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MOLNÁR GÁBOR1 

A személyi kiegészítés fejlődéstörténete az állandó hadseregek 
korától a tömeghadseregek kialakulásáig (1648–1870)2 

II. rész 

(A francia háborúk időszaka 1789–1815)  

The evolution of military recruitment from the time of the  
standing army till the formation of the mass army (1648-1870)  

Part II. 

Absztrakt 

A tanulmány második része a francia forradalom és a napóleoni háborúk idősza-

kának hadkiegészítéssel kapcsolatos fejlődését mutatja be. Ez a korszak volt a 

felvilágosodás tetőpontja, amikor is olyan fontos társadalmi reformokra került sor, 

mint például a törvény előtti egyenlőség, a hatalmi ágak szétválasztása. Ezek 

szorosan kapcsolódtak a korszak hadügyi változásaihoz is, melyek egyik fontos 

eleme éppen az általános hadkötelezettség volt. Utóbbi megjelenését a kor társa-

dalmi és jogi reformjai tették lehetővé, így a modernkori tömeghadseregek gyöke-

reit is ebben az időszakban találhatjuk. 

Kulcsszavak: törvény előtti egyenlőség, általános hadkötelezettség, általános 

mozgósítás, toborzás, sorozás, milícia, nemzetőrség, tartalékos erők 

Abstract 

The second part of the study introduces the changes of military recruitment’s 

evolution during the era of the French revolution and Napoleonic wars. This period 

was the highest point of Enlightment when established such an important social 

reforms as equality before law and separation of powers. These closely 
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connected to the transformation of military affairs of this era too, whose one of the 

most important elements was the universal military obligation. Due to these social 

and legal reforms could appear the latter, so the roots of the modern mass armies 

can be found in this era. 

Key words: equality before the law, universal military obligation, general 

mobilization, recruitment, conscription, militia, national guard, reserve forces  

„A nemzeti háborúk (…) a legfélelme-

tesebbek. (…) Egy egész nemzet ilyen 

spontán mozgalma ritka látvány, és ha 

van is benne bizonyos nagyság és ne-

messég, amely csodálatunkat váltja ki, 

következményei annyira rettenetesek, 

hogy az emberiség érdekében inkább 

azt kívánja az ember, hogy soha ne le-

hessen tanúja.”  

Antoine Henry Jomini
3
 

1. A FEGYVERES ERŐK ÚJ SZERVEZÉSI ELVEI; AZ ÁLTALÁNOS HAD- ÉS  

HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK MEGJELENÉSE 

Amint arra munkám első részében utaltam, bizonyos ősi fegyveres intézmények már ma-

gukban hordozták az elvet, miszerint a közösség védelme az azt alkotó egyének közös 

kötelezettsége, ez azonban a társadalom jogi differenciáltságából adódóan még nem páro-

sult általános hadkötelezettséggel.
4
 A haderőszervezés és a hadkiegészítés tekintetében 

az új korszak nyitányát, amely a későbbi modern tömeghadseregek kialakításához veze-

tett, alapvetően a francia forradalom emberi- és polgárjogi reformjai, illetve ezek közvetlen, 

a hadügyekre kifejtett hatása jelentette. A törvény előtti egyenlőség deklarációjával vált 

ugyanis csak lehetségessé az általános hadkötelezettség elvének lefektetése, ami alapján 

egy adott ország a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek között, valamennyi 

állampolgárát fegyveres szolgálatra kötelezhette.  

Az első ilyen jogforrás, amelyben az általános hadkötelezettség elve már egyértelműen 

megfogalmazódott, az 1793-as (második) francia alkotmány volt, amely kimondta, hogy az 

ország fegyveres erejét „az egész nép alkotja (…) Valamennyi francia férfi katona, vala-
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mennyien gyakorolják a fegyverviselést.”
5
 Bár az 1795-ös alkotmány ehhez képest már 

némiképp enyhébben fogalmazott, az általános hadkötelezettség elvét azonban ez is meg-

tartotta. Kimondta ugyan, hogy a „hadsereg önkéntesek csatlakozásával jön létre”, ugya-

nakkor ezt kiegészítették azzal, hogy „szükség esetén pedig a törvény által előírt módon”, 

továbbá, hogy „Egyetlen francia férfi sem gyakorolhatja az állampolgári jogokat, ha nincs 

feliratkozva a helyhez kötött nemzetőrség névsoraiba.”
6
 A harmadik alkotmány értelmében 

tehát a napjaink legtöbb önkéntes alapon szervezett haderőihez hasonlóan, csak bizonyos 

körülmények fennállása esetén foganatosították a hadsereg általános hadkötelezettségen 

alapuló kiegészítését. A „mobil”, vagy reguláris hadsereg mellett területvédelmi erőként 

funkcionáló „helyhez kötött nemzetőrség” állománylistájára történő önkéntes feliratkozás 

ugyanakkor egyben az alkotmányos jogok érvényesítésének „előfeltétele” volt. Mindez jól 

tükrözi a korabeli emberi- és polgárjogi reformoknak az általános hadkötelezettséggel ösz-

szefüggő kapcsolatát is; az állam úgy biztosítja az állampolgárok jogait, hogy azokat az 

állam belső- és külső biztonsága, illetve szuverenitása megőrzésére is kötelezi, akik azon-

ban így érdekeltek is abban, hogy ezen kötelezettségüknek eleget tegyenek. A mérleg 

egyik serpenyőjébe kerültek így az emberi- és polgárjogok, míg a másikba az állammal 

szembeni kötelezettségek. 

A szűkebb értelemben vett általános hadkötelezettség mellett, amely elsősorban a 

fegyveres szolgálatot jelentette, ugyancsak a francia forradalmi időszakban találkozni elő-

ször a tágabb értelemmel bíró általános honvédelmi kötelezettségek elvével is, melyek 

alatt mai fogalmaink alapján elsősorban a polgári védelmi kötelezettséget és a honvédelmi 

munkakötelezettséget értjük. Erre vonatkozóan az 1793 augusztusi (általános) népfelkelő-

rendelet (levée en masse) szövege ad értékes információkat, amelyben már – a kor viszo-

nyai között – a 20. századi totális háborúkból ismert mozgósítási módszerekkel találkozni, 

ezért érdemes annak szövegét legalább részben ismertetni; „E pillanattól mindaddig, amíg 

az ellenséget el nem űztük (…) valamennyi francia a hadsereg állandó szolgálatában áll. A 

fiatalemberek csatába mennek; a házasemberek fegyvereket kovácsolnak és élelmet szá l-

lítanak; az asszonyok sátrakat készítenek és ellátják a kórházi szolgálatot; a gyermekek 

tépést csinálnak régi vásznakból; az öregek a közterekre vitetik magukat, hogy bátorságra 

buzdítsák a harcosokat (…). A középületeket kaszárnyákká, a nyilvános tereket fegyvertá-

rakká fogják alakítani, a pincéket felássák, hogy kivonják a salétromot. Lőfegyvereket csak 

azok kapnak, akik az ellenség elé indulnak; a hátországi szolgálatot vadászpuskákkal és 

kardokkal fogják ellátni. A hátaslovakat a lovasság számára lefoglalják (…). A Közjóléti 

Bizottság fel van hatalmazva, hogy e rendeletek végrehajtására bármit megtegyen, bármit 

megszervezzen, bárkit és bármit lefoglaljon.”
7
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A francia forradalmi kormányzatok emberi- és polgárjogi, illetve ezeknek a hadügyekkel 

összefüggő reformjai utóbb más országokban is megjelentek. Elsőként értelemszerűen a 

megszállt, illetve francia szövetségbe kényszerített területeken került erre sor, míg másutt 

éppen a franciákkal történő szembenállás kívánt meg olyan erőfeszítéseket, hogy egész 

egyszerűen nem maradt más lehetőség, mint a francia példák követése.
8
 Ezek mértéke 

ugyan országonként eltért, és nem mindenütt azonos módon valósult meg, de összessé-

gében megállapítható, hogy korszakunkban valamennyi európai állam tett bizonyos fokú 

elmozdulást ez irányba.  

2. A NAGYHATALMAK FEGYVERES ERŐINEK HADKIEGÉSZÍTÉSI RENDSZERE 

2.1. FRANCIAORSZÁG 

A francia forradalom kezdetén a vezető politikai körökben még nem igazán gondoltak a 

hadkiegészítési rendszer reformjára, és kezdetben csupán a királyi hadsereg belső átalakí-

tása volt napirenden. A törvény előtti egyenlőség szellemében elsőként a közrendűek ka-

tonai előmenetelére vonatkozó korlátozások, a testi fenyítés és az ezredtulajdonosi rend-

szer felszámolására került sor, de bizonyos tekintetben ezzel függött össze az addig külön 

szervezeti keretekkel rendelkező külföldi ezredek feloszlatása is, illetve azok francia ezre-

dekké történő átszervezése. A hadkiegészítés tekintetében az egyetlen számottevő válto-

zást csak a sorozott királyi tartományi milícia, valamint a parti őrség felszámolása jelentet-

te.
9
 Érdekes módon ezt az aktust még éppen a szabadságjogok oldaláról megközelítve, 

azzal összeférhetetlennek minősítve hajtották végre, tehát eleinte még az önként vállalt 

katonai szolgálat kapott prioritást. A törvény előtti egyenlőség és az általános hadkötele-

zettség elvének kapcsolata tekintetében a kezdetekben tehát még a jogok felé billent a 

mérleg nyelve.
10

  

Az új politikai-ideológiai áramlatnak megfelelően került felállításra ugyanakkor egy sajá-

tos polgári fegyveres erő, a már fentebb említett nemzetőrség. Ebben eredetileg a módo-

sabb, illetve a középrétegekből kikerülő polgárok teljesített volna szolgálatot, vagyis a sza-

vazati joggal rendelkező úgynevezett „aktív polgárok”. A nemzetőrség így a polgárságnak, 

mint társadalmi csoportnak a forradalomban elért politikai győzelmét is jelképezte, idővel 

azonban egyre több, aktív polgárjoggal nem rendelkező egyén is bekerült soraikba, ami 

végül a nemzetőrség radikalizálódásához vezetett.
11

 Vezető politikai körökben azonban 

                                                 
8
 Schneid, Frederick C.: Napoleonic conscription and the militarization of Europe? In: Stoker –Schneid- 

Blanton-Stoker, Donald-Schneid, Frederick C.-Blanton, Harold D. (ed.): Conscription in the Napoleonic 
Era. A revolution in military affairs? Routledge. 2009.189. o.  
9
 Vö. Molnár Gábor i. m. 113-114. o., 116-119. o., Sicard, François: Histoire des institutions militaires 

des Français, suivie d’un aperçu sur la marine militaire. Tome I–IV. Paris, 1831–34. Tome II. 45-46. o. 
(továbbiakban a szerző és a vonatkozó kötet megjelölésével).  
10

 Hahner Péter i. m. 28. o., Rothenberg, Gunther: The Art of Warfare in the Age of Napoleon. Indiana 
University Press. 1980. 96–97. o.  
11

 Hippler, Thomas: Citizens, Soldiers and National Armies. Military Service in France and Germany, 
1789–1830. Routledge. 2008. 46-50. o., Rothenberg i. m. 96. o. Részben a nemzetőrség vette át 
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még így is a nemzetőrséget tekintették a nemzet igazi fegyveres erejének, amelyben néze-

tük szerint hű hazafiak szolgálnak, szemben a hadsereg zsoldosaival. A külpolitikai helyzet 

romlásával ezért az időközben létszáma harmadával lecsökkent hadsereget eleinte a nem-

zetőrség soraiból jelentkező önkéntesekkel kívánták feltölteni, akiknek szolgálati idejét 

csak egy hadjárat, legfeljebb pedig a háború végéig tartott volna. Hamar kiderült azonban, 

hogy az 1791-ben elrendelt és még önkéntesek jelentkezésére alapozó mozgósítás nem 

lesz elegendő a megfelelő létszámszükségletek biztosítására, ezért nem sokkal később 

már a katonafogdosást is engedélyezték. Az 1793 februárjában, 300 000 fő mozgósítását 

elrendelő határozat így már egyértelműen feljogosította a helyi hatóságokat, hogy az elő-

irányzott létszámokat, kellő számú önkéntes jelentkező hiányában, már sorozással is biz-

tosíthatják.
12

 A sorozást a 18 és 40 év közötti, nőtlen és gyermektelen korosztályok köréből 

végezték, akiknek szolgálati ideje azonban az önkéntesekhez hasonlóan eredetileg csak a 

háború végéig szólt. Ezután, folyó év júniusában került sor a már idézett alkotmány elfoga-

dására, majd augusztusban a már ugyancsak említett népfelkelés elrendelésére. A népfel-

kelés keretén belül elsőként a 18 és 25 év közötti, egyedülálló vagy gyermektelen özvegy 

férfiakat sorozták be, akiket különálló, úgynevezett „önkéntes zászlóaljakba” osztottak be. 

