önkéntesek jelentkezése, hogy 
fegyverükkel támogassák a születő polgári államot. Az 1777-ben áthajózott első 
néhány száz franciaországi önkéntes élén az i f jú arisztokrata, Marie Joseph Motier 
marquis de La Fayette (1757—1794) állt. 

Minőségi változás következett be a francia—amerikai kapcsolatokban az 1778. 
február 6-i szövetségi szerződés megkötésével: a Versailles-i udvar elhatározta egy 
segélyflotta és egy expedíciós hadsereg felállítását. Utóbbi parancsnokává Noel de 
Jourda comte de Vaux (1705—1788) altábornagyot nevezték ki és öt hadosztály meg-
szervezését rendelték el. Armand-Louis de Gontaut due de Lauzun (később due de 
Biron, 1747—1793) e hadsereg keretén belül önálló légió felállítására kapott enge-
délyt. 

Megmozdultak a különböző francia alakulatokban szolgáló katonák, most már 
ők is lehetőséget láttak az Újvilágban folyó háborúban való részvételre. Több százan 
jelentkeztek önként az expedíciós hadseregbe, köztük Pollereczky János is, aki 1779, 

21 



j anuár 10-én lemondott a Chamborant-huszárezredbeli kapitányi beosztásáról, mivel 
ígéretet kapott a Lauzun-légióba való felvételére. Rövid idő múlva jelentkezhetett a 
Le Havre körzetében gyülekező alakulatnál. Ott őrnaggyá előléptetve, Lauzun ezre-
des kinevezte őt légiója 2. osztagának, a könnyűlovasságnak a parancsnokává. Az osz-
tag 6 tisztből, 156 fő altisztből és legénységből, 23 tisztiszolgából állt, 170 lóval ren-
delkezett és 7 hajó állt készen behajózásukra. A 6 századra tagolt könnyűgyalogság — 
összesen 581 fő — elsősorban írekből, továbbá franciákból és németekből állt. A Pol-
lereczky János alá rendelt könnyűlovasság 2 huszár- és 2 dzsidásszázadból tevődött 
össze. Á huszárok között a franciák mellett magyarok és németek szolgáltak, míg a 
dzsidások elsősorban lengyelek voltak. 

Kisebb tengeri összecsapások után 1780. március 9-én a francia hadvezetés úgy 
döntött, hogy a már 1778 óta hadba vetett flottán kívül az átszállításra váró expe-
díciós hadsereg egy részét is haladéktalanul amerikai szövetségesei megsegítésére 
küldi. A mozgósított hadsereg mind az öt hadosztályából egy-egy ezredet, továbbá 
két ú jonnan mozgósított ezredet jelöltek ki az áthajózásra. A már korábban elővéd-
nek kiszemelt 1. hadosztályból a Lauzun-légióra esett a választás, mivel a hadve-
zetésnek elsősorban könnyű csapatokra volt szüksége. Mindenesetre Lauzunnek két 
könnyű gyalogos század visszahagyásával ezrednyire kellett csökkentenie a légió lét-
számát. E hét ezredet hadtestté szervezték és élére Jean-Baptiste Donatieu de Vi-
meur comte de Rochambeau (1725—1807) altábornagyot állították. 

Az 573 fős Lauzun-légió 1780. április 21-én hajózott be. A légió törzse a Provence 
fedélzetén várta az átkelést, de a kedvezőtlen széljárás miatt csak május 2-án indult 
ú t jának a flotta. 72 napos hajóút juk során két ízben keveredtek tűzharcba az angol 
hadihajókkal, de veszteség nélkül kötöttek ki július 12-én Newportnál. A tengeré-
szekkel együtt 4000 fős francia expedíciós hadtest jelentős erőgyarapodást jelentett 
az amerikai fél számára. Korabeli becslések szerint a mintegy 34 000 fős angol had-
sereggel szemben álló kontinentális hadsereg létszáma legfeljebb 15 000 fő volt. 

