
PELLE JÁNOS

Az utolsó nemesi felkelés

Az inszurrekció – amit insurrectio néven emlegettek, amíg Magyarország hivatalos 
nyelve a latin volt – kötelezettsége a 13. századba, az Aranybulla korába nyúlt visz-
sza. A mindenkori király véres kardot küldött a megyékbe, illetve hordoztatott körül, 
annak jeleként, hogy ellenség tört az országra, és a nemeseknek személyesen, saját 
költségükön felszerelve hadba kell vonulni, hogy megvédjék. Az utolsó nemesi fel-
kelésekre a napóleoni háborúk idején került sor a Habsburg-birodalom részévé vált 
Magyarországon. 1797-ben, 1800-ban és 1805-ben az összehívott felkelők még nem 
harcoltak, csak gyakorlatoztak. 1809. június 14-én, Győr alatt aztán bevetették az in-
szurgenseket I. Napóleon csapatai ellen. A csata, ahogy előre látható volt, vereséggel 
zárult. Győr nevét évtizedekkel később felvésték a párizsi diadalívre. Akkorra azonban, 
az 1840-es évek elején már az inszurrekció intézményről, és a belőle levezetett nemesi 
adómentességről – pontosabban az eltörléséről – már izzó viták folytak a reformkori 
magyar országgyűlésben. A nemesi felkelés intézményét végérvényesen az 1848-as for-
radalom és az áprilisi törvények törölték el Magyarországon.

Miért szállt hadba a magyar nemesség Napóleon ellen, s kelt a nem különösebben 
kedvelt osztrák uralkodó I. Ferenc császár védelmére? Hiszen a kurucok egy évszázad-
dal előbb, II. Rákóczi Ferenc vezetésével még szívósan harcoltak a Habsburg-birodalom 
ellen, miért váltak egyszerre labancokká? Az inszurrekció és a győri csata bemutatása 
előtt érdemes erre is kitérni, különös tekintettel arra, hogy a politikai viszonyok alapve-
tően meghatározták az 1809-es, ötödik koalíciós háború lefolyását, és döntő befolyást 
gyakoroltak a hadműveletekre.

Napóleon már első konzulként, majd császárként figyelmet fordított két országra, 
melyről feltételezte, hogy szövetségest talál bennük, amennyiben Ausztriával, illetve a 
Poroszországgal és Oroszországgal háborúba keveredik. A lengyel nemesség jelentős 
része a negyedik koalíciós háború során, midőn Napóleon legyőzte Poroszországot, és 
elfoglalta Berlint, a franciák oldalára állt: 1806-ban Jan Henryk Dąbrowski marsall ve-
zetésével kirobbantotta a „nagy-lengyelországi felkelést”. Ennek következményeképpen 
1807 júliusában Lengyelország Poroszországhoz csatolt területein megalakult a varsói 
nagyhercegség, melyhez 1809 áprilisában az addig Ausztriához tartozó lengyel területe-
ket, Krakkót és Lemberget is hozzácsatolták.

A lengyel példa mégsem lelkesítette a magyar nemességet, sőt azt a kisszámú radikális 
értelmiségit sem, melynek egy csoportja alig egy évtizeddel előtt részt vett a bécsi udvar 
ellen irányuló, Martinovics-féle összeesküvésben. Az egykori „magyar jakobinusok” kö-
zül Kazinczy Ferenc, aki fogságából 1801-ben szabadulva élénk figyelemmel követte az 
európai eseményeket, néhány év múlva már egyértelműen amellett foglalt állást, hogy 
Magyarország ne engedjen Napóleon „szirénhangjainak”. Természetesen a császárhoz hű-
séges magyar arisztokráciában sem fordult meg, hogy elpártolhat Bécs mellől, és a kis- és 
középnemesség, a nemesi felkelők sem engedtek „kuruc nosztalgiáiknak”.