Az állomány tagjait a korabeli demokratikus szellemnek megfelelően, a nemzetőr csapatok 

állományához hasonlóan megillette tisztjeik szabad megválasztásának joga, valamint illet-

ményük is magasabb volt, mint a reguláris egységekben szolgálóéké. Ezek a különbségek 

azonban később felszámolódtak, miután a nemzetőr, az önkéntes és a reguláris egysége-

ket közös „féldandárokba” szervezték.
13

 A népfelkelésnek köszönhetően az időközben 

110 000 fő körüli létszámra csökkent hadsereget 700-800 000 fősre sikerült felduzzaszta-

ni.
14

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
egyébként a felszámolt tartományi milícia és a parti őrség feladatait. Utóbbi helyett így pl. önkéntes 
parti tüzérséget szerveztek a nemzetőrökből. Vö. Sicard Tome II. 45-46. o., Tome III. 152-153. o. 
12

 Hahner i. m. 28-29. o., Rothenberg i. m. 99-100. o., Sicard Tome II.  46-47. o. A katonafogdosást az 
hadkötelezettségen alapuló kiegészítéstől megkülönbeztetve, „rekvizícióként” nevezték, ezzel is utalva 
arra, hogy még nem volt meg a jogszabályi alapja az általános hadkötelezettségnek, illetve az ezen 
alapuló hadkiegészítési rendszer infrastrukturális hátterét még nem sikerült kiépíteni. Akkoriban ezt a 
francia nyelvben a „réquisitión” és a „conscription” fogalmakkal különböztették meg egymástól. Vö. 
Sicard Tome II.47. o. Magának Napóleonnak az erre vonatkozó gondolataira lásd Rázsó i. m. 394-395. 
o.  
13

 Rothenberg i. m. 100–104. o. 
14

 Blanton, Harold B.: Conscription in France during the era of Napoleon. In: Stoker-Schneid-Blanton- 
Stoker, Donald-Schneid, Frederick C.-Blanton, Harold D. (ed.): Conscription in the Napoleonic Era. A 
revolution in military affairs? Routledge. 2009. (6–23. o.) 8-9. o., Rothenberg i. m. 98-100. o. 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2016. IX. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

159 

 

1. sz. táblázat: Mozgósítási rendeletek és a francia haderő létszámalakulása 1791-1799 között
15

 

 

Az eredetileg önkéntesekből toborzott katonákból, alkalmi önkéntesekből és népfelkelőkből 

álló francia haderő egységes hadkiegészítési rendszerét végül az 1798-ban elfogadott és 

már az általános hadkötelezettség szellemében megfogalmazott Jourdan-törvény fektette 

le. A sorozást a 20-25 év közötti korosztályokból végezték, a szolgálati idő pedig békeidő-

ben 5 év volt, az állandó háborús helyzetre való tekintettel azonban ez alig érvényesült. Az 

éves újonckontingens számát a katonai kerületekre kivetett kvóták alapján, évről-évre kü-

lön jogszabályban határozták meg.
16

 A sorozáson megjelenteket öt korosztályba sorolták, 

és az előirányzott újonclétszámot elsőként a legfiatalabb, 20 éves korosztályból igyekeztek 

kiállítani. Ha ez nem volt lehetséges, akkor a többi korosztályból is soroztak, de szükség-

helyzetben a sorköteles korosztályoknál fiatalabb, illetve idősebb egyéneket is behívhat-

tak.
17

 Amennyiben nem állt fenn ilyen helyzet, akkor a 25 évnél idősebb leszereltek, és a 

tényleges szolgálatra be nem hívottak elvben már csak a szűkebb értelemben vett, az 

országhatáron belül teljesítendő honvédelmi szolgálatra voltak kötelezhetőek. Ezt többnyire 

az 1805-ben egyfajta „honvédségként” újjászervezett nemzetőrségben kellett teljesíteni. A 

nemzetőrség állományát 3 korosztály alkotta, amelyből csak az első, a 20 és 26 év közötti-

ek teljesítettek aktív szolgálatot, de végső soron valamennyi francia férfi egészen 60 éves 

koráig a nemzetőrségben történő szolgálatra volt kötelezhető, amelynek így legidősebb 

harmadik korosztálya gyakorlatilag a népfelkelőket takarta.
18

 Önkéntesnek a 18 és 30 év 

közöttiek jelentkezhettek, akiknek általában 4 éves szolgálati viszonyt kellett vállalniuk, de 

lehetőség volt arra is, hogy ezt csak a hadjárati évre korlátozzák, de emellett komoly jutta-

                                                 
15

 Rothenberg i. m. 98-101. o., Sicard Tome II. 328-329. o. 
16

 Ashby, Ralph: Napoleon Against Great Odds. The Emperor and the Defenders of France, 1814. 
Praeger 2010. 79-81. o., Blanton i. m. 10. o., Fremont-Barnes, Gregory (ed.): The Encyclopedia of the 
French Revolutionary and Napoleonic Wars. A Politicial, Social, and Military History. ABC-CLIO. 2006.  
258. o., Rothenberg i. m. 101–102. o. 
17

 Fremont-Barnes i. m. 258. o., Rothenberg i. m. 135. o. 
18

 Blanton i. m. 10. o., 18. o., Rothenberg i. m. 134-135. o. 

mozgósítási rendeletek előirányzott létszám hadsereg létszáma 

1791. jan. 100 000 fő 110–150 000 fő 

1791 júl. 26 000 fő 

1791 aug. (I.) 97 000 fő 

1791 aug. (II.) 101 000 fő 

1792 jún. 20 000 fő 330–350 000 fő 

1793 feb. 300 000 fő 

1793 aug. általános felkelés 700–800 000 fő 

1795 békelétszám 528 000 fő 

1799 békelétszám 525 500 fő 
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tásokkal igyekeztek a továbbszolgálók arányát is növelni.
19

 Az önkéntesek és a tovább-

szolgálók száma egyébként igen magas volt, és az erre vonatkozó becslések szerint 1805-

ben, az akkori 500 000 fő körüli hadseregnek közel felét tették ki.
20

  

Mindent egybevetve, a szakirodalom mai álláspontja szerint, a Jourdan-törvény alapján 

tényleges szolgálatra behívottak száma 1815-ig bezárólag, a sorozáson megjelent 2,5 

millió polgárból nagyjából 1,5 milliót tett ki, tehát a sorozottak mintegy 60%-át.
21

 A sorozá-

son megjelentek és a tényleges szolgálatra behívottak száma közötti nagy különbség első-

sorban nem az alkalmatlan minősítésűek aránya miatt volt ekkorra, hanem a rendszerből 

következett. A tényleges szolgálatra be nem hívottakat ugyanis – alapkiképzés nélkül – 

közvetlenül tartalékállományba helyezték, és csupán szükség esetén került sor behívásuk-

ra.
22

 Hogy az általános hadkötelezettségen alapuló kiegészítés a népesség számával 

összevetve mekkora terhet is rótt a francia társadalomra, annak számszerű kimutatása az 

ország területi expanziója és a háborús veszteségek miatt igen nehéz. A forradalom kezde-

tén Franciaország 28,5 millió körüli népességgel rendelkezett, Dél-Németalföld és a Rajna-

vidék annektálásával azonban ez hamar 30 millió fölé emelkedett, a birodalom legnagyobb 

kiterjedésekor, 1810 után pedig már 40 millió körüli volt. Napóleon saját bevallása szerint a 

francia hadsereg ekkor 1,2 milliós létszámmal rendelkezett, melyből 600 000 főt tett ki a 

„sorhadsereg”, 200 000 főt a „honi hadsereg”, valamint 400 000 főt a „tartalék hadsereg.”
23

 

Békeidőben ebből azonban csak a mobil erők állománya teljesített tényleges szolgálatot, a 

„honi hadsereghez” tartozó csapatok ugyanis keretrendszerben működtek, így annak állo-

mánya békeidőben csak időszakos gyakorlatozásokon kellett, hogy részt vegyen, míg a 

„tartalék hadsereg” a császárt idézve is, „csak papíron létezett.”
24

 A „sorhadsereg” tekinte-

tében egy 400 000 fős alsó, és a Napóleon által 600 000 fős felső létszámot figyelembe 

véve, valamint az 5 éves szolgálati időt, úgy azt mondhatjuk, hogy a hadseregnek, nem 

számítva a veszteségeket, átlagosan évi 80-120 000 újoncra volt szüksége. Ez egy mini-

mum 30, maximum 40 milliós népességgel számolva, évente a lakosság 0,2-0,4%-ának 

behívását követelte volna meg. Az éves újonckontingenst meghatározó törvények nagyjá-

ból alá is támasztják ezeket a számokat; 1799 és 1807 között ugyanis ez átlagosan 70-

80 000, 1809 és 1812 között pedig 127 000 fő volt.
25

 Ebben az olvasatban ez azt is jelenti, 

hogy ebben az időszakban a továbbszolgálók és az önkéntesek száma nagyjából a vesz-

teségekkel megegyezően alakulhatott. 

                                                 
19

 Fremont-Barnes i. m. 258. o., Rothenberg i. m. 134. o. 
20

 Rothenberg i. m. 134. o., Schneid i. m. 192. o. 
21

 Blanton i. m. 19-20. o., Rothenberg i. m. 134-135. o. 
22

 vö. Criste, Oskar: Kriege unter der Regierung des Kaisers Franz. I. Band. Wien, 1907. 122. o., 
Horsetzky, Adolf von: Kriegsgeschichtliche Übersicht der wichtigsten Feldzüge in Europa seit 1792. 
Wien, 1905. 41-42. o., Rothenberg i. m. 135. o. 
23

 Rázsó 395-396. o. A „sorhadsereg” alatt a mobil erők, a „honi hadsereg” alatt a Franciaországban 
helyőrségi szolgálatot ellátó sorcsapatok, valamint a különböző egyéb fegyveres erők (katonai rendész 
alakulatok, csendőrség, önkéntes parti tüzérség stb.), míg a „tartalék hadsereg” alatt a tulajdonképpeni 
tartalékállomány értendő.  
24

 Uo. 
25

 Vö. Blanton i.m. 19–20. o., Rothenberg i.m. 134-135. o. 
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Mindezt figyelembe véve azt lehet mondani, hogy a jelzett időszakban, amennyiben 

nem állt fenn szükséghelyzet, a birodalom népességének mintegy 1,5%-át kellett a gazda-

ságtól elvonni, nagyobb arányú mozgósítás esetén pedig nagyjából ennek a duplája szá-

mítható. Ezen arányokat is azonban fenntartással kell kezelni, miután a „sorhadseregnél” is 

jelentős számban voltak olyan külföldiek, akik a francia hadrend részét képező egységek-

nél, és nem a különböző szövetséges államok segédcsapataiban szolgáltak.
26

 A szövetsé-

gesek közül a legnagyobb kontingenst a Rajnai Szövetségbe szervezett német államok 

segédcsapatai alkották, akik előírásszerűen 63 000 fő kiállítására voltak kötelezve, de 

például az 1812. évi oroszországi hadjárat idején ennek több mint a háromszorosát bocsá-

tották a francia császár rendelkezésére, és amint az ismeretes, ennek a 600 000 főre be-

csülhető hadseregnek legfeljebb a felét adták a franciák.
27

 1812 után a helyzet természete-

sen megváltozott, mivel gyakorlatilag egy teljesen új hadsereget kellett felépíteni.  