Par t ra szállva, a Rochambeau-hadtest Newportban rendezkedett be, míg a 
Lauzun-légió feladata a kikötőhely biztosítása volt. A vezetés elgondolása szerint a 
francia erők (mintegy 2000 fő) — köztük a Lauzun-légió hátrahagyott 194 könnyűgyalo-
Egyesült Államok azonban — tekintettel az ott állomásozó jelentős angol erőkre — 
további francia segítséget, illetve ezzel slérendő erőfölényt igényelt. Így az ú jabb 
francia erők (mintegy 2000 fő) köztük a Lauzun-légió hátrahagyott 194 könnyűgyalo-
gosok — beérkeztéig a Rochambeau-hadtest Newportba vonult téli szállásra, a Lau-
zun-légió pedig Connecticutben Lebanon körzetébe. 

A további francia segítségnek a sikeres angol kikötőzár miatti késése végül 
ar ra ösztönözte George Washington (1732—1799) tábornokot, a főparancsnokot, hogy 
1781. május 21-én tárgyaljon Rochambeau-val az akcióbalépésről. Ennek eredmé-
nyeként a francia flotta Newportban maradt , a francia szárazföldi erők pedig a Lau-
zun-légió fedezetével a Hudson folyó pa r t j á ra vonultak. A légió ezt követően — is-
mét kikülönítve és amerikai könnyűlovas és -gyalogos erőkkel megerősítve — Wa-
shington tábornok közvetlen parancsnokságával az angolok megtévesztésére New 
York felderítését végezte. Lauzun ezredes így emlékezett vissza erre: „Néhány száz 
huszárral kísértem Washingtont. Bár kaptunk ágyú- és flintalövéseket, mindent lát-
tunk. amit látni akartunk." Ezalatt Washington akkor mintegy 6000 fős amerikai se-
regteste White-Plains körzetében egyesült a francia erőkkel. 

Az egyesült erők az angolok meglepetésére Kings-Bridge-en át Philadelphiába 
vonultak, ahová augusztus 20-án érkeztek be. A Lauzun-légió elővédként ú j r a fel-
derítő és biztosító feladatot látott el. Ismét a huszárok tűntek ki, és philadelphiai 
szemléje során Washington tábornok külön dicséretben részesítette őket „eredményes 
szolgálatukért, fontos felderítési eredményeikért". Ugyancsak felderítés és biztosítás 
volt a légió feladata a további menet során, a Delaware, a York és a James folyón 
való átkeléskor, miközben La Fayette brigadéros hadosztálya is egyesült az angolok 
ellen vonuló amerikai—francia erőkkel. Szeptember 26-tól Gloucester körzetében a 
Lauzun-légió részt vett a Yorktown bekerítését célzó virginiai hadműveletben, majd 

itosította az október 6-án megindított ostromot. Ez a kötelék is jelen volt október 
3 9-én. amikor a várost védő utolsó jelentős angol erő — mintegy 8000 fő, élén Char-
les Mann Cornwallis (1738—1805) tábornokkal — letette a fegyvert. Rochambeau al-
tábornagy Franciaországba küldött jelentésében a Lauzun-légióról írva kiemelte a 
huszárokról: „Szolgálatuk rendkívül nehéz volt, mivel nem volt más lovasságunk. 
Ezért minden pihenő nélkül kellett bevetnem őket, hogy felderítsenek, fedezzék az 
oldal- és utóvédet, biztosítsák a vonatoszlopot." 

22 



A Lauzun-légió iratanyaga elveszett. Az expedíciónak azok az arisztokrata vezetői, 
akik megírták emlékirataikat, nem fordítottak gondot arra, hogy beosztott tisztjeik 
haditetteit megörökítsék. .így egyetlen eseménnyel kapcsolatosan sem maradt fenn 
forrásértékű [eljegyzés, amely személyesen Pollereczky János őrnagy helytállására 
vonatkozna. Joggal feltételezhetjük azonban, hogy ahányszor e légióval kapcsolato-
san a huszárokról esik szó, név nélkül ugyan, de a légió lovassági parancsnokáról is 
megemlékeznek a források. 

