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I. Előszó

I.1. Bevezetés „A francia megszállás Magyarország szabad királyi
városaiban 1809” című téma kutatásába

Jelen disszertáció előzménye a Pécsi Tudományegyetemen 2001 januárjában

megvédett diplomadolgozatom „Mindennapi élet a franciák által megszállt

Sopronban, 1809-ben” címmel. A megkezdett kutatást terjesztettem ki Nyugat-

Magyarország további megszállt szabad királyi városaira. A levéltárakban olyan

iratanyagokra bukkantam, melyeket sok esetben egyáltalán nem dolgozott még fel a

történelemkutatás. Elsősorban a városok tanácsi jegyzőkönyvei, az ezekhez

kapcsolódó szálas iratanyagok, az osztrák települések tekintetében pedig a „Militaria”

néven különgyűjtött iratok kutatása volt hasznos. A gazdasági terhek és

következmények vizsgálata esetén az ún. „Kammeramts-Rechnungok” – „Kamarai

számadás könyvek” nyújtottak értékes információkat. Az estlegesen fennmaradt

városi krónikák, visszaemlékezések, megítélésem szerint további értékes

adalékokkal szolgáltak. A városok nemzetiségi összetételének megfelelően többnyire

német nyelvű köteteket, iratokat tanulmányoztam, de kisebb részben magyar, latin és

francia iratokat is átnézhettem. A forrásfeltáró munka végeztével úgy döntöttem,

hogy minden település megszállásának történetét párhuzamosan, egymástól

elkülönítve mutatom be. Elsősorban arra voltam kíváncsi egy-egy város

megszállásának vizsgálatakor, hogy észrevehetőek-e jelentős különbségek, illetve a

megszálló tömeghadsereg és a mögötte szintén professzionálisan felépülő katonai

közigazgatás együttműködésének eredményeként egy adott sablon vagy módszer

alapján ment-e végbe a térség városainak megszállása. Azért is fontos a szabad

királyi városokat vizsgálni, mert már csak a lakosság számuk alapján is jelentős

gazdasági terhek viselésére voltak képesek. Sopron, Pozsony és Győr esetében a

települések a vármegyék székhelyeként is funkcionáltak, így további adatokat

kaphattam a megszállt megyékre. A megszállás szemszögéből számos területen új

következtetések vonhatók le nemcsak országos szinten, hanem a helyi közigazgatás

és a francia katonai közigazgatás kapcsolatában is. Egy olyan térség került

megszállás alá, amely szerencsés fekvésének köszönhetően a magyar történelem
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során mind a tatár, mind a török hadaktól jobban megkímélődött. Az utolsó háborús

cselekmények, a Rákóczi-féle harcok óta is már több mint száz év telt el. 1809-ben a

lakosságnak – ellentétben az eddigiekkel – egy egészen más hadsereggel kellett

szembenéznie, egy immár évek óta sorozatosan győzedelmes, modern

tömeghadsereggel és annak minden kíméletlen velejárójával. A városok

bemutatásakor a kronológiai sorrendet vettem figyelembe, vagyis az első francia

megszálló katonák megjelenését. Sopront és Kismartont tekintve néhány órás

különbségről lehet csupán szó, hiszen mindkét település a május 29-i francia

támadás útjába esett, bár a csapatok elsődleges célja Sopron elfoglalása volt. A

hadjárat szempontjából félreeső helyen feküdt Ruszt, így itt csak 31-én jelentek meg

az első csapatok. A térségből az előrenyomulás Kőszeg, illetve Győr irányába

folytatódott. A pozsonyi hídfőben és a Pozsonyért folyó harcok nem tartoznak

szorosan e csapás irányba, és ez az a város, amely legutoljára esett el. A dolgozat

egyes fejezetcímei olyan csomópontok, melyek minden város történetében

előfordulhatnak – mint a rekvirálás, beszállásolás, egészségügyi intézmények,

hadiadó kivetése, pénzügyek, és a harci cselekmények – de hangsúlyozni kell, hogy

a dolgozatnak nem célja a hadjárat részletes bemutatása.

A megszállás időszakából fennmaradt történetek – amellett, hogy sokszor

szórakoztatóak – fontos információt adnak a 19. század elejének hétköznapjaihoz,

egy olyan időszakhoz, amely nem a háborús pusztítások miatt maradt meg a kor

emberének emlékezetében, hanem a gazdasági kizsákmányolás miatt. Amennyiben

rendelkezünk egy-egy település kapcsán korabeli krónikával, akkor annak szerzője

minden esetben különös figyelmet fordított a megszállásra, hiszen a háború minden

nyugat-magyarországi lakost közvetve vagy közvetlenül érintett.

Az eddig csak részben feltárt levéltári iratanyagon alapuló kutatások

eredményeként szinte teljes képet kaphatunk a hat város megszállásának

történetéről a fent már említett szempontok alapján:

- katonaság létszáma

- rekvirálások

- pénzügyi nehézségek

- hadisarc

- hadikórházak

- beszállásolások
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- az estleges harci cselekmények. A kutatások során – különösen a téma időbeni jó

behatároltságának köszönhetően – igyekeztem a levéltári iratanyagokat szálanként

átnézni és többségüket a dolgozat megírása során fel is használtam, mivel a kutatott

terület a magyar történelem egy kevésbé feltárt időszaka, amit bizonyít a szegényes

szakirodalom is.

A főtéma kibontása mellett természetesen törekedtem bemutatni a megszállás

következményeit, hatását a városok 1809 utáni időszakára, s ahol lehetett, ott az

esetleges kárpótlások kérdését sem hagytam figyelmen kívül. Lényeges

következtetések vonhatóak le a magyar társadalom és a francia megszállók közti

kapcsolat vizsgálatakor. Megállapíthatjuk, hogy a magyarok széles rétegei

ellenségként tekintettek a franciákra, Napóleon proklamációját is félve olvasták, az

abban leírtakkal nem értettek egyet, sőt egyes pontjai, mint például a királyválasztás

Rákos mezején, értelmezhetetlenek voltak számukra. A megszállás tárgyalása sok

adatot szolgáltat a kor egészségügyi és hiányos higiéniai viszonyairól, a sebesültek

és betegek ápolásáról, és megerősítést nyer az a feltételezés, hogy a harci

cselekmények mellett a különféle lázas betegségek is számos áldozatot szedtek.

Ezek a lokális kutatások segítik az országos vagy regionális események jobb

átláthatóságát és egyben szerves részei az 1809-es év történéseinek.

A dolgozat írása során nem tartottam feladatomnak az ötödik koalíciós háború

hadműveleteinek bemutatását, csupán a legszükségesebbek tárgyalására

szorítkoztam, ahogy a könyvtárnyi szakirodalommal rendelkező nemesi felkelés

tárgyalása sem elsődleges célom.

A francia uralom alá került területeken a megszállást jól elkülöníthető szakaszokra

bonthatjuk:

- Május 29-ét követően a Lauriston hadtestcsoport, majd ezt követően a francia Itáliai

Hadsereg felvonulása zajlott Bécsújhely térségéből Győr irányába, illetve délnek,

kísérletet téve János főherceg seregének elvágására a Győrnél gyülekező nemesi

felkelőktől. Ezzel párhuzamosan Bécs térségéből a francia Németországi Hadsereg

is megindult Győr írányába. Ezt az időszakot nagy és gyors átvonulások jellemezték.

A csapatok jellemzően néhány éjszakát vagy még ennél is kevesebb időt töltöttek el,

több esetben csak egy étkezés erejéig tartózkodtak egy-egy településen.

- A győri csata, illetve a város elfoglalása után, június végén ellenkező irányú

csapatmozgások voltak megfigyelhetőek, hiszen megkezdődött egy részleges

kivonulás Magyarországról, mivel Károly főherceg Dunai Hadserege a franciák
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hátában, Bécstől északra, a Duna bal partján állomásozott. Természetesen kisebb

francia erők továbbra is az országban maradtak.

- A wagrami csata, valamint a znaimi vereség után Károly főherceg I. Ferenc tudta

nélkül kötött fegyverszünetet július 12-én. Mivel ezt az uralkodó nem ismerte el –

ellentétben a franciákkal –, az osztrák hadsereg előrenyomulása kezdődött meg

nyugati irányba. Hamarosan kiderült, hogy a háborús politika nem folytatható, így 19-

én a fegyvernyugvást már az uralkodó is szentesítette.

- Július 23-án kezdődött meg több település számára is a megszállás tartósabb

része. Az országot hat hadosztály szállta meg, ez több tízezer katonát tett ki,

hatalmas gazdasági tehertételt jelentve a településeknek és a megyéknek.

- A béke megkötése után fokozatosan megindultak a csapatkivonások, valamint

ennek részeként az átvonulások nyugat felé.

- November 20-án hivatalosan befejeződött a megszállás.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a szakaszolás nem alkalmazható Pozsonyra,

mivel itt a megszállás csak július 14-én kezdődött meg, a további szakaszok viszont

már jellemzőek itt is.

A nyugat-magyarországi szabad királyi városok 1809-es megszállásának története

eddig egy kevésbé feldolgozott időszak, különösen annak figyelembevételével, hogy

ezek a nyugat-dunántúli városok csak ritkán éltek át hosszan tartó okkupációt. Az

egyes városok francia megszállásainak összehasonlítása fényt derít arra, hogy ez a

hadsereg egy fegyelmezett, jól megszervezett, a felesleges erőszakot kerülni igyekvő

katonákból állt.

A dolgozat írása során a települések magyar nevét használtam, a ma használatos

hivatalos nevét – amennyiben egy szomszédos ország területén fekszenek –, az első

említésnél mindig megadom zárójelben. A szabad királyi városok tekintetében, azok

széles körű ismertsége miatt, csak a magyar nevet alkalmaztam. A személyneveknél

minden esetben ragaszkodtam a forrásban található írásmódhoz, vagyis a nem

magyar keresztneveket nem fordítottam le önkényesen magyarra.
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I.2. A francia megszállás historiográfiai áttekintése

Az 1809-es magyarországi francia megszállás történeti irodalmának áttekintése

előtt érdemes a témát éríntőlegesen tárgyaló munkákat áttekinteni. A témakörnek

hatalmas európai kötődése van, mert bár a francia háborúk csak kétszer érintették

Magyarország területét: (1805-ben néhány napig, 1809-ben félévig1), az európai

háborús korszak 23 évig tartott, és ebből az időszakból Magyarország mind

katonailag, mind politikailag, s gazdaságilag kivette a részét. A tárgyalt évben viszont

az ország az európai események középpontjába került, így méltán vizsgálták a

kutatók tűzetesebben, azonban a kérdést elsősorban a nemesi felkelésen és a

hadieseményeken keresztül kutatta a magyar történeti irodalom.

Napóleon személye és politikája már a 19. század elején megosztotta a

történészeket. A Napóleon által felvillantott „magyar függetlenség” lehetősége miatt

különösen igaz ez a magyar történetírásra. A zsarnokként vagy potenciális

felszabadítóként tekinthetünk-e Napóleonra kérdés többször felbukkant

Magyarországon is az elmúlt kétszáz évben, az erre adott válasz pedig, nemcsak a

történészeken múlott, hanem sokban függött a kor politikájától is.2

Komolyabb hatás nélkül maradt ennek az évnek „kuriózuma”, a napóleoni

proklamáció. A kiáltvány születésének körülményei ma sem teljesen tisztázódtak,

sokkal lényegesebbek viszont az abban leírtak. Mind Kosáry proklamációt tárgyaló

könyve, mind az újabb munkák egyértelműen bemutatják, hogy a magyar nemesség

számára egy francia átalakítás nem jelentett reális alternatívát a Habsburg

Birodalommal szemben. Ez is bizonyítja, hogy a magyar nemesség egy külső

ellenség megjelenése esetén félre tudta tenni sérelmeit, és szövetséget kötött a

Habsburgokkal.3

1 Fiume kikötővárosát Mária Terézia 1779-ben a magyar koronához csatolta és ez 1807-ben törvényre is
emelkedett. Mivel a várost 1797. április 5-én a franciák harc nélkül elfoglalták, valójában először itt léptek a
Magyar Királyság területére, 1809-ben pedig már május 28-án bevonultak a városba. Ez egy nappal korábban
történt, mint a Lauriston-hadtestcsoport átlépte volna Sopron térségében az osztrák-magyar határt. Ezt követően
a város négy évig maradt francia uralom alatt. Szélinger Balázs: Fiume a napóleoni háborúk idején. In: Kövér
Lajos szerk.: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. Szeged, 2007, JATEpress, 72–75. o.
2 Napóleon és a magyar történetírés kapcsolatát mutatja be Hahner Péter: Napóleon és a magyar történetírás. In:
Kövér Lajos szerk.: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. Szeged, 2006, JATEpress. 87-98. o.
3 Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország. Bp., 1977, Magvető Kiadó.; Ábrahám-Ködmen Zoltán: 1809 –
Kiáltvány a semmibe. In: Köbölkuti Katalin, Nagy Éva szerk.: Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye.
Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szombathely, 2005. 30–45. o.; Hahner Péter: Napóleon
és Magyarország. In: Köbölkuti Katalin, Nagy Éva szerk.: Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia
hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szombathely, 2005. 13–29. o.
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Az 1809-es év eseményeinek irodalma könyvtárnyi, az eligazodást annotált

bibliográfia segíti. Kosáry Domokos az 1954-ben megjelent Bevezetés a magyar

történelem forrásaiba és irodalmába II. külön alfejezetben (V.  Fejezet,  III.6.  Politikai

viszonyok, Az utolsó nemesi felkelés. Napoleón és Magyarország.) gyűjtötte össze

az 1809-es évre vonatkozó forrásokat és irodalmat.4 Mint az idevágó fejezet élén

olvashatjuk, az 1809-es év iratanyaga nagymértékben felduzzadt. Az okok között a

hadműveletek Magyarországra való áthúzódását, a nemesi felkelést és Napóleon

terveit említette. A források között főleg a nemesi felkeléssel kapcsolatos munkákat

találhatunk, a felkelő sereg tisztjeinek iratait, feljegyzéseit. Emellett a hadjárat

magyarországi eseményei közül főleg a Győr és Pozsony körüli harcokat említi a

könyv. Konkrétan egy-egy város megszállásáról is találhatunk korabeli forrásokat.

Ilyenek például a győri Paintner Mihály vagy Hohenegger Lörinc naplói.

Szemtanúként írta le a franciák pápai bevonulását Zakál Zsigmond, Pozsony

ostromáról és bevételéről Scultéty Pál táblabíró, a Permamens Deputatio (Állandó

Bizottmány) tagja közöl adatokat. Sopronnal kapcsolatosan egy Karl Riedlnek

tulajdonított naplót említ Kosáry. Mindezen források és szakirodalom kiváló kiindulási

pontot jelentenek a kutatóknak, természetesen az itt felsorolt munkák nem

tartalmazzák a korszak forrásainak és irodalmának összességét. A francia

megszállás, illetve háborúk forrásainak és irodalmának újabb historiográfiai

összegyűjtése is a jövő feladata. (Ilyen jellegű munkát Hermann Róbert az 1848/49-

es szabadságharc kapcsán már végzett.)

Az 1809-es év hadtörténetét komplexen tárgyalja Veress D. Csaba könyve

Napóleon hadai Magyarországon címmel.5 A munka elsősorban a magyarországi

harci cselekményeket mutatja be teljes részletességgel a két ellenséges oldal

(francia, illetve osztrák és nemesi felkelők) szempontjából, az egyes települések

megszállásnak bemutatása nem elsődleges feladata. A helyi kutatások az itt

említetteket kiegészíthetik, esetleg pontosíthatják. A könyv nagy erénye, hogy a

bibliográfiája komoly segítséget ad a kutatóknak, nemcsak szakirodalom, hanem

levéltári források tekintetében is. A szerző felhasználta a Hadtörténeti Közlemények

4 Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába II. 1711–1825. Bp., 1954. Művelt
Nép Könyvkiadó. 541–558. o. Újabb kiadására lásd: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének
forrásaiba és irodalmába. I.1., I.2., I.3. Bp., 2000–2008, Osiris Kiadó-Magyar Országos Levéltár.
5 Veress D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon. Bp., 1987, Zrínyi Kiadó.
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19. században megjelent tanulmányait6 is, továbbá több, ugyancsak a 19. században

született összefoglaló hadtörténeti munkát.7

A nagyobb feldolgozásokból hiányzó magyarországi francia megszállás kutatása

csak részleges eredményeket hozott, és térbeli kiterjedése is korlátozott volt. Az

1809-es francia jelenlét, Magyarország történetének egy kevésbé kutatott időszaka,

az események problematikájának vizsgálata nem tartozott Magyarországon a fő

kutatási irányok közé, a kutatók látókörébe elsősorban a hadtörténeti áttekintés és a

nemesi felkelés vizsgálata került. A téma iránt érdeklődőnek nem könnyű a helyzete,

amennyiben a megszállás történetére keres nagyobb összefoglaló munkákat. Az

eddig született írások inkább csak érintik, mint komplexen tárgyalják egy-egy

nagyobb település vagy szabad királyi város megszállásának történetét. Győrnek

ebben a hadjáratban az itt lezajlott csata8 és az ostrom miatt is különleges szerepe

volt, így nem véletlen, hogy Bay Ferenc már 1941-ben kiadott munkájában

foglakozott a csatával és a megszállással is.9 Az elsősorban forrásközlésnek

tekinthető kötet korabeli újság (Hazai és Külföldi Tudósítás), naplók (Friedenheim,

Lamarque kapitány), visszaemlékezés (báró Ertel ezredes), levelezés (Napóleon és

Jenő alkirály között), haditudósítások (francia és osztrák) alapján adatokban nagyon

gazdag áttekintés ad. A könyv inkább tekinthető egy gazdag forrásközlésnek,

mintsem egy modern összefoglaló munkának. Az ostrom naplószerű, részletes

leírását adja munkájában Hohenegger Lörinc, őt Bay is többször idézi.10 Ugyancsak

a napló műfajába tartozik és gazdag adalékokkal szolgál a franciák győri jelenlétéhez

Paintner Mihály és a karmelita rend naplója.11 Czinege Antal szentmártoni uradalmi

igazgató emlékiratait több mint 30 évvel az események után vetette papírra. A vezető

6 Bodnár István: A győri csata 1809. június 14-én. In: Hadtörténeti Közlemények 10. (1897) 388–433. o., 484–
536. o.; Gömöry Gusztáv: Az 1809. évi magyar nemesi fölkelés vitézei. In: Hadtörténeti Közlemények 7. (1894)
404–406. o.; Pilch Jenő: Adatok az 1809. évi hadjárathoz. In: Hadtörténeti Közlemények 31. (1918) 110–116. o.
7 A teljesség igénye nélkül: Welden, Ludwig: Der Krieg von 1809 zwischen Oesterreich und Frankreich von
Anfang Mai bis zum Friedensschluss. Wien, 1872.; Schnaidawind, F.J.A.: Der Krieg Österreichs gegen
Frankreich, dessen Allierte und den Rheinbund im Jahre 1809. Schaffhausen, 1844.
8 A magyar hadszíntér csupán az események mellékágát jelentette. Magyarország legjelentősebb és egyetlen
csatája, a győri csata, „Raab” néven a párizsi diadalíven is megtalálható. A győri csata németnyelvű
összefoglalását adja: Wöber, Ferdi Irmfried: 1809. Schlacht bei Raab. Wien, 2001. A szerző kiadása.
9 Bay Ferenc: Napóleon Magyarországon. Bp., 1941, Officina.
10 Hohenegger Lörinc: Győr’ Ostromlásának Napló könyve 1809-ik Esztendőben irta Hohenegger Lörincz
Istenes Tudományok Doctora és Rákos Mező Város’ Pléhbánosa. In: Tudományos Gyűjtemény 1820. II.kötet.
47–89. o.
11 Franczia világ Győrött 1809-ben. Paintner Mihály Antal naplójegyzetei. In: Történelmi Tár, Új évf. II. (1902)
136-144. o. Közli: Dr. Németh Ambrus.; Győr városa a francziák hatalma alatt 1809-ben. (A karmel-rendi
székház naplójegyzeteiből.) In: Történelmi Tár, Új évf. V. (1904) 376-399. o. Közli: Dr. Németh Ambrus.
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gazdatiszt az uradalmat éríntő eseményeket, így a franciák rekvirálásait,

károkozásait, és a jobbágyok kártételeit is lejegyezte.12

Balogh Gyula még 1885-ben született könyvében Vas megye megszállását

mutatta be, természetesen nemcsak a megyére, hanem Szombathelyre vagy

Kőszegre is vonatkozó adatokkal.13 Továbbra is a megyében maradva, a püspöki

mezőváros, Szombathely esetében találhatunk egy 1944-ben született összefoglaló

munkát. A szerző, Gőcze Rezső a szombathelyi eseménytörténetet levéltári források

és főleg Kresznerics Ferenc naplójára és úti jegyzeteire támaszkodva dolgozta fel.14

A szerző nemcsak a városra, hanem sok esetben az országos eseményekre is

koncentrál, illetve a lakosság és a megszállók kapcsolatához is igyekszik adatokat

közreadni. A kötetet gazdag forrásközlés zárja. Szintén egy Vas megyei település

francia megszállását mutatja be Vízi László tanulmányában.15

A megszállt terület egyik megyéjével foglalkozott Vigh Kálmán Sopron vármegye a

francia háborúban című tanulmányában.16 Az írás kettős célt tűzött maga elé.