 

1813 jan. 
1819-12 korosztályokból (kiképzetlen tartalék)  150 000 fő 

1813-as korosztályból (éves kontingens) 100 000 fő 

1813 ápr. 
1807-14 korosztályokból (kiképzetlen tartalék és 1814-es kontin-

gens) 

180 000 fő 

1813 okt. 1815-ös korosztályból (1815-ös kontingens) 150 000 fő 

összesen előirányzott 580 000 fő 

2. sz. táblázat: 1813. január és októbere között elrendelt újoncozás az oroszországi hadjáratot  

követően
28

 

 

Napóleon az oroszországi katasztrófát követően közel 600 000 behívható újonccal és tarta-

lékállományba helyezett katonával számolt, ez azonban irreálisan magasnak bizonyult. 

Ugyanakkor ezekkel, az orosz hadjáratból megmaradt erőkkel, veteránokkal, nemzetőrök-

kel és a Spanyolországban állomásozó erők egy részének visszahívásával így is egy fé l-

milliót meghaladó haderőt sikerült felállítania. Ebből a közvetlen vezénylete alatt álló tábori 

csapatok a 200 000 főt is meghaladták. A lipcsei csatát követően még ennél is nagyobb 

mozgósítható erővel számolt, közel 1 millió fővel, ez azonban már teljesen irreálisnak bizo-

                                                 
26

 Hadrendbe volt állítva például állandó jelleggel több svájci ezred is, mintegy 12-16 000 fő, melyek 
államközi szerződés alapján a francia haderő szerves részének tekinthetők. Rajtuk kívül azonban még 
több ilyen egységgel is találkozni, így a Császári Gárda soraiban lengyel, holland, de még egyiptomi 
egységek is voltak. A külföldiek tényleges arányát számszerűen kimutatni azonban csupán az egysé-
gek megnevezése alapján is nehéz, miután az annexiókkal több területet beolvasztottak a Francia 
Császárságba. Így például a Napóleon rokonának uralma alatt álló Holland Királyság hadseregének 
egységei, miután az ország önállóságát felszámolták és ezt az országot is a császársághoz csatolták, 
szervezetileg francia hadrendbe kerültek, és így az onnan kiegészített csapatokban, jogilag francia 
állampolgárok szolgáltak. Így például Napóleon maga is kihangsúlyozta, hogy az 1812. évi oroszor-
szági hadjáratában a Visztulát átlépő 400 000 főnyi haderőnek fele szövetséges, másik felének har-
mada pedig a Francia Császársághoz csatolt területekről kiegészített egység volt. vö. Rázsó i. m. 461. 
o., Rothenberg i.m. 158-161. o. 
27

 Rázsó i. m. 460-461. o., Fremont-Barnes i. m. 256. o. 
28

 Horsetzky i. m. 247-248. o. 
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nyult, Franciaországot addigra háborúk mind emberanyagban, mind gazdaságilag kimerí-

tették.
29

  

2.2. NAGY-BRITANNIA 

A nagyhatalmak közül Nagy-Britannia volt az első, amely az agresszív francia külpolitikájá-

ra reagálva jelentősebb mozgósításba, illetve fegyveres erőinek átszervezéséhez kezdett. 

Ennek oka, hogy a franciák elsőként a brit partokhoz közel fekvő, fontos stratégiai jelentő-

séggel bíró németalföldi területeket kebelezték be, amely London számára egy esetleges 

francia partraszállási kísérlet veszélyét jelentette.
30

 Különösen nagy problémát jelentett, 

hogy az amerikai függetlenségi háború után végrehajtott haderőcsökkentés eredménye-

ként, alig több mint 30 000 katona állomásozott ekkor a szigeteken, míg a gyarmatokon 

nagyjából további 10 000 fő volt elhelyezve.
31

 A kialakult helyzetben ez a haderő még a 

honvédelmi feladatok ellátásra sem tűnt elégségesnek, ezért már 1793-ban egy nagyará-

nyú mozgósítás vette kezdetét. Ez eleinte még a korábbi módszereknek megfelelően a 

milícia mobilizációjával, az ezredekből kikülönített toborzóbrigádoknak országszerte történő 

kiküldésével, külföldi zsoldosok felfogadásával, valamint az alkalmi szerveződésű, speciális 

honvédelmi erők (Fencibles) felállításával vette kezdetét.
32

  

Az 1793-as mozgósítás egyetlen új elemét a milíciarendszer Írországra történő kiter-

jesztése jelentette, amelynek sorait azonban az angol milíciával ellentétben – bár eredeti-

leg ahhoz hasonlóan kívánták kiegészíteni – önkéntesek toborzásával töltötték fel. Ennek 

az ír milíciának a feladata volt, átvenni a korábban alakult irreguláris ír önkéntes csapatok 

(Irish Volunteers) helyét, melyek időközben nem kis részben a francia forradalom hatására, 

a helyi ír nemzeti mozgalom támogatásában is aktív szerepet játszottak, és részt vettek 

egy britellenes lázadásban is.
33

 Az egyszerre jelentkező belső és külső fenyegetettség 

hatására a parlament jóváhagyásával még számos helyi szerveződésű, nemzetőrség típu-

sú önkéntes csapat (Volunteers, Yeomanry) felállítására is sor került, így Nagy-Britannia is 

megtette az első lépést a „nép felfegyverzésének” irányába.
34

 Fontos előrelépést jelentett a 

                                                 
29

 vö. Ashby i. m. 1-3 o., 11-16. o., Horsetzky i. m. 247-248. o. 
30

 Linch, Kevin: Britain and Wellington’s Army. Recruitment, Society and Tradition, 1807-1815. 
Palgrave Macmillam. 2011. 24-25. o. 
31

 Vö. Fortescue, William J. W.: A History of the British Army. Vol. I-XIII. 1899–1930. 1906. Vol. IV. o., 
938. o. (továbbiakban a szerző nevével és a vonatkozó kötet megjelölésével hivatkozom rá), Linch i. 
m. 24. o.  
32

 Fortescue IV. 209-211. o., 888–889. o., Scobie, Mackay I. H.: An Old Highland Fencible Corps. The 
History of the Reay Fencible Highland Regiment of Foot, or Mackay’s Highlanders 1794-1802. With an 
Account of its Services in Ireland during the Rebellion of 1798. Edinburgh and London, 1914. 1–7. o. A 
milícia és az alkalmi szerveződésű honvédelmi erőkre vonatkozóan lásd a tanulmány első részét 
Molnár Gábor i. m. 124-125. o. 
33

 Conolly, S. J.: Divided Kingdom, Ireland 1630–1800. Oxford University Press. 2008. 457. o., 
Fortescue Vol. IV. 217. o. 
34

 Fortescue Vol. IV. 217-218. o. Az önkéntes erők két különböző elnevezése elsősorban abból adódik, 
hogy a Yeomanry csapatokban lovasok, míg a Volunteers csapatokban gyalogosok, illetve ritkább 
esetben – elsősorban a parti tüzérségnél szolgálatot teljesítő – tüzérek szolgáltak. Előbbiek jellemzően 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2016. IX. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

163 

hadkiegészítés tekintetében, hogy 1796-ban territoriális alapon működő toborzókerületeket 

és toborzóirodákat állítottak fel, amellyel nemcsak az ezredtulajdonosi toborzást helyezték 

központi felügyelet alá, de felszámolta a Kelet-indiai Társaság magántoborzó tevékenysé-

gét is, így utóbb az újoncokat már a hadsereg és a társaság is a hadsereg toborzóirodáin 

keresztül nyerte.
35

 A század reformfolyamatát végül a skót milícia felállítása zárta le, 

amelyre 1797-ben került sor, és amelynek eredményeként a legfontosabb honvédelmi erőt 

megtestesítő milíciarendszert így már a Brit-szigetek egészére kiterjesztették.
36

  

Az országot fenyegető veszély és az említett reformok hatására a brit fegyveres erők 

létszáma 1793 és 1795 között közel triplájára, mintegy 120 000 főre nőtt, amely szintet 

kisebb eltérésekkel ugyan, de egészen a század végéig tartották. A mozgósított, tehát 

tényleges szolgálatra rendelt milícia (Embodied Militia) létszáma ugyanebben a periódus-

ban 60-70 000, míg a honvédelmi erők nagyjából 20-25 000 főt számláltak.
37

 Ez a mintegy 

200-215 000 fő alkotta a fegyveres erők gerincét, amelyet még az 1796-ban felállított 

60 000 fős milíciatartalék (Supplementary Militia), és a nagyjából 100 000 főre becsülhető 

önkéntes csapatok egészítettek ki.
38

 Ez az akkori 13-14 milliós népességgel összevetve 

azt jelenti, hogy a századfordulóig bezárólag a tényleges szolgálatot teljesítők (hadsereg, 

milícia és a honvédség) a lakosság 1,4-1,6%-át tehették ki, amely arány szükség esetén az 

önkéntes csapatok és tartalék milícia mozgósításával közel a duplájára emelkedhetett 

volna. Az újoncok létszámát tekintve 1793 és 1800 közötti nagyjából 210 000 fő toborzott a 

hadsereg, vagyis évente átlagosan 26 000 főt, míg a milícia kiegészítése a 3 éves szolgá-

lati időt figyelembe véve 20-23 000, ennek tartaléka pedig további 20 000 főt igényelt, nem 

számítva az időközben bekövetkező veszteségeket.
39

 Az 1790-es évek eseményeinek 

fontos momentuma volt még, hogy az eredetileg csak helyben szolgáló mozgósított milícia 

mobil fegyveres erővé alakult át, és csapataikat a Brit-szigeteken belül már bárhová átcso-

portosíthatták, ami így az erők egyenletesebb erőelosztását is lehetővé tette.
40

  

A századfordulót követően újabb átszervezésekre került sor, amelyek közül az első je-

lentősebb lépést a honvédelmi erők (Fencibles) többségének 1802-ben történő felszámolá-

sa jelentette. Erre a lépésre annak reményében került sor, hogy a hadsereggel azonos 

módon kiegészített, és így ugyanabból az emberanyagból gazdálkodó, de önkéntes válla-

lás hiányában csak a Brit-szigeteken bevethető honvédelmi erők leszerelésével annak 

állománya majd a hadseregbe jelentkezik át.
41

 Ugyanebben az évben a milícia könnyebb 

                                                                                                                           
a tehetősebb vidéki birtokosok, míg utóbbiak a módosabb városi polgárok közül kerültek ki, és felsze-
relésüket is részben, vagy teljes egészében maguknak kellett biztosítaniuk. 
35

 Clode, Charles M.: The Military Forces of the Crown; Their Administration and Government. Vol. I-II. 
London, 1869. Vol. II. 22. o., (továbbiakban a szerző és a vonatkozó kötet megjelölésével), Linch i. m. 
85. o., 109. o. 
36

 Clode Vol. I. 44-45. o., Fortescue Vol. IV. 217. o. 
37

 vö. An Account of the Scottish Regiments with the Statistics of Each, from 1808 to March 1861. 
Edinburgh, 1862. 45-47. o., Fortescue Vol. IV. 886-890. o. 
38

 Clode Vol. I. 284. o., Fortescue Vol. IV. 523-524. o., 887-894. o., 938-940. o. 
39