1809-ben már világos volt, hogy Napóleon a Varsói Hercegségben, melynek az al-
kotmányát maga írta, csak egy olyan országot lát, melyet kíméletlenül megadóztathat, 
és ahonnan újoncokkal töltheti fel a hadseregét. Riasztó hírek érkeztek Magyarországra 
Spanyolországból is, ahol polgárháború alakult ki, és a francia megszállók könyörtelen 
terrort alkalmaztak a felkelőkkel szemben.
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A másik egykori magyar jakobinus, Batsányi János tehát a maga szempontjából 
meglehetősen rosszul döntött, amikor Bécsben csatlakozott az 1809. május 13-án oda 
bevonuló franciákhoz, és közreműködött Napóleon huszonnégyezer példányban sok-
szorosított és terjesztett kiáltványának lefordításában. Részlet a „lengyel mintára” írt, 
és Schönbrunnban, két nappal később kelt proklamációból: „Magyarok! Az ausztriai 
császár, megszegvén a békességet, melyet Velem kötött … megtámadta hadi népemet. 
Visszaverem Én az igazságtalan megtámadót: az Isten, ki a győzelmeket adja és a há-
ládatlanokat és hitszegőket megbünteti, szerencsésekké tette fegyvereimet; elfoglaltam 
Ausztria fővárosát, és már a Ti határaitokon állok diadalmas seregeimmel. Az ausztriai 
császár, nem pedig a magyar király üzent nekem hadat. Hazai constitutiotok szerint 
nem is cselekedhette volna ő ezt a Ti megegyezésetek nélkül … Magyarok! Eljött azon 
szempillantás, melyben visszanyerhetitek régi függetlenségeteket. […] Szerezzétek 
most vissza nemzeti lételeteket; legyetek újra, a kik valaha voltatok! Válasszatok királyt 
magatoknak, olyan királyt, a ki érettetek országoljon, a ti hazátoknak kebelében, ti kö-
zöttetek lakjék, és a kit a ti polgártársaitok és katonáitok vegyenek körül! Gyülekezzetek 
azért össze Rákos mezejére, őseitek szokása szerint; tartsatok ott nemzeti gyűlést és 
adjátok tudtomra végzéseiteket.”

 Napóleonnak jelöltje is volt a magyar trónra, Eszterházy Miklós herceg személyében, 
aki azonban nem kért a megtiszteltetésből. A magyar rendek, ugyanúgy, mint 1741-ben, 
amikor a poroszokkal szemben Mária Teréziának fogadtak hűséget, most is a „kisebbik 
rosszat” látták a Habsburg-monarchiában. Felfogták, hogy a franciák, ha győznek is az 
ötödik koalíciós háborúban, nem kívánják felborítani az európai hatalmi viszonyokat. 
Kosáry Domonkos idézi Talleyrand szavait, aki az austerlitzi győzelem után, 1805 dec-
emberében, amikor felmerült, hogy mi legyen Ausztria sorsa, a következőt mondta 
a császárnak: „Felséged most összetörheti vagy felemelheti az osztrák monarchiát. 
De ha az egyszer összetört, Felségednek magának sem áll többé hatalmában szétszórt 
töredékeit összegyűjteni, és egy egésszé összefogni. Márpedig ennek az egésznek létére 
szükség van.”

A magyar nemesi felkelők szervezése már 1808 októberében megkezdődött. Ekkor 
terjesztették a magyar rendek elő a pozsonyi országgyűlésen törvényjavaslatot a „ma-
gyar nemesség személyes felkeléséről”. Az országgyűlés ezt a három évre megszavazott 
törvényt november 5-én szentesítette. Vagyis amikor 1809. április 6-án bekövetkezett a 
hadüzenet, a szervezési munkákkal megbízott József főherceg, a nádor már összeíratta 
a felkelőket, és elkészült a gyakorlati és a szolgálati szabályzat is, melyet a megyék-
ben gyülekező csapatok között szétosztottak. A szolgálati nyelv magyar volt. A magyar 
felkelő sereg vezérkari főnökévé Károly főherceg Gomez de Parientos altábornagyot 
nevezte ki, akit később Petrich tábornok követett. A tüzérség főnöke Vogelshuber altá-
bornagy, a főhadsegéd gr. Beckers ezredes volt. A tüzérség 60 lövegből állt. A nemesi 
felkelők 19 zászlóaljat és 98 lovas századot tettek ki, és a sereg összesen 20 810 ember-
ből, 17 241 lóból állt. Sajnos, a nemesi felkelők nemcsak gyakorlatlanok voltak (nemze-
dékek óta elszoktak a hadviseléstől, keveset gyakorlatoztak), de rosszul is voltak felsze-
relve. Egyenruhájuk nem volt, illetve csak szedett-vedett, elavultak voltak a fegyvereik, 
melyeket magukkal hoztak, rosszak voltak a lovaik nyergei és kantárai. Ezzel a franciák 
pontosan tisztában voltak, és egy Magyarországra küldött felderítőjük már 1802-ben így 
jellemezte az inszurgenseket: „Ha a tisztek jók lennének is, ez a haderő, amelyet mindig 
csak a harcok küszöbén hívnak össze, tartás, fegyelem és gyakorlat nélkül, ha bátor is, 
vajmi kevéssé veszélyes, bátorsága az első ütközetben elszáll, a tüzérséggel szemben 
helytállni nem tud.”
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A francia seregeket Eugène de Beauharnais, alkirály és a császár fogadott fia vezette, 
aki 1809. június elején kiszorította Itáliából János főherceg osztrák seregét, mely Grazon 
keresztül Körmendre vonult. A nemesi felkelők, akik már április óta gyülekeztek, a re-
guláris sereghez csatlakoztak, és együtt vonultak Pápa és Győr felé. Az volt a haditerv, 
hogy egyesülnek a Károly főherceg által vezetett, és Csehországgal állomásozó osztrák 
fősereggel, és együtt veszik fel a harcot Napóleonnal. Beauharnais tábornok azonban 
éppen ezt akarta megakadályozni, ezért kényszerítette ki a csatát Győr előtt.