Egyrészt a vármegye részvételét a nemesi felkelésben, másrészt a francia

megszállás vázlatos bemutatását. Szintén Vigh Kálmán a szerzője a Napóleon

csapatai Nyugat-Dunántúlon című tanulmánynak. Ebben a megszállás előzményeire,

néhány jellegzetes mozzanatra igyekszik a szerző az olvasó figyelmét irányítani.17 A

franciák berendezkedését, különösen a megszállt területek gazdasági felmérését a

minél hatékonyabb kiaknázás érdekében vizsgálta a megszállt területen Vörös Károly

A francia megszállás Nyugat-Magyarországon című munkájában.18

A témakör egy jelentős konferenciáját a győri csata 180. évfordulójára szervezte

meg Veszprémben Veress D. Csaba A napóleoni háborúk és a magyar nemesség

címmel, ezzel is igyekezett a figyelmet az időszakra felhívni. Az ott elhangzott

12 Dominkovits Péter: „Franciajárás” Győr megyében. Czinege Antal szentmártoni uradalmi igazgató emlékiratai
az 1809.évről. In: Arrabona 1999. 37/1-2. 165–194. o.
13 Balogh Gyula: Az 1809. évi insurrectio és francia megszállás Vasmegyében. Szombathely, 1885, Bertalanffy
József Könyvnyomdája. (reprint 1997.)
14 Gőcze Rezső: Szombathely francia megszállása 1809-ben. Szeged, 1944. Szombathely megszállására lásd
még: Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. Martineum Nyomda, Szombathely, 1929.
15 Vízi László: Francia katonák Körmend térségében, avagy egy kisváros a nagy háborúban. In: Köbölkuti
Katalin, Nagy Éva szerk. Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye
művelődéstörténetében. Szombathely, 2005. 97–111. o.
16 Vigh Kálmán: Sopron vármegye a francia háborúban. In: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Tudományos Közleményei. Történelmi Tanulmányok 2. Szombathely, 1991. 77–86. o.
17 Vigh Kálmán: Napóleon csapatai Nyugat-Dunántúlon. In: Köbölkuti Katalin, Nagy Éva szerk. Francia
emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szombathely, 2005.
46–72. o.
18 Vörös Károly: A francia megszállás Nyugat-Magyarországon. In: Internationales Kulturhistorisches
Symposion Mogersdorf 1989. Eisenstadt 1992. 183–192. o.
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előadások tanulmánykötet formájában is napvilágot láttak.19 A kötetben a nemesi

felkelést bemutató írások mellett, Veress D. Csaba bevezető tanulmánya az 1809-es

hadjárat összefoglalását adja. Értékes információkkal szolgál Veress azáltal, hogy

bemutatja a Magyarországon állomásozó császári-királyi hadsereg egységeinek

állomáshelyeit. Ugyancsak ebben a kötetben publikálta tanulmányát Vigh Kálmán

Sopron vármegye francia megszállása 1809-ben címmel.20 A tanulmány elsősorban

adatokat közöl Sopron és más megyei települések megszállásához, így érinti a

határfigyelő biztosok rendszerének kiépítését, a hadisarc felosztását, ismerteti a

francia fejadag rendeleteket, és Kis János soproni evangélikus superintendens

visszaemlékezései alapján21 a lakosság és a francia hadsereg kapcsolatát,

érintkezési pontjait is bemutatja.

Egy, a tartósan megszállt területen kívül eső településsel, a franciák veszprémi

jelenlétével foglalkozott tanulmányában Veress D. Csaba.22 A franciák itt többször is

megjelentek elsősorban rekvirálási céllal. Az 1809-ben megszállt terület nyugati sávja

ma Ausztriához tartozik, így az itteni történetírás sem hagyhatta figyelmen kívül a

francia megszállás időszakát. Egy viszonylag kis jelentőségű mezőváros Nezsider

(ma Ausztria, Neusiedl am See) megszállásáról írt Sepp Gmasz. A tanulmány

gerincét a helyi jegyző, Anton Rath által készített jegyzőkönyv képezi. Sajnos,

csupán május közepétől július első napjáig találhatunk feljegyzéseket, de ezekből is

kiderül, hogy egy kisebb település is hasonló gondokkal küzdött, mint egy szabad

királyi város.23 Részletesebb írásokkal rendelkezünk Kismarton esetén. Oszkar

Gruszecki és Viktor Jovanovic tanulmányai többnyire az általam is használt levéltári

forrásokon alapszanak és mutatják be a megszállás egy-egy részkérdését.24

Fontos adalékként szolgálnak ehhez a korhoz a krónikák, illetve a korabeli

aprónyomtatványok. A szerzők sok esetben a számukra és az utókornak is érdekes

vagy különleges történeteket, anekdotákat is feljegyeztek. Természetesen ezeket

19 Veress D. Csaba szerk.: A napóleoni háborúk és a magyar nemesség. Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2.
Veszprém 1992.
20 Vigh Kálmán: Sopron vármegye francia megszállása 1809-ben. In: Veress D. Csaba szerk.: A napóleoni
háborúk és a magyar nemesség. Veszprémi Múzeumi Konferenciák 2. Veszprém, 1992. 67–78. o.
21 Kis János superintendens emlékezései életéből. Első közlemény. Sopron, 1845.
22 Veress D. Csaba: Napóleon katonái Veszprémben (1809). In: Veszprémi Szemle 1. (1993) 4–14. o.
23 Gmasz, Sepp: Das Franzosenjahr 1809. In: Neusiedler Jahrbuch Band 5. 2002. 53–64. o.
24 Gruszecki, Oszkar: Die Franzosen in Eisenstadt im Jahre 1809. In: Burgenland. Vierteljahreshefte für
Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege 4. (1931) 149–159. o.; . Gruszecki, Oskar: Der Marsch der
Franzosen durch das Burgenland im Jahre 1809. In: Burgenländische Heimatblätter 19. (1957) 85–88. o.;
Gruszecki, Oskar: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Kriegsjahr 1809. In: Burgenländische
Heimatblätter 19. (1957) 135–139. o.; Jovanovic, Viktor: Die Franzosen in Eisenstadt. In: Mitteilungen des
burgenländischen Heimat- und Naturschutzvereins. 1931.07.02. 30–33. o.
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szubjektivitásuk miatt kritikával kell kezelni. A tévedéseket gyakran csak a szerzők

tájékozatlansága okozta, főleg akkor, ha távoli eseményekről írtak. Ha tudjuk, hogy

az esemény közvetlenül a krónikás környezetében történt, akkor viszont pontos és

megbízható információkhoz juthatunk. A nyomtatásban megjelentek közül érdemes

néhányat a teljesség igénye nélkül megemlíteni. A nagymartoni jegyző, Jakob

Wittman a francia megszállást kortársként élte át. Krónikája az ismert soproni

krónikákhoz (pl. Geiger vagy a szintén már publikált Fiedler krónikája) hasonlóan,

szubjektív nézőpontból gazdag információkkal szolgál ehhez az időszakhoz.25 A

Soproni Szemlében a francia megszállásra vonatkozó részeket publikálta a somfalvi

(ma Ausztria, Schattendorf) Trinkl Mihály krónikájából Csatkai Endre.26 Ez a krónika

is bizonyítéka annak, hogy a korabeli társadalom teljes vertikumát érintette a

megszállás. Sopron kapcsán érdemes megemlíteni a már publikált Fabricius Endre

napló részletét is.27 Elsősorban Szombathelyre, és részben Vas megyére szolgál

adatokkal a már említett Kresznerics Ferenc líceumi tanár naplója.28

Bár dolgozatom témája közvetlenül nem érinti Moson megyét – mivel itt egyetlen

szabad királyi város sem volt 1809-ben –, a megye megszállása iránt érdeklődők

haszonnal forgathatják Szőllősy Pál naplófeljegyzéseit. Ritka, hogy a megszállt

területeken írt napló kerüljön publikálásra. Szőllősy feljegyzései Moson megye és

Magyaróvár megszállás alatti hétköznapjaiba engednek betekintést.29

Egy falusi, kisboldogasszonyi tanító, Aistleitner Antal Napóleonnal való

találkozását adta közre magyarul Hiller István.30 A tanító naplóját egy rokona

publikálta a ritkaságnak számító Eisenstädter Zeitungban. A találkozás hű képet

adott a francia seregek rekvirálásairól, a hadjáratok során hátramaradt katonák

pusztításairól. Aistleitner a császárnak mindjárt tanácsot is adott, az ilyen eseteket

elkerülendő javasolta, hogy egy altiszt kísérje a katonákat. A történetből az egyszerű

ember találkozása a nagy és igazságos, sőt még jutalmat is adó uralkodóval

rajzolódik ki.

25 A krónika megszállással kapcsolatos fejezeteire lásd Krisch András: Jakob Wittman nagymartoni jegyző
krónikája. In: Lymbus 2004. Bp., 205–221. o.
26 Csatkai Endre: Egy somfalvi parasztgazda feljegyzései az 1809-es francia megszállásról. In: Soproni Szemle
16. (1962) 362. o.
27 Fabricius Endre: Sopron és a Napóleon-i háborúk. In: Soproni Szemle 3. (1939) 137–144. o.
28 Horváth Ferenc: Kresznerics Ferenc naplójából. Francia világ Szombathelyen. In: Vasi Honismereti
Közlemények. 1987/1. 46–52. o.
29 Benda Kálmán – Érszegi Géza közreadja: Magyaróvár és Moson megye az 1809-es francia megszállás alatt.
(Szőllősy Pál naplófeljegyzései). In: Hadtörténelmi Közlemények 19. (1972) Új folyam. 346–378. o.
30 Hiller István: Egy Sopron megyei tanító Napóleonnál. In: Soproni Szemle 25. (1971) 356–361. o.
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Az 1809-es év a magyarországi kutatóknak sokkal inkább a nemesi felkelés miatt

került az érdeklődésük középpontjába. A nemesi felkelést az uralkodó többször is

összehívta, de tényleges bevetésére csak 1809-ben került sor. A dolgozat nem tűzte

ki célul az 1809-es év hadtörténetének bemutatását, ezen belül nem tartom

feladatnak a nemesi felkelés részletes ismertetését.31

Háborús időkben az egészségügyi hálózat felértékelődik, továbbá a megszállt

városoknak jelentős kiadásai keletkeztek a francia sebesültek és betegek

ápolásából. Ezért is fontosak a franciák egészségügyi szervezetének felépítéséhez

Zsoldos János feljegyzései. A pápai orvos részletesen beszámolt a kórházban

tapasztaltakról, a sebesülések mibenlétéről és a gyógyítás módjairól.32 A két harcoló

fél magyarországi egészségügyi szolgálatáról és ennek megszervezéséről Takáts

Endre és Takáts László munkáiból kaphatunk képet.33 A megszállt területeken kivűl

is ápoltak franciákat. A július elején Wagram térségébe visszavonuló, majd

novemberben véglegesen kivonuló francia hadsereg több ezer szállíthatatlan

sebesültet és beteget hagyott hátra. Nagy részüket pécsi épületekbe helyezték el,

ahol a Lussignan és a Strassaldo ezredek egészségügyi részlegei ápolták őket.34

A téma aktualitását és sokoldalú megközelíthetőségét jelzi Horváth László 2001-

ben megjelent forrásközlő tanulmánya Napóleon hadmérnökeinek magyarországi

jelentései. A hadjárat egy speciális részletét mutatja be Horváth, amennyiben francia

levéltári forrásokra alapozva közölte francia hadmérnökök feljegyzéseit a megszállt

megyék szárazföldi és vízi közlekedési útjairól. A mérnökök leírták a főbb

31 Az 1809-es nemesi felkelés, illetve a győri csata történeti áttekintését adja: Vizi László Tamás: Az 1809-es
győri ütközet a magyar történeti irodalomban. In: Acta Musei Papensis. Pápai Múzeumi értesítő 11. Pápa 2006.
25-44. o. A felkeléssel kapcsolatban a magyar nyelven megjelent forráskiadványok közül meg kell említeni a
következő köteteket: Domanovszky Sándor közreadja: József nádor iratai I. kötet 1792–1804. Bp., 1925.;
II.kötet 1805–1807. Bp., 1929. III. kötet 1807–1809. Bp., 1935. A nemesi felkelés pénzügyi kiadásaihoz a
nemességnek is hozzá kellett járulnia, az ingatlanok hatod részét, az éves jövedelemnek századát kellett
felánlania. Ezeket a bevallásokat rávetítve az inszurrekciós nemességre egy teljes és viszonylag pontos képet
kaphatunk a felkelő nemesség 1809 körüli vagyoni állapotáról. Ódor Imre ilyen irányú vizsgálatokat végzett
Baranya megye esetén. Ódor Imre: Az 1809. évi nemesi összeírás Baranya megyében. In: Levéltári Szemle
1986/3. 26–43. o.; Ódor Imre: Baranya nemesi társadalma a francia háborúk korában. In: Baranyai
Helytörténetírás, 1985-1986. Szerk.: Szita László. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve. Pécs, 1985. Hasonló
irányú kutatásokat végzett Kávássy Sándor Szatmár megyében. Kávássy Sándor: Nemesi háztartás és család
Szatmárban az 1809. évi inszurrekciós összeírás alapján. In: Agrártörténeti Szemle 1985/3-4.sz. 605–639. o.
32 Zsoldos János: A Frantziák Pápán, vagy is a ’ Pápai 1809–1810. Esztendőbeli Polgári Ispotályok leírása. In:
Tudományos Gyűjtemény 1817. XI. kötet. Pest, Trattner János betűivel és költségével. 47–76. o.
33 Takáts László – Takáts Endre: A francia hadsereg egészségügyi szolgálatának működése a napóleoni háborúk
magyarországi szakaszán 1809-ben. In: Honvédorvos 13. (1961). 226-237. o.; Uő.: Az utolsó nemesi felkelés
csapategészségügyi szolgálatának működése 1809-ben. In: Honvédorvos 14. (1962). 321–331. o.
34 Nagy Gábor-Aracsi László-Koronczay József: Pécs-Baranya katonaegészségügyének története korabeli
dokumentumok és a sajtó tükrében. Pécs, 2000. Benne: Pécs szerepe a napóleoni háboruk sebesültellátásában. 9–
11. o.
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folyószakaszokat, bemutatták a mezőgazdasági kultúrát. A jelentések foglalkoztak a

rekvirálások lakosságra tett hatásaival, és ami szintén kiemelendő, a lakosság

osztrák-ellenes hangulatának okaival.35

A francia megszállás egy speciális részletét, a polgárőrségek szerepét mutatja be

és elemezi Molnár András tanulmányában.36 Ez a városvédelmi szervezet már több

városban évszázadokkal korábban létrejött. Sopronban 1791-ben szervezték újjá,

fénykorát pedig éppen az 1809-es megszállás alatt élte. A polgárőrségek fontos

szerepet töltöttek be a belső rend fenntartásában. Ez megmutatkozott a közös

francia őrjáratokban is. A szervezet lokális, városonkénti kutatása még a jövő

feladata.

Mindezen művek ismeretében is megállapíthatjuk, hogy Nyugat-Magyarország

szabad királyi városaiban az 1809-es megszállás komplex vizsgálata,

összehasonlítása és elemzése ez idáig nem történt meg. A franciák több hónapnyi

jelenléte egy olyan tényező, amely a kor emberének hétköznapjait alapvetően

befolyásolta, így a kérdés elemzését elengedhetetlennek tartom. Ezért

dolgozatomban kísérletet teszek a megszállás csomópontjainak bemutatására. A

francia megszállás jelentős reakciókat váltott ki a teljes magyar társadalomban,

hiszen senki sem vonhatta ki magát hatásai alól.

II. Magyarország és a napóleoni háborúk

II.1. A francia hegemónia

A Bastille lerombolását követő időszakban Európa nagyhatalmai számára

Franciaország elhanyagolható tényezőnek tűnt. Keleten a három nagy monarchia

Poroszország, Oroszország és Ausztria sokkal inkább Lengyelország felosztásával

volt elfoglalva, Angliában a miniszterelnök Pitt még 1792 februárjában is a brit

katonai kiadások csökkentését szorgalmazta. Amikor a növekvő belső és külső

fenyegetettség miatt a francia forradalmárok is egyre agresszívabb lépéseket

kezdtek tenni a határokon, megkezdődött az a háború-sorozat, amely 1815-ig

35 Horváth László: Napóleon hadmérnökeinek magyarországi jelentései. In: Arrabona, Múzeumi Közlemények
2001. 39/1-2. 435–465. o.
36 Molnár András: Polgárőrségek Magyarországon a napóleoni háborúk idején. In: Hadtörténeti Közlemények 39.
(1992) 94–119. o.
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nagyban befolyásolta nemcsak a földrész, hanem az egész világ történetét is. A

forradalmi Franciaország ellen felsorakozott az összes európai nagyhatalom. A

szövetséges seregek lassú és bizonytalan manőverei azt bizonyították, mennyire

felkészületlenek voltak a küzdelemre. 1793-tól bontakozott ki a háború teljes

stratégiája és ideológiája. A sikeres francia hadviselést már a forradalom előtt

megindított reformok (szervezés, vezérkari tevékenység, tüzérségi és harctéri taktika

megreformálása) tették lehetővé, amelyek 1789-et követően újabb lendületet kaptak.