 Fortescue Vol. IV. 938-940. o. 
40

 Clode i. m. 300-301. o. 
41

 Fortescue Vol. IV. 889-890. o., 
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pótlása és létszámnövelése érdekében a milicisták szolgálati idejét a korábbi 3-ról 5 évre 

módosították.
42

 A következő esztendőben egy 50 000 fős „Tartalék Hadsereg” (Army of 

Reserve) felállításáról is rendelkeztek. Ez a gyakorlatban az egyes ezredek számára kiala-

kított tartalék zászlóaljak és pótcsapatok összességét takarta. A tartalékosok szolgálati 

ideje 5 év volt, kiegészítésük pedig – Írországot leszámítva, ahol a tartalékosokat is tobo-

rozták – sorshúzással történt, de a tábori, azaz mobil csapatokhoz csak önkéntes jelentke-

zés útján kerültek át. Az előirányzott létszámból Anglia és Wales kvótája 34 000, Írországé 

10 000, Skóciáé pedig 6 000 fő volt. A Tartalék Hadsereg ilyen formában azonban csak 

néhány évig állott fenn, és a valós tartalék szerepét végül a mozgósított milícia vette át.
43

 

A milíciából történő kiegészítés módszerét tekintve ugyanúgy működött, mint a Tartalék 

Hadseregnél, vagyis a milicisták önkéntes jelentkezés útján kerültek át a tábori csapatok-

ba. Ilyen átjelentkezésre ugyan már korábban is volt példa, de csak 1805-től vált éves 

gyakorlattá.
44

 A milíciából történő kiegészítés sikerét mutatja, hogy annak 1805 utáni fo-

lyamatos alkalmazását követően 1814 decemberéig mintegy 110 000 fő jelentkezett át a 

tábori csapatokhoz.
45

  

 

Év 
Hadsereg által  

közvetlenül toborzott  

Tartalék Hadseregből  

átjelentkezett 

Milíciából  

átjelentkezett 
Összesen 

1803 11 253 7 214 - 18 467 

1804 9 430 6 451 - 15 881 

1805 11 677 8 288 13 580 33 545 

1806 11 875 5 834 2 968 20 677 

1807 19 114 - 
29 108 61 185 

1808 12 963 - 

1809 11 720 - 
23 885 44 700 

1810 9 095 - 

  

                                                 
42

 Clode Vol. I. 284–285. o., 287. o., Fortescue, John W.: The County Lieutenancies and the Army 
1803–1814. London, 1909. 21–23. o. (továbbiakban Fortescue 1909.) 
43

 Clode Vol. I. 291. o., Vol. II. 48–51. o., Fortescue Vol. V. 203–204. o., Fortescue 1909. 11. o., Linch 
i. m. 32–33. o. A Tartalék Hadsereg 50 000 fős előirányzott létszámából nagyjából 45 500 főt soroztak 
1803 júniusa és 1804 májusa között, ebből azonban mintegy 8 350 fő tényleges tartalékos szolgálatát 
különböző okokből kifolyólag nem kezdte meg. vö. Fortescue 1909. 295–298. o. 
44

 Fortescue Vol. IV. 640–642. o., Linch i. m. 32–33. o., 42. o. 
45

 Clode Vol. I. 304. o., Fortescue 1909. 292. o., Linch i. m. 57. o. Fontos szempont, hogy a Tartalék 
Hadsereggel ellentétben a mozgósított milíciából a hadsereg már kiképzett, több éve szolgálatot telje-
sítő katonákat nyert. Egy részük pedig, köszönhetően a milícia csapatoknak a Brit-szigeteken történő 
elvezényelhetőségüket szabályozó törvénynek (Milita Interchange Act), az írországi felkelés leverésé-
ben is részt vett, tehát nemcsak a tábori életmódhoz szokott hozzá legalább valamilyen szinten, de 
átesett a tűzkeresztségen is.  
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Év 
Hadsereg által  

közvetlenül toborzott  

Tartalék Hadseregből  

átjelentkezett 

Milíciából  

átjelentkezett 
Összesen 

1811 11 472 - 11 453 22 925 

1812 14432 - 9 927 24 359 

1813 11 285 - 8 834 20 119 

összesen 134 316 fő 27 787 fő 99 755 fő 261 858 fő 

3. sz. táblázat: A brit hadsereg által nyert katonák száma 1803-1813 novemberéig
46

 

 

Az átjelentkezők számát a határozott idejű és a területileg korlátozott szolgálatvállalás 

opciójával, a reguláris egység szabad megválasztásának jogával, valamint különféle anya-

gi juttatásokkal igyekeztek serkenteni, igaz, ezek egy részét már a hadsereg által közvetle-

nül toborzott újoncok számára is biztosították. A legfontosabb ezek közül természetesen a 

határozott idejű szolgálatvállalás volt, amelyet a gyalogságnál 7, a lovasságnál 10, a tüzér-

ségnél pedig 12 évben határoztak meg.
47

  

Az 1805 után már egyre inkább a tartalék szerepét betöltő milícia honvédelmi funkcióit 

részben az önkéntes csapatok vették át, amelyek így egy másodvonalbeli erővé léptek elő, 

és ennek megfelelően szintén jelentős reformokon estek át. Finanszírozásukat az állam 

magára vállalta, de bizonyos időközönkénti gyakorlatoztatásukat írták elő, tagjai viszont 

mentesültek a milícia és a tartalék kiegészítésére rendelt sorozás alól. Létszámuk ekkor 

már igen magas volt, 1802-04 között a 400 000 főt is meghaladta, és csak 1808 után, egy 

200 000 fős, úgynevezett „helyi milícia” (Local Militia) felállítását követően csökkent csak, 

amely az önkéntesek egy jelentős részét gyakorlatilag magába olvasztotta. A helyi milícia 

állományát toborzással és sorhúzással töltötték fel, de az önkéntes csapatokhoz hasonlóan 

csak időszakos gyakorlatozásra voltak behívhatóak. Szolgálati idejük 4 év volt, amit azon-

ban csak a kiegészítési körzetben kellett kitölteniük.
48

 1803-ban törvényeket hoztak a nép-

felkelésről is, melyek alapján valamennyi 17 és 55 év közötti férfit fegyveres szolgálatra 

lehetett volna kötelezni, az ezt szabályozó törvények gyakorlati végrehajtására azonban 

nem kellett sort keríteni.
49

  

 

 

 

 

                                                 
46

 Fortescue 1909. 292. o., 295-298. o. Az adatokat annyiban módosítottam, hogy a Tartalék Hadse-
regből átjelentkezők számánál a forrásban közölt törvény alapján (Permanent Additional Force Act) 
átjelentkezők számát kibővítettem azokkal, akik egy korábbi, a Tartalékos Hadsereget (Additional 
Force Act, vagy Army of the Reserve Act) felállító jogszabály értelmében jelentkeztek át ebben az 
időszakban a tábori csapatokhoz. 
47

 Fortescue 1909. 164-165. o. 
48

 Clode Vol. I. 326-332. o., Fortescue 1909. 59. o., 122. o., 134-135. o., 140. o., 197-198. o., 209-211. 
o., 228. o., 294. o. 
49

 Clode Vol. I. 323-326. o., Fortescue 1909. 30-32. o.  
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Időszak Hadsereg Milícia Önkéntes erők Helyi milícia 

1804-1805 146-154 000 93-97 000 450-460 000 - 

1806-1807 173-179 000 80-85 000 335-350 000 - 

1808-1809 210-217 000 73-90 000 200-336 000 

1810-1811 213-220 000 80-92 000 ? 
193-200 000 

1812-1813 220-227 000 75-84 000 69 000 

 

4. sz. táblázat: A brit haderő létszámalakulása 1804 és 1813 között
50

 

 

A francia háborúk idején átalakított hadkiegészítési rendszernek köszönhetően a korábbi 

időszakokhoz képest a brit haderő rendkívüli létszámokat tudott produkálni. A hadsereg és 

a mozgósított milícia együttes létszáma az 1808 és 1813 közötti időszakban előírásszerű-

en már 300 000 fő körüli volt. Ez az akkori 15-16 milliós népességgel számolva azt jelenti, 

hogy a lakosságnak nagyjából a 2%-a teljesített fegyveres szolgálatot ezekben a csapa-

tokban. A szigetországot ért támadás esetén még legalább ekkora erők voltak mozgósítha-

tók az önkéntes, valamint a helyi milícia csapatokkal, így ez az arány akár a duplájára is 

növelhető volt. Bár utóbbiak igazi harcértékkel nem rendelkeztek, de tekintettel a szigetor-

szág viszonyaira, ezek a haditengerészettel kiegészülve, a hadsereget jelentős mértékben 

tudták tehermentesíteni, és így további erők felszabadítását tették lehetővé még anélkül is, 

hogy valós katonai szerepet játszottak volna a háborúkban. A haditengerészetnél ebben az 

időszakban nagyjából 100-130 000 fő teljesített szolgálatot (ebből 20-30 000 fő tengerész-

gyalogos), de brit haderő részét képezték még a gyarmatokon állomásozó helyi védelmi 

erők és a brit zsoldba vett külföldi csapatok is, melyek még további 30-50 000 főt jelentet-

tek. A teljes brit haderő létszáma tehát a jelzett adatoknál jóval magasabb volt.
51

 

2.3. POROSZORSZÁG 

A porosz hadkiegészítési rendszer egészen az 1806/07-es katonai összeomlásig bezáró-

lag a korábbi mintáknak megfelelően, a kantonrendszer keretei között működött. A Nagy 

                                                 
50

 vö. Burnham, Robert-McGuigan, Ron: The British Army against Napoleon: Facts, Lists, and Trivia 
1805-1815. Frontline Books. 2010. 1–3. o., Fortescue 1909. 120. o., 157. o., 217. o., 226. o., 269. o., 
281. o., 293-294. o. A forrásban közölt adatok nem tartalmazzák a tisztek és altisztek létszámát, eze-
ket az akkori arányokkal számolva (10-12% az állományon belül) és kerekítve, a táblázatban hozzáad-
tam a létszámokhoz. A számításból ugyanakkor kihagytam a gyarmatokról kiegészített erők létszámát 
valamint a brit zsoldban álló külföldi csapatokat. Ezek létszáma akkoriban nagyjából 17 000 főről 
54 000-re nőtt.  
51

 Egy 1809-es számítás szerint a brit összhaderő 700 000 fő feletti volt, illetve kiegészülve a Kelet-
indiai Társaság magánhadseregével 950 000 fő számítható. A táblázatban ezek az erők azért nem 
kerültek feltüntetésre mivel azokat zömében nem a Brit-szigetekről származó lakosságból egészítették 
ki. Így a haditengerészet állományának közel fele külföldi volt, míg a Kelet-indiai Társaság hadsereg-
ében mindössze néhány ezer európai szolgált. vö. Fortescue 1909. 293. o., 306. o. 
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Frigyes kori tendenciáknak megfelelően folytatódott a hadkötelesek körének a leszűkítése 

is, így az 1792-es új kantonrendelet csak tovább bővítette a katonai szolgálat alól mentesí-

tő körülmények körét. Ennek következtében a Nagy Frigyes halálakor 5,5 millió lakosú 

ország Lengyelország felosztásával, valamint egyéb nyugati területek megszerzésével 

hiába közelítette már meg a 10 milliós népességet, ez sem a hadsereg, sem pedig a had-

kötelesek körének jelentősebb növelésével nem járt együtt. A hadra foghatók száma a 19. 

század elején mintegy 2,2-2,5 milliót számlált, ebből azonban legfeljebb csak a fele volt 

ténylegesen behívható, a maradék ugyanis foglalkozási, vagyoni, illetve egyéb területi 

mentességek alapján kívül esett a kantonrendszeren. Ebből az emberanyagból tartották 

fenn a közel 250 000 fős hadsereget, amely így a teljes lakosság 2,5-2,7%-át, továbbá a 

hadkötelesek 10-11%-át tehette ki, de a külföldiek miatt a valóságban ezek az arányszám-

ok csak ennek legfeljebb a felét tették ki.
52

  

