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Forgó Zsolt 
 

A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forrada-
lomtól a császárságig 
 
 

A francia forradalom kitörését követően, a rendi gyűlésből megalakuló Alkot-
mányozó Nemzetgyűlés megkezdte az új alkotmányos monarchia törvényi alapjai-
nak lefektetését. Eközben a különböző katonai pozíciók keretszabályozása is meg-
történt, törvények illetve rendeletek formájában. A szárnysegédi státusz1 egységes 
elbírálás alá helyezése jelentősen megkönnyítette és szabályozta a pozíciót betöltő 
katonai személyek rangját, illetve rendfokozatát2, kinevezésük folyamatát és lét-
számaikat egyaránt. A szabályozás végigkísérte a forradalom éveit, minden tör-
vényhozó szervezet tovább alakította a Nemzetgyűlés által megkezdett munkát, 
beleértve a Direktóriumot és a Konzulátus intézményét, majd később a Császársá-
got. A következőkben igyekszünk a fontosabb határozatok és lépcsőfokok ismerte-
tésén keresztül bemutatni, hogyan is alakult a szárnysegédi szolgálat megszervezé-
se a forradalomtól Napóleon császárságának időszakáig. 

A szárnysegéd rendkívül összetett feladatot ellátó, tiszti beosztásban szolgáló sze-
mély, aki széleskörű feladatait általában annak a főparancsnoknak a szolgálatában látja 
el, aki alá rendelték, aki alkalmazásába fogadta.3 A forradalom és a császárság idején is 
nagy jelentőségük volt. Elsődleges feladataik között említhetjük a feletteseik által ki-
adott parancsok továbbítását, illetve tolmácsolását, értelmezését az alakulatok számá-
ra.4 A szárnysegéd gyakorlatilag együtt élt parancsnokával. Az adjutáns volt a főtiszt 
parancsainak tolmácsa, amelyeket általában diktálás alapján rögzített. Szoros kapcsola-
tuk miatt inkább bizalmasa volt az adott főtisztnek, sőt gyakran tanácsadója is lehetett. 
Mivel a szárnysegédek egyaránt kapcsolatban álltak feletteseik életének intim részlete-
ivel, ezért ugyanúgy kötelesek voltak támogatást nyújtani a kicsi, mint a nagy dolgok-
ban. Elképzelhető, hogy az efféle kölcsönös bizalom alapján kialakult személyes kap-
csolatok, szükségszerűen változásokon mentek keresztül az egyének, illetve az eltérő 
karakterek és érdemek függvényében. Mint minden emberi kapcsolatban, így itt is fon-

                                         
1 A szárnysegédi státusz elnevezést indokolja, hogy nem jelentett katonai rangot és nem kötődött 

egy bizonyos rendfokozathoz. A későbbiek részletesen ismertetjük a szabályozást, illetve a rang és rend-
fokozat terminusok közötti eltérések okaira is kitérünk. 

2 Jelen tanulmányban a rendfokozat terminust, az egyszerűsítés okán, a konkrét tiszti rendfokozat-
ok ismertetésére használjuk, mint például hadnagy, alhadnagy, százados, ezredes. Ezzel egyidejűleg a 
rang terminust a speciális katonai parancsnoki beosztások mellé rendelve alkalmazzuk, mint például 
századparancsnok, ezredparancsnok, dandárparancsnok, ugyanis az említett rangokban, eltérő rendfo-
kozatú tisztek kerülhettek alkalmazásra. 

3 A szárnysegédek egységesen elfogadott elnevezése a francia nyelvű szakirodalmakban: aide-de-
camp. Helyenként találkozhatunk más, ettől eltérő elnevezésekkel is, mint például: adjutant (angol 
nyelven) vagy sidée-de-camp (eltérő francia elnevezés). Magyar nyelven egyaránt elfogadott a szárny-
segéd és adjutáns szakkifejezések alkalmazása. 

4 TULARD, Jean: Dictionnaire Napoléon. Fayard, 1989. 49-50. 
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tos szerep jutott mindkét fél egyéni kvalitásainak és közösségi énjének. Egy szárnyse-
géd és felettese közötti kapcsolatban a kölcsönös megértés, empátia és szimpátia el-
engedhetetlennek bizonyult. Egy nyitott tábornok hasznos ötleteket kaphatott szárny-
segédjétől, és csupán haszna volt a „súgójából”, míg egy jó szárnysegéd sokat tanulha-
tott egy felkészült tábornok szolgálatában. A kevésbé odaadó szárnysegéd elkallódha-
tott, le is kezelhették, egészen addig, hogy csak egyszerű személyzetre hasonlított. Egy 
korabeli vicc szerint „Egy szárnysegéd mindent megcsinál, a szakállt is szükség esetén”. 
A köztársasági haderő egyik kiváló tábornoka, Louis-Charles-Antoine Desaix,5 azt szokta 
mondogatni, hogy az ő három szárnysegédjéből egy a háború céljait szolgálja, a másik a 
hivatali teendőket látja el, a harmadik pedig főz.6  

Az említett főtisztnek valóban három szárnysegédje volt, akik közül a rendkívül 
bátor, ám nehézkes gondolkodású Jean Rapp főként a harctéren vitézkedett, Jean-
Anne-Marie-René Savary, nyelvtudásának és iskolázottságának köszönhetően a 
diplomáciai, illetve az írásbeli feladatokat látta el, míg Jacques Valère Clément, a 
személyi teendőkkel volt megbízva.7 A szárnysegédi feladat azonban rendkívül ösz-
szetett tevékenység volt, mivel az említett Jean Rapp a tábornok személyes ügyei-
nek intézése mellett diplomáciai teendőket is ellátott, főleg később, Napóleon al-
kalmazásában. Miközben Savary, a későbbi rendőrminiszter, éppúgy részt vett a 
fegyveres konfliktusokban különböző egységeket vezetve, mint az adminisztráció 
intézésében, vagy a diplomáciai feladatok ellátásában. Clément szintén rendelke-
zett hadvezetési tapasztalatokkal. A szárnysegédi feladatokat ellátó tisztek minden 
feladattípusból kivették részüket, ha a helyzet ezt kívánta. Szárnysegédként tehát 
egy fiatalember sokat tanulhatott egy kiváló tábornok mellett és sokat veszíthetett 
egy középszerű, közönséges katona mellett.8 