A hazai fronton már alkalmazott „totális háborús” módszerek kiválóan beváltak a

hadszíntereken. Franciaország az összes fellelhető nemzeti erőforrást a háború

szolgálatába állította, majd a kezdeti sikerek után a megszállt területek lakosságára

is nagy terhek hárultak, némileg tehermentesítve az anyaországot. A forradalom egy

sor intézkedés bevezetését hozta magával, amelyet az ellenfelek nem tudtak

megvalósítani. Ilyen volt a népfelkelés bevezetése, a forradalmi energiák

mozgósítása és a bátran rohamozó francia hadoszlopok alkalmazása a még mindig

vonaltaktikát alkalmazó ellenfelekkel szemben. A franciák ellenségeiből hiányzott a

stratégiai tisztánlátás, nem fogalmazták meg a végső célt. A szövetségesek közti

megegyezés hiánya is vezetett az első koalíció (1793–1797) vereségéhez, és

hasonló okokból tudott talpra állni a második koalíció (1800) harcai során

Franciaország. Igazi eredményeket egyedül a gyarmati hadviselést professzionálisan

űző angolok tudtak felmutatni, akik egymásután megszereztek egy sor francia,

holland, dán és svéd birtokot. Persze ezek a lépések nem hatottak közvetlenül az

európai egyensúlyra, viszont jelezték Anglia tengeri fölényét. Ez a fölény a harmadik

koalíció (1805) során is kevésnek bizonyult, Bécs ezúttal is békét kért, pedig a

francia hegemónia csak a következő években érte el tetőpontját. 1807-ben a tilsiti

béke Poroszországot csatlós állammá tette, Oroszország beleegyezett a brit

kereskedelem bojkottjába, vagyis csatlakozott a kontinentális zárlathoz. Csaknem

valamennyi német állam a Rajnai Szövetség tagjává vált, Lengyelország nyugati

részéből létrehozta Napóleon a Varsói Hercegséget, Itália, Spanyolország, Hollandia

francia csatlós állam lett, a több évszádos Német-Római Császárság gyakorlatilag

megszűnt létezni. Nem maradt egy olyan független állam sem, mellyel Anglia

szövetkezhetett volna. Mivel a kontinensen, szárazföldi hadviseléssel nem tudták a

franciák a szigetországot legyőzni, időszerűvé vált a háború egy újabb frontjának a

megnyitása, a kontinentális zárlat. Anglia ugyanis nagyban függött a kontinensről

származó és a flottaépítéshez elengedhetetlenül szükséges faanyagtól, az export
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bevételek kiesésével pedig a szövetségesei segélyezése kerülhetett veszélybe. Az

eddigi koalíciók nagyban függtek a brit pénzügyi támogatástól. A brit gazdaság

azonban nem roppant meg, virágzott a csempészet, az 1808-as spanyol felkelés,

majd Oroszország szakítása is rést vájt a blokádon. Az új piacok (Ázsia, Antillák,

Afrika, Latin-Amerika) jelentős felvevőpiaccá váltak. Összességében Anglia

gazdasága ezen időben is fejlődni tudott, köszönhetően részben a belső piacnak is,

míg a blokádot a franciák inkább megszenvedték.37 Gazdasága teljesen befelé

fordult, egykor virágzó kikötői hanyatlásnak indultak. A háború finanszírozásához

adókat kellett emelni, az egyre növekvő háborús költségeket valójában az elfoglalt

területek fosztogatásából fedezték. Háborús kártérítésekből, vagyonok elkobzásából,

kincstárak, múzeumok kifosztásából, terület elcsatolásokból teremtette elő Napóleon

azokat a hatalmas összegeket, amelyek a háború folytatásához elengedhetetlenül

szükségesek voltak. A francia császár hatalma győzelmeitől függött, vagyis

sikeresen kellett harcolnia, hogy a rendszer fennmaradhasson. Amikor Napóleon

1808-ban bevonult Spanyolországba, nem tudta eldönteni véglegesen a hadjárat

sorsát. Gerillaháborúra és sikeres angol beavatkozásra került sor. A félszigeten zajló

harcok 300.000 francia katonát kötöttek le.38 Ez a felkelés egyben utat mutatott

Ausztriának is, vagyis a nemzeti erők mozgósításával lehet sikeresen Franciaország

ellen harcolni. A Habsburg kormány bízott abban, hogy az újabb háború kitörésekor,

csapatai megjelenése esetén a német államok fellázadnak és melléjük állnak.

II.2. Magyarország részvétele a francia háborúkban

A Habsburg Birodalom 1793 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal hadban állt

Franciaországgal. Az első koalíciós háború során az 1794. június 26-i fleurusi

csatában a császári csapatok elvesztették Belgiumot. Két évvel később az Észak-

Itáliában sikeresen előrenyomuló francia hadak már a birodalom határait

veszélyeztették. Ilyen körülmények között I. Ferenc kénytelen volt összehívni a

magyar országgyűlést és a rendektől pénzt és katonát kérni, mivel „dicső nagyanyja

37 Persze az angol kivitel jelentősen visszaesett. 1806-tól 1808-ig vámolási értéke 33,5 millióról 30,4 millió
fontra. Lefebvre, Georges: Napóleon. Bp., 1975, Gondolat. 308. o.
38 Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp., 1992, Akadémiai Kiadó. 117–135. o.
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idején a magyarok vitézsége mentette meg a birodalmat.”39 A magyar nemesség

nagy része valójában úgy érezte, hogy az udvar a szövetségese, a forradalmi

Franciaország veszélyezteti kiváltságait. Az országgyűlés 50.000 újoncot, 10.000

lovat és jelentős mennyiségű élelmet szavazott meg. A hadicselekmények továbbra

sem alakultak túl sikeresen, az alpesi hágókat Károly főherceg sem tudta megvédeni,

Bonaparte Leobenbe vonult, sokan már a birodalom fővárosát féltették. Ferenc erre

fegyverbe szólította a nemesi felkelést, bevetésére azonban nem került sor. A

campoformiói békében (1797) a birodalom elvesztette Belgiumot és Lombardiát,

cserébe viszont megkapta Velencét. Nem volt tartós a béke, mert 1798-ban,

miközben Napóleon Egyiptomban harcolt, az egyesült cári és császári seregek

kiűzték Itáliából a franciákat. Bonaparte visszatérése azonban gyorsan megfordította

a hadi helyzetet. A marengói csatában 1800-ban szétverte a császári seregeket,

ezzel visszaállt a korábbi helyzet, sőt a Rajna mentén Franciaország újabb

területeket nyert. Az 1802-ben összehívott magyar országgyűlésnek újabb

pénzösszeget és újonc-kontingenst kellett volna megszavaznia. A hosszas

alkudozások nem lendítették az ügyet előre, ezért az uralkodó megemelte a só árát,

és ebből teremtette elő a hiányzó összeget. Mielőtt 1805-ben ismét kiújult volna a

háború, I. Ferenc 1804-ben felvette Ausztria örökös császára címet (ugyanebben az

évben Napóleon francia császárrá koronáztatta magát), két év múlva a teljesen

tartalmát vesztett német-római császári címről pedig lemondott.40

Az 1805-ös francia háború Ausztria számára súlyos vereséggel végződött,

Ulmban Napóleon bekerítette és fogságba ejtette Mack altábornagy hadseregét, egy

hónap múlva a franciák bevonultak Bécsbe. Ilyen körülmények között különösen

fontos volt Magyarország magatartása. Az udvar tett is engedményeket a rendek

felé, elsősorban a magyar nyelvhasználat ügyében, amikor pedig az ulmi

kapitulációnak híre ment, akkor az országgyűlés nemcsak katonát szavazott meg,

hanem ismét fegyverbe szólította a nemesi felkelést is. A diéta ezt követően

feloszlott, néhány nap múlva pedig Davout marsall csapatai már Pozsony térségében

jártak. Napóleon első alkalommal intézte kiáltványát Magyarországhoz, ebben az

országot semlegesnek ismerte el. A magyar nemesség körében a kiáltvány már

ekkor sem keltett visszhangot. Sor került viszont a pozsonyi incidensre. Pálffy Lipót,

39 Benda Kálmán: Magyarország a napóleoni háborúkban. In: Mérei Gyula főszerk.: Magyarország története
1790–1848. 1. kötet, Bp., 1980, Akadémiai Kiadó. 447. o.
40 Benda 1980. 447–448. o.
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Pozsony parancsnoka levelében hajlandónak mutatkozott az ellenségeskedés

elkerülésére, amit a franciák a magyar elszakadási törekvések megnyilvánulásaként

értelmeztek. Hamarosan kiderült, hogy ez nem az volt, mire egy rövid időre

megszállták Pozsonyt. A nemesi felkelésnek ezúttal sem akadt dolga. Napóleon élete

eddigi legnagyobb csatájában, Austerlitznél 1805. december 2-án súlyos vereséget

mért az egyesült orosz-osztrák seregekre. A béketárgyalások a magyar koronázó

városban folytak. Ferenc lemondott Velencéről, Dalmáciáról, Tirolról és Voralbergről,

svábföldi és badeni birtokaiért cserébe viszont megkapta Salzburgot. A Habsburg

Birodalom ismét jelentős területi veszteségekkel került ki a háborúból.41 Tirol

Bajorországhoz való csatolásával a terület szinte Ausztria testébe hasított.

Különösen fájdalmas volt Dalmácia és Cattaro elvesztése, mivel így Napóleon utat

nyitott magának a török tartományok felé. Ausztria a bajor határtól egészen Belgrádig

ellenséges országok gyűrűjébe került. A következő háború után ez a helyzet még

inkább romlott. Persze a béke után sem volt felhőtlen Ausztria és Franciaország

viszonya. Báró Vincent tábornok, a párizsi osztrák követ mindjárt kinevezése után

viharos időket volt kénytelen megélni. I. Ferenc, hogy biztosítsa Ferdinánd főherceg,

mint új választófejedelem számára Würzburgot, csapatokat küldött oda, amire a

francia császár azonnal a katonák visszavonását követelte. Ferencnek meg kellett

hátrálnia. Alig rendeződött ez az ügy, máris következett az újabb konfliktus.

Napóleon örök időkre szabad átvonulást követelt csapatainak Ausztrián át

Dalmáciába, mivel a tartománynak nem volt más szárazföldi összeköttetése.

Javában folytak a francia fenyegetések, amikor Ghisilieri osztrák tábornok a pozsonyi

béke pontjai ellenére Cattarót nem a franciáknak, hanem az oroszoknak adta át. „Ez

az árulás példanélküli!” – kiáltott fel Talleyrand, és ez tükrözte a császár véleményét

is. Napóleon követelte, hogy az osztrákok foglalják vissza a stratégiai fontosságú

kikötővárost, ellenkező esetben más adriai városok (Trieszt és Fiume) átadására

tartott igényt. Ausztria ismét nagyon nehéz helyzetbe került. A kiutat végül is az orosz

meghátrálás hozta meg, a várost átadták a franciáknak, Napóleonnak nem maradt

ürügye a további fenyegetőzésekre.42

Az 1807-es háborúban Ausztria nem vett részt, a megalázó porosz vereség és a

megkötött orosz-francia szövetség következtében azonban külpolitikai helyzete

41 Benda 1980. 450. o.
42 Wertheimer Ede: Ausztria és Magyarország a tizenkilencedik század első évtizedében. 2.kötet. Bp., 1892, Ráth
Mór. 144–162. o.
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jelentősen megromlott. Az Osztrák Császárság már csak másodrendű szerepet

játszhatott. Nem volt jobb a helyzet a hadsereg terén sem. Károly főherceg, I. Ferenc

öccse és korának egyik legtehetségesebb hadvezére (balszerencséje, hogy pont

Napóleon kortársa volt) már Austerlitz óta a hadsereg belső reformját sürgette. Ilyen

helyzetben ismét megnőtt a jelentősége Magyarországnak és a magyar

országgyűlésnek. Az 1807. áprilisi budai diéta központi kérdése ismét az újoncok

megszavazása volt. I. Ferencnek ezúttal sem kellett csalódnia. Cserébe az uralkodó

hozzájárult a magyar nyelv iskolai tanításához, a rendek vámmentes gabona- és bor-

kivitelét viszont már nem engedélyezte. A kiélezett ellentétek ellenére a rendek a

franciákkal szemben kiváltságaik védelmét tartották ezúttal is a legfontosabbnak.43

A francia háborúk idején kölcsönös huzavona volt megfigyelhető az udvar és a

rendek között. A diétának csak kisebb engedményeket sikerült kicsikarnia, miközben

Ferenc elérte célját a katonák és az adó tekintetében. Persze nem szabad figyelmen

kívül hagyni, hogy a magyar nemesség Napóleonnal szemben a Habsburgok

szövetségese volt. Békekötések idején ez az ellentét megnőtt, de a háborúk idején a

szövetség ismét helyreállt. Magyarország ezekből a háborúkból kivette részét mind

pénzben, mind katonában. A magyar korona országai a birodalmon belül 55%-ot

tettek ki, gazdasági elmaradottságuk miatt viszont a pénzügyi terheknek csupán 1/3-

át viselte az ország. Magyarország újoncokat is bőven adott, de kisebb arányban,

mint az örökös tartományok, amin a bécsi udvar többször is változtatni akart.44 Az

állandó háborúskodás pénzügyileg teljesen kimerítette a birodalmat, a terhekből

Magyarország is kivette a részét, de mint minden háborúnak, ennek is voltak jó

oldalai. Magyarország 1809-ig nem vált hadszíntérré, Tirol és Velence elvesztése

után az udvar igyekezett a selyemhernyó-tenyésztést Magyarországon elősegíteni.

Hasonló okokból támogatták a dohánytermesztést is. Bár az ország

kereskedelmének fejlettsége messze elmaradt a kívánttól, már ez is előrelépésnek

tekinthető az iparosodás útján. A magyar nemesség bekapcsolódott a sorozatos

háborúk nyomán kibontakozó gazdasági konjunktúrába. A százezres hadseregek

fegyverben tartása hatalmas keresletet biztosított a mezőgazdasági termékek

(gabona, bor, élőállat) számára. A nemesség a nyereséget azonban nem

fejlesztésekbe fektette, hanem ekkoriban épültek a díszes nemesi kúriák.45

43 Benda 1980. 451. o.
44 Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867. Magyarok Európában III. Bp., 1990, Háttér Lap-és
Könyvkiadó. 209. o.
45 Wertheimer 1892. 133. o.
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Az 1808-as országgyűlést az uralkodó harmadik feleségének megkoronázásáért

hívta össze, bár már akkoriban is sokan kételkedtek abban, hogy ez lett volna az

egyedüli cél. Sokkal többet nyomott a latban, hogy a Spanyolországból érkező

kedvező hírek hatására a háborús párt, élén I. Ferenccel, 1808 nyarától készült a

háborúra. Ehhez elengedhetetlen volt Magyarország erőforrásainak egyre

erőteljesebb kihasználása is. Már 1807 óta napirenden volt egy sor reform, amelyek

hatékonyabbá tették volna a birodalom haderejét: a tartalékos rendszer bevezetése,

az inszurrekció állandó intézménnyé változtatása, toborzás helyett sorozni az

ezredekbe. A szeptember 3-án megnyitott országgyűlésen a kedvező hangulatban

és a sokak számára szimpatikus Mária Ludovika megkoronázása után a rendek

elfogadták, hogy az uralkodó a nemesi felkelést országgyűlési határozat nélkül

három évig összehívhassa. Határon túli bevetését viszont csak ellenséges támadó

háború esetén engedték meg. A vármegyék összeírták a hadra fogható nemeseket

és vagyoni állapotukat, mert eszerint sorolták őket lovas vagy gyalogos szolgálatra,

illetve ez alapján állapították meg, ki szorul a felszerelés tárgyában segélyre, vagyis

kinek kell azt a vármegyei vagy országos hadiraktárakból előteremteni. A felszerelést

sem ekkor, sem később nem tudták teljes egészében biztosítani, a reguláris

hadsereg mindig elsőbbséget élvezett. Megszavazott a diéta 20.000 újoncot is, és

amennyiben ez kevésnek bizonyulna, akkor továbbiaktól sem zárkózott el. Mindez

sokkal több volt, mint amire az udvar vagy a nádor számított. Ezek megszavazása

1807-ben még szinte lehetetlen volt, a külső veszély azonban elfeledtette a

sérelmeket, az udvar és a magyar nemesség szövetsége hamar megköttetett. József

főherceg, Magyarország nádora német nyelvű röpiratban figyelmeztette a magyar

nemességet, hogy milyen veszély fenyegeti uralmukat egy esetleges francia

győzelem esetén. A vármegyék uralkodójuk és ezzel a háború mellé álltak (Heves

megye követeit kivéve). Ferenc sem maradt adós, engedélyezte a Ludovicum

felállítását, – még ha ezt gyakorlati lépések nem is követték, – és a jutalmakat is

szépen osztogatta azoknak, akik segítették céljai elérésében.46

Megkezdődött a háborús felkészülés az amúgy évek óta pénzügyi nehézségekkel

küzdő birodalomban. A háborús pártnak tisztában kellett lennie azzal, hogy egy

vesztes támadó háború a birodalom végét is jelentheti. Mindez nem hatotta meg I.

46 Wertheimer 1892. 386–387. o.; Veress 1992. 5–6. o.; Csorba László: A tizenkilencedik század története. H.n.,
2000, Pannonica Kiadó. 22. o.
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Ferencet és feleségét, illetve Metternich párizsi követet sem. A háborús párt élén az

uralkodó állt, akit új anyósa, Estei Mária Ludovika anyja is háborúra ösztönzött, mert

nem tudott modenai hercegségének elvesztésébe belenyugodni.

A háborús párttal szemben megszerveződött egy csoportosulás, amely még nem

látta elérkezettnek az időt a háborúra. Itt találhatjuk Károly főherceget és József

nádort is. Különösen Károly volt tisztában a hadsereg elavultságával. Tudta, amíg az

osztrák hadseregen belül a hadügyi reformok nem fejeződnek be, addig nincs reális

esély a győzelemre. A francia hadsereg alkalmazott ugyanis egy sor olyan újítást,

amely a többi európai hadseregben még nem került bevezetésre. A korábbi lineáris

csatafelfogással szemben, a többszörös vonalak defenzív formációjával szemben, a

franciák a mélyen tagozott oszlopszerűen felálló zászlóaljakat vetették be. Ezek 30-

40 katona szélesen és 20-30 sor mélységben sorakoztak fel. Kis szakaszokon óriási

tűzerőt képviseltek a velük szemben felálló merev sorokkal szemben. Nagy előnyük

volt, hogy önállóan a szomszédos seregtestektől elszakadva, a tereptárgyak előnyeit

is kihasználva tudtak harcolni. A francia hadseregben bevezetett általános

hadkötelezettség szakított a kényszerű toborzás gyakorlatával. A kiképzetlen

tömeghadsereg katonáit nem lehetett évekig gyakorlatoztatni, hogy egy lassan

mozgó, merev szuronyrohamokhoz szokott hadsereg váljék belőlük. Napóleon

gyakran alkalmazta a mesterlövészeket, a rohamozó ellenséget koncentrált

kartácstűzzel gyengítette, majd ezt követően törték át a vonalakat a francia

oszlopvonalak. A nagyobb katonai egységeket ellátta elegendő műszaki- és

utászcsapattal, megoldott volt az utánpótlás, így ezek önállóan bármikor bevethetőek

voltak. A franciák a seregek ellátását mindig helyben, rekvirálással igyekeztek

megoldani, míg az ellenségek raktárakat állítottak fel. A megszállt területek

gazdasága így a francia katonai gépezet szolgálatába állt. Sok esetben ezért voltak

kénytelenek a francia utóvédek rabolni, mert nekik már nem jutott elegendő

élelmiszer. Ezek a harcászati újítások válaszra kényszerítették a Habsburg

hadvezetést is. A reformpárt élén Károly főherceg állt, akinek komoly küzdelmet

kellett a változtatásokat nehezen viselő I. Ferenccel folytatnia. Bár az uralkodó

Károlyt nevezte ki a legfelső katonai vezetőnek, az Udvari Haditanács érintetlen

kellett hogy maradjon. (Ennek felállítását egyébként Károly főherceg nagyban

ellenezte.) Létrejött a tanácson belül három főcsoport: hadvezetési, gazdasági-

logisztikai és igazságszolgáltatási. A megvalósult reformok közé tartozott a Landwehr

milíciák bevezetése. Ennek tagjai rövidebb kiképzést kaptak, mint a reguláris
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hadsereg katonái, kiképzésük után pedig otthonaikban maradhattak. A kevés tervbe

vett reformból a birodalom pénzügyi nehézségei miatt még kevesebb valósulhatott

meg. Így nem jöhetett létre egy egységes vezérkar sem. Az 1805-ös hadjárat után

besorozattak viszont már kaptak lőkiképzést, de még mindig a szuronyroham volt

általános. Az osztrák tüzérség továbbra is a gyalogság sorai közül lőtt,

összevonásukról szó sem lehetett. Károly szigorította a löszemléket, gyakoribbakká

váltak a lőgyakorlatok, újjászervezte a magazin-utánpótláson alapuló katonai

élelmezést, a határokon túl bevezette a rekvirálást. Károly tisztában volt vele, hogy a

katonák, lovak és ütegek számát tekintve nagyjából egyenrangú ellenfele Napóleon

és szövetségeseinek. Hiába mutatott az osztrák hadsereg kedvezőbb képet 1809-

ben, mint 1805-ben, az állami és katonai felső vezetők a defenzív stratégia miatt nem

számíthattak győzelemre.47

II.3. Európa a tilsiti béke után

I. Napóleon 1808-ra, miután legyőzte a negyedik koalíciót is – az egyetlen,

amelynek Ausztria nem volt tagja – elérte hatalma csúcsát. Poroszország

megcsonkítva került ki a háborúból, lemondott az Elbától nyugatra eső területeiről,

így létrejöhetett a Vestfáliai Királyság Napóleon egyik testvére, Jeromos uralma alatt.

