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A mai francia társadalomtörténeti kuta-
tás egyik kedvelt és fontos területe a népes-
ség külföldi gyökereinek és a kívülről érke-
zett elemek integrációjának elemzése. Eh-
hez a nyilvánvalóan nem minden társa-
dalmi-politikai aktualitást mellőző irányzat-
hoz (gondoljunk csak az egyes muzulmán 
csoportok beilleszkedésével kapcsolatos vi-
tákra) járul hozzá a történész higgadtságá-
val Tóth Ferenc. 

Magyar szerzőről lévén szó, a téma nem 
is lehet más, mint a magyarok beilleszke-
dése Franciaországban a 18. században, tör-
ténelmi léptékkel mérve ugyanis ekkor ér-
kezett jelentős létszámú magyarság Nyugat-
Európa legnagyobb országába. Igaz, a 
szerző megállapítása szerint a 18. század 
során Franciaországba emigrált magyarok 
nem alkottak a szó mai értelmében vett ki-
sebbséget, társadalmi beilleszkedésük, útke-
resésük, illetve identitástudatuk sajátosságai 
mindenképpen eklatáns példával szolgál-
nak. A francia tudományos közvélemény 
valószínűsíthető érdeldődése pedig arra a 
kérdésre is magyarázatot ad, miért francia 
nyelven jelent meg a mű. 

Kik is voltak ezek a magyarok, kik al-
kották az emigráció javát? A források egy-
behangzó tudósítása szerint katonák, s leg-
inkább huszárok (olyannyira, hogy a 18. 
század elején a „huszár" a „magyar" szino-
nimájaként volt használatos); ám ugyan-
ezen források hiányosságai miatt érdemle-
ges információkkal jobbára csak az elitről, 
vagyis a tisztikarról rendelkezünk. Ennek 
a rétegnek a bemutatását vállalta magára 

Tóth Ferenc, aki mindvégig ügyesen egyen-
súlyoz hadtörténet és társadalomtörténet 
határmezsgyéjén. 

A kutatott téma hivatalos időbeli kere-
tét az 1692-től (az első franciaországi hu-
szárezred megalapításának éve) 1815-ig, 
vagyis Napóleon bukásáig ívelő „hosszú 18. 
század" adja. Mindazonáltal a szerző, ma-
gára vállalva a politika- és hadtörténeti 
alapvetések ismertetését, egészen az 1664-
es szentgotthárdi csatáig visszamegy. Ezt az 
indokolja, hogy ebben az ütközetben részt 
vett egy francia kontingens, amelyet XIV. 
Lajos király (1643-1715) küldött; ez jelen-
tette a francia-magyar katonai kapcsolatok 
igazi kezdőpontját. A „gyökereidhez" való 
visszanyúlás egyúttal lehetőséget ad a szer-
zőnek arra, hogy bemutassa a különféle 
magyar ellenállási mozgalmak által már az 
1660-1670-es évek óta kezdeményezett 
francia kapcsolat mibenlétét (illetve hiá-
nyának okait), valamint a Franciaországban 
nem feltétlenül ismert, ám a későbbi kato-
nai-politikai emigrációban döntő szerepet 
játszó kuruc mozgalom mozgatórugóit. 

Az 1692-től 1815-ig eltelt mintegy 123 
év során az 1711-1756 közötti időszakban 
(vagyis a Rákóczi-szabadságharc bukása 
után és az osztrák-francia szövetség létre-
hozása előtt) volt a legjelentősebb a magyar 
bevándorlás Franciaországba; ezért szer-
zőnk is leginkább erre a periódusra össz-
pontosította figyelmét. A mű központi 
problematikáját a bevándorlás hullámzása, 
az integrációs lehetőségek és folyamatok, 
a magyarságtudat megőrzése, illetve a fran-
ciaországi magyar diaszpóra földrajzi elhe-
lyezkedése alkotja. 

Az ezekhez kapcsolódó kérdések meg-
válaszolása óriási mennyiségű és rendkívül 
változatos, magyar és francia nyelvű forrás-
anyag (ezredlajstromok, diplomáciai levele-
zés, vármegyei jegyzőkönyvek, magánokira-
tok, korabeli sajtó, illetve memoárirodalom) 



és szakirodalom feldolgozását tette szüksé-
gessé. 