A francia expedíciós hadtest lányegében csupán a felidézett öthónapos hadjá-
ratban vett részt. Yorktown elfoglalása után a francia alakulatok Virginiában tértek 
téii szállásra. Rochambeau altábornagy pedig Williamsburgban ütötte fel főhadiszál-
lás;'!!. Lauzun ezredes visszatért Franciaországba, hogy beszámoljon a hadtest addigi 
tevékenységéről. Légiója távollétében Nathanael Greene (1742—1786) tábornok, a déli 
csapatok parancsnoka seregtestének megerősítését kapta feladatul. Ez a légió azon-
ban ugyanúgy nem vett már részt jelentősebb harci cselekményekben, mint a francia 
hadtestnek a Hudson folyó partjához vonult zöme. A komoly angol haditevékenység 
immár a múlttá lett. 

A hallgatólagos fegyverszünet 1782. november 30-án ténylegessé vált. A francia 
expedíciós hadtest ezt követően Bostonban tért téli szállásra. Azután az 1783. január 
20-i előzetes í'iancia—angol békekötés értelmében, francia—amerikai megállapodás 
született a francia expedíciós hadtest hazarendeléséről. A Lauzun-légió március 11-én, 
a közben Amerikába visszaérkezett tulajdonosezredes személyes irányításával, Wil-
mingtonban hajózott be. Nem mindenki tért azonban vissza francia földre. Az Egye-
sült Államokban maradottak közé tartozott Pollereczky János őrnagy is. Maradásá-
n;= : konkrét indítékai mind-máig ismeretlenek. További élete azt tanúsít ja, hogy 
döntését elsődlegesen szabadságvágya indokolhatja. 

A mai Maine állambeli Dresden város története tartalmazza a további életpályá-
ra vonatkozó legfontosabb adatokat. Kiderül, hogy a békekötést követően előbb az 
akkori Massachusetts állam keleti megyéjében helyettes békebíró volt, és 1785-ben 
érkezeit Pownalborough-ba, a mai Dresdenbe. E városban letelepedve, egy darabka 
földön farméiként kezdett gazdálkodni. Később valószínűleg tönkrement, mert 1796-
tól a közeli Seguin sziget világítótornyának őre lett. Pollereczky János anyagi viszo-
nyaival kapcsolatos adalékot rejt a Lincoln megyei levéltár egyik irata. Ezek szerint 
17í!9-ben még módja volt akkor szintén az Egyesült Államokban tartózkodó bátyjá-
tól megvásárolni annak a forradalom előtt vásárolt birtoktestét. Pollereczky János 
Amerikában is megnősült. Nem tudjuk, meghalt-e franciaországi hitvese, vagy pro-
testáns hitét megtartva ő vált el tőle? Mindenesetre feleségül vette Nancy Pochard 
(176.3—1850) kisasszonyt. Az utóbbi feltevést támasztja alá az a tény, hogy az Egye-
sült Államokban letelepedve, a protestáns kongregációs egyház adófizetői közé tarto-
zott. Gazag gyermekáldásban volt részük, öt fiuk: John, Francis, Frederick, Edmund 
es Daniel: továbbá négy lányuk: Lucy, Nancy, Mary és Elizabeth született. 

Pollereczky János tekintélyes polgára lehetett Pownalborough-nak, mivel a vá-
rosi képviselőtestület 1794. július 18-i megalakulásakor főjegyzőnek választották. 
K tisztségében működött egészen 1796-ig. Amikor — valószínűleg tökremenése után 
— március '29-én átvette a Seguin szigeti világítótorony őrének hivatalát, kénytelen 
volt megválni e tisztségétől. Rövid főjegyzői tevékenységének maradandó emlékét 
hátrahagyta. Hivatalbalépése harmadik napján — korát messze megelőzve — elren-
delte a városban a kötelező polgári anyakönyvezést, s a város lakosságának első ösz-
szeírását. 