Elveszett a poroszok számára a lengyel területek nagy része is (itt jött létre a Varsói

Hercegség), Oroszország pedig a tilsiti békében 1807. július 7-én szövetséget kötött

Franciaországgal és csatlakozott a kontinentális zárlathoz. Ezt megelőzően június

25-én a Nyeman folyón, egy kompon négyszemközt tárgyalt Napóleon és Sándor

cár, hogy pontosan miről, nem fogjuk megtudni, ez a „tilsiti rejtély”.48 Úgy tűnt,

biztosítva van a kontinens békéje. Maga Napóleon mondta: „A tilsiti mű a világ sorsát

rendezi el.”49 A siker azonban nem lehetett tartós. A már lefegyverzett Poroszország

és a még fegyverben álló, revansra képes Ausztria beszorult a két nagyhatalom

közé. A keleti rendezés egyben magában hordozta a nyugat meghódoltatását is.

Egyre erőteljesebben ütköztek ki Napóleon hajlamai a személyes zsarnokságra.

1807. augusztusában megszüntette a tribunárus gyűlést, megvonta kegyét

47 Bencze László: Napóleon bécsi hadjárata 1809. Bp., 2005, Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok. 71–86. o.
48 Lefebvre 1975. 292. o.
49 Lefebvre 1975. 303. o.
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Talleyrandtól, nem tűrhetett tovább egy függetlenül gondolkodó munkatársat, helyére

Champagnyt nevezte ki, bár régi minisztere véleményét továbbra is kikérte.

Egy váratlan esemény hamarosan megmutatta a fennálló rendszer ingatag voltát.

Spanyolország 1807-ban francia szövetségesnek számított. Az ország szomszédja,

Portugália azonban nem csatlakozott a kontinentális zárlathoz, a partjainál felállított

angol kereskedelmi központokon keresztül a brit termékek bejuthattak Európába.

Napóleon 1807 végén, úgy döntött, hogy Junot tábornok 80.000 fős seregével és a

hozzájuk csatlakozó spanyol segédcsapatokkal elfoglalja Portugáliát. Ez a

portugálokkal nem túl jó kapcsolatokat ápoló spanyoloknak is kapóra jött, mivel némi

portugál terület annektálása szerepelt a spanyol tervek között. Míg a spanyol király

utasította kormányzóit az ellenségeskedés kerülésére, hiszen a franciák csupán

Portugália felé vonulnak át az országon, a francia császár Murat főparancsnoksága

alatt egy másik sereget állított fel, hogy Junot elvonulása után elfoglalja

Spanyolország stratégiai jelentőségű pontjait, vagyis megszállja az amúgy

szövetséges országot. Ez volt az első olyan külpolitikai lépés, amelyet a francia

nemzeti érdekekkel nem lehetett igazolni. Spanyolország katonaföldrajzi adottságai

viszont a stratégiai pontok megszállásánál nagyobb területek ellenőrzését követelték

volna. A tartományi főkapitányok felismerték a francia hódító szándékot, és

megkezdték a nemzeti ellenállás megszervezését. 1808. május 2-án felkelés tört ki

arra a hírre, hogy IV. Károly és fia, Ferdinánd elhagyta Napóleon utasítására

Madridot, majd Bayonne-ban lemondatta őket a trónról. A felkelők a városban 500

franciát szúrtak le, bosszúból Murat 36 spanyolt végeztetett ki, az összes spanyol

áldozat azonban elérte az 1.000 főt. Ez a felkelés még nem nagyon aggasztotta a

francia császárt. „A spanyolok ugyanolyanok, mint a többi nép – mondotta –

boldogok lesznek, hogy elfogadhatják a császári alkotmányt.”50 Mégis  ettől  a

pillanattól kezdve a spanyol nemzeti büszkeség, a nemesség és a papság irányítása

alatt, a megszállók ellen fordult. A spanyol népi háború kitört.

Junot még 1807. december 1-jén bevonult Lisszabonba. A partok előtt angol

hadihajók cirkáltak, a fővárostól északra pedig Sir Arthur Wellesley, a későbbi

Wellington herceg csapatai szálltak partra. Néhány nap múlva Lisszabonban felkelés

tört ki. A franciák kénytelenek voltak kivonulni a városból. Junot bosszúból 100 millió

frank hadisarcot vetett ki a katolikus egyházra és háztulajdonosokra, katonái pedig

végigrabolhatták az országot. Akik hazatértek, mesés kincseket vittek magukkal, a
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többség azonban angol fogságba esett, ami nem sok jóval kecsegtetett. Az ország

északi részén bevetett spanyol kontingens meg tudott menekülni, tagjai hazájukban

elmesélték a francia hadsereg erőszakoskodásait a lakossággal és a katolikus

egyházzal szemben. Ezzel a katolikus klérus is a spanyol felkelés élére állt. A

spanyol uralkodó lemondatása után megnyílt az út József, Napóleon testvére előtt a

spanyol trónhoz. Hamarosan Junot egyezménykötésre és kivonulásra kényszerült,

ami Európa közvéleményét is meglepte.51 A franciák kegyetlen megtorlásokat

hajtottak végre a spanyol polgári lakossággal szemben, mivel képtelenek voltak az

egész országot irányításuk alatt tartani. 1808 nyarára erősítést kellett küldeni

Spanyolországba, hogy a bizonytalan francia állásokat tartani lehessen. Dupont

tábornok 1808 júliusában Baylennél azonban kapitulálni kényszerült a spanyol

hadsereg előtt. Józsefnek is vissza kellett vonulnia Madridból Burgosba. Európa

bizonyítékot kapott, a franciák sem legyőzhetetlenek.52

Nem maradt más hátra, mint a Grand Armée-t, a Nagy Hadsereget

Spanyolországba vinni. De akkor ki tartja sakkban Poroszországot és Ausztriát? A

porosz kérdést 1808 nyarán még nem sikerült rendezni, mert az ország képtelen volt

a hatalmas francia jóvátételt kifizetni. Daru gróf, aki két év múlva Magyarországon is

gyakorolja hivatását, az adók minél kíméletlenebb behajtását csak a hivatalosan és

szabályszerűen végrehajtott francia rekvirálásokat volt hajlandó a hadisarcba

beszámítani. Ez szerinte 44 millió tallért tett ki, a poroszok szerint több mint 50-et. A

spanyol kérdés rendezetlensége miatt Napóleon ígéretet tett a cárnak, hogy elhagyja

Poroszországot, amit az oroszok már régóta szorgalmaztak. Persze, előtte még jól

megalázta az országot, maximálta hadserege létszámát és alaposan megadóztatta,

hiszen a spanyol hadjárathoz pénzre volt szüksége. Ezt követően szeptember 27-én

találkozott Erfurtban I. Sándorral. A császár kénytelen volt tudomásul venni, hogy a

Dunai Fejedelemségek orosz befolyás alá tartoznak, beleegyezett a Varsói

Hercegség kiürítésébe, ráadásul a cár elismerte Ausztria fegyverkezési jogát, egyben

figyelmeztette, hogy kerülje a háborúskodást. Erfurt szükségmegoldás volt, mellyel

Napóleon időt nyert.53

50 Lefebvre 1975. 314. o.
51 Az angol beavatkozás az Ibéria-félszigeten sok franciát lekötött, de sem Ausztria 1809-es vereségét, sem az
1812-es orosz hadjáratot nem tudta megakadályozni. Ha Napóleon legyőzi az oroszokat, Wellingtonnak semmi
esélye sem lett volna, hogy tartsa magát.
52 Bencze 2005. 62–70. o.
53 Lefebvre 1975. 325–326. o.
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Napóleon megérkezett 1808. novemberében Spanyolországba, és megkezdte a

központi irányítás nélkül harcoló spanyol felkelés leverését. A franciák csodálkozva

vették tudomásul, hogy az ellenállás központja sehol sem és mindenhol található.54

Napóleon decemberben már a fővárosban volt, 1809. februárjára pedig véget ért a

császár hadjárata, bár a harcok, ha elszórtan is még évekig folytatódtak. Az országot

sikerült elfoglalnia, teljesen ellenőrzése alá azonban nem tudta vonni. Hamarosan az

angolok ismét megjelentek Portugáliában, Napóleonnak ellenben nem maradt több

ideje az országban maradni. Testvérét 300.000 katonával hátrahagyta, mivel

bizonyossá vált, hogy Ausztria tavasszal támadni fog.55 A feleslegesen kirobbantott

spanyol háború azt eredményezte, hogy ezentúl a franciáknak két hadseregre volt

szükségük, két fronton harcoltak. Ezért megnőtt az újoncok és a nem franciák aránya

a seregben. Mindez minőségi romláshoz vezetett, ami majd különösen az orosz

hadjárat idején válik nyilvánvalóvá.56

Napóleon figyelmét 1808 végén még teljes egészében Spanyolország kötötte le. A

német területen állomásozó csapatok elegendőnek tűntek a megszálláshoz. Stadion

külügyminiszternek nem sikerült szövetséget kötnie Angliával. Az angolok egyelőre

többre becsülték a spanyol felkelőket, inkább őket támogatták pénzzel és katonával.

Bécs csak akkor kapott volna katonánként 10 fontot, ha előbb hadat üzen

Franciaországnak, mivel így a világ színe előtt nem Anglia tűnik majd a háború

előidézőjének. Sándor orosz cárt az erfurti egyezmény szövetségesként kötötte

Napóleonhoz, csupán a semlegességet ígérhette meg. Bár Poroszország katonailag

megsemmisült, a hadsereg-fejlesztési erőfeszítések már meghozták első

eredményeiket. Számítani lehetett a franciákkal szembeforduló német nemzeti

öntudat erősödésére is.57 Valójában 1809-ben a nemzetközi politikai helyzet

változásával a Habsburg Birodalom számára kiváló lehetőség kínálkozott egy újabb

háborúra. Erre egy olyan évben került sor, amikor Napóleon birodalma meginogni

látszott. A spanyol felkelés támogatására angol csapatok szálltak partra az Ibériai-

félszigeten és Hollandia partjainál.58 VII. Pius nem volt hajlandó csatlakozni a

54 Anderle Ádám: Napóleon és Spanyolország. In: Kövér Lajos szerk.: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete.
Szeged, 2007, JATEpress. 51. o.
55 1811 nyarán 350.000 francia tartózkodott a félszigeten és még 1813-ban is 100.000 körül volt a számuk.
Anderle 2007. 51. o.
56 Lefebvre 1975. 330. o.
57 Bencze 2005. 86–87. o.
58 Lefebvre írja, hogy Napóleon birodalma egy olyan sziget volt, melyet lakói nem hagyhattak el, míg ellenségei
az egész világon szabadon mozoghattak. Viszont ezt a birodalmat csak akkor lehetett megdönteni, ha legyőzik a
francia hadsereget. Anglia szívesen pénzelte szövetségeseit, vöröskabátosokat viszont már nem szívesen rakott
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kontinentális zárlathoz, ezért Napóleon július 6-án – a wagrami csata napján –

elrendelte a Vatikán annektálását. Ausztria belépése a háborúba kétfrontos harccal

fenyegetett. A tiroliak sikeresen harcoltak a bajor-francia csapatok ellen, az év

folyamán Aspernnél elszenvedte Napóleon első komolyabb vereségét. 1809-ben a

francia császár birodalma több sebből is vérzett.

Katonai hírszerzők jelentéseiből Napóleon tudomást szerzett a Habsburg

Birodalom mozgósításáról. Arról, hogy Károly csapatait a Varsói Hercegség

területén, Itáliában és a német államokban akarja bevetni. Tudta, hogy a Rajnai

Szövetség területén a francia irányítású rendőrség megtorlásai ellenére terjednek a

hazafias eszmék, és ezek terjesztői a különféle egyletek, értelmiségi társaságok,

irodalmi szalonok. Számolnia kellett azzal, hogy a tiroli felkelők együtt fognak

működni a reguláris hadsereggel. Tájékoztatták, hogy a lakosság egy részének elege

van a háborúból, sokan dezertálnak a sorozás elől. Talleyrand és Fouché a várható

nagy veszteségek miatt is ellenezte a spanyol háborút. Franciaországban

szembetűnően romlott a közhangulat. A császárság a győzelmen alapult, ez

azonban már egyre kevesebbeket érdekelt, és csak keveseket nyugtatott meg, mert

mindig mindent elölről kellett kezdeni. Úgy tűnt, Tilsit megteremti a békét, mégis

kevesebb, mint egy év telt el, és ismét itt volt a spanyol háború, egy olyan háború,

amelyért a felelősség Napóleont terhelte.

Az 1809-es hadjárat megkezdésekor sok múlott az osztrák felvonulás

gyorsaságán, hiszen Napóleon csapatai szétszórtan helyezkedtek el a német

államokban. Károly azonban nem haladhatott oly’ gyorsan, mint azt remélte. A

főherceg nem tudta Berthier hibáját kihasználni, amikor a marsall a francia

csapatokat – Napóleon parancsát félreértve – az összevonás helyett szétszórta. Az

osztrákok megszervezetlen kémhálózata sem segítette az előretörést. Maga

Napóleon az osztrák előrenyomulásra csak ennyit mondott: „Semmi egyéb, mint

merő rendetlenség.”.59

partra, mivel az emberanyagnak nem volt bővében. Növekedtek a tengerentúli birtokok, statárium volt életben
Írországban. Egy expedíciós hadsereg veszteségeit nehezen lehetett pótolni. Ráadásul az angolok mindig
kifizették azokat a termékeket, amiket igénybe vettek, ezzel is növelve a háború költségeit. Lefebvre 1975. 393–
394. o.
59 Wertheimer 1892. 397. o.
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II.4. Áttekintés az ötödik koalíció hadműveleteiről és ezek magyarországi
hatásairól

Még az 1809. április 10-i hadüzenet előtt, 6-án Károly főherceg, főparancsnok és

Lichtenstein herceg a következő hadparancsot adta ki: „Hazánk védelme újabb

tetteket követel! Ameddig csak lehetséges volt a békét áldozatokkal megvédeni,

ameddig az áldozatok a trón becsülete, az állam biztonsága és a nép jóléte számára

elviselhetők voltak, addig minden fájdalmas érzés hallgatott jóságos uralkodónk

szívében. Ha azonban minden kísérlet eredménytelen, hogy boldog

függetlenségünket egy idegen hódító telhetetlen becsvágyától megőrizzük, ha

nemzetek ránk borulnak és ha törvényes uralkodókat alattvalóik szívétől

elszakítanak, ha az általános leigázás veszélye fenyegeti az Ausztriához rendelt

államokat, a nyugodt és boldog lakosait, akkor a haza védelmet követel és mi a

védelmére készen állunk….”60 (K.A. ford.) Ebből a felettébb magasztos idézetből is

kitűnik, hogy ezúttal a birodalom és népei védelmében indított honvédő háborúról

volt szó. A harcok kirobbantásának valós oka viszont inkább a kedvező külpolitikai

helyzetben és a revans vágyban keresendő.

Az 1809 eleji háborús készülődés során is sorsdöntő volt, hogy ki hogyan tudja

mozgósítani seregeit. Ezúttal a kezdeményezés nem a franciáknál, hanem Ausztria

kezében volt. Az udvar úgy ítélte meg, eljött a kedvező pillanat, hogy bosszút álljon

Austerlitzért. Stadion ezekben a napokban a következőt írta: „Ha a háború nem illik

bele Napóleon számításaiba, a miénkbe annál jobban beleillik.”61 Napóleon ezekben

a hetekben rengeteg munkát végzett. Feltöltette raktárait, behívatta az 1810-es

évjáratot, felemelte az évi újonckeretet, új hadosztályokat hozott létre, továbbá

kiegészítette a hadsereget külföldi szövetségesekkel. Bár az új hadsereg felállítása

szinte csodaszámba ment, harci értéke már kétséges volt. Sok volt az újonc, a

külföldiekre az első vonalban sohasem lehetett számítani, volt viszont 100.000 olyan

katona, akik már az 1807-es hadjáratban is részt vettek, ők biztosíthatták a sikert.62

A háború sikeres megvívása érdekében I. Ferenc kénytelen volt szabad utat

engedni néhány reformnak. Elsősorban a pénzügyeket kellett rendbe tenni. A

pénzügyek élére Franz J. O’Donell került, akinek sikerült különféle adó- és

60 Pressburger Zeitung 1809. április 11. Nr.25. 278. o.
61 Tulard, Jean: Napóleon. Bp., 1997, Osiris. 428. o.
62 Lefebvre 1975. 358–359. o.
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illetékemeléssel elérnie, hogy Ausztria 1809 nyaráig fedezni tudja katonai kiadásait.

Az osztrák sereg mozgósítása nagy nehézségek árán haladt csak előre, különösen

hiányosak voltak a franciákról szóló felderítési adatok. Április 10-én egy dandár

átlépte az osztrák-bajor határt jelentő Inn folyót, majd ezt követte a többi seregtest.

Ezzel Ausztria ismét hadviselő fél lett. A felkészületlenség már az első napokban

megmutatkozott. A haladás sebességét a szekerek határozták meg, ezek pedig

gyakran elakadtak. A bajor lakosság az osztrák hadseregre, az előzetes

várakozásokkal ellentétben, mint ellenségre tekintett, nehézkes volt az utánpótlás

helyi beszerzése. A bajor útmutatók gyakran körbe-körbe járatták az oszlopokat.

Károly nem tudta kezdeti erőfölényét kihasználni a szétszórtan elhelyezkedő

franciákkal szemben, így a kezdeti sikeres előrenyomulás, hamarosan vereségbe

torkollott. Az április 22-i eggmühli vereség után Károly a Duna bal partján keletnek,

Csehország felé kezdett hátrálni, nyitva hagyva a Bécsbe vezető utat a franciák előtt.