Az osztrák–magyar vezérkar június 13-án este a megerődített győri táborban hadita-
nácsot tartott, és úgy döntött, hogy felveszi a küzdelmet a franciákkal. János főherceg 
felderítői rosszul becsülték fel az ellenség létszámát: azt hitték, hogy nem lehet több 
12-15 ezer katonánál, ezzel szemben vagy 50 ezret tett ki. Ráadásul Napóleon soknem-
zetiségű csapatai jól voltak felszerelve, gyakorlottak voltak, kiváló tüzérséggel rendel-
keztek, és a vezetésük is profi volt. Ezzel együtt június 14-én reggel a tüzérségi tűz után 
következő első rohamot az osztrák reguláris csapatok és a magyar felkelők visszaver-
ték. A második francia támadás már áttörte az első védelmi vonalat, de a második meg-
állította, és a franciák visszavonultak a Pándzsa patak túlpartjára. Minthogy azonban a 
magyarok nem üldözték őket, a franciák gyorsan felfejlődtek, és délután négy óra felé 
újra megközelítették a védelmi sáncokat. Ezt a nyomást már nem bírták el a centrum 
védői, és a franciák végül áttörtek. Egyidejűleg a támadók átkaroló hadműveletet is 
végrehajtottak, melyre lehetőséget biztosított, hogy Mecséry altábornagy balszárnyon 
elhelyezkedő csapatai a fenyegetett centrum segítségére siettek, védtelenül hagyván a 
balszárnyat.

Június 14-én a késő délutáni órákban következett be az összeomlás: a francia tüzérség 
ágyútűz alá vette a felkelőket, és a magyar lovasság a Pándzsa patak kiszáradt medrében 
összetorlódott, a sorok felbomlottak. Végül az egész osztrák–magyar sereg menekülni 
kezdett, János főherceg kiadta a parancsot a visszavonulásra. Az egész sereg Komárom 
felé vonult vissza, egyesek szerint futva, mások szerint fegyelmezetten. Az osztrák–
magyar csapatok vesztesége mintegy 6000 fő, a franciáké mintegy 3000 fő volt. 
Tény, hogy a nemesi felkelőket nem sokkal a győri csata után Székesfehérváron 
feloszlatták, és az inszurrekciót soha többé nem rendelték el. Napóleon csapatai, bár a 
győri csata után minden további nélkül elfoglalhatták volna Budát és Pestet, nem nyo-
multak előre, Ausztria és Franciaország pedig már július 17-én fegyverszünetet kötött, 
majd október 14-én aláírták a rövid életűnek bizonyult schönbrunni békét.

A magyar nemesi felkelők 1809. június 14-én nem harcoltak rosszul, mégis, a csatá-
nak később „rossz volt a sajtója”. Az inszurrekció intézménye ugyanis jogalapot bizto-
sított a „vérrel adózó” nemesek adómentességéhez, ezért a reformkorban elítélően vé-
lekedtek róla. Emlékezetesek Petőfi Sándor sorai: „Majd elfeledtem győri vitézségtek 
/ Mikor emeltek már emlékszobort / A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?” (A nép 
nevében) Holott az utolsó nemesi felkelés az adott viszonyok között logikus és takti-
kus lépés volt a magyar nemesség részéről. És az eleve kudarcra ítélt csata után alig 
negyven évvel, 1848–49-ben az újonnan életre hívott honvédség már újra felvillantotta 
a magyarság katonai erényeit.