A mű három nagyobb tematikai egysége 
közül az első tulajdonképpen a franciaor-
szági magyar „kisebbség" hagyományos 
módon megírt története, had- és diplomá-
ciatörténeti kontextusba ágyazva. A máso-
dik rész foglalkozik a magyar népességcso-
port társadalmi és gazdasági helyzetének 
bemutatásával (ldegészítve azt művelődés-
történeti vonatkozásokicai); a harmadikat 
pedig a nemzeti identitás kérdéskörének 
szenteli Tóth Ferenc. 

A többinél némileg tradicionálisabb első 
rész hat fejezete közül az első a már emlí-
tett „gyökereket" mutatja be. A korábban 
felsoroltak mellett kiemelnénk azt a megál-
lapítást, hogy a 17. század „pangása" után 
az 1690-es évektől érkező magyar migrációs 
hullám és a huszárság erényeinek felisme-
rése (gyorsaság, nagy hatótávolság, lehető-
ség az ellenség állandó zavarására, után-
pótlási útvonalak biztosítása, illetve ellen-
séges területek pusztítása) vezetett az első 
huszárezred megalapításához. A Rákóczi-
szabadságharc idején (1706-tól) már há-
rom, elsősorban a spanyol örökösödési há-
ború frontjairól dezertált katonákból álló 
huszárezred szolgálja a francia királyt. 
A szabadságharccal összefüggésben ismét 
szó esik a magyar-francia diplomáciai köze-
ledésről, s arról is, milyen objektív okok 
akadályozták egy esetleges szövetség köté-
sét a francia felfogás szerint törvényes kirá-
lyuk ellen lázadó, ám nem független magya-
rok és az abszolút uralkodó XIV. Lajos kö-
zött. 

Természetesen az 1711-1756 közötti 
időszak áll a középpontban (Exilés et déser-
teurs magyars sous le drapeau frangais). A fegy-
verletétellel Magyarországról is meginduló 
emigráció fő alakja kezdetben maga a feje-
delem. A száműzött Rákócziról Franciaor-
szágban kialakult kedvezőtlen képet érté-
kelve Tóth Ferenc ügyesen építi be a kora-
beli udvari civilizáció hatását: a negatív 
portré ugyanis jórészt a „riválisára" féltékeny 
és az utókor véleményét nagymértékben be-
folyásoló Saint-Simon műve (Rákóczi exilé). 

Rákóczi távozása után emelkedett Ber-
csényi László, Bercsényi Miidós fia vezető 

pozícióba a magyarok között, s őt bízták 
meg huszárok toborzásával török területen. 
A Bercsényi-misszióhoz hasonló esetek és 
események feltárása jórészt eddig ismeret-
len kéziratos források alapján jelzi, mekkora 
hiányt pótolt Tóth Ferenc könyve a kuta-
tásban. Bercsényi tevékenységének tárgya-
lása végigkíséri az egész könyvet; a későbbi-
ekben önálló fejezet is foglalkozik vele (Le 
comte László Bercsényi, une carriére a la hus-
sardé). 

A továbbiakban kimerítő képet kapunk 
a francia hadsereg magyar egységeinek mű-
ködéséről, illetve az 1 720-as évektől az 
aacheni békéig beállt változásokról. A hu-
szárok valamennyi háborúban ott vannak; 
békeidőben pedig még a pestis elleni vesz-
tegzár biztosítására is felhasználják őket. 
Tóth Ferenc munkájának vitathatatlan eré-
nye az, hogy csak részben enged az egyéb-
ként igen izgalmas hadtörténet csábításá-
nak, és mindvégig ügyel arra, hogy azt ösz-
szekapcsolja a magyar katonai népesség éle-
tében beállt egyéb változásokkal. így meg-
tudjuk, hogy a sorozatos háborúkkal meg-
indul a magyarok dezertálásának harmadik 
hulláma, és ezáltal újabb huszárezredeket 
lehet létrehozni; ám ezek sosem álltak kizá-
rólag magyar katonákból, s összetételük 
mellett számuk és létszámuk is gyakran vál-
tozott. Ez az állandó fluktuáció akkor kap 
igazán jelentőséget kutató és olvasó szem-
pontjából egyaránt, amikor ebből kiindulva 
kell kísérletet tenni a gazdasági-politikai-
kulturális jelenlét értékelésére. 