Seguinbe távozva, bizonyára jóval szerényebb körülmények közé került, a kong-
resszus ugyanis már korábban csak évi 300 dollár fizetést és évi 150 dollár szolgálati 
pótlékot szavazott meg a világítótorony őrének. Ezért 1798. június 7-én összetársult 
egy tengerésszel és egy kereskedővel, hogy hajót építenek és közösen foglalkoznak 
lialászattal. 

Gazdasági egyensúlyát sikerült helyreállítania, s 1802-ben feladta a világító-
torony őrének hivatalát. Vagyona segítette abban is. hogy visszaszerezze Dresden, a 
korábbi Pownalborough lakosságának bizalmát. 1805-ben ú j ra a város főjegyzőjévé 
választották és ezt a tisztséget 1828. március 3-ig látta el. Pollereczky János életének 
késői szakaszában a családjáról való gondoskodás került előtérbe, amint ezt eddigi 
egyetlen ismert. 1825. július 12-én Dresdenben kelt levele tanúsítja. Ebben támogatást 
kér. mivel — mint ír ja — már kétszer fordult a kongresszusi ülésszakhoz kegydíjért, 
de kérelmét elvetették. 
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Pollereczky János aláírásokkal alátámasztott kérvénye harmadszor is eljutott a 
kongresszushoz, de az ügyintézés lassúnak bizonyult. Csak 1830. május 20-án ítélték 
meg a forradalmi függetlenségi háború idején a f rancia segélycsapatok kötelékében 
harcolt magyar vitéznek, a Lauzun-légió egykori parancsnokának az őrnagyi kegy-
díjat. Számára azonban ez már elkésett döntés volt, mert 1830. június 8-án örökre 
lehunyta szemét Dresdenben. Családjáról azonban szándéka szerint gondoskodhatott, 
mivel a kiutalt kegydíjat — évi 240 dollár — első kérelme benyúj tásának időpont-
jától számolva 1818. január 1-i visszamenőleges hatállyal állapították meg. 

Halála után az utókor méltatlanul feledte el Pollereczky Jánost. Amikor az 
észak-amerikai függetlenségi háború hírére a szabadságért és nemzeti önállóságért 
küzdőkhöz való csatlakozás lehetősége érdekében lemondott a francia hadseregben 
viselt rangjáról, ezzel a Rákóczi-szabadságharcban harcoló nagyapja, s a francia 
hadsereg kötelékében a császáriak ellen küzdő apja hagyományát folytatta. Polle-
reczky János őrnagy tehát három nép hőse. Joggal tiszteli őt őseinek hazája, Magyar-
ország, mivel sohasem mulasztotta el hangoztatni: „magyar nemes". Megilleti a tisz-
telet szülőföldje és i f júkorának színtere, Franciaország részéről is, hiszen a francia 
expedíciós hadtest kötelékében folytatta katonai szolgálatát. Végül következik a vá-
lasztott haza, az Amerikai Egyesült Államok tisztelete, amelynek megszületéséért 
három esztendeig fegyverrel a kezében küzdött.1 

Dr. Zachar József 

Emlékezés Munkácsi Bernátra1 

Munkácsi Bernát 1860. március 12-én született Nagyváradon. Gimnazista korában 
három ízben nyerte el a neves nagyváradi premontrei gimnázium irodalmi pályadíját. 
Mikor 1876-ban az Ázsiában élő ősmagyarokhoz írt ódájáért kapott pályadíjat, a tudós 
Agáczy Norbert professzor e szavakkal nyújtotta át neki: „Nem csak írói készségedről 
tesz munkád bizonyságot, de őszinte hazafias lelkesülésed is példázatos az egész tanu-
lóifjúság előtt" — a boldogságtól kipirult arcú i f jú lelkében megfogant az elhatáro-
zás, hogy életcélja lesz az ősmagyar rokonság felkutatása. 

