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KriSCh AnDRás vizi	lászló	tamás:	„Kövesd	példájokat	
vitéz	eleidnek…”	A	magyar	nemesi	
felkelés	a	francia	háborúk	időszakában,	
különös	tekintettel	Székesfehérvár	és	
Fejér	vármegye	inszurrekciós	szerepére
Székesfehérvár,	városi	levéltár	és	Kutatóin-
tézet,	2014.	298	p.

A napóleoni háborúk és az ország nyugati vármegyéi francia megszállásának kutatása 
a kétszázadik évforduló alkalmával reneszánszát élte Magyarországon. A Habsburg 
Birodalom és Franciaország közötti, több mint két évtizedes háborúskodásban az 1809-
es év elsősorban a győri csata kapcsán került be a hazai köztudatba.1 Ebből az alkalomból, 
2009-ben több konferenciát tartottak és azt követően számos mű jelent meg, köztük a 
most bemutatandó tanulmánykötet is.

Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese azon kutatók közé 
tartozik, aki immár több évtizede kutatja és publikálja ennek az időszaknak az esemé-
nyeit. Jelen kötetben Székesfehérvár és Fejér vármegye példáján mutatja be és összegzi 
az utolsó nemesi felkelés eseményeit, egyúttal feltárja és a lehetőségek szerint tisztázza 
azokat a tévhiteket, amik ennek kapcsán a köztudatban élnek. 

A kötet általános bevezetője azonban túllép az előbb említett két közigazgatási egy-
ségen és bemutatja Magyarország területi, politikai, társadalmi és katonai viszonyait a 
török kiűzésétől a francia háborúkig. A mű első részében a szerző a tárgyalt témakört, 
a nemesi felkelést megelőző időszakot helyezi kontextusba. A két közigazgatási egység 
(Székesfehérvár és Fejér vármegye) merőben más utat járt be, mint például Sopron vagy 
Sopron vármegye, illetve a királyi Magyarország további, északi vármegyéi. A török ura-
lom alóli felszabadító harcok után, a végigpusztított területen, elsősorban az élet normális 
mederbe terelése volt a legfőbb feladat. Jelentős volt a lakosság betelepítése, aminek so-
rán németekkel, tótokkal, rácokkal népesítették be a vidéket. Az Újszerzeményi Bizott-
ságnak köszönhetően átalakult a megyei nemesség összetétele, főleg az udvarhű nemesek 
kerültek pozícióba. A harcok befejeződése után Székesfehérvár a 18. században nyerte el 
a barokk város képét, ami Sopronban már az 1676-os nagy tűzvész után megtörtént. 

A következő nagyobb egységben a szerző a Habsburg Birodalom és Franciaország 
közt 1792-ben beállt és utána is szinte folyamatos háborús időszakot mutatja be. A köztár-
sasági, majd császári Franciaország ellen szerveződött háborús koalícióknak egy kivételével 
Ausztria is tagja volt. A katonai vereségek mellett azonban a korban megfigyelhető egy je-

1   A csatáról Petőfi Sándor: A nép nevében (1847) című versében szólt, magát az eseményt, a „futást”, maró 
gúnnyal említve.
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lentős mezőgazdasági konjunktúra is. A megnövekedett hadi kiadások következményeként 
viszont megugrott az államháztartás deficitje, kezelhetetlenné vált az infláció, a birodalmat 
elárasztotta az elértéktelenedő papírpénz. Magyarország a francia háborúkból nem csak a 
ráeső reguláris katonai kontingenssel, hanem pénzzel, gabonával és egyéb nyersanyagokkal 
is kivette a részét. És persze a nemesi felkeléssel, hiszen a nemességnek az ország védelme 
érdekében az Aranybulla óta katonai kötelezettségei voltak. Ez a „vérrel való adózás”, ami 
egészen a 19. század közepéig hivatkozási alapul szolgált a magyar nemesség egyéb adók 
alóli mentességéhez. A francia háborúk alatt négyszer is egybehívott csapatokat valójában 
csak egy alkalommal, 1809-ben vetették be. Egyben ez volt a nemesi felkelők utolsó fellé-
pése a történelem színpadán. 