Az első rész utolsó két fejezete a magyar 
katonák 1756 utáni helyzetével foglalkozik. 
Az bizony nem volt irigylésre méltó, hiszen 
létszámuk egyre csökkent, megújulásra pe-
dig egyre kevésbé nyílt lehetőség. A kritikus 
helyzetben tipikusnak mondható Kovács 
Mihály példája, aki előbb ingázik Mária-Te-
rézia és XV. Lajos (1715-1774) hadserege 
között, majd a porosz haderő tagja, végül 
pedig az amerikai függetlenségi háború 
egyik hőse lesz. A magyarok létszámának és 
befolyásának csökkenését mutat ja az is, 
hogy a német válik második számú vezény-
lési nyelvvé. Ugyanakkor az emigráció má-
sodik nemzedéke képes volt kinevelni olyan 
diplomatákat is, akik érdemben tudták 



szolgálni a francia külügyet. Közéjük tarto-
zott a bárói rangra jutott Frangois de Tott 
(magyarul: Tóth Ferenc), akit Vergennes 
miniszter 1767-ben konzulként a krími ta-
tárokhoz küldött. 

Az amerikai függetlenségi háborúban 
részt vállaló magyarok sorsát, illetve az 
egyik legizgalmasabb részletet, Benyovszky 
Móric madagaszkári kalandját ismertető ré-
szek után betekintést nyerünk Frangois de 
Tott titkos missziójába, melyre a keleti kér-
déssel kapcsolatban került sor (elsőként 
tulajdonképpen ő javasolja Egyiptom elfog-
lalását), majd pedig az Ancien Régime 
utolsó éveinek egyik kiemelkedő magyar 
személyisége, Ladislas Valentin Esterházy 
szédületes pályafutását követhetjük nyo-
mon. Am a szerző azt is jelzi, hogy - Ber-
csényitől eltérően - Esterházy már nem tö-
rekedett vezető szerepre a magyar közössé-
gen belül, hanem csakis a saját katonai-
anyagi karrierje érdekelte. Ez a változás 
némileg paradox módon szintén az integrá-
ció sikerességét mutatja. 

A magyar huszárok franciaországi mű-
ködése szomorú véget ért: feltétlen király-
hűségük miatt a forradalom időszakában -
igaz, nem egyedül - a nép gyűlöletének ke-
reszttüzébe kerültek. Esterházy és Tott is 
távozásra kényszerült; előbbi az emigráció 
egyik kulcsfigurája lett később. Jórészt az ő 
emlékiratára támaszkodva tudósít bennün-
ket Tóth Ferenc a ldrály kimenekítésére 
szőtt összeesküvésről, illetve a magyar 
emigránsok - inkább kedvezőtlen - auszt-
riai fogadtatásáról. Éppen a ldrályhűséggel 
indokolja a szerző azt is, miért kell kizár-
nunk a huszárok közvetítő szerepét a ma-
gyar jakobinusok forradalmi inspirációiból 
(Les jacobins hongrois : une relation fictive). 

E rész zárófejezete a 18. századi magyar 
emigráció létszámát próbálja meghatározni 
André Corvisier és Zachar József kutatá-
saira támaszkodva. Tóth Ferenc itt kiemeli, 
hogy míg a statisztikák alapján mintegy 
1300 magyar katona emigrált 1692-1791 
között Franciaországba, a kutatók szerint 
akár tízezer tagja is lehetett a magyar kö-
zösségnek. 

A második rész az átlagolvasó számára 
talán kevésbé érdekes, mint a korábbi feje-

zetek csatazajtól hangos, a nemzetközi poli-
tika eseményeivel és intrikákkal tarkított 
anyaga, ám a társadalomtörténész számára 
igazi csemegét kínál. 