Az új kantonrendeletben került sor a határozott szolgálati idő bevezetésére is, ami 

azonban az akkor meghatározott 20 éves szolgálati idővel még mindig nem jelentett külö-

nösebb előrelépést a korábbi élethosszig tartó szolgálathoz képest.
53

 A 20 éves szolgálati 

idővel számolva mindenestre nagyjából felmérhetővé vált az éves újoncigény, amit a fenti 

létszám tükrében évi 12 500 főre becsülhető, de továbbra is fenntartva, hogy ennek nagy-

jából csak a felét kellett az ország területéről biztosítani. Az 1806-os katonai vereséget 

követően a népességszám a területi veszteségek miatt 5 millióra csökkent, a hadsereg 

létszámát pedig 42 000 főre korlátozták.
54

  

Ilyen körülmények között egyelőre még csak olyan reformokra kerülhetett sor, amelyek 

belpolitikai szempontból ugyan jelentősnek minősültek, kifejezetten hadügyi szempontból 

vizsgálva azonban csak hosszútávon jelentkeztek annak eredményei. Elsőként a tisztikar 

reformjára került sor, amelyet így megnyitottak a közrendűek előtt is, illetve beszüntették a 

külföldiek toborzását és a testi fenyítés gyakorlatát is. Ezt még számos, ezekkel párhuza-

mosan és szorosan összefüggő polgárjogi reform kísért, amelynek eredményeként lefektet-

ték a törvény előtti egyenlőség elvét is.
55

 Ez utóbbi a békepontok létszámkorlátozása miatt 

még nem párosult az általános had- és honvédelmi kötelezettségek deklarációjával, így a 

kantonrendszerből fennmaradt mentességeket sem számolták még fel hivatalosan, ugya-

nakkor maguk a kantonok, mint katonai igazgatási szervek már egyre kevésbé funkcionál-

                                                 
52

 Vö. Dolman, Everett Carl: The Warrior State. How Military Organization Structures Politics. Palgrave 
Macmillan. 2004. 127-128. o., Walter, Dierk: Meeting the French Challange. Conscription in Prussia, 
1807-1815. In: Stoker – Schneid – Blanton – Stoker, Donald – Schneid, Frederick C. – Blanton, Harold 
D. (ed.): Conscription in the Napoleonic Era. A revolution in military affairs? Routledge. 2009. 27. o. 
53

 Hippler i. m. 124. o. 
54

 Jany, Curt: Geschichte der Königlich Preußische Armee. 4. Band. 1807 bis 1914. Berlin, 1933. 20. 
o., Walter i. m. 30–31. o. A létszámkorlátozás fegyvernemenként előírásszerűen a következőképp 
oszlott meg; gyalogság 22 000, lovasság 6 000, tüzérség és műszaki csapatok 6 000 fő.    
55

 Bernt Engelmann: Poroszország. A lehetőségek hazája. Gondolat. Budapest, 1986. 177-181. o., 
186-187. o., Telp, Claus: The Evolution of Operational Art. 1740-1813. From Frederick the Great to 
Napoleon. Frank Cass. London and New York 2005. 87-88. o., Walter i. m. 29-30. o. 
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tak, és így a hadkiegészítés fokozatosan a tartományi szintű igazgatás keretei között mű-

ködött.
56

  

A békepontok ugyan a tartalékos rendszert is tiltották, ezt a korlátozást azonban egy 

kiskapuval sikerült kijátszani. Ez volt az úgynevezett „póttartalékos-rendszer” 

(Krümpersystem) aminek lényege abban állt, hogy a veteránokat leszerelték, majd egy 

rövid kiképzést követően a helyükre besorozott újoncokat is, akiket aztán megint csak 

újoncokkal pótoltak, és így tovább. A leszerelt katonákat lakóhelyükön a hadsereg tisztjei 

időszakos gyakorlatozásra hívták össze, így azok kiképzése, ha csökkentett intenzitással 

is, de folytatódott. Ezzel a rendszerrel Poroszország pedig úgy tudott évről-évre egyre több 

embert kiképezni, és tulajdonképpen tartalékban tartani, hogy a hadsereg tényleges lét-

száma nem nőtt, és így nem sértették meg a békepontokat sem.
57

 Optimistább becslések 

szerint ez a rendszer 1813-ig közel 120-150 000 embert érintett, de ha a jelzett létszám 

teljesült is, úgy tűnik, hogy ebből valójában csak egy 30-35 000 fő lehetett azoknak a szá-

ma, akik egy gyorsan mozgósítható tartalékot képeztek.
58

  

 

Tilsiti béke (1807) és a párizsi konvenció (1808) értelmében a porosz haderő 42 000 főre korlátozva 

Év 
aktív  

szolgálaton 
helyőrségben 

szabadságolt / tartalékban / 

pótcsapatoknál 
invalidus összesen 

1810 

aug. 
33 900 1 300 

10 800 fő + kb. 30 000  

póttartalékos 
3 300 fő 79 300 fő  

1811 

okt. 
45 300 4 600 

15 500 fő + 30-35 000  

póttartalékos 
4 100 fő 104 500 fő 

5. sz. táblázat: A porosz haderő becsült létszáma 1810 augusztusa és 1811 októbere között
59

 

 

A valós tartalékos rendszer, az állampolgárokból álló nemzeti hadsereg, valamint a népfel-

kelés intézményének kérdése szintén napirendek voltak, ezeket azonban csak a felszaba-

dító háború kitörését követően lehetett a gyakorlatba ültetni. Erre kezdetben még csak 

regionális szinten, a keleti tartományokban került sor, a franciák számára az oroszországi 

hadjáratába küldött porosz segédhadtest parancsnokának, von Yorcknak a vezetésével. 

Yorck a hadjáratból szerencsés módon, minimális veszteségekkel hazatérve, a porosz 

                                                 
56

 Walter i. m. 33. o. 
57

 Jany i. m. 40–41. o., Telp i. m. 94. o., Walter i.m. 31. o. 
58

 vö. Engelmann i. m. 193. o., Jany i. m. 41. o., Lange, Eduard: Geschichte der preußischen 
Landwehr seit Entstehung derselben bis zum Jahre 1856. Berlin, 1857. 72–73. o., Talbot, Gerald F.: 
Analysis of the Organization of the Prussian Army. Berlin, 1871. 10–11. o., Telp i. m. 94. o. Walter i.m. 
31. o. 
59

 Vö. Jany i. m. 40–41. o., 58. o. A táblázatban a hivatkozott forrásban közölt adatokat kiegészítettem 
az ugyanott, szövegben a póttartalékosok létszámára vonatkozó becsült adatokkal, továbbá a forrás-
ban „létszámfelettiként” (Überzählige) feltüntetett állományt a tartalékosok közé számítottam be. A 
rendszer lényegéből ugyanis logikusan következik, hogy a létszámtöbblet magából a póttartalékos-
rendszerből, illetve a kantonrendszerből fennmaradt szabadságolás intézményéből következett. 
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királytól gyakorlatilag függetlenül kötött külön szövetséget az orosz cárral, és mint a keleti 

tartományok katonai kormányzója maga foganatosította azokat az elképzeléseket, melye-

ken korábban a katonai értelmiség vezető körei, a jól ismert Scharnhorst, Gnesenau stb. 

dolgoztak ki. Így például a keleti tartományokban felállításra került a „honvédség” 

(Landwehr), illetve kilátásba helyezték a népfelkelés elrendelését is.
60

 Az eredeti elképze-

lés szerint a honvédség önkéntesekből alakult volna, de miután az előirányzott létszámokat 

– 20 000 fős honvédség és egy 10 000 fős tartalék – a háborúra való tekintettel gyorsan 

teljesíteni kellett, a kiegészítésnél hamarosan a sorshúzással történő sorozást vezették be. 

A 17 és 45 év közötti férfi korosztályokat a tanárok és a papok kivételével gyakorlatilag 

mind hadkötelessé nyilvánították, de 60 éves koráig a többi polgár is köteles volt eleget 

tenni tágabb értelemben vett honvédelmi kötelezettségeinek.
61

  

Az ország hivatalos kormánya és az uralkodó csak két hónappal később nyilvánította ki, 

hogy csatlakozik a franciaellenes szövetséghez. Ennek következtében a keleti tartomá-

nyokhoz hasonló reformokra kerülhetett sor most már az egész ország területén. Az ural-

kodó első, 1813. február 3-ai felhívása még csak a kantonrendszerben a katonai szolgálat 

alól mentességet élvező olyan módosabb polgárok felkelését irányozta elő, akik képesek 

voltak magukat felfegyverezni, és akikből úgynevezett „önkéntes vadászkülönítményeket” 

(Jägerdetaschements) állítottak fel. Ezek a hadseregtől teljesen független szervezeti kere-

tekkel rendelkeztek, így például tisztjeiket is maguk választhatták meg.
62

 A következő két 

hétben azonban már sor került a kantonrendszerből fennmaradt valamennyi menetesség 

felszámolására is, és ezzel gyakorlatilag lefektették az általános had- és honvédelmi köte-

lezettségek elvét is. A sorcsapatokat a 17 és 24, a most már országos szinten felállított 

honvédséget pedig ugyanezen, de tényleges szolgálatra be nem hívottakból, valamint a 25 

és 40 év közötti korosztályból egészítették ki, míg a népfelkelő alakulatoknál a felső korha-

tár 60 év volt. A honvédség felszerelését ekkor még a helyi polgári hatóságok és a közpon-

ti szervek közösen finanszírozták, míg a népfelkelőket teljesen helyi szinten. Utóbbiak 

irányítását is javarészt a helyi értelmiségek feladatává tették. A népfelkelés (Landsturm) 

azonban csak néhány hónapig állt fenn, és elvben 192 000 főt érintett, de a francia példá-

hoz hasonlóan a fegyverforgatásra nem kötelezhető, illetve képtelen polgárokra (nők, gye-

rekek stb.) is kiterjedt, akiknek képességükhöz mérten kellett ellenállást tanúsítaniuk a 

megszállókkal szemben. Ez az együttműködés megtagadásától az infrastruktúra lerombo-

lásáig terjedően bármit felölelhetett.
63
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 Engelmann i. m. 188-191. o., Walter i. m. 33-34. o. 
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 Jany i. m. 72-73. o., Walter i. m. 33-34. o. 
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 Engelmann i. m. 194. o., Jany i. m. 77-79. o., Telp i. m. 93-94. o., Walter i. m. 34-35. o. 
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  Engelmann i. m. 202. o., Lange i. m. 110-111. o., Telp i. m. 94-96. o., Walter i. m. 37-38. o. 
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dátum 

tábori csapatoknál 
helyőrség-

ben 

tartalékban/ 

pótcsapatoknál 
honvédség összesen 

sorcsapatok 
önkéntes 

csapatok 

1813 

márc. 
61 800 fő 5 000 fő 28 000 fő 37 000 fő - 131 800 fő 

1813 

aug. 
95 500 fő 14 200 fő 41 800 fő 120 000 fő 271 500 fő 

1815 

aug. 
129 800 fő 64 300 fő 187 500 fő 381 600 fő 

 

6. sz. táblázat: Mozgósított erők létszámalakulása 1813 márciusa és 1815 augusztusa között
64

 

 

Az 1813-as mozgósítás eredményeként a porosz haderő létszáma a szabadságolt katonák 

és a póttartalékosok behívásával, valamint a honvéd- és önkéntes csapatok felállításával 

rohamosan emelkedett. Ez év nyarára a korábban előírt 42 000 főhöz képest már hozzáve-

tőlegesen 250-280 000 főt számlált, amely már csak azért is látványos növekedés, mert ezt 

zömében még mindig a tilsiti béke utáni 5 milliós népességű területről sikerült megoldani, 

vagyis papíron a lakosság 5-6%-a volt fegyverben.
65

 A napóleoni háborúk végéig, 1815-ig 

a létszám még tovább nőtt, és papíron már a 400 000 főt is megközelítette, ugyanakkor ez 

a népességgel összevetve ekkor nem feltétlenül jelentett olyan kiugró növekedést, miután 

számos új egységet már a poroszoktól korábban elhódított, illetve most porosz katonai 

igazgatás alá helyezett területek lakosságából állítottak fel.
66

 

2.4. AUSZTRIA 

Az 1789 és 1815 között zajló francia háborúk időszakában a kontinentális nagyhatalmak 

közül Ausztria számított Franciaország fő ellenségének, amely egyetlen egy alkalomtól 

eltekintve valamennyi franciaellenes szövetségnek tagja volt. A császári-királyi hadsereg 

aktív részvétele ezekben a háborúkban természetesen a humánerőforrás nagyarányú 

igénybevételét követelte meg, ami ilyen módon a hadkiegészítés terén is éreztette hatását. 