Vizi László Tamás részletesen bemutatja a nemesi felkelés törvényi szabályozásának 
hátterét, az Aranybullától az 1809-es ütközetig. A kötet példás levéltári kutatásokon ala-
pulva a Fejér vármegyei felkelők történetére koncentrál. 1809 tavaszán a Fejér megyei in-
szurgensek létszáma 627 fő (327 lovas és 300 gyalogos) volt. Soproni párhuzamként ér-
demes megemlíteni, hogy Sopronból és a vármegyéből 375-en a soproni lovasosztályban, 
gyalogosan pedig 460-an (összesen 835 fő) vonultak be. A soproni lovasok közül a győri 
csatában elesett vagy megsebesült 51 fő.2

A nemesi felkelők felszerelésének, zsoldjának előteremtéséhez nagy segítséget jelen-
tettek a szabad felajánlások. A nemesség és a polgárság azon része, amely ezt megtehette, 
nemcsak pénzt, hanem többek között lovat, öltözetet is felajánlott a nemesi felkelő hadse-
reg részére. Fejér vármegye közgyűlése fél óra alatt 40.000 Ft-ot ajánlott fel inszurrekciós 
célra. Hasonló eset történt Sopron vármegyében is: az 1809. március 3-án megtartott kö-
zönséges gyűlésen a nádor serkentésére összesen több mint 43.600 forintot ajánlottak fel. 
A Sopron vármegyei nemesség felajánlásaival támogatta a reguláris haderőt is.3

A nemesek összeírása a törvényi előírásoknak megfelelően 1809 legelején ország-
szerte lezajlott. Vizi kutatásai is megerősítik, hogy az európai átlaghoz képest a társa-
dalmon belül kimagasló az arányuk, ugyanakkor a magyar nemesség zömének vagyoni 
helyzete nem tette lehetővé gazdasága elhagyását, még kevésbé a saját költségén való ka-
tonáskodást. Így a felszerelés előteremtése a vármegyék pénztárát sújtotta. A felkelők (in-
szurgensek) felszerelése alapvetően megegyezett a reguláris császári katonákéval, a felke-
lő gyalogosok azonban kardot is hordtak. Az Udvari Haditanács ennek leszállítását nem 
tudta vállalni, így a magyar nemesnek sok esetben saját kardjával kellett hadba vonulnia. 

Mint azt a szerző megállapítja a magyar nemesi felkelés szervezete, felszereltsége, 
kiképzettsége és harcértéke nem érhette el a modern európai haderőkét, különösen nem 
a franciáét. Viszont, ahol a nemesek bevetésre kerültek, ott többnyire igyekeztek helyt-
állni, elsősorban a portyázásokban voltak a főerők hasznára. Vizi könyvében a legújabb 
kutatásokra hivatkozva hangsúlyozza, hogy téves az a magyar közvéleményben magát so-

2   R. Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés. II. kötet, Budapest, 1911, 168. 
3   Krisch András: Az 1809-es francia megszállás levéltári iratanyaga a Soproni Levéltárban. In: 
Közgyűjteményi Tudományos Napok I. Sopron. OSzK-Gondolat. Budapest, 2005, 66. 
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káig fenntartó állítás, mely szerint a győri csatavesztés okozói a nemesi felkelők voltak. 
Rámutat, hogy a vereségért sokkal inkább az a császári hadvezetés felelős, amely már az 
ütközet előtt elkövette mindazon mulasztásokat, amelyek később az egész harc kimene-
telét befolyásolták. Ilyen volt a ménfői és a csanaki dombok teljesen érthetetlen feladása 
és az a kapitális hiba, hogy János főherceg vezérkari főnökének, Laval Nugent tábornok-
nak a hanyagsága miatt az osztrák hadseregnek semmiféle haditerve nem volt, amikor 
harcba bocsátkozott! Nem segítette az összecsapás sikeres megvívását az sem, hogy János 
és József főhercegek között vita alakult ki a főparancsnokság kérdéséről. A vesztes csata 
bűnbakjának már akkoriban a felkelő nemességet kiáltották ki, holott jóval nagyobb fele-
lősség terhelte a reguláris hadsereg vezetését.