Az integrációs folyamat vizsgálata há-
rom közegben folyik. Az első a francia ki-
rályi hadsereg, amely szinte csábította a 
magyar huszárokat; a második a kaszárnyá-
kon kívüli („igazi") társadalom. Itt a sze-
mélyes kapcsolatok (barátság, szerelem, há-
zasság) szerepén kívül Tóth Ferenc a va-
gyonszerzés módjait (vagyis leginkább a há-
zasságot) és mértékét is vizsgálja; ez segít 
ugyanis meghatározni a magyarok életkö-
rülményeit és társadalmi presztízsét. A har-
madik közeg egy ldcsit absztraktabb, mint 
az előző kettő: ez általában a felvilágosodás 
kori Franciaország, a maga új eszméivel és 
kulturális hatásaival. 

A rendkívül heterogén összetételű fran-
cia hadseregben a magyarok kedvező meg-
ítélését sajátos módon befolyásolta egy 
nemzeti-etnikai sztereotípia: a hunok le-
származottainak, így „lóra születettnek" 
tartották őket. Ebből következett az a véle-
kedés, ami kiemelte a magyarok szerepét 
a „kis háború" folytatásában. Tóth Ferenc 
ennek megvilágítására többek között a 18. 
század egyik viszonylag kevéssé kutatott, 
ám jelentős és a magyarokhoz igen közel-
álló szakírójának, Turpin de Crissének mű-
veit elemzi. 

Katonai erényeiknek köszönhetően a 
magyar huszárezredek számos (nyelvi, öl-
tözködésbeli, zsákmányfelosztási és vallási) 
privilégiummal rendelkeztek; ezzel viszont 
- némi egyszerűsítéssel - a huszárok is a 
jellemzően csoportkiváltságokra épülő régi 
rend tagjai lettek (Les priviléges des régiments 
de hussards). A huszárregimentek belső hely-
zetét taglalva Tóth Ferenc kiemeli az ezred-
tulajdonosok jogát - lehetőleg magyar - alá-
rendeltjeik kiválasztására. Ugyanakkor a 
18. század második felének haderőreform-
jai, illetve a francia nemesi reakció előretö-
rése problémát jelentett a kisnemesi szár-
mazású magyarok számára, hiszen emig-
ránsként szinte lehetetlen volt nemesi mi-
voltuk bizonyítása. (Később éppen a ne-
messég teszi számukra elviselhetetlenné 
a forradalmi hadsereget.) 



A magyarok beilleszkedését befolyásoló 
tényezőkkel foglalkozik a mű következő fe-
jezete (Facteurs et éléments psychologiques de 
l'intégration). A kortársak megítélése szerint 
a magyarok nemzeti öntudattal is rendel-
kező, jól hierarchizált közösséget alkottak 
A beilleszkedést segítő tényezők közül Tótb 
Ferenc elsőként a korabeli szerzők által is 
bőségesen tárgyalt és elsősorban az egyéni 
karriereket segítő baráti kapcsolatokat 
elemzi. Szó esik a szabadkőművességről is, 
ám itt szerzőnk - a források hiányára hi-
vatkozva - igazán még feltételezésekbe sem 
bocsátkozik. 

A következő integrációs faktor a szere-
lem és a vele nem mindig összefüggő házas-
ság. Ez utóbbi egyébként Tóth Ferenc sze-
rint a beilleszkedést leginkább támogató 
elem, ezért több szó is esik róla, mint az ún. 
udvari, illetve házasságon kívüli szerelem-
ről. Megismerjük a magyar emigráció 
mindhárom nemzedékének házasodási le-
hetőségeit és azok megvalósulását. Míg az 
első generáció kizárólag vidéki nemesek leá-
nyait vette feleségül, a következő nemze-
déknél már előfordul az udvari nemesség-
hez, illetve a polgársághoz tartozó család is. 
A nyilvánvalóan politikai-gazdasági érdekek 
által motivált házasságok közül kiemelkedik 
Esterhazyé, aki 44 évesen nősült, s egy 
rendkívül gazdag svájci nemes mindössze 
18 éves leányát vette el. A különleges há-
zassággal Tóth Ferenc külön fejezetben is 
foglalkozik (Un contrat de maringe exemplaire : 
Valliance Esterházy-Hallmyl). 