Különösen igaz ez, ha számításba vesszük, hogy a francia háborúk 1809-ig tartó idősza-

kában a népszaporulat és az átmeneti annexiók a területi, illetve a háborús emberveszte-

séget csak részben tudták pótolni, azt követően pedig már mégannyira sem. Az ekkor 

kötettett schönbrunni békével a birodalom ugyanis mintegy 3,5 millió alattvalójáról volt 

kénytelen lemondani.
67

  

                                                 
64

 Jany i. m. 82. o., 94. o., 114. o. 
65

 Jany i. m. 94. o., Walter i. m. 38. o., Talbot i. m. 12. o. 
66

 vö. Jany i. m. 104-115. o. 
67

 vö. Der Feldzug des Jahres 1809. in Süddeutschland. Wien, 1864. 71-72. o. (továbbiakban Der 
Feldzug des Jahres 1809.), Gömöry Gusztáv: Ausztria hadereje az 1792-től 1866-ig folytatott hábo-
rúkban. In: Hadtörténelmi Közlemények. 1893. (394-425. o.) 309-404. o.  
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Fontos szempont, hogy 1806-ra a birodalom a magyar korona országait és néhány ki-

sebb régiót leszámítva, gyakorlatilag elvesztette valamennyi olyan területét, melyeken a 

hadkiegészítés önkéntes alapon működött. Ennek következtében az innen kiegészített, és 

még nem feloszlatott ezredek fenntartásának terhét is az összeírás alá vont területekre 

kellett helyezni. Az összeíró rendszeren belül korábban kialakított 37 ezredkörzet számát 

ezért 46-ra emelték. Az átszervezés elsősorban a lengyel területeket érintette, ahol koráb-

ban csak 37 segédkörzet volt, ekkorra azonban már 12 gyalogezred kiegészítését terhelték 

az itteni népességre, de még ugyanennyi új segédkörzetet is kialakítottak itt.
68

 Az 1780-as 

évek végén 24,5 millió körüli birodalomból az összeíró rendszer alá vont tartományok né-

pessége 11,5 milliót, míg az innen közvetlenül kiegészített gyalog- és közvetett módon 

kiegészített lovasezredek állománya együttesen 144 000 főt számlált, az összeírt területek 

lakosságának 1,2%-át. Ettől alig eltérő népesedési mutatókkal 1806-ra az ezredek állomá-

nya viszont már 178 000-re nőtt, ami 0,3%-os növekedést jelent.
69

 Ez egy kisebb népes-

ségnövekedést számolva még nem jelentene olyan látványos változást, figyelembe kell 

azonban vennünk, hogy ugyanebben az évben a Német-római Császárság felbomlásával 

együtt felszámolásra került a császárság területén fenntartott 39 toborzóiroda is, amely 

korábban az összeírással kiegészített ezredek állományának nagyjából harmadát biztosí-

totta korábban.
70

  

A francia háborúk támasztotta emberigény természetesen nemcsak az összeírt lakos-

ság, hanem a magyar korona országairól kiegészített ezredek esetében is kimutatható. Az 

ezekben szolgálók létszáma ugyanebben az időszakban, 1787 és 1806 között 47 500-ról 

70 500 főre nőtt, ami a nagyjából 9 milliós lakossággal összevetve 0,2%-os emelkedést 

jelent.
71

 A jelzett időszakban egyébként a magyar országgyűlés 3 alkalommal is magára 

vállalta az újoncállítást; 1791-ben 6 000, 1796-ban 50 000, 1802-ben pedig 64 000 újoncot 

ajánlottak meg. Utóbbi országgyűlés érdekessége, hogy hosszú idő után először a magyar 

ezredek létszámontartását is vállalták, igaz, csak 3 évre, ugyanakkor még kilátásba helyez-

ték azt is, hogy egy újabb háború kitörése esetén további 12 000 újoncot állítanak ki.
72

 A 

birodalomra nehezedő terhek nagyságát mutatja az is, hogy az egyébként saját hadkiegé-

szítési rendszerrel rendelkező határőrezredek veszteségeit 1797-ben már csak a magyar 

országgyűlés által megajánlott újoncok egy részének átengedésével lehetett pótolni.
73

  

Az 1806-ig terjedő időszakban az elsősorban kényszerhelyzetben megszülető, az ez-

redkörzetek átszervezésével járó reformok melletti legfontosabb újítást a határozott szolgá-

                                                 
68

 Nagy-L István: A császári-királyi hadsereg 1765-1815. Szervezettörténeti és létszámviszonyok. 
Pápa, 2013. 59. o., 62-63. o., 72-73. o. Az ezredkörzetekre és az előzményekre vonaltokozóan lásd 
még a tanulmány első részét Molnár Gábor i. m. 132. o. 
69

 vö. Nagy-L. 55. o., 72-73. o., 182. o., 195-197. o. 
70

 Criste i. m. 71. o., Müller, Franz: Die kaiserlich-königliche Armee seit Errichtung der stehenden 
Heere bis auf die neueste Zeit. I. Band. Prag, 1845. 347. o. 
71

 Vö. Nagy-L. 53-57. o., 66. o., 183. o., 186. o., 193-193. o., 197. o. 
72

 Erről részletesen értekezik Poór János: Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12. Univesitas 
Kiadó. Budapest, 2003. 142-162. o.  
73

 vö. Berkó István: Horvát határőrcsapatok felfrissítése magyar ujoncokkal (1797). In: Hadtörténelmi 
Közlemények. 1942. 201-214. o. 
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lati idő 1802-ben történő bevezetése jelentette, amelyet a gyalogságnál 10, a lovasságnál 

12, a tüzérségnél és a műszaki csapatoknál pedig 14 évben állapítottak meg. Ez a rendelet 

azonban csak az örökös tartománybeli, vagyis az összeírással kiegészített ezredekre vo-

natkozott, a magyar ezredeknél a szolgálati idő továbbra is határozatlan idejű maradt.
74

 Az 

érintett ezredeknél ugyanakkor így nagyjából felmérhető azok létszámigénye, melyet ekko-

riban 17-18 000 főre becsülhetünk.
75

 

Az 1806 utáni időszak újításai már leginkább a hadsereg mobilizációs képességének 

növelésével összefüggésben születtek meg. Ennek szellemében 1808-ban az összeíró 

rendszer alá vont területeken tartalék zászlóaljakat felállítását rendelték el, melyeket az 

érintett ezredek ezredkörzetekben lakó 17 és 40 év közötti hadköteles, de tényleges szol-

gálatot nem teljesítő férfiakból egészítettek ki. Az ezredek többsége előírásszerűen két, 

600 és 700 fő közötti tartalék zászlóaljjal bővült, és ezekben képezték ki az újoncokat.
76

  

A tartalékos rendszer megszervezése mellett ekkor már hosszú ideje folytak viták a kü-

lönböző milícia és népfelkelő intézmények szerepéről is. A kérdés megvitatása különösen 

a tiroli események kapcsán vált aktuálissá, amely tartomány lojalista lakosai ősi népfelkelő 

intézményükre támaszkodva jelentős ellenállást fejtettek ki a megszálló bajor-francia csa-

patok ellen.
77

 A népfelkelés kapcsán az elsődleges problémát a birodalom soknemzetiségű 

összetétele jelentette, amely komoly akadályát jelentette annak, hogy az ekkoriban meg-

született nacionalizmusban rejlő mobilizációs lehetőségeket, olyan módon használják ki, 

mint azt számos más ország tehette. E tekintetben előrelépni csak a dinasztia iránti hűség, 

és a katonai szolgálat népszerűsítésével lehetett, amit különböző jutalmakkal, kitünteté-

sekkel igyekeztek megvalósítani, de részben ezzel függött össze a határozott idejű szolgá-

lati idő bevezetése, és a fegyelmi szabályzatok lazítása is.
78

 A kiképzetlen és fegyelmezet-

len tömegek mozgósításán alapuló népfelkelő intézményekhez azonban még a fenti refor-

mokban kulcsszerepet játszó, kitűnő szervező és a bécsi udvarban kifejezetten haladó 

szellemiségűnek számító Károly főherceg is vegyes érzelmekkel viszonyult.  

E tekintetben végül csak egy köztes megoldás született, és a tartalék zászlóaljak meg-

szervezésének évében elrendelték a „honvédség” (Landwehr) felállítását is. A honvéd-

csapatok a reguláris erőktől eltérően nem az ezredkörzetek, hanem a polgári igazgatás 

                                                 
74

 Criste i. m. 70. o., Horsetzky i. m. 7. o., Müller i. m. 346. o., Wrede, Alphons Freiherr von: 
Geschichte der k. und k. Wehrmacht. I. Band. Wien, 1898. 103. o.  
75

 A hadsereg akkori létszáma előírásszerűen nagyjából 283 000 fő volt, melyből az összeírás alá vont, 
tehát a határozott idejű szolgálati időre vonatkozó rendelet által érintett ezredek mintegy 186 800 főt 
tett ki. Mindez fegyver- és csapatnemi megoszlásban, kerekített számokkal, a jelzett szolgálati idő 
figyelembevételével, 140 600 gyalogos után évi 14 000, 37 770 lovas után 3150 és 8400 tüzér és 
műszakis után 600 újoncot jelentett. Ezek a számok természetesen csak jelzésértékűek, hiszen a 
jelzett csapatoknál önkéntesekkel és továbbszolgálókkal is számolnunk kell, míg a rendelet hatálya alá 
nem vont csapatoknál további létszámigénnyel. Az 1801-1802 közötti időszak létszámadataira vonat-
kozóan vö. Nagy-L. i. m. 62–63. o., 66. o., 188-192. o., 223-30. o. 
76

 Criste i. m. 70-71. o., Müller i. m. 347-348. o., Wrede i. m. 104-105. o. 
77

 Boerke, Arthur Mark: Conscription in the Habsburg Empire to 1815. In: Stoker – Schneid – Blanton – 
Stoker, Donald – Schneid, Frederick C. – Blanton, Harold D. (ed.): Conscription in the Napoleonic Era. 
A revolution in military affairs? Routledge. 2009. (66-83. o.) 74-75. o. 
78

 Boerke i. m. 77-78. o., Rothenberg i. m. 170-171. o. 
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középső szintjén (Kreis) szerveződtek. Állományát, a nemesek, a módos polgárok, továbbá 

egyéb specifikus kivételektől eltekintve, akik mentességet élveztek a szolgálati kötelezett-

ség alól, azon 17 és 45 év közötti férfiakból töltötték fel, akik sem a tartalékban, sem pedig 

a sorezredeknél nem szolgáltak, illetve szolgálati idejüket már kitöltötték. A honvédséget 

keretrendszerben tartották fenn, így az állomány csak szükség esetén teljesített tényleges 

szolgálatot, így kiképzésük és gyakorlatoztatásuk vasárnaponként és ünnepnapokon folyt. 