Napóleon nem követte őt, hanem az osztrák főváros felé vonult. Május 10-én a

franciák már a bécsi elővárosokban voltak. Állásaik elfoglalása után 10-11-e

éjszakáján megkezdődött a belvárosi részek bombázása. Miután a védők kitörési

kísérlete kudarcot vallott, átkeltek a Dunán, a hidakat pedig felégették maguk mögött.

Május 12-én egy küldöttség kereste fel a francia császárt. A tárgyalások után a város

megadta magát. Másnap a franciák – 1805 után – immár másodszor foglalták el

Bécset, s ezzel éket vertek Károly és János főherceg csapatai közé. Az osztrák

fővárosban anarchia tombolt. A megadás után még folytak szórványos harcok, a

lakosság pedig fosztogatott. A hátramaradt őrség igyekezett civil ruhát szerezni, és

elvegyülni a tömegben, a többség azonban még időben elhagyta Bécset.63

Az osztrák hadműveletek egy másik iránya Tirol térsége volt. A János főherceg

vezetése alatt létrehozott Déli Hadsereg Károly seregétől túl messze, nehéz terepen

kezdett hadműveletekbe. A korábbi háborúk tapasztalatai is bebizonyították, hogy

egymástól túl távol operáló hadseregek nem nyújthatnak egymásnak segítséget.

Mindenesetre a meginduló hadműveletek a tiroli felkelők támogatásával sikerrel

jártak. Chasteller tábornoknak sikerült megsemmisíteni minden megszálló bajor

helyőrséget Bozen és Kufstein között. Innsbruckból maguk a felkelők űzték el a

francia helyőrséget. Hiába volt azonban Andreas Hoffer 10.000 emberének bátor

harca, hiába okoztak hatalmas veszteségeket a bajor-francia seregnek, a franciák

hamarosan ismét Innsbruckot fenyegették, és megérkeztek a hírek a fősereg

63 Bencze 2005. 108-163. o.
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hátrálásáról is. Lefebvre kegyetlenül bánt a felkelőkkel és a lakossággal. A sikerek

ellenére megkezdődött a reguláris hadsereg visszavonulása Észak-Itáliából. János

főherceg 40.000 fős reguláris és 10.000 fős önkéntes Landwehr seregéből május 14-

re 20-23.000 fő érkezett vissza Ausztriába. Május 29-én, súlyos utóvédharcokat

követően minden osztrák katona elhagyta Stájerországot és Magyarország területére

lépett. Károly és Ferenc is sürgette Jánost, hogy Pozsony térségében keljen át a

Dunán, és csatlakozzon a Morvamezőn csoportosuló fősereghez. János habozott,

így már csak Komáromnál lehetett átkelőt találni, ami négy-öt nap kiesést jelentett.

Mivel ezt a parancsot sem teljesítette, június közepén csatlakozott a Győrnél

gyülekező nemesi felkelőkhöz.64

Bécs eleste után a két ellenséges sereg a Duna jobb és bal partján nézett

egymással farkasszemet. Károlynak a főváros eleste után már nem volt lehetősége

átkelni a déli partra, az osztrák hadvezetés amúgy is francia átkelésre számított.

Nem is kellett erre sokat várni. Napóleon Lobau szigeténél, Aspern és Essling falvak

között vélte felfedezni a lehetséges átkelési pontot. Ezúttal azonban a magabiztos

Napóleon hiába alakított ki hídfőket a két falunál, azokat megtartani nem tudta. Május

22-re súlyos vereséget szenvedett. Ez volt a történelem első csatája, melyben a

személyesen Napóleon által vezetett francia seregek veszítettek, csakhogy Ausztria

történelmében sem született még egy ilyen nagy veszteségekkel járó győzelem. A

franciák üldözésére a kimerült és lőszerhiánnyal küszködő Károly nem mert, s nem is

tudott vállalkozni.65 A győzelem kiváló lehetőséget nyújtott volna Poroszország

beavatkozására. A német államokban több ponton is elszigetelt mozgolódás indult

meg, ha ebbe bekapcsolódik a porosz hadsereg is, Jeromos, Vestfália királya,

Napóleon testvére nem tudta volna magát megvédeni. Frigyes Vilmos eleinte

hajlandónak is mutatkozott a hadüzenetre, végül beérte annyival, hogy

felfüggesztette a jóvátétel fizetését.66

Az év harmadik hadszíntere Galíciában volt, ahol Ferdinánd főherceg kezdett

hadműveletekbe. Ezzel Ausztria keleti, Oroszország felőli határait próbálták

biztosítani. A főherceg elfoglalta Varsót, Poniatowski nem tett ellene semmit, hanem

benyomult az osztrák területekre, ahol elfoglalta Lublint és Lemberget. Sándor

csapatai csak június 3-án lépték át a határt, hogy ne engedjék Galíciát lengyel kézre

64 Bencze 2005. 164–179. o.
65 Az asperni csata részletes leírását lásd Bencze 2005. 208–233. o.
66 Lefebvre 1975. 363. o.
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jutni. Az oroszok azonban nem voltak hajlandóak a lengyeleknek segíteni, hanem

inkább titkos egyezményt kötöttek az osztrákokkal, mely szerint az orosz csapatok

nem fognak átlépni a Wisłokán. Amikor pedig Poniatowski Krakkóhoz közeledett,

Ferdinánd inkább az oroszoknak szolgáltatta ki a várost. I. Sándor nehezen viselte el

a hercegség létezését. Oroszország bár nem szakított Franciaországgal, Ausztria

ellen sem akart harcolni.67

Az osztrák sereg támadásának napján, április 10-én a király parancsba adta

József nádornak, hogy hívja hadba a nemesi felkelőket. A vármegyékben gyülekező

inszurgensek (nemesi felkelők), akik alig voltak túl az első mustrájukon (sok esetben

még az elsőt sem fejezték be), az eggmühli csatavesztés hírére megkezdték

felvonulásukat a határra, a Lajta vonalára, illetve Győr körzetébe. A Tirol felől hátráló

császári-királyi hadsereg nyomában ott voltak szorosan a franciák, akik május 14-15-

re befejezték a felvonulásukat az osztrák-magyar határra. Itt azonban egy időre

megálltak.

II.5. Proklamáció a magyarokhoz

Bécs május 13-i elestekor a franciák egyre gyakrabban jelentek meg az osztrák-

magyar határon, de ezt legalábbis nagyobb kötelékekben ekkor még nem lépték át.

Két nappal később, 15-én született meg Napóleon híres proklamációja a magyar

nemzethez, amelyben felszólította őket, hogy szakadjanak el Ausztriától.

A francia forradalom egyházi- és nemesi privilégiumokat sértő intézkedései,

alapvetően arra ösztökélték a magyar országgyűlést, hogy minden Franciaország

által felkinált függetlenség iránti igényt elutasítson. A rendek minden ülésükön

megszavazták a szükséges pénzt és újoncokat a háború folytatásához, továbbá nem

támogatták Festetich György alezredes és Laczkovics János javaslatát sem a

magyar tisztek gyorsabb előmenetelével kapcsolatban. Az Udvari Haditanács nem

tűrt beleszólást a hadügyekbe. Az 1809-es háború – május végéig legalábbis – nem

érintette közvetlenül a magyar társadalom széles rétegeit. Bár az adóterhek

megnövekedtek, az újonc kontingenst ki kellett állítani, a háborús konjunktúra és a

megnövekedett élelemszükséglet kedvezően befolyásolta az emberek életét.

67 Lefebvre 1975. 368. o.
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Napóleon felhívásának nem lehetett kedvező fogadtatása. Nem is számított erre a

császár.

1807 után Napóleon kormányzása egyre autokratikusabbá, külpolitikája pedig

egyre dinasztikusabbá vált. A császár felhagyott a forradalom örökségének

ápolásával, hatalmát igyekezett koncentrálni. Nem tűrte a kritikákat, tehetséges

minisztereit (Fouché, Talleyrand) leváltotta, helyükre ügyintézőket állított. Nőtt a

cenzúra, néhány lap jelenhetett csak meg, sok párizsi színházat bezártak. Már a

Becsületrend 1802-es létrehozása is nagy felháborodást váltott ki, mégis

megalapította 1808-ben a császári nemességet. Bár ennek tagjai pénzügyi vagy jogi

kiváltságokat nem kaptak, a polgárságot érthetően nyugtalanította e címek

felbukkanása.68

Napóleon 1809-ben nem képviselte a forradalmat, autokrata volt, jóval keményebb

kezű és hatékonyabb, mint Habsburg ellenfelei. Magyarország számára a Habsburg-

uralom jóval több hasznot hajtott, mint amennyi kárt okozott. A vármegye rendszer

fenntartása biztosította az ország vezető rétegeinek a belső önkormányzatot. A

Habsburg Monarchia nem számolta fel ezt a belső önkormányzatot, megvédte az

országot a külső ellenségtől, ami egybeesett a magyar nemesség érdekeivel.69

A spanyol minta megmutatta, mit tett Napóleon egy olyan volt szövetséges

országgal, mely nem hallgatott a szavára, hanem ellenállt. Megszállás,

kegyetlenkedések, a spanyol uralkodó dinasztikus okokból való elkergetése, s

Napóleon kénye-kedve szerint rajzolta át nemcsak az alkotmányt, hanem az

országhatárt is. Lengyelország hallgatott a francia császár szavára. A háromszor

felosztott és 1795 óta a térképről is eltüntetett ország nagyon számított Napóleon

segítségére. Orosz- és Poroszország legyőzése után a kérdés 1806-ban aktuálissá

vált, ezért berlini főhadiszállására hívatta az egykori lengyel légiók szervezőit, akik

honfitársaikat felkelésre szólították. Ezt követően a franciák átlépték a lengyel határt

és bevonultak Varsóba. Persze ez még nem jelentette automatikusan az állam

helyreállítását. A francia császár úgy gondolta, a lengyelek tegyenek meg mindent, ő

pedig majd megteszi, amit jónak lát. Nem véletlenül maradt Párizsban, vagyis távol a

lengyel ügyektől Kościuszko, aki tisztán látta, hogy Napóleon csakis saját érdekeinek

megfelelően fogja használni az országot. A lengyelek liberális alkotmányuk

helyreállítását szerették volna, és egy uralkodót Napóleon rokonai közül. Helyette a

68 Hahner 2005. 16. o.; Tulard 1997. 375–400. o.
69 Hahner 2005. 24. o.
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császár egy hét fős ideiglenes kormánybizottságot és egy öt főből álló direktóriumot

nevezett ki a megszállt lengyel területekre. Ennek is nagy ára volt. Az országnak

40.000 fős hadsereget kellett felállítania, a társdalom összes erőforrását pedig a

francia hadsereg szolgálatába állították. A tilsiti békében 1807. július 9-én létrehozott

állam, a Varsói Hercegség, inkább a Francia Birodalom egy határgrófságának tűnt,

mint önálló államnak. Alkotmányát Napóleon utasítására Maret államtitkár terjesztette

a lengyel kormánybizottság elé. Ebben szó sem volt a „feudalizmus felszámolásáról”.

Megmaradtak a nemesség kiváltságai, a jobbágyok is csak a szabad költözködés

jogát kapták meg (gyakorlatilag szabadok lettek, de föld nélkül). Bár az 1809-es

háborúban az ország területe három megyével növekedett Nyugat-Galíciában, ezzel

együtt növekedett az adók és a kiállítandó katonák száma is, vagyis a lengyelek

mindennek kőkeményen megfizették az árát.70 A lengyel példa is azt mutatta, hogy

Magyarország a „francia út” elfogadása esetén nem a szabadság és egyenlőség felé

indult volna el, hanem az állandó háborúk és egy hatékony, háborús célú

kizsákmányolás felé. Ugyanakkor a lengyeleknél előrelépésként értékelhetjük, a

törvény előtti egyenlőség és a Code Napoléon bevezetését.71 A változások ellenére a

valós helyzetet inkább jellemezte Napóelon állítólag elhangzott mondata: „Nem,

kedves Narbonne-om, Lengyelországot csak, mint fegyelmezett erőt óhajtom,

amellyel a csatateret benépesíthetem…”72

A proklamáció fogadtatása nem lehetett kétséges. A magyar rendek számára sem

a forradalmi, sem a császári Franciaország nem jelentett alternativát a Habsburg

Birodalommal szemben. A „magyar kérdés” felvetése csupán figyelmeztetés volt

Ausztriának, hogy nagyhatalmi státusza megszünhet, ha nem alkalmazkodik a

francia császár rendszeréhez és elképzeléseihez. A terv megvalósítása

valószínűtlennek tűnt. Bár Napóleon környezetében is megfogalmazódtak olyan

tervek, amelyek a felosztást sürgették, I. Sándor Erfurtban kiállt Ausztria fenntartása

mellett, és maga Talleyrand is egy francia-osztrák szövetséget ajánlott Oroszország

ellen, úgy gondolta, hogy egy független Magyarország könnyen orosz befolyás alá

kerülhet. Maga az ország sem volt lázadás vagy forradalom előtti állapotban,

hiányoztak ehhez a feltételek. A parasztság nem éhezett, a nemesek szabadnak

képzelték magukat és kitartottak Ausztria mellett. A kiáltvány megfogalmazása nem

70 Hahner 2005. 17–23. o.
71 Kosáry 1977. 62. o.
72 Kosáry 1977 62. o.
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előre eltervezett akció volt, hanem inkább alkalom szülte. Erre utal az is, hogy a

francia hatóságok május 14-én éjszaka egész Bécset tűvé tették egy magyarul jól

tudó személy után, aki a kiáltványt lefordítja. Fordítóként több név is felmerült,

Márton József és Batsányi János tűnik a legvalószínűbbnek. A szöveg egy sablont

feltételez, mert több azonosság fedezhető fel az 1805-ös magyar, bécsi és az 1807-

es svéd kiáltvány között. A proklamáció tartalmával is bajok voltak. Hiszen felmerül a

kérdés, hogy ki hívja össze az országgyűlést, és kit válasszanak a magyar rendek

királynak. Az országgyűlés összehívása is időigényesnek látszott, több ideig tartott,

mint amennyi Napóleonnak a hadjárat közepén rendelkezésére állt. A kiáltvány

terjesztését esetszerűen oldották meg. E proklamációt Napóleon sokkal inkább

Ausztriának szánta fenyegetésként, semmint egy független Magyarország

létrehozásának. A győri csatában pedig a magyar nemesség egyértelművé tette,

melyik oldalon áll.73

Kosáry Domokos szerint Magyarország a 18. században oly esetekben tudott

nemzetközi problémává válni, ha az alábbi két feltétel egyszerre teljesült.

1. „Ha egy külhatalom, a Habsburg Monarchia ellenfeleként, keleten, riválisa

hátában, annak táborán belül próbált párthíveket szerezni.

2. Ha a magyar nemesség, a maga részéről, a Habsburg-uralommal

elégedetlenül, külső segítséggel igyekezett keresni függetlenségének kivívása

céljából.”74

A második feltétel körülményei 1809-ben nem álltak fenn. A külső veszély hatására

az udvar és a magyar nemesség mind 1805-ben, mind 1809-ben szövetséget kötött.

Természetesen akadtak olyan erőtlen megmozdulások az országban, melyek

szervezői a franciák bejövetelére számítottak. Ilyen volt Zsarnóczy János ügyvéd

mozgalma, aki társaival az arisztokraták uralmát akarta francia segítséggel

megdönteni. Az ilyen kísérletekből hiányzott azonban a széles társadalmi

támogatottság.75 Napóleonnak a proklamációval egy célja volt, a döntő

összecsapások előtt bomlasztani az ellenséget, a nemesi inszurrekciót. Konkrét

tervei az országgal nem voltak, még olyanok sem, mint amilyenekkel

Lengyelországgal kapcsolatban rendelkezett. A császár esetleg Magyarországot is a

Rajnai Szövetség egyik „független” államaként képzelte el. Ez az elképzelés is

73 Ábrahám-Ködmen 2005. 37–41. o.
74 Kosáry 1977. 7. o.
75 Kosáry 1977. 12. o.



35

inkább I. Ferenc megfélemlítését szolgálta volna, mintsem egy konkrét megvalósítás

előtt álló tervet.76

A proklamációból mintegy 20-24.000 példány készült francia-német-magyar és

francia-latin-magyar nyelven. A terjesztését a megszállás előtt magyarokkal

igyekeztek megoldani. A megszállás alatt maguk a franciák terjesztették a kiáltványt.

Július elejére a franciáknak fel kellett ismerniük, hogy a proklamáció semmilyen

hatást sem váltott ki. A nemesség fegyvert fogott ellenük, a lakosság pedig

egyszerűen megszállót látott a franciákban. Csalódniuk kellett Napóleonban

azoknak, akik valamiféle társadalmi reformot vártak tőle, és azoknak is, akik ettől

tartottak. A francia császár 1809-ben már nem a forradalom terjesztője volt, hanem

sokkal inkább a francia hegemónia képviselője.

Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a proklamáció a teljes magyar társadalomban

visszhang nélkül maradt. A Vas megyei Acsádról vannak adataink, mely szerint a

jobbágyok valamiféle könnyebbséget olvastak ki maguknak a kiáltványból a győri

csata előtti napokban és megtagadták a robotot. A miskei parasztok pedig egy

sebesült felkelő átszállításakor a kíséretet akarták megtámadni. A helyi plébánosnak

kellett a parasztokat lecsillapítani. A kiáltvány sikertelenségének egyik oka pont

abban keresendő, hogy az nem terjedt ki a parasztok érdekeire.77 Ez nem is volt  a

célja, erre a lengyel minta példát szolgáltatott.

Miután egyértelművé vált, hogy a magyar nemesség nem reagál a proklamációra,

illetve a Déli Hadsereg IX. hadteste Magyarország felé hátrál, sőt, Rádfalvánál

átlépte a határt, és Győr felé vonul tovább, Napóleon parancsot adott az ország

megtámadására. Ezzel Magyarország a napóleoni háborúk során először és – mint

később kiderült – utoljára hadszíntérré vált. Szerencsére csupán mellékhadszíntérré.

II.6. A háború előszele. A soproni határbiztosok tevékenysége 1809
májusában

1809. május elején-közepén már egyértelművá vált, hogy az osztrák-magyar

határvidék is hadszíntérré válik. Bár a magyar oldal még nem volt „hadviselőfélnek”

tekinthető, a hónap közepétől rendszeresen jelentek meg francia járőrök a határ

76 Kosáry 1977. 83. o.
77 R.Kiss István: Az utolsó nemesi felkelés. I. Bp., 1909. 269–270. o.
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magyar oldalán is. A térséget ekkor már a reguláris hadsereg nem védte,

visszahúzódott Győr térségébe, csupán jelentéktelen erejű inszurgens egységek

próbálták a nyugati határsávot ellenőrzés alatt tartani. A május 29-ig, vagyis a

megszállás kezdetéig terjedő időszakban a térség már teljesen ki volt szolgáltatva a

francia hadseregnek. Ez a pár hét a régió bizonytalan időszakai közé tartozott, egy

átmeneti periódus volt, amikor a megye magára maradt, s csak abban bízhatott, hogy

az ellenség nem lép az ország területére. Az alábbiakban a soproni határbiztosok

jelentései alapján vázolom a rendszer kiépülését és működését Sopron megyében.78

József nádor leiratát a határok védelméről a Sopron megyei közgyűlés az egyre

aggasztóbb hadi helyzet miatt május 13-án tárgyalta. A háború szerencsétlen

alakulása miatt előre lehetett látni, hogy sokan fognak Ausztriából Magyarországra

és ezen belül Sopron vármegyébe menekülni, köztük olyanok is, akik a

közbiztonságra is veszélyesek lehetnek. Ezért úgy rendelkeztek, hogy minden útra a

vármegye katonáit vagy megbízható jobbágyokat kell állítani, akik útlevél nélkül

senkit nem engedhetnek az országba, a gyanús személyeket pedig a vármegye

tisztjéhez, vagyis a biztosokhoz vezetik. Az országba vezető jelentősebb utak mellé

ugyanis „commissariusokat”, vagyis határbiztosokat állítottak, akikre az említett

„őrállók” felügyelete is tartozott. Feladatként kapták a kémek kiszűrését, az

ellenséges proklamációk terjesztésének megakadályozását és megsemmisítését. A

rendszer fölé szolgabírókat helyezett a megye, ők voltak kötelesek az őrállókat

ellenőrizni, a biztosok munkáját pedig segíteni. Az esetleges elszéledt vagy dezertált

(ellenséges vagy saját) katonákat le kellett fegyverezniük, majd a fegyverekkel együtt

a legközelebbi katonai parancsnokhoz küldeni. Fontos feladatuk közé tartozott az

érdemleges információk beszerzése az ellenség mozgásáról, ezért megbízható

embereket küldtek osztrák területre. A jelentéseket minden esetben a

megyeszékhelyre küldték, a nádor utasítására megalakított Permanens Deputationak

(Állandó Bizottmány), ahonnan a fontosabbakat akár a nádornak is továbbküldhették.