Az Ancien Régime hadi igazgatásának ideje alatt a főtisztek kizárólag a hadjá-
ratokban rendelkeztek szárnysegédekkel, azonban maga az állandó státusz és an-
nak szerepe háborúban és békében nem volt tisztázva, ezért az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlés 1790. október 5-én kiadott dekrétuma százharminchat fős állandó 
létszámmal jogalapot teremtett az adjutánsi pozíciónak, amelyet később részlete-
sen szabályoztak.9 Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés azonban 1790. szeptember 21-i 
dekrétumában már szabályozta a különböző rendfokozatokra történő jelölések és 
előmenetelek rendjét az altisztektől egészen a Franciaország marsallja pozícióig.10 

                                         
5 TULARD (1989): 50. 
6 Le Marquis de COLBERT-CHABANAIS: Le Général Auguste Colbert (1793-1809). Tome I. Paris, 

1888. 25. 
7 Archives Nationales, Paris: LE FONDS DE LA LÉGION D'HONNEUR. LH/549/50. Jacques Valére 

Clément személyének azonosítása, mint Louis Desaix tábornok szárnysegédje, nevének ritka említése 
miatt rendkívül nehézkes. A pontos azonosításhoz a Francia Állami Levéltár, Becsületrend-gyűjteményét 
használtuk. A teljes adatbázis az 1802-1977 között Becsületrendet kapott személyek 380,415 dossziéjá-
val megtalálható a Francia Kulturális Minisztérium LEONORE adatbázisában, melynek elérhetősége: 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/accueil.htm  

8
 COLBERT-CHABANAIS 26. 

9 CHARAVAY, Étienne: Les grades militaires sous la Révolution. Paris, 1894. 9-10. 
10 Journal Militaire: Première Année, 1790 par B. C. GOURNAY.  Paris, 1790. 397-402. (Décret sur les 

régles d’admission au service, et d’avancement dans les différens grades. skk.) 413-420. (Suite des 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/accueil.htm
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Az 1790. október 5-i dekrétum kimondta: 
„Százharminchat szárnysegédet fognak kapcsolni az akkor alkalmazásban álló 

kilencvennégy főtiszt mellé, szám szerint négyet készenlétbe, mind a négy hadse-
regtábornok mellé, kettőt mind a harminc altábornagy mellé és egyet mind a hat-
van tábori marsall mellé. Az első szárnysegédek mind a négy hadseregtábornok 
mellett ezredesi rendfokozatban lesznek, a másodikok alezredesi rendfokozatban, 
míg a további kettő, akárcsak az altábornagyokéi és a tábori marsallokéi, csak szá-
zadosi rendfokozatban lesznek.”11 

Az 1790. november 18-i rendeletben a szárnysegédi kinevezésekkel és előme-
netellel kapcsolatban ezt találjuk:12 

"I. cikkely: A szárnysegédeket a főtisztek választják ki minden hadsereg-
ben, az alább következő szabályozás szerint és a választásukat a király fogja 
megerősíteni.” 

"II. A főtisztek mellé rendelt szárnysegédek száma változatlan lesz a követke-
zők szerint: 

                                                                                               
Décrets sur l’admission et l’avancement militaire - továbbiakban: Journal M. I.). 

11 Journal M. I. 431.: Décret du 5. octobre 1790.  Art. II.:  „Il sera attaché cent trente-six 
aides de camp aux quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, sur le pied de quatre 
par chacun des quatre généraux d'armée, de deux par chacun des trente lieutenants 
généraux et d’un par chacun des soixante maréchaux de camp. Les premiers aides de camp 
de chacun des quatre généraux d'armée seront colonels; les seconds seront lieutenants -
colonels; les deux autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux de 
camp, ne seront que capitaines.”  

12 Journal M. I. 544-545.: Nomination et avancement des aides de camps.: 
„Art. l. Les aides de camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce 

qui sera réglé ci-aprés, et le choix en sera confirmé par le roi.” 
„II. Le nombre des aides de camp attachés aux officiers généraux sera fixé ainsi qu'il suit:  
„Chaque général d'armée aura quatre aides de camp, un du grade de colonel, un du grade de 

lieutenant-colonel et deux du grade de capitaine.” 
„Chaque lieutenant général aura deux aides de camp du grade de capitaine.” 
„Chaque maréchal de camp aura un aide de camp du grade de capitaine.” 
„III. Les aides de camp, suivant les grades affectés aux différents officiers généraux, seront pris 

parmi les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité. Seront réputés en activité les officiers 
réformés par la nouvelle organisation et les capitaines de remplacement.” 

„IV. Lorsqu’un officier, par sa nomination à une place d'aide de camp, obtiendra un nouveau grade, 
cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le 
décret du 21 septembre.„ 

„V. Les aides de camp, de quelque grade qu'ils soient, ne pourront obtenir de nouveaux grades 
qu’en parvenant, dans l'arme où ils auront précédemment servi, à un emploi titulaire de ce grade, soit à 
leur tour d'ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les officiers nommés aux places d'aides de 
camp, de quelque grade qu'ils soient (sans pouvoir conserver leur emploi actif dans les régiments), 
suivront, pour l'avancement dans leur arme, leur rang parmi les officiers du même grade.„ 

„VI. Les aides de camp ne pourront avoir, avec les adjudants généraux, qu'un tiers des places 
réservées au choix du roi.” 

„VII. Les aides de camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régiments que par leur 
avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auraient été choisis pour être aides de camp, 
l'officier général qui remplacera un autre officier général ne pourra faire un autre choix d'aides de 
camp; il conservera celui ou ceux attachés & son prédécesseur.” 



 
 

Forgó Zsolt: A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forradalomtól a császárságig 

 
160 

Minden hadseregtábornok rendelkezni fog négy szárnysegéddel, eggyel ezrede-
si rendfokozatban, eggyel alezredesi rendfokozatban és kettővel századosi rendfo-
kozatban. Minden altábornagy rendelkezni fog két szárnysegéddel, századosi rend-
fokozatban. Minden tábori marsall rendelkezni fog egy szárnysegéddel, századosi 
rendfokozatban.” 