A honvédség kiegészítése azonban csak a Lajtán túlról történt. Lengyel területeken a he-

lyiek franciabarát magatartása miatt a hadvezetés sem szorgalmazta a lakosság ilyen 

szintű bevonását a háborúkba, míg a magyar korona országaiban a helyi rendek ellenezték 

azt, és helyette a nemesi felkelés (insurrectio) intézményének megtartásához ragaszkod-

tak, melyet a francia háborúk időszakában több alkalommal (1797, 1800, 1805, 1809) is 

elrendeltek.
79

 A Katonai Határőrvidéken ugyanakkor a honvédség helyett, ahhoz hasonló 

területvédelmi erőket, úgynevezett kordon-csapatokat állítottak fel.
80

  

 

tábori csapatokhoz tartalékos és területvédelmi erők 

sorcsapatok 212 800 fő pótcsapatoknál 73 200 fő 

sorcsapatok kiegészítésére rendelve 22 000 fő tartalék 65 100 fő 

határőr csapatok 38 500 fő kordon-csapatok 20 400 fő 

vadász csapatok 10 200 fő honvédség 152 200 fő 

összesen 283 500 fő összesen 310 900 fő 

7. sz. táblázat: Osztrák mozgósítási terv 1809-ben
81

 

 

Bár a tartalék és a honvédség 1808-as felállítása mennyiségi szempontból igen komoly 

tényezőnek bizonyult, minőségi szempontból azonban már sokkal több kívánnivalót hagyott 

maga után, miután a másodvonalbeli csapatok kiképzésére a birodalom újbóli hadba lépé-

se miatt alig maradt idő. A mozgósítási potenciált mindenesetre jelzi, hogy az 1809-es 

hadjárati év elején a közel 240 000 fős hadsereg mögött egy nagyjából 188 500 fős tartalék 

állt rendelkezésre, melynek túlnyomó részét, mintegy 150 000 főt a honvédség tette ki. 

Ugyanebben az évben került sor az utolsó magyar nemesi felkelés meghirdetésére is, 

amely még további 40 000 főt jelentett.
82

 Az 1809. évi mozgósítás eredményeként Ausztria 

hadereje a folyó háború idején volt, hogy a 450 000 főt is elérhette, melybe beleértendők a 

különböző szabadcsapatok és azok az önkéntes honvéd zászlóaljak is, melyeket a tábori 

                                                 
79

 Boerke i. m. 79. o., Criste i. m. 82-86. o., Horsetzky i. m. 12-13. o., Müller i. m. 68-71. o., Rothenberg 
i. m. 172. o. 
80

 Criste i. m. 82. o., Nagy-L. i. m. 104. o. 
81

 Criste i. m. 174. o. A tábori csapatoknál t a határőr-csapatokat a határőrség sajátos szervezete és 
kiegészítése miatt is célszerű volt külön feltüntetni. Ugyanezt a vadászcsapatok tekintetében pedig az 
tette indokolttá, hogy a császári-királyi hadsereg ekkoriban még nem rendelkezett reguláris könnyű-
gyalogsággal, és ezt a csapatnemet jellemzően önkéntes- és szabadcsapatokból, egy-egy háború 
idejére állították fel. Az 1809-es háború idején a honvédség állományából is szerveztek több önkéntes 
könnyűgyalogos egysége. vö. Criste i. m. 86-87. o., Nagy-L. i. m. 129-147. o. 
82

 Criste i. m. 86–88. o., Feldzug des Jahres 1809. o. 229. o., Nagy-L. i. m. 358-359. o.  
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egységekhez csatlakoztak. A birodalom népessége ekkoriban 23-24,2 millió volt, tehát a 

lakosságnak közel 2%-a volt fegyverben, de a háború alatt a hátországban még számos 

helyi szerveződésű szabadcsapat, illetve további tartalékos és honvédelmi erők szervezé-

se volt folyamatban, így ez az arány némiképp még magasabb is lehetett.
83

 

A nagy erőfeszítések ellenére az 1809-es háború is vereséggel zárult Ausztria számá-

ra, és az ország 1813-ig Napóleon szövetségébe kényszerült. Haderejét 150 000 főre 

korlátozták, így a katonák jelentős részét leszerelték, a tartalékot és a honvédséget pedig 

feloszlatták.
84

 A leszerelést a régi módszernek megfelelően, szabadságolással oldották 

meg, így a létszámkorlátozás ellenére, eltekintve a veszteségektől, a kiképzett katonák 

jelentős részét gyakorlatilag „tartalékállományba” lehetett helyezni. Az 1813-as mozgósí-

tást követően a hadsereg létszámát ezért viszonylag gyorsan tudták emelni, amely a hábo-

rú végére már félmillió felettire, közel 580 000 főre emelkedett. Igaz, ebbe a létszámba 

beleértendő az újból mozgósított honvédség is, melyet ekkor már a reguláris ezredek szer-

vezetei keretei között vetettek be, és az örökös tartománybeli gyalogezredek többségét két 

(egy tábori és egy helyőrségi) honvéd-zászlóaljjal erősítették meg.
85

  

2.5. OROSZORSZÁG 

Oroszországot a francia háborúk 1805-ig bezárólag csak közvetett módon érintették és 

eltekintve a szövetségi rendszereken belül tett kisebb hadmozdulataiktól, valamint 

Szuvorov svájci hadjáratától, a birodalom jobbára kívül maradt a csatározásokon. Miután 

az ország földrajzi fekvésénél fogva is messze feküdt a háborús gócpontoktól és így 1805-

ig nem is igazán jelentkezett szüksége annak, hogy nagyobb erőkkel vegyen részt a hadjá-

ratokban, a hadkiegészítés rendszere sem változott, és az jobbára a Nagy Katalin által 

lefektetett alapokon nyugodott. Az 1805-ös esztendő, mint fordulópont fontosságát mutatja, 

hogy a sorozási kvóták is csak ekkor haladták meg az 1760-70-es évek háborúi alatt meg-

szabott mértéket, egyébként pedig csak a szokásos 500 lelkenként kiállítandó egy újonc 

behívását rendelték el.
86

 Ugyanez számokban kifejezve pedig csak még inkább feltűnő. A 

jelenleg elfogadott becslések szerint az összeíró rendszer 1705-ös bevezetését követően 

az egész 18. század alatt kiállított újoncok száma 2,2-2,5 millió körüli volt, míg az 1796 és 

1815 közötti alig 20 év önmagában 1,6 millió újoncot követelt, és ebből 1,2 millió, azaz az 

összes újonc 75%-a az 1805 és 1815 közötti időszakra esett.
87
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 vö. Criste i. m. 86-88. o., 605. o., Gömöry i. m. 404-405. o., Horsetzky i. m. 12-13. o. 
84

 Rothenberg i. m. 172. o., Wrede i. m. 105. o. 
85

 vö.Nagy-L. 82-83. o., 363-373. o. 
86

 Hartley, Janet M: Russia, 1762-1825: Military Power, the State and the People. Praeger Publishers. 
London, 2008. 26. o., Mikaberidze, Alexander: Conscription in Russia in the late eighteenth and early 
nineteenth centuries. „For faith, Tsar and Motherland”. In: Stoker – Schneid – Blanton – Stoker, Donald 
– Schneid, Frederick C. – Blanton, Harold D. (ed.): Conscription in the Napoleonic Era. A revolution in 
military affairs? Routledge. 2009. (46-65. o.) 47-48. o. A 18. századi előzményekre vonatkozóan lásd a 
tanulmány első részét Molnár Gábor i. m. 135-138. o. 
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 Hartley i. m. 11. o., Keep, John L. H.: Soldiers of the Tsar. Army and Society in Russia 1462-1874. 
Clarendon Press. Oxford, 1985. 284. o., Mikaberidze i. m. 48. o., 62. o., Stein, F. von: Geschichte des 
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Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy hosszú idő után ekkor rendeltek el elő-

ször újra egy naptári éven belüli többszöri sorozást, valamint hogy egészen újszerűen sor 

került a népfelkelés meghirdetésére is.
88

 A humánbázis nagyobb arányú kiaknázása mellett 

a napóleoni korszak, és azon belül is az 1805 utáni évek legszembetűnőbb változását 

azonban a korábban meglehetősen alulstrukturált hadkiegészítési rendszer belső szerve-

zeti reformjával mutatható ki. Az újoncállítás módja alapvetően ugyan nem változott szá-

mottevően, és az továbbra is helyi szinten, az érintett közösségek, hatóságok, illetve a 

földesurak hatáskörébe tartozott, de az újoncok kiképzésének módjában, és a tábori csa-

patok folyamatos utánpótlás-biztosításának tekintetében igen jelentős reformokra került 

sor.  

Ami a hadsereg létszámát illeti, a századfordulón a reguláris erőkön belül 270-280 000 

főt tett ki a tábori csapatok létszáma, amit még a helyőrségi alakulatok 75 000, valamint a 

kozák és ázsiai segédcsapatok nagyjából 100 000 fős létszáma egészített ki, vagyis a 

teljes szárazföldi orosz haderő hozzávetőlegesen 450 000 fő körüli lehetett.
89

 Ennek a 

hatalmas létszámú haderőnek jelentősebb arányú bevetését azonban visszavetette, hogy a 

nagy kiterjedésű birodalom határainak védelme az elvileg ezt biztosító helyőrségi, kozák és 

egyéb irreguláris alakulatoknak az erejét jócskán meghaladta, így a tábori csapatoknak 

valójában csak jóval kisebb része volt bevethető az ország határain kívül. Az orosz hadse-

regnek az ország határaitól távol fekvő területeken történő alkalmazása ezért csak lét-

számnöveléssel volt megoldható, így az a jelenség, hogy éppen ettől az időszaktól lehet 

számolni orosz csapatok egyre gyakoribb feltűnésével Nyugat-Európában, az érthető mó-

don az orosz haderő fokozatosan növekvő létszámával is jelentősen összefüggött.  

Az 1805-ös fordulathoz visszatérve, amely hadjárati év alatt a hadsereg 160 000 újon-

cot szedett, és a következő év végére már a szomszédos kelet-porosz területekre volt 

kénytelen csoportosítani, elrendelték a népfelkelést is. A népfelkelőket (opolcsenje) a 17 és 

50 év közötti korosztályokból részben önkéntesekkel, nagyobbrészt viszont a hadsereg 

számára egyébként is besorozható egyénekkel, illetve olyan szolgai jogállású személyek-

kel töltötték fel, akiket uraik alkalmi jelleggel, mintegy „kölcsönügylet” keretén belül enged-

tek át az állam számára. A népfelkelőket a hadseregnél is alkalmazott kvótarendszer alap-

ján állították ki. A kvótákat a birodalom 31 kormányzóságára, illetve a kormányzóságok 

felett szervezett 7 régió között osztották meg. A megszabott arány eredetileg 100 nem 

kiváltságos személy után kiállítandó 1 népfelkelő volt, amely alapján 612 000 fővel számol-

tak, de miután mind a hadvezetés, mind a nemesség bizalmatlanul fogadta egy ekkora 

                                                                                                                           
Russischen Heeres vom Ursprunge desselben bis zur Thronbesteigung des Kaisers Nikolai I. 
Pawlowitsch. Hannover, 1885. 326. o. 
88

 Hartley i m. 26. o., Mikaberidze i. m. 48-49. o., Stein i. m. 263-264. o., 302-305. o. 
89

 Hartley i. m. 8-9. o., LeDonne, John P.: The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831. 
Oxford University Press. 2004. 117. o. 
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néptömeg felfegyverzését, végül is a megszabott kvóták módosítása mellett döntöttek, és a 

népfelkelők előirányzott létszámát 200 000 főre csökkentették.
90

  

Ugyanekkor vette kezdetét a hadkiegészítési rendszer fentebb említett szervezeti át-

alakítása is. Ennek első lépését a hadügyminisztériumnak közvetlenül alárendelten műkö-

dő tartalékos kiegészítő parancsnokságok felállítása jelentette.
91

 Ezek a hadsereg hadosz-

tály tagolódását követték, így azokhoz igazítva számuk 26 volt. A tartalékos kiegészítő 

egységekben az újoncokat 9 hónapon keresztül képezték ki. Először csak a gyalogságot, 

utóbb azonban már a lovasságot és a tüzérséget is bevonták a rendszerbe, és a kiképzett 