A Deputatio feladata többek között a bel- és külbátorság fenntartása, a megszállás

idején pedig a francia követelések hatékony és rugalmas teljesítése volt. Tagjai

között elsősorban megyei tisztviselőket találhatunk, de a szabad királyi városok is

képviselve voltak. A biztosok állomáshelyei (a jegyzőkönyvi bejegyzése szerint) a

következők voltak: Lajtaszentmiklós (ma Ausztria, Neudörfl) Illéssy Ferenc, Kabold

78 Sopron vármegye mellett a többi dunántúli határmegye Moson, Vas és Zala is kiépítette saját határfigyelő
rendszerét. Balogh 1885. 74. o.
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(ma Ausztria, Kobersdorf), Tarnóczy József, Vulkapordány (ma Ausztria,

Wulkaprodersdorf) Regner János, Lánzsér (ma Ausztria, Landsee) Bácsmegyei

Antal, Rozália (itt egy hegyről van szó, ma Ausztria, Rosalien) Schätzel Mihály,

Lajtaújfalu (ma Ausztria, Neufeld) Artner Lajos, Vimpác (ma Ausztria, Wimpassing)

Tóth Antal, Lajtapordány (ma Ausztria, Leithapodersdorf) Alitisz István.79 A

települések kiválasztása természetesen nem volt véletlenszerű. Ezek átkelőhelyek a

Lajta folyón, közlekedési „csomópontok” vagy olyan magasan fekvő helyek, ahonnan

a vidéket könnyen figyelemmel lehetett tartani. A határbiztosok neveiben némi

változás bekövetkezhetett, mert néhányuktól egyetlen egy jelentést sem ismerünk,

míg pl. Ritter Teofil vagy Rusa János is biztosként írta alá jelentéseit, mégsem

találkozunk velük a jegyzőkönyvben. A megye „felsővidékén” szolgálatot teljesítőket

Dallos György, az „alsó vidékieket” pedig Kultsár Ferenc és Sághy Gergely

szolgabírók segítették.80

Bár a megye csak május 13-án tárgyalta a határvédelmének kérdését, valójában

már 11-étől datálódnak (az első szerzője az egyik „legszorgalmasabb” biztos Tóth

Antal) a jelentések. A térség „stratégiai” jelentőségét mutatja, hogy Kőszeg is küldött

ide megbízottakat, két lovas polgárt (Roscher Györgyöt és Trattner Jánost), akik a

Sopronba érkező jelentéseket azonnal továbbították.81

A ránk maradt több száz jelentés segítségével egy pár hetes időszak képe

rajzolódik ki. A kor információ áramlásának tükrében a biztosoktól származó

jelentések különösen fontosak, hiszen sokszor csak mende-mondák, szóbeszéd

alapján terjedtek a hírek, ők pedig igyekeztek megbízható forrást beszerezni. A

biztosok főhadiszállásukat a határ magyar oldalán verték fel. Érdeklődési körükbe

többnyire a határ menti alsó-ausztriai települések estek, különösen Bécsújhely

térsége, ahol a franciák május végén csapat-összevonásokat hajtottak végre

Magyarország lerohanására, és természetesen nem hagyták figyelmen kívül a Bécs

környéki eseményeket sem, de a birodalom fővárosának távolsága és a harcok miatt,

innen csupán közvetett információkat szerezhettek. Munkájukra mindenképpen az

alaposság jellemző, naponta akár több jelentést is megírtak, sok esetben a dátum

79 A ma burgenlandi települések magyar és német neveire lásd: Seedoch, Johann összeállította: Verzeichnis der
burgenländischen Ortsnamen in deutscher, ungarischer, kroatischer und Roman-Sparche. Eisenstadt, 2001,
Burganländisches Landesarchiv.
80 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (SL.) IV.A.1.a. Sopron Vármegye Nemesi Közgyűlésének
iratai. Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek. 1809. május 13-i ülés.
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mellett, az órát is feltüntették. Követeik segítségével még a francia fejadagokról is

pontos tényeket szereztek be. A bizonytalan értesüléseiket minden esetben

igyekeztek megerősíteni. Munkájuk nehézségét bizonyítja, hogy a háborús

körülmények között sokkal nehezebb volt megbízható híreket szerezni, mivel ilyenkor

az emberek is óvatosabbak, többet tartózkodnak otthon, vigyázva értékeikre.

A határbiztosok jelentései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a vármegye

megismerje a francia seregek szokásait, mozgásait. A jól kiépített rendszernek és

sokszor a véletlennek, vagy kitartásuknak köszönhetően a térség minden jelentős

eseményéről tudomással bírtak és ezeket továbbították. Tevékenységük ugyanakkor

nem befolyásolhatta, és végképp nem akadályozhatta meg a franciák betörését az

országba. Munkájuk során felhasználtak néhány, ma már megmosolyogtató eszközt

is, például kémeik paraszti álruhát öltöttek, vagy jelentéseik nagy részét azért írták

magyarul, hogy esetlegesen az ellenség kezébe kerülve nehezebben lehessen

megérteni.82

Az időszak történéseit a jelentések alapján a következőképpen szakaszolhatjuk:

Május 11-től a franciák az osztrák határ menti településeken egyre nagyobb

számban jelentek meg. Különösen igaz ez Bécsújhelyre, ahol már 12-én 2.000

katona fogadására tétettek a franciák előkészületeket. A biztosok több értesüléssel

rendelkeztek ausztriai rekvirálásokról, esetleges kisebb rablásokról is. Nem kellett

sokat várni, és megjelentek a határ magyar oldalán az első francia járőrök, akik több

helyen őrposztokat hoztak létre. Különösen fontos településnek tartotta többek között

az ellenség Szarvkőt (ma Ausztria, Hornstein), ahol május 15-től kezdve szinte

folyamatosan állomásoztak kisebb létszámú francia lovas csapatok. Ez

természetesen azonnal konfliktust is okozott, mert a teljes ellátással sem elégedtek

meg, hanem folyamatosan újabb követelésekkel léptek fel. Az egyik éjszaka a

tiszttartót verték fel, mert tőle tűzifát követeltek. Az eset a következő éjszaka is

megismétlődött, Kultsár Ferenc szolgabíró jelentése szerint a békességet már csak

az ő személye tartja fenn, különben a falu népe már rég meglincselte volna a

katonákat.83 Május 19-én Szarvkő határában egy újabb 20 fős lovasvadász alakulat

vert az országút mellett tábort, ahonnan 4-5 fős csapatokban indultak járőrözni.

81 Krisch András: Kőszeg az 1809-es francia hadjáratban. In: Köbölkuti Katalin, Nagy Éva szerk.: Francia
emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében. Szombathely 2005.
75. o.
82 Krisch András: Az 1809-es francia megszállás levéltári iratanyaga a Soproni Levéltárban. In: Közgyűjteményi
Tudományos Napok I. Sopron. Bp., 2005, OSzK-Gondolat. 60. o.
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Ezúttal a csapat kapitánya nem kívánt semmi különös ételt, megelégedett a böjti

fogásokkal is, vagyis a lakosság és a katonák közötti viszony sok esetben egy-egy

tiszt magatartásán is múlott. Mindamellett minden áthaladót megállítottak, és

kikérdezték, honnan, hová tart és mit visz. A szekereket is megállították, s ezeket

csak – különösen este – némi készpénz lefizetése után engedték tovább. Jelenlétük

egyébként zavarta Dallos György és a határbiztosok közti levelezést is, ezért kérte

áthelyezését Höflányba (ma Ausztria, Höflein), mert ott több információt lehetett

beszerezni. A franciák Napóleon proklamációjának osztogatása után távoztak

részben Bécsújhely, részben Lajtapordány felé. Indulásuk előtt a bírótól még

kizsaroltak némi posztót. A francia őrposztok felszámolása ezekben a napokban

kezdődőtt meg, akárcsak a francia katonák összevonása Aspern felé. „Bár a franciák

szépen szólnak, nem tanácsos velük nagyon sokat barátkozni” – állt Kultsár

jelentésében.84

Május 17-én Eötvös Ferenc alispán egy francia nyelvű levelet fogalmazott meg.

Ezt valószínűleg minden biztosnak, illetve az érintett községek vezetőinek eljuttatták.

Ebben felhívták a megjelenő franciák figyelmét, hogy Magyarország területére léptek.

Amennyiben zsarolással vagy erőszakosan próbálnának „naturáliákhoz” jutni, akkor

azt a felettes parancsnokoknak jelenteni fogják, mivel az ilyen cselekedetek tilosak a

francia hadseregben. Persze, kérdéses, hogy egy ilyen utasítással bármit is el

lehetett érni.85

A biztosok jelentéseiből szerzett tudomást a megye Bécs május 13-i elestéről is,

sőt azt is tudni vélték, hogy másnap estig fegyverszünetet hirdettek, mert sok francia

halott fekszik a külvárosokban. Az osztrák főváros elestét erősítette meg Voratsek

Antal, a császári-királyi hadsereg újonca is, aki a városból civil ruhában menekült el.

Két nappal később pedig már részletek is ismertté váltak, vagyis a védők a dunai

hidakon vonultak ki a városból, amelyeket ezt követően leromboltak. A visszamaradt

helyőrség tagjai vagy fogságba estek, vagy civil ruhát szerezve próbáltak a

hadifogságtól megmenekülni.86

A biztosok külön figyelmet fordítottak egy május 15-i kismartoni incidensre.87

Ennek során egy kilencfős francia huszár járőr érkezett a városba. Ők Colbert

83 S. L. IV.A.37. Sopron Vármegye Állandó Választmányának iratai. (Áll. Vál.) 1.cs.
84 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 1.cs.
85 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 2.cs.
86 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 1.cs.
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tábornok parancsát továbbították: ha Ausztriából franciák erőszakos rekvirálási céllal

érkeznek, akkor azokat le kell fogni, majd Bécsújhelyre küldeni, ahol a számonkérés

nem fog elmaradni. A csapat a parancs végrehajtásáról a városi tanácstól igazolást

kért, ennek elintézése viszont sokáig húzódott. A franciák balszerencséjére a

településen országos vásárt tartottak, a nem túl barátságos tömeg pedig egyre csak

gyűlt, míg a franciák jobbnak látták, ha sietve távoznak. Eközben azonban az egyik

szélen vágtató elütött két helyi polgárt, mire a katonát a tömegből lerántották a lóról,

kardját a kezéből kicsavarva, nyakára suhintottak. A francia súlyosan megsebesült, a

következmények kiszámíthatatlanok voltak. A megrettent város azonnal egy

bizottságot küldött Bécsújhelyre. Kismartonnak végül pénzbüntetést kellett fizetnie,

míg a bűnösöket botütésre ítélték, amit a bécsújhelyi rendőrség hajtott végre.88

Május 20-a körül a franciák nemcsak Alsó-Ausztriából vonultak el, hanem Sopron

megye nyugati részén felállított posztjaikat is felszámolták, és Bécs irányába

távoztak, ezzel megkezdődött a felvonulás az asperni csatához. A biztosoknak már

21-én reggel pontos információik voltak az előző esti francia átkelési kísérletről, sőt

azt is tudta Tóth Antal határbiztos utazók beszámolóiból, hogy Károly főherceg 14

francia hidat lövetett szét. Ignaz von Bauer vérteskatona saját élményei alapján

mondta el, hogy a csata előtt a franciák szinte teljesen kivonultak Bécsből, és maga

Napóleon irányítja a csapatokat, főhadiszállását Kaiser Ebersdorfban verte fel. Az

ágyúzás már 20-án megkezdődött, és ő úgy vélte, hogy az ellenség súlyos

veszteséget szenvedett. Az asperni csatáról, amely kb. 60 km-re zajlott le, fél napos

késéssel szerezték be híreiket a biztosok, akik különösen pontosan jegyezték fel az

ágyúdörgések intenzitását.89

Május 25-26-tól a jelentések ismét a határ mentén sokasodó ellenséges

csapatokról tudósítottak. Bécsújhelyről már 25-től fogva ismét rendszeresen jártak át

a franciák Lajtaszentmiklósra ételért-italért, illetve takarmányért. Ezekben a

napokban Kelet-Ausztriában súlyos élelmiszerhiány lépett fel, az árak folyamatosan

emelkedtek, ezért az ekkor még megszállás előtt álló, de hamarosan hasonló

gondokkal küzdő Magyarországról szállítottak gabonát ausztriai pékeknek. Egyre

87 Az esetet itt csak a határbiztosok jelentései alapján mutatom be, részletesebben szó lesz róla a Kismartont
bemutató fejezetben.
88 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 1.cs. Az esetet részletesen tárgyalja Jakob Wittman, nagymartoni jegyző krónikája is.
A krónika francia megszállással kapcsolatos részeit közreadja Krisch 2004a. 205–221. o.
89 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 2.cs.
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több ausztriai lakos is Magyarországon keresett menedéket poggyászával.90 Illéssy

Ferenc biztos szerint két francia tiszt jelent meg a bécsújhelyi magisztrátuson, s

40.000 katona ellátására tétettek előkészületet. „Szemeimmel látom, melly

seregesen tódulnak a franciák Újhely vidékére.”91

Bár az osztrák reguláris hadsereg május közepén már nem tartózkodott Nyugat-

Magyarország térségében, 25-én a bizottmány tudomására jutott – Ritter Teofil

jelentése alapján, ő pedig a széleskúti bírótól hallotta –, hogy a Moson megyei

Pándorfaluba (ma Ausztria, Parndorf) 50 magyar inszurgens érkezett, akik a

Bruckban állomásozó franciákon akartak rajtaütni. A helyi parasztoktól is segítséget,

illetve támogatást kértek, amit meg is kaptak volna, de a helyi bíró ezt megtiltotta, és

a felkelőknek sem ajánlotta a támadást, mivel Bruckban sok francia tartózkodott,

illetve ekkor még a franciák hivatalosan nem támadták meg az országot, ezért az

ilyen fajta cselekedeteket a megye is tiltotta. Mindennek persze nem sok foganatja

volt. Az inszurgensek így helyi erősítés nélkül megindultak a település felé, ahol egy

francia előőrsbe ütköztek. Lövöldözés alakult ki közöttük, a franciák azonban

hamarosan erősítést kaptak, a magyarok pedig menekülőre fogták, amelynek során

még a nehezen beszerzett fegyvereiket és csákójukat is elvesztették.92

Franz Kößler lajtaszéki (ma Ausztria, Stotzing) bíró május 26-án rémülten kért

tanácsot a Permanens Deputatiotól. Este 6-kor 14 lovas egy tiszttel belovagolt a

faluba, pénzt és élelmet követelt, ellenkező esetbe fosztogatást helyeztek kilátásba.

Mivel a falu szegény, ezért a bíró megpróbált ellenállást tanúsítani, mire az egyik

katona a kardját a mellének szegezte. Erre pénzt, ételt és italt adtak nekik, több mint,

200 Ft értékben. A bíró, mivel a jövőben további rajtaütésekkel számolt, tanácsot kért

a bizottmánytól, mi tévő legyen, hogyan tudná a falu nehezen összegyűjtött vagyonát

megvédeni. Két nappal később aztán ismét 17 lovas érkezett, akik ettek-ittak és

egyéb „naturáliákat” követeltek. Mivel nem kaptak semmit, 14-en ellovagoltak

Lorettom (ma Ausztria, Loretto), Szarvkő, Szárazvám (ma Ausztria, Müllendorf) felé,

de eljutottak egészen Kismartonig is, hogy takarmányt szerezzenek be. Hárman

visszamaradtak, és a többiek érkezését várták, a falu pedig rettegett, nem tudta

mitévő legyen. A lajtaszéki bíró levele Dallos Györgyhöz is eljutott. Ő megértette a

falu nehéz helyzetét, hiszen a franciák immár nemcsak a határ menti falvakban

90 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 2.cs.
91 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 2.cs.
92 Krisch 2005b. 62. o.
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járőrőznek, hanem egyre beljebb az ország területén. Ételt-italt követelnek, a

lovaknak pedig takarmányt. Katonai erejükben bíznak, a lakosság pedig nem mer

ellenállni. Ausztriában a szükség napról-napra nagyobb, sőt a franciák a lakosságot

Magyarországra parancsolják beszerző utakra. Az ottani lakosság málhával együtt a

határ innenső oldalára menekül a megpróbáltatások elől. Egyre veszélyesebb a

biztosok feladata is, mivel a franciák nem hallgatnak rájuk, a francia posztok már rég

az ország belsejében vannak, így a leveleket is könnyen elfoghatják, a biztosokat

pedig kémeknek nézhetik. Még 28-én meg is érkezett a tanács Dallosnak Sopronból,

amit továbbítania kellett. Mást nem is volt érdemes javasolni, mint azt, hogy a francia

zsarolásoknak ne álljanak ellen, ha nincs elég „naturália”, akkor a szomszéd

falvakból szerezzék be, csak nehogy komoly ellenségeskedés törjön ki. A biztosok

személyi biztonsága pedig úgy menthető, ha az állomásukat mindig beljebb vonják, a

francia előőrsökhöz képest, az állomást elhagyni azonban csak végveszély esetén

szabad.93

Nyugat-Magyarország lakossága már a megszállás kezdete előtt „ízelítőt” kapott a

francia hadsereg viselkedéséből. Az ellátást akár fenyegetésekkel is megkövetelő,

azt helyben beszerző katonákról volt szó. Persze előfordultak rablások, felesleges

erőszakoskodások is, de elenyésző számban.94

Május 27-én Dallos György jelentésében egy franciát idézett, nem túl sok jót

ígérve. A tiszt szerint Pozsony környékén ellenük inszurgenseket is bevetettek, ezért

Magyarországot sem fogják kímélni. Ennek ellentmondó Tóth biztos jelentése. Egy

francia huszártiszt beszélgetett a wampersdorfi bíróval és kijelentette, hogy

Magyarországra mint barátok jönnek, nem mint ellenségek, (ez egybe cseng

Napóleon Bécsben kiadott proklamációjában megfogalmazottakkal) mert az ország

semleges, a fegyvert leteszik, és tudomása szerint a Sopron környékén állomásozó

nemesi felkelők is már visszavonultak.95 Ma már tudjuk, hogy Dallosnak lett igaza.