Midőn egyetemi tanulmányainak végzése céljából Pestre jött — naplójából tud-
juk — első út ja a tabáni temetőbe, Virág Benedek pálos költőnk sírjához vezetett, ahol 
erőt merített nagy elhatározása megvalósításához. Az egyetemen Budenz egyik ked-
venc tanítványa lett. Budenz azon volt, hogy legtehetségesebb tanítványaiból nagy-

1 A szerző által f e l t á r t f o r r á sok : Országos Levéltár, Bp.: a Károlyi-család levél tára , Missiles, 
P—398.; Archives du Service Historique de 1* Armée, Paris—Vincennes: Dossier du Brigadier 
Pol lereczky, LG—1270, MC—2908, Xc—80, 81, 82, 83, Ya—307, Yb—594, 595, 599, 602, 603, Y 8c—6, 17, 
LXIII ; Archives Nationales, Paris: M—506, T—422, T—1092; Archives Départementales du Bas-
20, Al—3044, 3094, 3097, 3123, 3126, 3143, 3202, 3259, 3716, 3732, 3733, 3734. 3743, 49s. A'i—XLVII/b., LIV. 
Khin, Strasbourg: AA—21134, C—538, VII—280; Bibliothéque Municipiale, Meaux: Manuscrits, 
N°109. A felhasznál t legfontosabb i r oda lom: Marquis de Chastellux : Voyage dans 1' Amérique 
Septent r ionale dans les années 1780—85. Par is , 1786. Comte d e Rochambeau: Mémoreis militaires, 
h i s to r iques et poli t iques. Paris, 1809. Memoire du Due de Lauzun: Paris, 1822. P r ince de Mont-
b o r e y : Mémoires autographes. Paris . 1826. Mémoires, co r respondence et manusc r i t s du général 
La faye t t e . Paris, 1837. Mémoires de Mathieu Dumas. Par is , 1839. Due de Lauzun: Le t t res sur les 
é ta ts généraux . Par is , 1865. Jurkovich E.: Polereczky Mátyás és csa ládja f r anc iao r szág i ágáról . 
Besztercebánya, 1909. Rácz-Rónay K.: Az amer ika i m a g y a r o k története. Kül fö ld i Magyarság, 
Bp. 1922. Pivány J.: Magya rok az amer ika i fo r r ada lomban . Amer ika i Magyar Népszava, Naptár , 
New York, 1925. Kende G.: Magyarok Amer ikában , Cleveland, 1927. Reinach-Foussemagne, H.: 
Les h u s s a r d s hongrois sous 1' ancien régime. Revue de Hongr ie , Bp. 1910. Marko A.: Les hus -
sa rds hongrois en serv ice de la France . Nouvelle Revue de Hongrie, Bp. 1936. Donid, G.: His-
toire de la par t ic ipat ion de la F rance á é é tabl issement des États—Unis d ,Amér ique . Paris, 1866. 
B lanchard , Cl.: Gue r r e d 'Amér ique 1780—1783. Paris, 1881. Balch, Th.: The F r a n c h in Amer ika 
dur ing the War of Independence 1777—1783. Phi ladelphia . 1885. Comte de Noailles: Mar ins et sol-
dats f r anca i s en A m é r i q u e pendant la gue r r e d ' I ndépendence des Etats—Unis. Paris, 1903. 
Senat Document No. 77.: Les Combat tan t s F ranca i s de la G u e r r e Américaine 1778—1783. Washing-
ton, 1905. Lassereay, A. : Les Francais sous les Treize Etoiles. Paris, 1935. Lecombe, S. et D.: 
Rochambeau . Paris, 1976. Revue Historique des Armées, Paris, 1976/4. (Spécial) : La Guerre d ' 
Indépendence d ' Amér ique . Allen, Ch. E . : Leaves f rom t h e Early History of Dresden. Collec-
t ions and Proceedings of the Maine Histor ical Society, Por t l and , 1890. Allen, c h . E. : History of 
Dresden , 1931. 

1 A nagy nyelvész és e tnog rá fus szüle tésének 120. évfordu ló ja a lkalmából a Magyar Népra jz i Tár-
saság ö n k é n t e s G y ű j t ő Szakosztá lyának 1980. márc ius 12-én tar to t t ülésén e lhangzot t megemlé-
kezés. 

24 