A következő fejezetből az is kiderül, 
a házasságon kívül milyen más utak kínál-
koztak a vagyonszerzésre és így a társa-
dalmi ranglétrán való emelkedésre (La for-
tune des imrnigrés). Mivel az Ancien Régime 
idején a földbirtok jelentette a társadalmi 
megbecsülés alapját, a magyar nemeseknek 
mindenképpen földet kellett szerezniük ah-
hoz, hogy rendjükhöz csatlakozhassanak. 
Mindez azért is sarkalatos kérdésnek bizo-
nyult, mert a császári kincstár elkobozta az 
emigrálok jószágait. Éppen ez utóbbi miatt 
viszont az első időkben még a legelőkelőb-
bek is a francia király által folyósított jára-
dékból éltek, a többi huszár fizetését pedig 

a század folyamán végig a kincstár biztosí-
totta (Les pensionnaires du roi). 

A járadékrendszer ismertetése után egy 
kis kitérő következik, melynek során térkép 
segítségével is meggyőződhetünk arról, 
hogy a magyarok főként Északkelet-Fran-
ciaországban telepedtek le (L'espace de l'imp-
lantation des imrnigrés hongrois). Itt némi logi-
kai-szerkesztési bizonytalanság érezhető: az 
olvasó nem igazán érti, miért kellett a ma-
gyar népesség földrajzi elhelyezkedéséről 
szóló alfejezetet a vagyoni helyzettel foglal-
kozók közé tenni. Utána ugyanis rögtön 
visszazökkenünk a bevándorlók anyagi kö-
rülményeinek elemzésébe. Példát is látunk 
a magyar népesség két pólusáról: az egyik 
végletet a kastélyt vásároló és párizsi palotá-
val is rendelkező Bercsényi-család, a mási-
kat az elzászi Molsheimben megtelepedő, 
birtokaikat apró lépésekben növelő Szom-
bathelyiek képviselik (L'importanee relatíve 
des biens des imrnigrés hongrois). Ezt a viszony-
lagos anyagi biztonságot rombolta szét 
a földesúri előjogokat megszüntető, majd 
a külföldre távozók javait elkobzó forrada-
lom (Les changements de la Révolution). 

Visszakanyarodva a letelepedés sajátos-
ságainak tárgyalásához, a szerző a példaér-
tékűnek tekintett elzászi Molsheimben 
(közvetlenül Strasbourg mellett) megtele-
pedő tisztek esetét elemzi, akik fokozatosan 
egyre több birtokot szereztek, és az ancien 
régime utolsó korszakában a helybeli „arisz-
tokrácia" megbecsült tagjaivá váltak. Szár-
mazásuk mellett megismerhetjük a beillesz-
kedéssel párhuzamos felemelkedésüket is 
(Une colonie hongroise exemplaire : le cas de 
Molsheim). 

A második rész utolsó fejezete a kultu-
rális adaptációval foglalkozik, négy területet 
érintve (vallás, nyelvtudás, iskoláztatás, 
irodalmi-művészeti tevékenység). A katoli-
kus vallás ekkor még fontos kohéziós erő-
nek számított Franciaországban; a karrier 
érdekében pedig jó páran át is tértek a ka-
tolikus hitre magyarjaink közül. Magyar 
származású egyházi személyekkel is talál-
kozhatunk, a kolónia gondolkodó fele pedig 
inkább az egyház védelmezőjeként lépett 
fel, s körükben a felvilágosodás is kevésbé 



terjedt, mint akár Magyarországon (La vie 
religieuse des immigrés hongrois). 

Franciaország esetében különösen igaz 
az a tétel, miszerint nincs beilleszkedés 
nyelvtudás nélkül. Ezt Tóth Ferenc kutatá-
sai is megerősítik, s végül a szerző arra a 
következtetésre jut, hogy az integrációt be-
folyásoló tényezők között a francia nyelv 
ismerete a katonai erények és a nemesi 
származás után a harmadik volt a fontos-
sági sorrendben; ráadásul a franciatudás 
volt gyakran a katonai előrelépés záloga is 
(L'intégration linginstique). 