"III. A szárnysegédek szolgálati rendfokozataik szerint kerülnek a különböző 
főtisztek mellé, így az aktív szolgálatban lévő ezredesek, alezredesek és századosok 
közül kerülnek alkalmazásra. A szolgálatra alkalmatlan tiszteket szintén aktív szol-
gálatban lévőknek tekintik az új szervezet és a helyettesítő századosok által.” 

"IV. Amikor egy tiszt szárnysegédi kinevezése által új rendfokozatot nyer el, ez 
a kinevezés a király választásának számít, a pozíciók egy harmadában, amelyet az 
1790. szeptember 21-i dekrétum állapított meg számára.” 

"V. A szárnysegédek bármilyen rendfokozatban is legyenek, csak azokat az új 
rendfokozatokat szerezhetik meg, amelyre eljutottak abban a fegyvernemben, ahol 
ezt megelőzően szolgáltak ennek a rendfokozatnak egy tényleges alkalmazásában, 
akár rangidősségük, akár a király választása alapján. Ennek eredményeként, a 
szárnysegédi beosztásba kinevezett tisztek bármilyen rendfokozatban is legyenek, 
(aktív ezredbeli beosztásuk megtartása nélkül), követik előmenetelükért a saját fegy-
vernemeikben, rendfokozataikat a velük azonos rendfokozatban lévő tisztek közé.” 

"VI. A szárnysegédek, az altábornagyokkal együtt, csak a király választásának 
fenntartott helyek egy harmadát nyerhetik el.” 

"VII. A szárnysegédek, csak előmenetelük szerint egy magasabb rendfokozat-
ban kezdhetik újra aktív szolgálatukat az ezredekben, abban a rendfokozatban, 
amelybe őket kiválaszthatták volna szárnysegédi szolgálatra, továbbá a tábornok, 
aki egy másik tábornokot helyettesít, nem választhat új szárnysegédet, megtartja 
azt vagy azokat, akiket hozzárendeltek vagy elődjéhez.” 

Egy 1791. január 17-i dekrétum arról határozott, hogy szárnysegédként olyan 
tisztek is alkalmazhatók, akik tíz éves aktív szolgálatot tudnak felmutatni a sorez-
redekben hadnagyi rendfokozatban és beléptek a Nemzeti Gárdába, de csak az el-
ső kiválasztás alkalmával, amely a hadsereg újraszervezésének időpontjában tör-
ténhetett meg. Akik elmulasztották ezt az időpontot, már nem voltak jogosultak, 
hogy szárnysegédi pozícióra pályázhassanak. A haderőreformnak köszönhetően 
adjutánsok lehettek azok a századosok és aktív hadnagyok is, akik a forradalom 
alatt megsebesültek, miközben a Nemzetgyűlés határozatait hajtották végre.13 

1791. március 4-én a Nemzetgyűlés elrendelte, hogy a szolgálatból felmentett szá-
zadosok, akiket a király alkalmazott 1789-ben és 1790-ben, szárnysegédi beosztásba 
kerülhetnek, de csak az első kiválasztás alkalmával. Természetesen azok a szolgálatban 
lévő és helyettesítő századosok, akik egységeiktől 1789. október 1. óta távol voltak, 
törvényes engedély nélkül vagy engedélyezett eltávozás hiányában és azokhoz 1791. 
január 1-ig újra nem csatlakoztak, nem szerezhetnek szárnysegédi státuszt.14 

                                         
13 Journal Militaire: Deuxième Année, 1791 par B. C. GOURNAY. Paris, 1791. 71. (Décret du 17 

janvier 1791. Art. 2. et 3. - továbbiakban: Journal M. II.). Vö. CHARAVAY 11.  
14 Journal M. II. 242.: Décret du 4. mars 1791. ill. CHARAVAY 11. 
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1791. június 30-án a Nemzetgyűlés szabályozta a külföldön szolgálatot teljesített és 
a forradalom kitörése után hazatért tisztek előmenetelét. E szerint a tábornokok a 
szárnysegédjeiket azon tisztek közül is kiválaszthatják, akik nem voltak előléptetve tíz 
év óta vagy nem rendelkeztek folyamatos tízéves szolgálattal. A kinevezésük azonban 
nem vonhatta maga után automatikusan a századosi rendfokozat megszerzését, kivé-
ve, ha azt saját hadtestüknél is megszerezhették szolgálati idejük alapján.15 

1792. április 27-én húsz új tábornokhoz
16

 rendeltek szárnysegédeket. Számukat 
a korábbi dekrétumok által rögzített módon rendelték el, de ezen új pozíciókat be 
lehetett tölteni akár a sorkatonaságban tíz év óta előléptetést nem nyert tisztek 
közül is, akár a Nemzeti Gárda tisztikarából, amíg a Nemzetgyűlés másképpen nem 
rendelkezik. Fenntartották azonban azt, hogy e szárnysegéddé lett tisztek béke 
idején visszatérnek eredeti egységeikhez. Ugyanolyan elbírálás alá tartoztak, mint 
a kezdetben kiválasztott százharminchat szárnysegéd, azzal a különbséggel, hogy 
béke idején, amikor a tábornokok számát újra kilencvennégyre redukálják, a tör-
vényben előírt 136 szárnysegéden túl létszámfelettivé váló további adjutánsokat 
visszahelyezik korábbi egységeikhez és visszakapják rendfokozatukat. Akiket a sor-
katonaságból választottak ki, azok szolgálati beosztását betöltetlenül hagyták, egé-
szen addig, amíg a 136 első-szárnysegéd részét képezték.17 