Május 29-én a soproni vármegyeházán a Deputationál egy francia kapitány

jelentette, hogy Sopronba 3.000 gyalogos és 1.000 lovas fog bejönni, de Harkának

93 S. L. IV.A.37. Áll. Vál. 2.cs.
94 Az egyik legsúlyosabb incidens a Moson megyei Sásonyban (ma Ausztria, Wienden) történt. Május 27-én
délelőtt 10-kor egy 30 fős gyalogos egység érkezett Robert Caransis tábornok csapatából, akik miután ettek-ittak
három fogatolt kocsit kértek, hogy Steinbrunnból 1.000 db kenyeret szállíthassanak Kaiser Ebersdorfba. Miután
ezeket megkapták, bort és hordót követeltek, amit az árendator adott át nekik, majd miután újabb 8 katona
érkezett további, immár egyre nagyobb követelésekkel léptek fel. Nem kímélték a falu kasszáját sem. Végül
távoztak, ketten viszont hátramaradtak, és az emberekre lőttek. Ennek során Johann Eitnabill azonnal meghalt,
két emberen pedig átment a golyó. A kiérkező sebész az egyikükről le is mondott, a másiknak a kezét amputálni
kellett. A katonák ezt követően házról-házra járva kezdtek el fosztogatni. S. L. IV.A.37. Áll. Vál. 2.cs
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és Kópházának is 3-3.000 katona ellátásával kell számolnia.96 Ezzel a határbiztosok

megbízatásai, eddigi feladatai feleslegesé váltak, a térség egyik leghosszabb

megszállása megkezdődött.

A francia-olasz Itáliai Hadsereg május végére még nem fejezte be ausztriai

felvonulását, ezért a Lauriston-hadtestcsoport, amelyet a Németországi Hadsereg

német és francia katonáiból hoztak létre, azt a feladatot kapta, hogy akadályozza

meg az osztrák IX. hadtest visszavonulását Stájerország felől, és nyomuljon előre

Bécsújhely irányából Sopron felé. Majd innen kelet, illetve délkelet felé

szétbontakozva tisztítsa meg Magyarországot a Rábáig, és készítse elő az Itáliai

Hadsereg június 5-re tervezett támadását.97 Ezzel Magyarország területén is

megkezdődtek a hadműveletek. A május 29-i támadás elsődleges célja Sopron

elérése volt. Pontos adattal nem rendelkezünk, de feltételezhetjük, hogy Sopron volt

az első szabad királyi város, amely megszállás alá került. A Soprontól észak-

nyugatra eső Kismartont csak valamivel később érhették el a franciák, mivel nem

esett a főfelvonulási irányba.

II.7. A megszállt városok jogállása és gazdasági ereje a 19. század elején

A megszállás alá került öt vármegye területén hat szabad királyi várost találunk,

így ez Magyarország egyik legsűrűbb városhálózatú vidéke. Ezen belül is

kiemelkedik Sopron vármegye három városával, míg Mosonban nem találunk civitast.

Ezek a városok a szerencsés földrajzi fekvésüknek köszönhetően nem szenvedtek

annyit a korábbi háborús pusztításoktól. A 17. századvégi felszabadító háborúk

szétzilálták a magyarországi városhálózat nagy részét, különösen igaz ez a volt

hódoltsági területen. A Rákóczi-szabadságharc során a nyugati országrész

városainak épületei is nagy károkat szenvedtek el, de ez a pusztulás nem volt

helyrehozhatatlan. A 18. század elején az ország legnépesebb városai a háborúktól

jobban megkímélt települések voltak, köztük Győr, Pozsony és Sopron. Az ötödik

koalíciós háború során az ellenség azonban éppen nyugatról érkezett, így a szóban

95 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 2.cs.
96 SL. IV.A.37. Áll. Vál. i. 3.cs.
97 Veress 1987. 61. o.
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forgó hat város, ezúttal földrajzi fekvése miatt nem tudta elkerülni a féléves

megszállást.

A dolgozat hat eltérő gazdasági fejlettségű, de azonos jogállású település 1809-

es megszállásának történetét mutatja be. Eltérő időben történt a szabad királyi városi

rang megszerzése, hiszen Pozsony és Sopron már a középkor óta tárnoki város, így

jogilag a legjelentősebb települések közé tartoztak, míg Kőszeg (1648), Kismarton

(1648), Ruszt (1681) és Győr (1743, középkori városi rangját 1400 körül elveszítette)

a koraújkorban emelkedett városi rangra. Ez a rang egy jogi fogalom, amely nem

mindig társult gazdasági potenciállal, vagy magas lakosság számmal.

A szabad királyi városi rang és az ezzel járó privilégiumok (így pl. vásártartás,

szabad bíró- vagy papválasztás etc.) megszerzésével a település kikerült a földesúr

és a vármegye joghatósága alól. Ez egy olyan lehetőség volt, amelyet nem csak

elérni, hanem ezzel élni is kellett. Az egymás „szomszédságában” fekvő Pozsony és

Sopron több évszázadon keresztül megőrizte privilégiumait, nem vesztette el városi

státuszát, sőt bővítette kiváltságait, igyekezett maga köré regionális szerepet

kialakítani. Sikerült nekik az évszázadok során kiváltságos pozícióikat megtartaniuk.

A szabad királyi városok nem rendelkeztek azonos kiváltságokkal, a városi rangra

emelés után is folyt a harc, elsősorban gazdasági privilégiumok megszerzéséért.

A koraújkori városok, melyeket a másik négy település képvisel, hosszas

politikai küzdelem árán tudták az áhított rangot elérni. A 17. században „civitas”-szá

vált városok (Kőszeg, Kismarton és Ruszt) mindegyike bortermelő volt és ennek

köszönhetően jutottak kiváltságokhoz, gyakorlatilag megvásárolták azokat.98 Ez  az

országos politikában az érdekérvényesítő szerepüket bizonyítja. A 18. században

városi rangra emelt Győr is hosszas politikai küzdelmek és az uralkodó Mária Terézia

támogatásának köszönhetően vált várossá.

A 17. század végére a szabad királyi városi státusz előnyei a városok számára

erőteljesen lecsökkentek, az alapvetőnek vélt harmincadmentesség mintegy

elveszett, a szabad tisztújítás a Magyar Kamara és a Magyar Helytartótanács

ellenőrzése miatt korlátozott volt. A szabad királyi rang megszerzése ráadásul nagy

anyagi áldozatot követelt. Egyrészt egyfajta szövetséget kellett kötni az udvarral,

hogy bekerüljenek a rendi hierarchiába, másrészt földesuruktól kellett megváltani

magukat. A városok a szabad királyi státusz megszerzésért mégis harcoltak. Ennek

98 Bariska István: Nyugat-magyarországi szabad királyi városok… In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I.
Budapest, 2006. 130. o.
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oka, hogy a rendiségen belül ez még mindig nagyobb mozgásteret nyújtott a

városoknak, mint a földesurak fennhatósága alatt álló mezővárosok jogi helyzete.

Résztvehettek a rendi országgyűléseken, ott felszólalhattak érdekeik védelmében.

Bár a városok egymás gazdasági konkurensei voltak, a diétákon igyekeztek

egységesen fellépni, sokszor előzetes konzultációk előzték meg a követ utasítások

kialakítását. A szabad királyi városoknak szoros volt a kapcsolata a központi

törvényhatóságokkal, ami további előnyöket jelentett.99

A szabadságjogok élvezői a polgárok voltak, vezető szerepük a 18–19. század

fordulóján megrendült, vagyoni rétegződésük elmélyült. Sokan közülük a kis

jövedelműek közé süllyedtek. A polgárjog fogalma egyre inkább puszta jogi

kategóriává vált. Egyre több mezőváros vagy püspöki székhely is betöltött városi

szerepkört, lakói mozgási szabadságuk birtokában voltak. A rendi polgár öntudatát

mindinkább felváltotta az adófizető polgár öntudata, meghatározóbb volt a korábbi

rendi hovatartozás helyett a vagyoni helyzet. A polgárjog leértékelődött a korban. A

kora újkorig a polgár volt a városi szabadságjogok egyedüli haszonélvezője, ami

persze kötelezettségekkel járt. A 19. századra a polgárság a városi lakosság egyre

kisebb rétegét tette ki, befolyása egyre csökkent. Mindezek ellenére is minden

jelentősebb és komoly költségek viselésére képes földesúri város törekedett a

szabad királyi városi rang elnyerésére, mert így földesúri alávetettség és a megyei

fennhatóság alól szabadulhattak. Rendi értelemben csak a szabad királyi városok

lakó nevezhették magukat polgároknak. A szabad királyi városok, még ha

gazdaságilag le is maradtak több mezővárossal szemben, kiemelkedő szerepet

töltöttek be az urbánus életforma vagy a műveltség elterjedésében.100

A kiváltságos rendi állás már nem volt elegendő a városi szerepkör

fennmaradásához. A 19. század elejét a valóságos városi szerepkör és a városi jog

fogalmának egyre erősödő szétválása jellemzi. Csökkent a különbség, ami az

autonómia terén a szabad királyi városokat a földesúri joghatóság alatt álló

városoktól elválasztotta. Sérült sok esetben a városi önkormányzat a tisztviselő

választások esetén, de említhetjük a Magyar Kamara által kivetett magas adókat is.

Ezek teljesítése mellett alig lehetett emelni a háziadót, a domesticát, a sokasodó

városi feladatok ellátása (világítás, útkövezés) pedig egyre több bevételt követelt

99 H. Németh István: A szabad királyi városi rang az újkorban. In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I.
Budapest, 2006. 118–121. o.
100 Bácskai Vera: „…a királyi városok által palléroztatnak az országok…” In: Urbs. Magyar várostörténeti
évkönyv I. Budapest, 2006. 231–233. o.
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volna. A városok így eladósodtak, ez pedig kiváló alkalmat nyújtott a kamarának a

pénzügyi vizsgálatokhoz.101

A hat francia megszállás alá került szabad királyi város eltérő gazdasági erőt

képviselt. A gazdasági hierarchia élén száz évvel korábban, a 18. század elején is

Sopron állt. Ennek a városnak volt a legnagyobb vonzáskörzete, egyben a régió

egyik legforgalmasabb kereskedelmi központjának tekinthetjük, jelentős termény-, és

állatforgalmat bonyolított le. A soproni kereskedők szinte az egész Dunántúlon

vásároltak sertéseket és marhákat, ezeket részben a helyi vásárokon (évi 4 országos

és 104 heti vásár), részben Ausztriában adták el. Sopronnak jelentős volt a

bortermelése és borkereskedelme is. Fejlett volt a város kézműves ipara: 620 iparos

85 mesterséget űzött. Különösen kiemelendő a luxusipar fejlettsége. A város magas

szintű és sokrétű funkciót töltött be megyei, állami, hadiigazgatási, továbbá kulturális

és egészségügyi téren. A településen működött sóház, posta állomás és harmincad

hivatali kirendeltség is. A szomszédos Ruszt Sopron vonzáskörzetébe tartozott. A 19.

század elejére Kismartonnak sikerült alközpontból központtá fejlődnie, gazdasági

erejét tekintve azonban még így is a jelentéktelenebb városok közé tartozott. A

határmenti településeket általában hátrányosan érintették a Mária Terézia által

bevezetett vám viszonyok, ennek határontúli kapcsolataik látták kárát.102

A 19. század elején Sopron és Pozsony tekinthető fejlett központnak,

viszonylag nagy vonzáskörzettel. Ebben a két városban dolgozott a legtöbb

posztószövő is.103 A különféle posztó, amint látni fogjuk, a francia rekvirálások során

és a hadiadóban is jelentős tételt jelentett. Sopronnak jelentős bevétele származott a

nyolc jobbágyközségéből, a város egyben a megye egyik legjelentősebb földesura. A

19. század elején Pozsonyban és Sopronban a kereskedők koncentrációja

magasabb volt az országos átlagnál. Ez a két település elsődleges kereskedelmi

központnak tekinthető és nem csak egyszerűen a kiviteli termékek gyűjtőhelyeként

funkcionáltak, hanem a közelebbi vagy távolabbi régióban előállított termékek is itt

cseréltek gazdát. A soproni kereskedők tevékenysége kiterjedt a teljes Dunántúlra,

főleg állatokat vásároltak fel, ezeket pedig részben helyben, részben Ausztriában

értékesítették. A pozsonyiak tevékenysége a város területére korlátozódott, csak a

101 Bácskai 2006. 230. o.
102 Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon I. Bp., 2007. 203–205. o.
103 Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a 19. század elején. Bp., 1989. Akadémiai
Kiadó. 77. o.
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gazdagabb kereskedők, akik száma viszont magas volt, szállítottak a szomszédos

megyékbe.104

Bár Győr csak másodrendű kereskedelmi központnak tekinthető, már a 19.

század elején, köszönhetően a Duna menti fekvésének, virágzott a kereskedelme. A

gabona egyik fő átrakodó helye a folyón volt. A város kereskedői az egész

Dunántúlon vásárolták fel a mezőgazdasági terményeket, állatokat, de sót, dohányt

és bort is forgalmaztak. Ausztriából épületfát, fényűzési cikkeket és gyarmatárut

hoztak be. Jelentős volt az iparos mesterek száma: 622 mester dolgozott 229

legénnyel. Győr amellett, hogy kereskedelmi központ, megyei és püspöki székhely is.

A város gazdasági-társadalmi életében ekkoriban még nagy változás nem ment

végbe, inkább a stagnálás jellemezte.105

Kőszeg nem tekinthető jelentős gazdasági erőt képviselő városnak.

Jelentőségét urbánus városképének, a kereskedők nagy számának, a só-,

harmincad-, postahivatal és patika jelenlétének köszönhette. Lakossága azonban

nem növekedett, Sopron és Szombathely szomszédságában csak alárendelt

szerepet játszott. Vásárait egyetlen más város lakói sem látogatták.106

Kismarton lakosainak többsége őstermelő volt, a város csak kevés iparűzőt

tudott felmutatni. Tőkeszegény kereskedői helyi kereslet hiányában elsősorban a

soproni vásárokat látogatták. A szabad királyi város szinte minden jelentőségét

elveszítette volna, ha a szomszédságában Kismarton mezővárosban nem élt volna

egy jelentős, kereskedelemmel foglalkozó zsidó közösség.107

A hat város közül mind a lakosság számát, mind gazdasági erejét tekintve

Ruszt a legkisebb, városi szerepkörét teljesen elveszítette. Semmilyen kulturális,

igazgatási, forgalmi vagy iskolavárosi funkciót nem töltött be. Jelentőségét kizárólag

bortermelésének köszönhette, a térségben még Nezsider mezőváros is jelentősebb

gazdasági erőt képviselt.

A hat szóban forgó város népességszámát tekintve, jelentős különbségeket

állapíthatunk meg. A legnépesebb Pozsony volt a maga 22.000 lakosával, bár ez a II.

József-féle népszámlálás óta 3.600 fős csökkenést jelentett. Sopront és Győrt is

közel 11.000-en lakták. A sorban Kőszeg következett 4.600 lakossal, majd Kismarton

104 Bácskai Vera: Struktur und Kanäle des Binnenhandels in Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In:
Der Binnenhandel und die wirtschaftliche Entwicklung. Herausg: Sándor Gyimesi. Bp., 1989. 16. o.
105 Bácskai 2007. 206–207. o.
106 Bácskai 2007. 214–215. o.
107 Bácskai 2007. 215. o.
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2.250, végül Ruszt, Magyarország legkisebb szabad királyi városa kevesebb, mint

1.000 lakossal.108 Az 1804-es összeírást alapul véve számításaim szerint

Magyarország kb. 350.000 lakosa került megszállás alá. Közülük 51.850-en laktak a

hat szabad királyi városban, vagyis az okkupált terület minden hetedik lakosa.

Ezek a városok eltérő fejlettségük és lakosság számuk ellenére is a térség

legjelentősebb települései, a 18-19. század fordulóján városi szerepkört töltöttek be

(mint láttuk Rusztot kivéve), lakóikat a kereskedelem és kézművesipar jellemezte,

bár a mezőgazdasági termelés, különösen a szőlőművelés jelentőségét

hangsúlyoznunk kell. Közös bennük, persze eltérő mértékben a városi vagy városias

jelleg, és az, hogy lakosságuk túlnyomó része német. A magyarországi

városhierarchiában a legmagasabb szintet képviselték, privilegizált helyzetük egy sor

földesúri mezőváros számára irigylésre méltó volt. Az 1809-es francia megszállás

gazdasági terheinek jelentős része rájuk nehezedett.

III. Sopron a francia megszállás alatt109

III.1. Sopron a 18–19. század fordulóján

Sopronnak az 1804-es összeírás szerint 10.776 nem nemes lakosa volt. Ha ezt a

számot összehasonlítjuk a II. József-féle népszámlálás (1787) adataival, akkor

megállapíthatjuk, hogy a nemtelen lakosság tekintetében ez 752 fős csökkenést

jelent. Ez a tendencia egyáltalán nem volt a kor magyarországi városaiban kirívó,

aminek oka a városi társadalom zártságában keresendő.110 A város területén 1804-

ben 810 házat találunk, ami az adott lakosságszámhoz viszonyítva nagyon alacsony.

Figyelembe kell viszont vennünk, hogy a házak több mint felében három, vagy annál

is több lakás volt, ami az erős városias jelleget bizonyítja. A város lakóinak az

ingatlanok, így a házak után is adót kellett fizetniük. Ennek alapján az egy főre jutó

legtöbb házadót a főnemesség és a nemesség fizette, nagyobb számánál fogva

azonban a polgárság összegszerűen többet fizetett. A nemesi adófizetőket a

108 Thirring Gusztáv: Az 1804.évi népösszeírás. Bp., 1936. 7–13. o.
109 A soproni francia megszállásra lásd Krisch András: Sopron a francia megszállás alatt 1809-ben. In: Soproni
Szemle 56. (2002) 91–112. o.
110 Thirring Gusztáv: Az 1804. évi népösszeírás. Bp., 1936. 7. o.
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befizetett házadó alapján a saját vagyonból élők rétege, majd a közszolgálati

ágakban dolgozók követték, mindezek együtt alkották a vagyonos polgári réteget. A

sorban őket a kereskedők, iparosok, közlekedési foglalkozást űzők (fuvarosok)

követték, legvégül pedig a gazdálkodó népesség. Ha az összes befizetett adót

vesszük figyelembe, akkor megállapíthatjuk, hogy 1784/85-ben a város legnagyobb

adófizetője gróf Tolnay Festetics György volt, aki 361,67 Ft adót fizetett, a város

összes adózója pedig 24.928,13 forintot.111 A későbbiekben látjuk majd, hogy a

francia megszállás költségei mellett ezek az összegek mennyire eltörpülnek, bár azt

meg kell jegyezni, hogy a 24–25 évvel későbbi forint már erősen inflálódott. Szót kell

ejteni az iparosokról is, akik már a 15–16. századtól céhekbe tömörültek. Ez a

társadalmi réteg szám szerint 646 főből állt, és 1784/85-ben összesen 10.567,53

forint adót fizetett. A város gazdasági erejét elsősorban a szőlő, illetve a bor adta,

emellett a szántóművelés csak másodrangú volt. A polgárság a 18. század végén

1536 kat. holdon művelt szőlőt.112 Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a

szabad királyi város földesúri jogokat is gyakorolt nyolc környező község felett.113

Ezekből a falvakból a városnak jelentős jövedelmei származtak, gondoljunk csak a

földesúri haszonvételekre, pl.: a robotra, a különféle adókra és a bérleményekből

(elsősorban kocsmák és bormérések bérbe adása) származó jövedelmekre.