Az iskoláztatással foglalkozó részből ki-
derül, hogy a korabeli magyar iskolákban 
végzett első generációs emigránsok nem in-
dultak egyenlő eséllyel az integrációs ver-
senyfutásban; a második nemzedéknél 
azonban már több figyelmet fordítottak a 
kiművelésre, miután felfedezték, hogy az 
iskolában szerzett tudás jó lehetőséget kínál 
a társadalmi felemelkedésre. Betekintést 
nyerünk Bercsényi gróf házi könyvtárának 
összetételébe is, mely támpontot nyújt az 
elit művelődési stratégiáinak feltárásához. 

Szintúgy a művelődéstörténészek foko-
zott érdeklődésére tarthatnak számot a ma-
gyarok és a művészetek, illetve az irodalom 
közötti kapcsolatokat tárgyaló fejezetek. 
Egyes magyarok (mint például Franqois de 
Tott) terjesztették a francia kultúrát; emel-
lett a magyar huszárok élete és munkássága 
is inspirált jó néhány művet. Ám nem csu-
pán ihlet forrása volt a magyar emigráció, 
hanem irodalmi szempontból is termékeny 
közösség. A franciaországi magyarok iro-
dalmi tevékenységét korszakokra bontva 
bemutató Tóth Ferenc egy megdöbbentően 
kevéssé ismert területről nyújt felvilágosí-
tást. A literátor csak sajnálni tudja, hogy 
nem jutott több hely erre a témára (de egy 
alapvetően had- és társadalomtörténeti ér-
tekezésben nem is juthatott). Reméljük, 
hogy a szerző által felsorolt művek előbb-
utóbb az irodalom- és művelődéstörténé-
szek érdeklődését is felkeltik (La production 
littéraire des émigrés hongrois). 

Az első kettőnél kevesebb helyet foglal 
el, ám éppolyan jelentős az identitástudat-
tal foglalkozó rész (L'idée de l'origine et de la 
conscience nationale). Ebben a szerző először a 

francia és a magyar nemzetfogalom 18. szá-
zadi alakulását elemzi; e háttér nélkül nem 
is igazán értékelhető az integrációs folya-
mat és az identitás megőrzésére tett kísérle-
tek. A „tömeges" magyar bevándorláskor 
ugyanis az Ancien Régime már válságba ju-
tott, a rendi-monarchikus társadalmat ne-
mesi reformkezdeményezések bombázták, 
és feszítőleg hatott rá a plebejus nemzetfel-
fogás éppúgy, mint a felvilágosodás kozmo-
politizmusa. Ugyanebben az időszakban 
Magyarországon éppen nincs nemzeti egy-
ségtörekvés. Ebben a sajátos helyzetben kell 
a magyarságnak megőriznie identitását, a 
történésznek pedig feltárni az nemzeti ön-
tudat megtartásának tényezőit. A magyar-
ságtudatot befolyásoló tényezők közül Tóth 
Ferenc szerint a kuruc menekültek számára 
egyértelműen a Rákóczi-szabadságharc em-
léke jelentette az elsőszámú viszonyítási 
pontot. Emellett az identitástudatot erősí-
tette a regimentek etnikai-nyelvi jellege 
(legalábbis 1756-ig), privilégiumaik, illetve 
a nemesség által megőrzött hagyományos 
magyar nemzetfelfogás. 

Többen azonban honosítást kértek, hi-
szen a feudális jog értelmében csak így jut-
hattak felemelkedési lehetőséghez. Tóth Fe-
renc közli is 15 honosítási levelet kapott 
magyar listáját, ám hangsúlyozza, hogy a 
jogi értelemben vett franciásítás nem jelen-
tette a magyarságtudat elvesztését. A kö-
vetkező fejezetben pedig részletesen Id is 
fejti, milyen elemek segítették a magyarság-
tudat őrzését. Első helyen természetesen a 
magyar nyelv említendő, melynek gyakor-
lása a második generációig rögzíthető az 
írott forrásokban is. A nyelv mellett fontos 
szerepet játszik az eredetmonda, illetve az 
öltözködés is. 