újoncokból a tábori ezredek számára állítottak fel pótcsapatokat.
92

 1812-ben a tábori ezre-

dek ilyen módon történő kiegészítését pedig akként alakították át, hogy a pótcsapatok alatt 

a helyőrségi zászlóaljak szintjén szervezték meg az újoncok alaki kiképzését, majd innen a 

pótcsapatokba irányítva őket, került sor a fegyveres kiképzésre. A pótcsapatokból szerve-

zett tartalékhadosztályokon alapuló többlépcsős hadkiegészítési rendszer innentől kezdő-

dően állandósult, és a későbbiekben is már csak olyan szervezeti változtatásokat hajtottak 

végre rajta, hogy az mindenkoron illeszkedjen a tábori magasabb egységek szervezeté-

hez.
93

 Ezt a tagolódást nevezték a védelem első és második vonalának, ami mögött az 

utolsó védelmi vonalat az irreguláris kozák és ázsiai, valamint a népfelkelő csapatok alkot-

ták.
94

 Megfelelő társadalmi reformok hiányában ugyan a hadkiegészítési rendszer alapelvei 

nem változtak, és így a hadkötelezettség ugyanolyan szelektív alapokon állt, mint annak 

előtte, a minőség és a mobilizációs képesség tekintetében azonban az orosz haderőben 

komoly eredményeket sikerült elérni. A pótcsapatoknál eltöltött hosszú kiképzési időszak 

ugyanis nemcsak az újoncok harcértékét növelte meg, de lehetővé tette, hogy azokat hosz-

szabb ideig egyben tartva azokból valós hadműveleti tartalékot képezzenek. Napóleon 

1812. évi hadjárata idején a reguláris erők létszáma már 500 000, az irreguláris kozák és 

egyéb ázsiai segédcsapatokkal pedig már 700 000 fő körüli volt.
95

 Még ugyanebben az 

évben 3 sorozást is elrendeltek, mintegy további 400 000 újonccal számolva, bár ez a 

létszám csak az 1813-as és 1815-ös újabb sorozást követően teljesült.
96
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 Eustaphieve, Alexis: The Resources of Russia, in the Event of a War with France; with a short 
description of the Cozaks. Boston, 1813. 70-71. o., Hartley i. m. 26-27. o., Mikaberidze i. m. 48-49. o., 
Stein i. m. 263-264. o. 
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 Mikaberidze i. m. 53. o. 
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 Mikaberidze i. m. 53-56. o. 
93

 vö. Kagan – Kagan, Frederick, W.: The Military Reforms of Nicholas I. The Origins of the Modern 
Russian Army. St. Martin’s Press. New York, 1999. 321. o. 
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1810-es létszám 516 700 fő 

1811–1812 folyamán újjászervezett ezredek 113 300 fő 

tartalék- és pótcsapatok 185 000 fő 

helyőrségi csapatok 63 300 fő 

irreguláris erők (kozák és ázsiai határvédelmi 

csapatok) 
100 000 fő 

egyéb segédcsapatok 10 000 fő 

népfelkelők 330 000 fő 

Összesen 1 300 000 fő 

8. sz. táblázat: Az orosz haderő létszámalakulása Napóleon hadjáratának idején)
97

 

 

A szokásos újoncállítás mellett 1812-ben sor került egy újabb népfelkelés meghirdetésére 

is. Ekkor csak a birodalom 14 kormányzóságára vonatkozóan – melyeket összesen 3 kerü-

letre osztottak – határozták meg a kiállítandó népfelkelők számát, amely alapján mintegy 

205-223 000 főnyi népfelkelővel lehet számolni. Ezeket még további önkéntes, illetve a 

földbirtokosok által kiállított és a hadsereg számára „átadott”, illetve a hadsereg mellett 

segédcsapatokként ténykedő erők egészítették ki. Mindent egybevetve az 1812-es népfel-

kelés keretén belül nagyjából egy 270-330 000 fő közöttire becsült erővel lehet számolni.
98

 

Ezzel kapcsolatban viszonylag pontos adatokat is nehéz közölni, hiszen a népfelkelők 

között, illetve azok mellett nemcsak a hatóságok és magánszemélyek által kiállított csapa-

tokat találjuk ott, hanem a kozák hadak által mozgósított erőket is, illetve a különböző, a 

birodalom perifériáin élő ázsiai nomád népek által küldött csapatokat is. 1812 őszén így 

például nem kevesebb, mint 30 000 kozákot gyülekeztettek a pótcsapatoknál.
99

 Elfogadott 

becslések szerint a napóleoni háborúk utolsó szakaszára a teljes orosz haderő már bőven 

meghaladta az 1 millió főt is, melyet alátámasztani látszik, hogy 1815 után a reguláris erők 

létszámát már békeidőben is 800 000-es létszámon tartották.
100
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 Stein i. m. 305. o. 
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 Brand, Theodor: Der Befreiungskrieg von 1813, 1814 und 1815. I Band. 33-34. o., Mikaberidze i. m. 
48. o., 62. o., Stein i. m. 303-305. o. 
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 Fontos megjegyezni, hogy a népfelkelés keretén belül mozgósított erőknél a kozák megjelölésű 
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KONKLÚZIÓK 

A szakirodalom egyöntetű álláspontja szerint a francia forradalmi és napóleoni háborúk 

éles határvonalat képeztek a 18-19. századi hadviselés tekintetében. Az ezt megelőző 

korszak háborúit általában a defenzív stratégiai gondolkodással szokták jellemezni, mely-

nek megjelölésére jellemzően a „metodizmus” fogalmát használják. Tömören összefoglal-

va, ez alatt a manőverező, csatakerülő, offenzívában és defenzívában is erősen a meglévő 

erődrendszerekre támaszkodó hadműveleti gondolkodást értik, melynek nem volt célja a 

döntés kikényszerítése, csupán egy kompromisszumos fegyverszünet, vagy béke megkö-

tése, amellyel lehetőleg minél előbb le lehetett zárni a háborút.
101

 Ehhez képest a francia 

háborúk időszakát a korábbi időkhöz képest hadászati és harcászati szinten is feltűnően 

támadószellemű hadviselés jellemezte. Felmerül azonban a kérdés, hogy melyek voltak 

azok a háttérben meghúzódó folyamatok és befolyásoló tényezők, amelyek ezt előidézték?  

A hadtörténelem és általában a hadtudomány a hadviselésben és a hadügyekben bekövet-

kező változásokat, kiváltképp a történelem egyes szakaszaiban, a haditechnikai változá-

sokra vezeti vissza. A 15. században kibontakozó hadügyi forradalom teoretikusai így 

például szoros összefüggést véltek felfedezni a tűzfegyverek megjelenése és a régi közép-

kori típusú hadviselés lehanyatlása, valamint az állandó hadseregek megjelenése között. A 

kérdés természetesen összetett, hiszen a haditechnikai eszközök birtoklásához és beszer-

zéséhez elengedhetetlen a megfelelő szintű anyagi háttér is, ami viszont sokszor, főleg az 

ipari forradalmat megelőző időszakban, szorosan összefüggött a demográfiával is. Nem 

véletlen, hogy a hadügyi forradalom valójában egy gazdasági és egy demográfiai „forrada-

lommal” együttesen valósult meg. A demográfiai növekedés ugyanis részben az adózók, 

részben pedig a hadsereg számára felhasználható humánerőforrások mértékét is megnö-

velte, amely így hosszútávon a fegyveres erők létszámnövelését, és az állomány megfelelő 

haditechnikai eszközökkel történő felszerelését is lehetővé tette.
102

 A 18-19. század fordu-

lóján viszont nem találkozunk ilyen jellegű demográfiai, gazdasági, vagy éppen haditechni-

kai „forradalmakkal”. A hadviselés átalakulásával kapcsolatos válaszokat tehát másutt kell 

keresnünk.  

A hadszervezeti és az ezzel szorosan összefüggő taktikai rendszerek sem adnak e te-

kintetben megnyugtató magyarázatot, hiszen a korszakra jellemző magasabb hadműveleti- 

és harcászati egységek, az összfegyvernemi csapatok alkalmazása, illetve a tipikusnak 

vélt, a könnyűgyalogság csatárláncalakzatával támogatott oszlopharcászat szintén nem 

számítottak ismeretlennek, és az igazi különbség inkább ezek alkalmazásának intenzitásá-

ban nyilvánult meg.
103

 Mindezt figyelembe véve, ha elfogadjuk azt a tételt, miszerint a fran-

cia háborúk korát elsősorban a stratégiai gondolkodás szintjén különböztethetjük meg a 

metodizmus korától, úgy azt mondhatjuk, hogy a hadkiegészítési rendszerek átalakulása 

                                                 
101

 Kivételek természetesen akadtak. E tekintetben igen érdekes meglátásokat közöl az újabb munkák 
közül Jeremy Black és Claus Telp, akik elsősorban Nagy Frigyest említik ellenpéldaként. Vö. Black, 
Jeremy: European Warfare 1660-1815. UCL Press. 1994. 67-78. o., Telp i. m. 7-15. o. 
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legalább annyira központi szerepet játszott ebben, mint az itt felsorolt tényezők. Az új stra-

tégiai elvek alapján szerveződő hadseregek vezénylete és fenntartása ugyanis egészen 

más szükségleteket követelt meg, melyek szorosan összefüggtek a hadkiegészítéssel is.  

A korábbi időkhöz képest képzettebb, a magasabb egységek és összfegyvernemi csapatok 

vezetését megfelelően ellátni képes tisztikarra volt szükség, melynek előfeltétele volt, hogy 

az előmenetelt ne az egyén vagyona, illetve születése határozza meg, hanem katonai 

végzettsége, illetve érdemei. Mindemellett a fegyveres erők létszámában is ugrásszerű 

növekedés mutatkozott tárgyalt időszakunkban, és ezeket a létszámigényeket, tekintettel 

az újszerű harcászatra, melyben a veszteségek arányaiban sokkal nagyobbak voltak, ezért 

szükségessé vált a megfelelő humánbázis hosszabb távú biztosítása is.  

 

háború megnevezése csatában részt-

vevő hadsere-

gek átlagos 

létszáma 

100 000 fő feletti  

összegzett létszámú 

csaták 

csaták száma 

évente 

Harmincéves háború  

(1618-1648) 

19 000 fő 1 db 2,88 db 

XIV. Lajos háborúi 

(1689-1713) 

40 000 fő 7 db 9,24 db 

II. Frigyes háborúi  

(1740-1763) 

47 000 fő 12 db 13,2 db 

Francia forradalmi háborúk  

(1793-1802) 

45 000 fő 12 44,4 db 

Napóleon háborúi  

(1803-1815) 

84 000 fő 37 db 92,4 db 

A csaták számának és a csatákban résztvevő hadseregek létszámának összevetése 1618 és 1815 

között
104

 

 

E tekintetben pedig a hadkiegészítési rendszerek átalakítása különösen fontossá vált. 

Ennek elsődleges előfeltétele pedig a jog és a politikai gondolkodás „forradalma” volt. A 

törvény előtti egyenlőség deklarációjával felszámolták a hadsereg szervezeti hierarchiáját 

nagyban meghatározó előmeneteli korlátokat, valamint előkészítették a talajt a későbbi 

modern tömeghadseregek szervezéséhez nélkülözhetetlen általános had- és honvédelmi 

kötelezettségek elvének lefektetéséhez, továbbá az állampolgári és alkotmányos jogok 

biztosítása révén az állampolgárokat érdekeltté is tették hazájuk védelmében. Megjelent 

tehát a nem pejoratív értelemben vett nacionalista gondolkodás is, amely idővel „alapérték-

ké” is tette, hogy a nemzet és a haza védelme minden polgár közös ügye.  

                                                 
104

 Turcsányi Károly – Bán Attila – Hegedűs Ernő – Molnár Gábor: Haderők és hadviselés az elöltöltő 
fegyverek korában - A fegyvergyártás, a fegyverzet és a haderőszervezés hatása a hadművészet 
fejlődésére. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2015. 331. o.  
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