A Konvent is megtartotta a szárnysegédi intézményt. Az 1793. február 21-én 
kiadott rendelet értelmében a vezénylő tábornokok szükség esetén további két 
szárnysegédet alkalmazhattak és ezen szárnysegédjeiket kizárólag a hadsereg aktív 
alkalmazásában álló tisztjei közül választhatták ki. A szabályozást kiegészítették az-
zal a feltétellel, hogy az adott időponttól a szárnysegédek szolgálati megbízása 
csupán ideiglenes, akárcsak a vezérkari asszisztensekéi, így amíg alakulataiktól tá-
vol voltak, pénzbeli kompenzációt kaptak (100 frank havonta, rendfokozattól füg-
getlenül) és később rendfokozatuk és szolgálati beosztásuk megtartásával vissza-
térhettek eredeti egységeikhez. Továbbá egy zászlóaljból maximum két alkalom-
mal, míg egy századból maximum egy alkalommal lehet szárnysegédet vagy vezér-
kari asszisztenst választani. Amennyiben egy harmadik szárnysegédet is választa-
nának a zászlóaljból, az a tiszt elvesztené szolgálati beosztását a zászlóaljban és he-
lyettesítését azonnal meg kellene oldani, ezért azokat a vezérkari segédeket, akik 
ilyen helyzetben voltak azonnal visszarendelték eredeti egységeikhez.18 

1795. április 3-án, a Thermidori Konvent elrendelte, hogy minden hadosztály-
tábornok három szárnysegédet alkalmazhat, míg egy dandártábornok kettőt. E se-

                                         
15 Journal M. II. 515.: Décret du 30. juin 1791. ill. CHARAVAY 11. 
16 Journal Militaire: Troisième Année, 1792 par B. C. GOURNAY. Paris, 1792. 112-113. (Décret du 27 

janvier 1792. - Továbbiakban: Journal M. III.). A Nemzetgyűlés 20 új tábornok kinevezését rendelte el, 
nyolc altábornagy és tizenkét tábori marsall került a haderőbe kiegészítésképpen, később szárnysegéd-
jeik kiválasztásával és státuszával kapcsolatban is rendelkeztek. 

17 Journal M. III. 435-436. (Décret relatif aux officiers-généraux et aides-de-camp de l’armée. Art. 
II). Vö. CHARAVAY 11. 

18 Journal Militaire: Quatrième Année, 1793 par B. C. GOURNAY. Paris, 1793. 147-148. (Décret du 21. février 
1793.) — Décret relatif à l’organisation de l’armée, et aux pensions de retraite et traitemens de tout militaire, de 
quelque grade qu’il soit. Section II. Titre VIII. États-majors. Art. VIII.-XII. Vö. CHARAVAY 11-12. 
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gédtiszteket a századosok, a hadnagyok vagy az alhadnagyok közül kellett kiválasz-
tani. A dekrétum részletes áttekintése után azonban kiderül, hogy a törvény az 
előbbiek esetében kettő, utóbbiaknál egy szárnysegéd alkalmazását teszi lehetővé. 
Később előfordult, hogy egy hadosztálytábornok három szárnysegédet is tartott, 
mint a már említett Desaix hadosztálytábornok, ám az ő esetében, a három 
szárnysegéd alkalmazása már az egyiptomi hadjárat idejére esett, ami közel 4 évvel 
az 1795-ös törvény után történt. Jean Rapp 1796 végétől, Anne-Jean-Marie-René 
Savary 1797 októberétől, míg Jacques Valère Clément csak 1799 augusztusától ke-
rült szárnysegédi beosztásba. Az 1795. április 3-i rendelet értelmezése tehát 
Charavay szerint: „Minden hadosztálytábornoknak joga volt három szárnysegédet 
alkalmazni, míg a dandártábornokoknak kettőt. Ezeket a szárnysegédeket a száza-
dosok, hadnagyok és az alhadnagyok közül lehetett választani.”19 Valójában a ren-
delet 69. cikkelyének szövege szerint „Minden egyes hadseregtábornok mellé jog 
szerint rendeltek négy szárnysegédet és még kettőt kiegészítésképpen, ha szüksé-
gesnek ítélte, ezek közül egyet a dandárparancsnokok, egyet a századparancsnok-
ok, kettőt a századosok közül kellett választani, míg a két kiegészítő szárnysegédet 
a hadnagyok közül választhatta. Minden egyes hadosztálytábornok mellé rendeltek 
két szárnysegédet, amelyek közül az elsőt a századosok közül, míg a másodikat a 
hadnagyok vagy alhadnagyok közül kellett választania. Minden egyes dandártá-
bornok szárnysegédjét, a hadnagyok vagy alhadnagyok közül választja.”20 A dan-
dárparancsnoki rangban szolgáló tisztek alatt általában a gyalogság egységeinek 
őrnagyi rendfokozatú tisztjeit értették, míg a századparancsnoki rang, ezzel meg-
egyező őrnagyi rendfokozatot jelentett a lovasság egységeinél. Időnként előfor-
dulhatott, hogy mind alacsonyabb, mind magasabb rendfokozatban szolgáló tisz-
tek kerültek alkalmazásra ezekben a beosztásokban, így akár tábornokok vagy szá-
zadosok (kapitányok). A rendelet további részleteket is igyekezett tisztázni, példá-
ul: A szárnysegédek azon tábornokok választása szerint kerültek alkalmazásra, akik 
közelében majd szolgálniuk kellett és azonnali hatállyal betöltötték a pozíciókat 
minden fegyvernemben. Azokat a tiszteket, akiket kiválasztottak szárnysegédnek 
és a tisztséget el is fogadták, azonnal helyettesítették eredeti alakulataiknál, a tör-
vény rendelkezései szerint. Mindazonáltal ezek a tisztek megőrizték szolgálati ide-
jükkel járó jogosultságaikat mind rendfokozatukban, mind a hadtestükben, ame-

                                         
19 CHARAVAY 12.: „Les généraux de division eurent droit à trois aides de camp et les généraux de 

brigade à deux (3 avril 1795). Ces aides de camp pouvaient être choisis parmi les capitaines, les 
lieutenants et les sous-lieutenants.” 

20 DUVERGIER, Jean-Baptiste-Marie: Collection Complète des Lois, Décrets, Ordonnances, 
Réglemens, Avis du Conseil d’État…, [Deuxième Edition]. Tome VIII. Paris, 1835. (Décret du 3 avril 1795 - 
14 Germinal an III.): Décret qui détermine un nouveau mode d’avancement militaire. Art. 69. 63-64.: 
„Chaque général d'armée auquel il est accordé quatre aides-de-camp de droit, et deux de supplément, 
s'il le juge nécessaire, en prendra un parmi les chefs de brigade, un parmi les chefs de bataillon ou 
d'escadron, deux parmi les capitaines, et les deux de supplément parmi les lieutenans.” 