A 18. századi francia társadalom több 
okból is különleges embereknek tartotta a 
magyarokat, ám a róluk alkotott kép sok-
szor negatív volt. Ezt az udvari intrikák és a 
huszárok kegyetlenkedéseiről szóló híradá-
sok mellett Tóth Ferenc szerint a magyaror-
szági vámpírokról írt könyvek is erősítették. 

A magyarok integrációjával foglalkozó 
fejezetek lezárásaként a huszárregimentek 
létének, virágzásának és a magyarok elis-
mertségének feltételeit sorolja fel a szerző. 



Eszerint a rebellis nemesség által irányított 
ezredek (1756-ig) állandó veszélyt jelentet-
tek a Habsburg Birodalom számára, vonz-
erőt gyakoroltak a császári sereg potenciális 
dezertőreire, remek taktikai fegyvernemet 
jelentettek a francia hadseregen belül, és 
- mivel nem volt helyi kötődésük - fel le-
hetett őket használni belső feszültségek ese-
tén is. 

Ezután egy érdekes összehasonlítási kí-
sérletnek lehetünk tanúi, melynek révén 
Tóth Ferenc - éppen a magyar integráció 
minél jobb megértése érdekében - röviden 
elénk tárja három, másik jelentős katonai-
politikai emigráció jellegzetességeit is. 
A svájciak katonáskodásának alapvetően 
más indokai voltak, a magyarok és II. 
(Stuart) fakab hívei közötti hasonlóságot 
viszont már a kortársak is hangsúlyozták; 
lengyeleket pedig szép számmal lehetett ta-
lálni a magyar huszárezredekben is (Parallé-
lismes et analogies). Végezetül a szerző fel-
sorolja és megmagyarázza azokat a feltétele-
ket és körülményeket, amelyek lehetővé tet-
ték a tartós együttműködést az emigráns 
közösségek és a francia monarchia között 
(korábbi politikai szövetség, a szövetségesek 
helyzetében beállt radikális változás, nem-
zeti elit megléte, katonai erények, katolikus 
vallás, kulturális egyezések). 

A francia szabályok szerint megírt érte-
kezés összegzése a további kutatási irányo-
kat is kijelöli. A huszárezredek mellett meg 
kellene vizsgálni a többi fegyvernemet is, 
elmélyültebb kutatásokat lehetne végezni a 
vidéki (megyei) levéltárakban és általában 
az újabb franciaországi magyar emigráció 
történetével kapcsolatban. 

Húsz oldalnyi irodalomjegyzék után 
Tóth Ferencnek még maradt ereje arra, 
hogy mellékelje néhány érdekesebb és általa 
feltárt francia nyelvű forrás szövegét (pél-
dául Esterházy házassági szerződését, illetve 
Bercsényi memorandumát a Saar-vidék vé-
delméről). Ugyancsak a mellékletek között 
találjuk meg a huszárregimentek magyar 
tagjainak arányát ábrázoló kördiagramokat, 
illetve a legfontosabb gondolatok néhány 
oldalas összefoglalását magyar nyelven. Ez 
azonban senkit sem mentesít a könyv elol-
vasása alól, amibe érdemes belevágni, hi-
szen biztosan állíthatjuk, hogy Tóth Ferenc 
művével a magyarságkutatás várhatóan év-
tizedekig referenciaértékű és megkerülhe-
tetlen alkotását tartja kezében az olvasó. 

Apró módszertani érdekesség, amely 
hasznára válik mind a könyvnek, mind az 
olvasónak: minden fejezet végén Conclusion 
címmel megtaláljuk annak összegzését. Ez 
az addig olvasottak szintetizálását segíti, és 
a tévhittel szemben egyáltalán nem töri 
meg a megértés folyamatát, sőt támpontot 
nyújt a rengeteg információ között. 

A gondosan kivitelezett könyv kevés 
hiányossága közül talán az a legkellemetle-
nebb, hogy nem tartozik hozzá névmutató; 
nem hisszük, hogy ennek elkészítése a mai 
technikai feltételek mellett nehézséget je-
lentett volna. 

A hibátlan, könnyed és gördülékeny 
franciasággal megírt művel szemben ezek 
után mindössze egyetlen elvárásunk lehet; 
mégpedig az, hogy minél hamarabb jelenjen 
meg magyarul is. 

Szász Géza 