A magyar nemesség a lehetőségekhez mérten helytállt, sőt többen hőstetteket is 
véghezvittek. Csak vereséget eredményezhetett a rosszul kiválasztott csatamező, a gyen-
gén felszerelt és kiképzetlen nemesi seregek bevetése, amelyek egy része ugyan hősiesen 
harcolt, egy másik részük viszont látván, hogy a csata elveszett, Budáig szaladt. Ez a „fu-
tás” volt az a momentum, ami az utókorban erősen megmaradt. Kossuth Lajos 1843-ban 
a Pesti Hírlap egy vezércikkében ezt egyenesen történelmünk legsötétebb, koromfeke-
te napjának nevezte. Jókai Mór Névtelen vár című regényében viszont, Kisfaludy Sán-
dor emlékiratait is felhasználva igyekezett a győri csatavesztés objektív okait bemutatni. 
Persze azt is hozzá kell tennünk, hogy olyan csapatok szaladtak Budáig, amelyek késői 
érkezésük miatt a csatában részt sem vettek, parancs hiányában pedig túl jól sikerült a 
visszavonulásuk. 

Sikertörténet viszont a győri vártól nyugatra elhelyezkedő sánctáborban visszama-
radt Meskó József tábornok és hadosztályának kitörése. Nekik sikerült áttörni a francia 
vonalakon, és a Balaton déli partját is érintve egyesülniük a Komáromhoz visszavonult 
főerőkkel. Eközben több francia foglyot ejtettek, számos osztrák és magyar hadifoglyot 
pedig kiszabadítottak. 

A soproni olvasóknak érdemes megjegyezni, hogy a győri csatának közvetve hatása 
volt városunkra is. Sopron már 1809. május 29. óta francia kézen volt, s itt a megszállók 
jelentős kapacitású egészségügyi létesítményeket hoztak létre. A június 14-i győri csatát 
követő negyedik, ötödik napon érkeztek a városba az első sebesültek. Június 19-én 349, 
június 20-án pedig már 620 ápolt volt a soproni kórházakban. Sopron azonban nemcsak 
mint jelentős egészségügyi központ vette ki részét a megszállásból.4 A kötetben is emlí-
tett znaimi fegyverszünet megkötése után Sopronba a Durutte hadosztály vonult be. A 
katonákat a polgárság házaiba és a Pihenőkereszt környékén felállított barakktáborokba 
szállásolták be. Ennek befogadóképessége elérte a 6.000 főt. A tábort tervszerűen épí-
tették fel, egész utcákat alakítottak ki. A lakosság csodájára járt a mesterien megépített 
barakkvárosnak. Fabricius Endre tanácstag szerint a városnak és a vármegyének naponta 
16 ökröt, 130 akó bort kellett beszolgáltatnia az itt elszállásolt katonák számára, ezen felül 
lisztet, zsírt, lencsét, babot és sót kellett adnia. Az októberben megkezdődött fokozatos 
kivonulásokkal a tábor sorsa megpecsételődött. A város a kiürített barakktábort novem-

4   Krisch András: Sopron a francia megszállás alatt 1809-ben. Soproni Szemle 56 (2002), 106.
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ber 1-jén felmérte, ekkor 545 barakkból, illetve házikóból állt a tábor, majd november 
6-án reggel 9-kor a tiszti barakkokkal megkezdték az épületek elárverezését.5 

A megszállás után az uralkodó az utolsó nemesi felkelést is feloszlatta. A hazatérő 
felkelőket a lakosság ovációval fogadta. A kötet említi, hogy a nemesi felkelés 1809-es 
bevetése után az újraszabályozás kérdése még a reformkorban is szóba került, az ország-
gyűlések közönsége azonban már nem a múlttal, hanem a polgári átalakulás reformjával 
kívánt foglalkozni. Az 1848-as polgári átalakulás pedig végleg megszüntette a nemesi fel-
kelés intézményét. 

A bőséges levéltári forrásanyagra alapozott könyvet a legfontosabb dokumentumo-
kat közlő függelék gazdagítja, húsz oldalas irodalomjegyzék egészíti ki, angol, francia és 
német nyelvű rezümé zárja. 

Vizi László Tamás tanulmánykötetében alapvetően Székesfehérvár és Fejér megye 
példáján mutatja be a nemesi felkelések történetét, egyben összefoglalja a legfrissebb ku-
tatási eredményeket, végül kitekintést ad a háborús időszak székesfehérvári következmé-
nyeire, a lakosságot gyakran pusztító járványokra. A könyv azonban ennél sokkal többről 
szól, hiszen az olvasó a belpolitikai, külpolitikai és gazdaságtörténeti hátteret is alaposan 
és részletesen megismerheti, ezért haszonnal forgathatják mindazok, akik Magyarország 
történetének ezen háborúktól sújtott, mozgalmas időszakát akarják tanulmányozni. 

5   Uo. 100. p.