„Chaque général de division auquel il est accordé deux aides-de-camp prendra le premier parmi les 
capitaines, et le second parmi les lieutenans ou sous-lieutenans.” 

„Chaque général de brigade prendra son aide-de-camp parmi les lieutenans el sous-lieutenans.” 
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lyekből kivették őket, a sajátjuknál magasabb beosztás megszerzése érdekében, de 
hadtesteikbe csak béke idején térhettek vissza és ott, ami az előmenetelüket illeti 
alkalmazkodniuk kellett az altábornagyok segédjeire vonatkozó szabályozáshoz. A 
zászlóaljparancsnoki, illetve századparancsnoki rangban lévő szárnysegédek, jog 
szerint előléphettek dandárparancsnoki rangban lévő szárnysegéddé, amennyiben 
a pozíció megüresedett. A dandárparancsnoki beosztásban lévő szárnysegédek el-
juthattak a dandártábornoki kinevezésig, akárcsak az összes többi dandárparancs-
nok a seregben. A szárnysegédek minden rendfokozatban, — a thermidor 2-i tör-
vény rendelkezései alapján, — az adott rendfokozatokra vonatkozóan érvényben 
lévő zsold összegét kapták fizetségül, a kinevezésük napjától, a vezérkarok saját, 
részletes szemléi alapján. A tábornok, akit kineveztek egy másik tábornok helyet-
tesítésére azonos rendfokozatban, nem választhatott új szárnysegédeket, köteles-
sége volt megtartani azokat, akiket elődje mellé rendeltek és őket a Közjóléti Bi-
zottsággal vagy a Végrehajtó Tanáccsal elfogadtatni.21 

A következő szabályozásra már a Konzulátus idején került sor, amelyet Charavay a 
következőképpen értelmezett: „A IX. év vendémiaire 16-án (1800. október 8.) kelt konzuli 
rendelet megtartotta ezeket a rendelkezéseket [az 1795. évi rendelet pontjait — F. Zs.] 
hozzárendelvén a hadosztály-tábornokokhoz egy szárnysegédet zászlóalj-parancsnoki 
vagy századparancsnoki rangban.”22 Ezzel szemben ez a konzuli rendelet tartalmazza 
először azt a rendelkezést, amely szerint a hadosztálytábornokok három szárnysegéddel 
rendelkezhettek. A törvény szövege szerint: „A köztársasági hadsereg tábornoki vezérka-
ra, mind béke illetve háború idején százhúsz hadosztály-tábornokból, kettőszáznegyven 
dandártábornokból illetve százhúsz parancsnoki segédtisztből fog állni. A hadosztály-
tábornokok három szárnysegéddel rendelkezhetnek, amelyből egy kizárólag századpa-
rancsnoki rangban lehetett, a másik kettő századosi illetve hadnagyi rendfokozatban; a 
dandártábornokok két szárnysegéddel rendelkeztek, amelyek lehettek századosi, illetve 
hadnagyi rendfokozatban szolgáló tisztek; [később] mindegyiküknek jogukban állt a sor-
katonaság gyalogsági és lovassági hadtesteiben a szabad tisztségeket betölteniük, a 
kormány kinevezése alapján, amennyiben már nem voltak szárnysegédi alkalmazás-
ban.”23 Továbbá meghatározták, hogy az aktív, de szolgálaton kívüli (tartalékos, sérült, 
eltávozáson lévő – F. Zs.) tábornokok és szárnysegédjeik szintén részesültek javadalma-

                                         
21 DUVERGIER VIII. (1835): Art. 69-74. 63-64. 
22 CHARAVAY 12.: „L'arrèté consulaire du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800) maintint ces dispositions, 

en attribuant au général de division un aide de camp du grade de chef de bataillon ou d'escadron.” 
23 DUVERGIER, Jean-Baptiste-Marie: Collection Complète des Lois, Décrets, Ordonnances, 

Réglemens, Avis du Conseil d’État…, Tome XII. Paris, 1826. (Arrèté du 8 octobre 1800 - 16 vendémiaire 
an IX.). Arrèté de l’état-major de l’armée. Art. 1-2. 323.: „Art. 1. L'état-major-général de l'armée de la 
République, en temps de guerre comme en temps de paix, sera composé de cent vingt généraux de 
division, deux cent quarante généraux de brigade, cent vingt adjudans-commandans. 

Art. 2. Les généraux de division auront trois aides-de-camp, dont un seulement pourra être chef 
d'escadron, et les autres, capitaines ou lieutenans; les généraux de brigade, deux aides-de-camp, 
capitaines ou lieutenans: ils auront droit aux places vacantes dans les corps à pied et à cheval de la 
ligne, à la nomination du Gouvernement, lorsqu'ils ne seront plus employés comme aides-de-camp.” 

Ezzel a konzuli rendelettel, egy már alkalmazásban lévő, ám törvényesen nem szabályozott formá-
tumot legalizáltak. Lsd. Louis-Charles-Antoine Desaix hadosztálytábornok esete. 
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zásban, — részleteit a későbbiekben említjük, — amely megkönnyítette és elősegítette 
aktív szolgálatba lépésüket, bármely esetben, ha a körülmények megkívánták. 

Az 1800. november 5-én kelt rendelkezés szerint, szárnysegédeket az 1800. októ-
ber 8-i rendelkezés első fejezetében meghatározott módon lehetett kiválasztani. Csak 
azokkal a katonákkal lehetett betölteni a pozíciókat, akik legalább két hadjáratban már 
szolgáltak szárnysegédi vagy segédtiszti minőségben. Ezen elsődleges választás után, a 
megmaradt tisztek közül is csak azok közül kerülhettek ki a szárnysegédek, akik tényle-
ges tiszti szolgálatot láttak el legalább két évig a sorkatonaság egy hadtestében. A 
szárnysegédeket a jövőben csak akkor lehetett javasolni egy magasabb fokozatra, 
amennyiben előtte két év időtartamig közvetlenül szolgáltak azon rendfokozat alatt, 
amelyet kérvényeztek.24 A szárnysegédeket leválasztották a hadtestekről, amelyekbe 
azonban a továbbiakban is beleszámították őket. Előmenetelüknél a letöltött szolgálati 
idő számított, akárcsak az altábornagyoknál, amely a beosztásuk időtartamán alapult 
és ebből következően folyamatosan megszerezhettek különböző rendfokozatokat a 
hierarchiában, egészen a dandártábornoki rang eléréséig.25 

A szárnysegédi létszámokat különböző okok miatt a magasabb beosztású tisztek 
nem tartották tiszteletben, ezért a hadügyminiszter többször is — 1796 decembere, 
1798. április 26. — figyelmeztetéseket fogalmazott meg. A hadseregtábornokok és a 
vezénylő tábornokok akár tíz szárnysegédet is alkalmazhattak, ami az ebben a beosz-
tásban szolgáló tisztek számát igen hamar ezer fölé emelte. Általában minden fegyver-
nemben választottak szárnysegédeket és mindig ahhoz a csapattestekhez számították 
őket, ahonnan leválasztásra kerültek. Idővel a magasabb rendfokozatot elérő szárnyse-
gédek is rendelkezhettek saját szárnysegédekkel, ami egy meglehetősen újszerű rend-
szer kialakulását eredményezte a tisztek alá-fölé- és mellérendeltségi viszonyaiban.26 
Bonaparte Napóleon, a konzulságától kezdve, de főképp a császárság alatt előszeretet-
tel hagyta figyelmen kívül a szárnysegédekre vonatkozó rendelkezéseket és törvénye-
ket. A marengói ütközet után például létszámfeletti szárnysegédi státuszt adományo-
zott a korábban már említett Jean Rapp dandárparancsnoknak és Anne-Jean-Marie-
René Savary századparancsnoknak, akik közvetlen feljebbvalójuk, Louis Desaix hadosz-
tálytábornok halálával alkalmazáson kívül kerültek volna.27 Így a korábban lefektetett 
összes szabályt áthágva emelte maga mellé Napóleon, Rapp-ot és Savary-t. 

 
A szárnysegédi rangok javadalmazása 
 
Mint minden tiszti rangban szolgáló személy, a szárnysegédek is meghatározott 

összegű javadalmazásban részesültek szolgálati idejük során. A fizetésként (általá-

                                         
24 DUVERGIER XII. (1826): Arrèté du 5. novembre 1800. - 14 brumaire an IX.). Arrèté relatif au mode 

des aides-de-camp et adjoints. Art. 1-2. 344. 
25 CHARAVAY 12. 
26 TULARD (1999): 50. 
27

 A napóleoni szárnysegédi rendszer működéséről és gyakorlati alkalmazásáról bővebben: IN: 
ROLIN, Vincent: Les aides de camp de Napoléon et des Maréchaux sous le Premier Empire: 1804-1815. 
Editions Napoléon Ier, 2005. A kötet ismertetése: HADDAK, Mourad: http://www.boojum-
mag.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=945 
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ban havi rendszerességgel) kapott zsold összegét szintén törvényileg szabályozták. 
A javadalmazás alapjául, minden esetben a tisztek rendfokozata szolgált és nem a 
haderőben vagy az adjutánsi beosztásban letöltött idő.  

Az 1790. október 5-i dekrétum a szárnysegédek számszerűsítése mellett szabá-
lyozta a különböző rendfokozatban szolgáló szárnysegédek anyagi juttatásait is. Az 
ezredesi rendfokozatban szolgáló szárnysegédek javára 6.000, az alezredesi rend-
fokozatúak számára 4.000, míg a századosi rendfokozatúak részére 1.800 livre éves 
zsoldot állapítottak meg.28 

Charavay munkájában megtalálható, hogy az 1794. július 20-i (II. év thermidor 
2.) dekrétum szerint a dandárparancsnoki beosztásban lévő szárnysegédek napi 
zsoldja 22 livre volt. 12 livre 10 garas a napi zsoldja minden századosi rendfokoza-
tú, illetve 8 livre 5 garas minden hadnagyi rendfokozatú és 7 livre 10 garas minden 
alhadnagyi rendfokozatú szárnysegédnek.29 

A francia pénzügyi rendszer 1793-1795 folyamán átalakult. 1793. augusztus 1-
től, Franciaország teljes területén bevezették a decimális számítási rendszert, majd 
1793. augusztus 24-én elrendelték a livre pénznem tizedekre (décimes) és száza-
dokra (centimes) osztását. 1795. augusztus 15-én elrendelték az addig használatos 
livre helyett, az új pénznem, a frank bevezetését, amely szintén decimális váltó-
pénzekkel rendelkezett, ugyanazokkal, mint a „decimális” livre. A két pénzegység 
közti váltási arányt 1:1,0125 arányban állapították meg.30 

1797. május 12-én a Direktórium törvényben rögzítette a szárnysegédek pénz-
beli juttatásait. Minden dandárparancsnoki rangban lévő szárnysegéd évente 
5.500 frank zsoldot, minden zászlóalj-parancsnoki vagy századparancsnoki beosz-
tást viselő adjutáns évi 4.000 frankot, minden százados 2.300 frankot, minden 
hadnagy 1.400 frankot és minden alhadnagy 1.100 frankot kapott.31 

Az 1799. szeptember 9-én kelt törvényben a Direktórium megtartotta az 1797. 
évi törvény rendelkezéseit a szárnysegédek javadalmazását illetően, kivéve a szá-
zadosi rendfokozatú szárnysegédeknél és a hadnagyi rendfokozatúaknál. Előbbiek 
illetményét évi 2.500 frankra emelte, míg utóbbiakét 1.450 frank éves összegre. 
Emellett a teljes francia haderő minden katonai tisztségének pénzbeli juttatásait 
törvénybe foglalták és szabályozták.32  

Természetesen a szolgálaton kívüli és szolgálatképtelen szárnysegédek java-
dalmazását és természetbeni juttatásaik szabályozását is törvényekben határozták 
meg, figyelembe véve a lehetséges okokat — diplomáciai küldetésben való részvé-

                                         
28 Journal M. I. 431. (Décret du 5 octobre 1790). Art. III. ill. CHARAVAY 12. 
29 CHARAVAY 12. 
30 DELAGE, Irène: A History of the Franc: The key moments. IN: Napoleonica. La Revue. March 2003. 

Olvasható itt: http://www.napoleon.org/en/reading_room/articles/files/franc_delage.asp#ancre1 
31 DUVERGIER, Jean-Baptiste-Marie: Collection Complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis 

du Conseil d’État…, [Deuxième Edition]. Tome IX. Paris, 1835. (Loi du 12. mai 1797. -23 floréal an V.) Loi sur la 
solde des troupes. 353-359. Különös tekintettel: 355. (Tarif de la solde de l’État-major de l’armée). 

32 DUVERGIER, Jean-Baptiste-Marie: Collection Complète des Lois, Décrets, Ordonnances, 
Réglemens, Avis du Conseil d’État…, Tome XI. Paris, 1825.: Loi du 9. septembre 1799. (Loi relative au 
personel de la guerre). 328-350. Különös tekintettel: 329. Táblázat. 



 
 

Forgó Zsolt: A szárnysegédi státusz szabályozása a francia haderőben a forradalomtól a császárságig 

 
166 

tel, betegség, sebesülés stb., — amelyek ezt a helyzetet előidézték. Az inaktív 
szárnysegédek így szintén részesültek, mind pénzbeli, mind természetbeli javadal-
mazásban, azonban ezek ismertetésére jelen tanulmányban nem térünk ki. 

 
A szárnysegédi egyenruhákra vonatkozó szabályozások 
 
1791. április 1-én, egy a király által jóváhagyott előzetes törvénytervezet sze-

rint a szárnysegédi egyenruhák és viselet egységes szabályozását is megkezdték. Az 
alábbiakban röviden ismertetjük a tervezet főbb pontjait.33 

A szárnysegédi ruházat kabátja királykék szövetből készült, hátul nem össze-
húzva, dupla szerzsből azonos színben, bármilyen szegélydísz vagy hímzés nélkül. 
Ezeket azonos szabásban és előírt méretekben készítették, akárcsak a tábornokok 
díszegyenruháját. Az egyenes gallér tizenöt - tizennyolc soros magasságban követ-
te a nyak hosszát és világos drapp anyagból készült. A zubbony és a nadrág szintén 
világos drapp anyagból készült és ugyancsak szegélydísz vagy hímzés nélkül. A ru-
házat és a zubbony gombjai aranyozottak voltak és alkalmazkodtak egy korábbi — 
1786-os — előírás tervezett modelljéhez. A szárnysegédek a hétköznapokban vi-
selhettek egy köpenyt, fordított gallérral és kialakított hajtókával. A gallérok és a 
hajtókák csak részben, míg a díszes hajtókák és ezek díszes vállpántjai teljes egé-
szében ugyanazokban a szabásban és méretekben készültek, mint a tábornoki 
egyenruháknál. A fordított gallér világos drapp anyagból készült és a ruhadarabot 
nem díszíthették szegélydísszel vagy hímzéssel. A rövid kabátok és a hosszú kabá-
tok azonos méretben és szabással készültek, mint ahogyan a tábornokok egyenru-
háinál elő volt írva, de szegélydísz és hímzés nélkül. A rövid kabát egyenes gallérja 
és a hosszúkabát világos drapp anyagból készült. A szárnysegédi kalapok egysége-
sek voltak, és a tábornoki „kis egyenruhához”

34
 tartozó kalapokhoz hasonlóan elő-

írt módon néztek ki. Kokárdáik egyformák és nemzeti színűek voltak. 
Ami a lovak felszerelését illi, a szárnysegédek lovászati felszerelése tartalma-

zott egy nyerget, amelyet öntöttvassal erősítettek meg és egy nyeregfedő takarót 
karmazsin anyagból, arany szegélydísszel ellátva. A nyeregtakaró hasított volt és a 
lovassági tiszteknél, valamint a dragonyosoknál meghatározott szabásban és mére-
tekben készült. A nyeregtakarót körben egy arany szegélydísszel ékesítették, amely a 
tervek szerint tizenkét árpaszem vonal szélességben haladt, valamint ezt két hüvelyk 
szélesen, vékony karmazsin anyagból füzéresen szegélyezték. A szárnysegédek arany 
váll-lapokat és kardbojtot viseltek, szolgálati rendfokozataik szerint megkülönböztet-
ve, abban a szabásban és méretben, amelyet egy korábbi rendeletben előírtak a csa-
patok ruházatára vonatkozóan, illetve amíg ezek megfeleltek az erre vonatkozó, ha-
sonló 1786-os rendeletnek. A szárnysegédek zubbonyt, nyári kabátot és nadrágot is 
viseltek, amelyek tört fehér színűek voltak. A szárnysegédek egy karddal voltak fel-
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 Journal M. II.: Instruction provisoire sur l’uniforme des officiers généraux et de aides-de-camp. — 
Du 1 avril 1791. 489-490.: Des Aides-de-camp. 

34 Kis egyenruhának a napi használatra alkalmazott viseletet, nagy egyenruhának a díszegyenruhát, 
mint alkalmi viseletet nevezték. 



 
 

Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Főszerkesztő: Majoros István. Szerkesztők: Faragó Gábor – Forgó 
Zsolt – Háda Béla – Madarász Anita, ELTE, Új-és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 

 
167 

fegyverezve, amely hasonló ahhoz, amilyet a tábornokoknak rendeltek egy 1783-as 
határozat szerint. A szárnysegédek hajukat hátul lófarokban összekötve hordhatták. 
A gallérokat tört fehér színben viselték. Köpenyükkel együtt viseltek egy fekete se-
lyem nyakkendőt, bár más nyakkendők használata is kifejezetten megengedett volt. 
A csizmák akárcsak a tábornokoknál, ugyanúgy a szárnysegédeknél is a lovászmeste-
rekéhez hasonló típusúak voltak. Utóbbiak kalapjaikon viseltek egy fekete tollat négy 
világos drapp csúccsal. A szárnysegédeknél ezzel a tervezettel befejezettnek tekintet-
ték a korábbi ruházat minden részének és az eddigi lovászati felszerelésnek a haszná-
latát, amelyeket a korábbi határozatoknak megfelelően az előírt modellekben visel-
hettek. A szárnysegédek csak a jelen rendelkezésben meghatározott felszereléseket 
voltak kötelesek használatba venni, amelyeket apránként igyekeztek kicserélni a fel-
szerelés minden részére kiterjedően. Ezek a rendelkezések csak részei voltak egy ál-
talános szabályozásnak, amelyet a király szándékozott kialakítani egyelőre ideiglene-
sen, majd a teljes előkészítést követően véglegesen és haladéktalanul a csapatok ru-
házatára és felszerelésére vonatkozóan. 

Később, egy 1794. június 14-i rendelet így alakította át a szárnysegédek uniformi-
sát: Nemzetiszín kék egyenruha, dupla béléssel azonos kék színből, fordított gallérral 
égszínkék szövetből, nemzetiszín kék hajtókákkal, skarlátvörös díszítéssel és fehér 
szövetből készült vállpántokkal, oldalzsebekkel, szegélydísszel a galléron, a vállpán-
ton és a zsebeken vörös szövetből, illetve a hajtókákon kékből. A kalap hat sor szé-
lességben aranyfonállal díszített, a kabát nemzetiszín kék, égszínkék gallérral, skarlát 
hajtókákkal és fehér váll-lappal, a köpeny a kabáttal azonos színekben készült, ko-
kárda és a kalapot nemzeti trikolór színeiben pompázó tollak egészítették ki.35 

1796. január 30-án Direktórium elrendelte, hogy minden szárnysegéd vise l-
jen a bal karján egy színben és szegélyben teljesen azonos kendőt, amilyen a 
tábornokáé, aki mellé csatolták, és viseljen egy kalapot egyszerű tollforgóval és 
trikolórral. A tábornoki vállszalagok pirosak és fehérek voltak, amit aranyszállal 
díszítettek a hadseregtábornokok esetén, skarlátvörös trikolorszállal díszítettek 
hadosztály-tábornokok esetén és égszínkék trikolorszállal díszítettek a dandár-
tábornokoknál.36 

1798. szeptember 22-én a szárnysegédi viseletet ismét újraszabályozták. A 
szárnysegédek azon ezredek és fél-brigádok egyenruháját voltak kötelesek viselni, 
amelyhez tartoztak, természetesen a megkülönböztető rendfokozati jelzéseik 
használatával. Megkülönböztetésükre szolgált egy hímzett karkötő és ennek szegé-
lyei. A karkötő színei megegyeztek azon tábornokok vállszalagjainak színeivel, 
akiknek szolgálatában álltak. A hadseregtábornokok vállszalagja selyemből készült, 
három sávval, amelyből az első sáv sárgás-piros (narancs), a második fehér, míg a 
harmadik kék. A hadosztály-tábornokok kendője szintén selyemből készült és 
egyetlen sárgás-piros sávval, míg a dandártábornokoké ugyancsak selyem, egyet-
len égszínkék sávval. A tollforgó, strucctollból és oldaltollak nélkül készült, kék, fe-
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hér és piros színben, a tetején sárgával, harminc centiméter magasságban. A kis 
egyenruha pedig egy nemzetiszín kék zsakettből állt.37 

1803. szeptember 24-én ismét változott a szárnysegédi egyenruhák szabályozása. 
A díszegyenruha kabátja, nemzetiszín kék anyagból készült, elöl a mellkasnál 
egysorgombos kialakításban, a hajtókák fél-villám alakban díszítettek egy aranyszál-
hímzéssel, oldalzsebekkel, a gallér és a hajtókák égszínkékek, a zubbony fehér 
anyagból készült, a nadrág kék anyagból. A váll-lapok a tiszt rendfokozatának megfe-
lelően készültek, égszínkék anyaggal bélelve. Huszárcsizmát viseltek. A szolgálati uni-
formis kabátja teljesen azonos volt a díszegyenruháéval, mindössze zsebei voltak lát-
hatatlanok. A rövid kabátok nemzetiszín kék anyagból készültek, fordított gallérral és 
égszínkék hajtókákkal, amelyek kétsorgombosan zárhatóak. A szablyát bronzzal be-
vont vashüvelyben tartották, markolata ébenfából készült, aranyozott fémbevonat-
tal. Fekete bőr övön, amelyet egy lovaglópálca szegélyezett, aranyból készült foga-
zott díszítéssel és arany lapokkal borítva. Szolgálatban a szárnysegédek a bal karju-
kon karszalagot viseltek, tölgyfalevél díszítéssel aranyból, arany rojtokkal az adott 
tiszt rangjának megfelelően. Kalaptoll és szalagviseletek: A hadseregtábornok szárny-
segédei: fehér kalaptoll tetején pirossal, fehér karszalag. A hadosztálytábornok 
szárnysegédei: égszínkék kalaptoll tetején pirossal, skarlát karszalag. A dandártábor-
nok szárnysegédei: égszínkék kalaptoll és ugyanilyen színű karszalag.38 

Megállapíthatjuk, hogy a szárnysegédi státusznak a kor minden nemzeti hadse-
regében kiemelt jelentőséget tulajdonítottak. Az adjutánsi pozíciót betöltő tiszte-
ket általában érdemeik szerint válogatták és megbecsülték, személyüket tisztelet 
övezte. Jelentőségük a korszak francia hadseregeiben vitathatatlan, hiszen nagy-
ban hozzájárultak az adott hadtest, szárny vagy a teljes kontingens sikeres műkö-
déséhez. A szárnysegédekre vonatkozó szabályozások alapossága és sűrűsége szin-
tén megerősíti a tényt, hogy az állandó státusz megszervezésével és szabályozásá-
val a francia haderőben igen értékes pozíció született törvényesített formában (ko-
rábban nem volt szabályozva). A francia hadvezetés, ezáltal megkönnyítette saját 
működését, valamint a főtisztek feladatköreit nagymértékben egyszerűsítette. A 
szárnysegédi státusz további vizsgálata még számos új eredménnyel járulhat hozzá 
az egyetemes hadtörténeti kutatások pontosításához és rendszerezéséhez a jövő-
ben, nemcsak francia viszonylatban.  
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