A francia megszállást megelőző időszakról és általában a 18. századról

összességében elmondható, hogy a város egyik fénykorát élte: gyarapodott a

polgárság vagyona, virágzott az ipar és a kereskedelem, a város jelentős

állatvásárokat tartott, újjáépültek a régi lakóházak, itt töltötte el élete nagy részét

Dorffmaister István festőművész, a várost elismerése jeléül meglátogatta Mária

Terézia és II. József is. Ezt a fejlődést akasztotta meg az 1808-as hármas tűzvész,114

és mielőtt a város anyagilag magához térhetett volna, ráhárultak a francia megszállás

terhei.

111 Az adók fajtáiról és az adókivetés módjáról lásd Thirring Gusztáv: Sopron városa a 18. században. Sopron,
1939. 204–205. o.
112 Thirring Gusztáv: A soproni polgárság vagyoni és birtokviszonyai II. József korában. Bp., 1940. 7-15. o.
113 Bánfalva, Balf, Kópháza, Harka, Ágfalva, Lépesfalva, Medgyes, Kelénpatak.
114 Sopronban 1808. júniusában három egymástól független tűzvész pusztított. Ezek során több ház leégett, a
lakosság hatalmas károkat szenvedett.
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III.2. A városi polgárőrség szervezése

A francia csapatok közeledésének hírére 1809. május 10-től a városi tanács szinte

állandóan ülésezett, hogy azonnal intézkedni tudjon. Május 11-én az osztrák

reguláris hadsereg elhagyta a várost.115 Ekkorra Sopronban a törvényi előírásoknak

megfelelően – akárcsak birodalom-szerte –, megalakult, illetve újjászerveződött a

polgárőrség.116 Feladata a rend fenntartása, a rendeletek végrehajtása, illetve a

város védelme volt. Városunkban a szervezőmunka már április végén megindult,

amelyben nagy érdemeket szerzett Karl von Hillinger nyugalmazott tábornok.

Munkáját jól végezhette, mert a bevonuló franciák első intézkedései közé tartozott,

hogy Hillingert árulás vádjával letartoztatták és Strassburgba vitték, ahonnan csak a

schönbrunni béke megkötése után térhetett haza.117

A városi polgárőrség feladata volt a városfalak és kapuk őrzése, a hadipénztár és

a posta védelme, illetve a harmincadhely biztosítása. A polgárőrség 8 századból,

mintegy 1.800 főből szerveződött. Minden századnak tagja volt egy százados, egy

fő- és két alhadnagy, két őrmester és tizenkét tizedes. A századokba való

besorolásnál figyelembe vették a foglalkozást és a társadalmi állást is. A város

mindenkit besorozott, akit fegyverbírásra alkalmasnak talált, persze tagnak lenni

társadalmi elismertséget jelentett. Az első századot a még 1790-ben megalakult

Lövészegylet (Scharffschützen-Compagnie) alkotta, élén Poncz (Pancz) Nepomuki

János korábbi postamester állt kapitányi, vagy őrnagyi rangban. Minden század

maga választhatta ki egyenruháját: a lövészeké szürke volt, hajtókájuk pedig zöld. A

második század tagjai a vagyonosabb polgárok közül kerültek ki. Egyenruhájuk

sötétkék színű, piros hajtókával. A harmadik és negyedik századot szegényebb

iparosok alkották, nekik egyenruhájuk sem volt. Az ötödik és hatodik századba a

115 Házi Jenő: A franciák Sopronban 1809-ben. In: Soproni Hírlap 20. évf. 1933. június 4. 6. o. A Sopronban
állomásozó ezred már február 28-án erőltetett menetben a sziléziai határra vonult. Karl Riedl: Diariums-
Bruchstücke eines Ungenannten zu Oedenburg in Ungarn 1808 Sept. – 1813. August. 10. Az eredeti az OSzK
kéziratgyűjteményében található Oct.Germ. 129 jelzeten, munkám során a Soproni Múzeumban (SM.) található
Csatkai Endre átiratát használtam és az oldalszámozásnál is erre a munkára hivatkozom.
116 A szabad királyi városokban a belső biztonság védelmében a polgárőrségek megalakítását az 1808. évi
törvény 2. cikkelyének 13 paragrafusa rendelte el.
117 Fiedler János Reichard kis krónikája (1808. július 19-től 1812 végéig). In: Soproni Szemle különlenyomata
154. szám. Sopron, 1943, A SoproniVárosszépítő Egyesület Kiadása. 22. o. A soproni polgárőrség története még
nincs feldolgozva. Működéséről sok információt közöl: Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16–18. században. Bp.,
1984, Akadémiai Kiadó. Regionális összehasonlításban: Molnár András: Polgárőrségek Magyarországon a
napóleoni háborúk idején. In: Hadtörténeti Közlemények 105. (1992) 94–119. o.; Speciális tanulmány egy
kevéssé ismert forrás könyv-kötészettörténeti bemutatása: Koncz Pál: Egy soproni könyvkötés 1791-ből. In:
Soproni Szemle 45. (1991). 229–236. o.
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gazdapolgárokat sorozták. (A gazdapolgárok elsősorban szőlőműveléssel foglalkozó

birtokos réteg, amely polgárjoggal is rendelkezett.) Az ő egyenruhájukat az övvel

leszorított sötétkék dolmány és a háromszegletű kalap alkotta, oldalfegyvert viseltek.

A hetedik és nyolcadik század a „Hauerek”-é volt (kapások, szintén szőlőmüveléssel

foglalkozó réteg, szerény vagyonnal, jellemzően napszámba jártak), hasonló

egyenruhában, mint a gazdapolgárok, de fegyver nélkül. A polgárőrséghez tartozott

még egy svadronnyi lovas egység is. Ennek csak a város legelőkelőbb ifjai lehettek

tagjai. Kék egyenruhában feszítettek, élükön egy főhadnagy állt. A városi

polgárőrség főparancsnoka ezredesi rangban Artner Sámuel tanácstag, helyettese

az őrnagyi rangú Hofer Péter volt. A milíciának tagja volt még egy könyvelő, aki a

pénzügyeket intézte.118

A polgárőrség díszszemléjét és zászlószentelését sürgette az idő, hiszen a

franciák május 12-én a Soprontól 70 kilométerre levő Bécs környékén voltak. A

szemlére ünnepélyes keretek között, május 28-án került sor, az Angeron és a

Schlipper- (Balfi-) kapu előtt. Az ünnepség alkalmából egy sátrat is felállítottak, ami

előtt a csapatok elvonultak. A sátorban foglaltak helyett a város vezetői, Hillinger

tábornok és Berghofer Mihály városplébános, aki a zászlószentelés egyházi részét

végezte. A csapatok a sátor előtt sorakoztak fel századonként, díszsortüzet adtak,

majd letették az esküt. A zászlóanyai tisztséget a gyalogosoknál gróf Széchényi

Ferenc felesége, gróf Festetics Julianna vállalta, a lovasoknál Esterházy Miklós

herceg felesége, Lichtenstein Mária volt a zászlóanya.119 A zászlószentelés után

Sopron polgárainak csupán egy éjszakát kellett aludniuk ahhoz, hogy 1809. május

29-én több ezer francia katona jelenjen meg a város kapui előtt.

III.3. A francia katonaság Sopronban

A május 29-i megszállást megelőzően francia felderítő csapatok már többször

megjelentek a város kapui előtt. Május 18-án délután 2-kor egy 27 fős lovas járőr

közelítette meg a Bécsi-kaput, és arról érdeklődtek, hogy van-e a városban idegen

katonaság. Mialatt a városi vezetők és a lovasok között folytak a tárgyalások, a

118 SL. XV.3. Geiger krónika. 428–429. o.
119 Lauringer Ernő: Sopron a francia megszállás évében 1809-ben. In: Soproni Napló, 21. évf. 1917. december 2.
3. o.
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franciákkal szemben nem túl barátságos tömeg gyűlt össze a kapu közelében.

Bauhofer Ábrahám cipészmester ki is adta a jelszót: „Erschlagen wir die Kerls!”

(Üssük agyon a fickókat!). A tömeg ezt meg is tette volna, de Handler Jakab, a

polgárőrség kapitánya lefogatta és lecsukatta a fő hangadókat, akik

bebörtönzéséhez másnap a városi tanács is hozzájárult. Az ilyen, vagy hasonló

rendbontások elkerülése érdekében a város vezetése falragaszokon hívta fel a

polgárságot arra, hogy az ellenséges csapatok megjelenése esetén őrizze meg

nyugalmát és maradjon a házaiban, ellenkező esetben büntetésre kell számítaniuk.

Másnap ismét négy lovas felderítő járt a város külterületén. Május 20-án öt francia

katona Sopronba hozta Napóleon híres kiáltványát azzal az utasítással, hogy azt

ragasszák ki a városban. A városi tanács átvette ugyan a kiáltványt, de a

kiragasztását megtagadta, és azt elküldte József nádorhoz.120

Nagyobb francia egység – már nem felderítőként – május 29-én érkezett a

falakhoz. A Lauriston-hadtestcsoport egy része jelent meg a város kapui előtt.

Bevonulásuk nem volt zökkenőmentes, sőt Morenich Gáspár polgármester be sem

akarta engedni őket a városba, mivel a császári-királyi parancs szerint a kapuknak

zárva kellett volna maradniuk. Azt is indokként hozta fel, hogy az 1808-as tűzvész

miatt a város elszegényedett, és ekkora létszámú sereget nem tud élelmezni. Amikor

azonban a franciák a város felgyújtásával fenyegetőztek, a kapuk megnyíltak. A

sereg bevonulása több mint két és fél óráig tartott. Az elsőnek bevonuló francia

katonák töltött fegyverekkel, szuronyt szegezve kutatták át a várost osztrák katonákat

keresve.121 Az első napokban bevonultak számát tekintve a város gazdasági

kimutatása a május 29. és június 5. közötti időszakra átlagosan napi 3.200 fővel

számolt.122 Ez lényegében megegyezik a soproni Riedl krónika adatával, mely szerint

az első nap 3.000 gyalogos és lovas katona érkezett a városba. Másnap már a

kapukon kiszegezve olvashatták a soproniak a napóleoni proklamációt.123

Házi Jenő szerint ez a katonaság június 5-ig maradt a városban,124 bár ennek

ellentmond az a tény, hogy maguk a franciák a bevonulás előtt kijelentették, hogy

rögtön továbbvonulnak Győr felé. Ha figyelembe vesszük Eugène Beauharnais, Itália

alkirálya, Napóleon fogadott fiának június 4-i városba érkezését, akkor nem zárhatjuk

 120 Házi 1933. 6. o.
121 Lauringer 1917. 3. o.
122 SL. IV.A.1026. Neo Regestrata Acta (NRA.) fasc.15.nr.52.
123 SM. Riedl 17. o.
124 Házi 1933. 6. o.
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ki, hogy az első napon bevonultak egy része valóban visszamaradt, bevárva az itáliai

alkirályt, a többség azonban előőrsként előkészítette a fősereg felvonulását Győr,

illetve Kőszeg irányába. Ezt erősítik meg Lauringer Ernő kutatásai is: a május 29-én

érkezett csapatok másnap délben elvonultak, és május 30-án este Lauriston

tábornok vezetésével érkezett meg a fősereg.125 Ugyanezt írja Bünker is: „…amikor a

nagy hadsereg megérkezett, ezek már elmentek” (mármint a május 29-én

érkezettek).126 Lauriston tábornokon kívül érkezett egy hesseni tábornok is. Bünker,

természetesen jókora túlzással, 30.000 katonáról ír, akik között gyalogosok, lovasok,

tüzérek és gránátosok voltak. Ez már nem csak francia katonaság volt, hanem

megjelentek a szövetséges hadakat adó bajorok és olaszok is. Veress D. Csaba a

bevonulást így foglalta össze: a délután folyamán a városba érkező lovasság még

aznap továbbvonult Győr és Kőszeg felé. Az előbbi városnál ugyanis nemesi felkelők

gyülekeztek, az utóbbinál pedig az Észak-Itáliából visszavonuló János főherceg

hadserege tartózkodott.127 A lovassággal Sopronba érkezett Lauriston tábornok. A

gyalogság (3.000 fő) a késő esti órákban érkezett a városba. Veress D. Csaba

szerint a gyalogságot a Schlipper-kapu melletti Hitzbügel-féle földeken szállásolták

el. Ez a barakktábor, amelyről a későbbiekben még szó lesz, csak júliusban készül

majd el, így ezt még nem vehették igénybe a franciák, de a helyhiány miatt a

környező földeken vert egy részük tábort. Az igazsághoz a Fiedler-féle kis krónika

feljegyzése áll talán a legközelebb: „…az állandó jövés-menés miatt nehéz számukat

megbecsülni”.128

Ezek a csapatok az Itáliai Hadseregnek a felvonulását készítették elő. A

fősereggel június 4-én érkezett meg az itáliai alkirály, Eugène Beauharnais. A több

lépcsőben érkező sereg megközelítően 22.000 főt tett ki,129 és ugyancsak több

lépcsőben, június 7-ig el is vonult szintén Győr, illetve Kőszeg felé. Az átvonulókat

szállással, élelemmel, a lovakat abrakkal kellett ellátni. A legtöbb katona június elején

tartózkodott a városban. Június hónap során az újabb jelentős bevonulás 8-án

történt, amikor mintegy 1.800 katona (utóvéd, katonai adminisztráció, kisebb átvonuló

egységek, és a „Garde d’honneur”) került Sopronba, akiket a polgárságnál

125 Lauringer 1917. 3. o.
126 Bünker, Johann Reinhard: Vor hundert Jahren. In: Ödenburger Zeitung, 42. évf. 1909. május 6. 1. o. A városi
kiadásokat összesítő táblázat június 5-8 közötti időszakra átlagosan 4.500 fővel számol. SL. IV.A.1026. NRA.
fasc.14.nr.52.
127 Veress 1987. 62. o.
128 Fiedler 1943. 23. o.
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szállásoltak el. Ők valószínűleg folyamatosan Győr irányába vonultak tovább, ezt

követően pedig kisebb csapatok átvonulása terhelte meg a város költségvetését.130

Jelentős haderő a wagrami csatát megelőző időszakban, de már nyugat felé, Bécs

irányába vonult át a városon. A július 5–6-án lezajlott wagrami csatához Napóleon a

Nyugat-Magyarországon állomásozó erői nagy részét kivonta. A csata előtt vonult át

Sopronon a Császári Gárda lengyel könnyűlovasezredének 600 katonája, ők csak

egy-két napot töltöttek a városban, helyükre viszont a Broussiére hadosztály Desaix

dandárjának 9., 84. és 92. sorgyalogezredei vonultak,131 bár jelenlétük a városi

kimutatásokkal nem bizonyítható. Ezek az ezredek nem maradhattak sokáig

Sopronban, mert július 11-ig a városi helyőrség Billet ezredes parancsnoksága alatt

már csak 200, majd 11-től 350 főből állt, akiknek egy része lábadozó katona volt.132

Június 30-án futótűzként terjedt a hír a városban, hogy jönnek az osztrákok és

felszabadítják a várost. A franciáknál riadókészültséget rendeltek el. A lakosság

azonban ahelyett, hogy a saját katonaságának örült volna, inkább megriadt.133 Egy

esetleges háborús pusztítás senkinek sem hiányzott volna. Természetesen mindez

csak vaklárma volt.

A fegyverszünet július 12-i aláírása után 250 lovasvadász állomásozott

Sopronban.134 A következő nagyobb bevonulás dátuma július 23-a. Ez a

hadmozdulat része volt a znaimi fegyverszüneti egyezménynek, amely szerint a

francia hadsereg ismét visszafoglalhatta Magyarország nyugati területeit, miután a

császári hadsereg, a császár tudta és beleegyezése nélkül aláírt előzetes

fegyverszünetet megszegve, támadásba lendült.135 Veress D. Csaba szerint július

23-án a 112. sorgyalogezred 3 zászlóalja vonult be a városba136 (ez a gyalogezred

része volt a Pacthod hadosztálynak), Házi Jenő szerint viszont a Durutte hadosztály

8.000 katonája érkezett a városhoz.137 A két szerző mind a létszámot, mind a

hadosztályt tekintve ellentmond egymásnak. A nagyobb létszámú hadsereg és a

129 Csatkai Endre – Dercsényi Dezső: Sopron és környéke műemlékei. II. javított és bővített kiadás. Bp., 1956,
Akadémiai Kiadó. 96. o.
130 Ebben az időszakban (június 8 - július 3.) 11.928 porció bort osztottak ki, ami átlagosan közel 500 fős
katonaságot jelent.
131 Veress 1987. 218. o.
132 SL. IV.A.1026. NRA. Fasc.14.nr.52.
133 SM. Riedl 19. o.
134 SL. NRA. Fasc.14.nr. 52/1.
135 Veress 1987. 250. o.
136 Veress 1987. 252. o.
137 Házi 1933. 7. o.
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Durutte hadosztály138 megjelenése mégis valószínűbb (ezt erősíti meg Lauringer

Ernő is, illetve a városi gazdasági kimutatás is, mely szerint 742 fő a városban került

elszállásolásra, a barakktáborba pedig 6.000 adag húst és hüvelyest szállított a

város139), mert júliusra készült el a város mellett az a hatalmas barakktábor, amely

megközelítőleg 6.000 fő elszállásolását tette lehetővé. A hadosztály fennmaradó

részét – 714 tiszt és hivatalnok, illetve 813 főnyi legénység –, a városban helyezték

el.140 A nagyszámú francia hivatalnok jelenléte (szeptembertől Sopronban

tartózkodott Maurice Duval, a francia hadisarc beszedésének felelőse is) a

megszállás teljes időszakára jellemző volt, amiből arra lehet következtetni, hogy a

város a középfokú, esetenként a felsőfokú katonai adminisztráció egyik központja

lehetett.

Július 24-e és augusztus 17-e között a 2., 4., 6., 23., 62., és a 102. ezredek

katonái fordultak meg Sopronban.141 (Az ezredek sorszámai ugyancsak a Durutte

hadosztály jelenlétét erősítik meg.) Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a viszonylag

békésebb időszak beköszöntével Sopronban és a barakktáborban állomásoztatták a

franciák az egész Durutte hadosztályt. Azt természetesen fenn kell tartanunk, hogy

kisebb egységek mozgatása nem zárható ki, vagyis a hadosztály létszámában

kisebb ingadozások már ebben az időszakban is előfordulhattak.

Szeptember 12-én érkezett a városba a VI. hadtest parancsnoka, Paul Grenier

altábornagy, Durutte tábornok hadtestparancsnoka. Szeptember 18-án ismét

Sopronban tartózkodott Eugène Beauharnais alkirály is, akinek tiszteletére a

táborban díszszemlét tartottak. Ebben az időszakban a 23., 62. és 102.

gyalogezredeknek összesen 3–3 zászlóalja állomásozott a városban és környékén,

vagyis csökkent a megszálló erők létszáma. Október 30-ra csak a 102.

sorgyalogezred maradt a városban, a Riedl krónika szerint ezen a napon vonult el a

Durutte hadosztály nagy része. A 102. ezred november 10-én elvonult

Szombathelyre, (ezt Riedl szintén megerősíti) így a városban ekkor már csak egy

100 fős lovasosztag maradt vissza, a katonai kórház biztosítására. Ők Decouys

kapitány parancsnoksága alatt november 18-án vonultak el, miután megérkezett a

váltásuk. Ez az újabb egység sem maradt sokáig, mert 20-án az utolsó francia

138 A hadosztály létszáma a győri csata előtt 8404 főt tett ki. Veress 1987. 128. o.
139 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14. nr. 52/1.
140 Házi 1933. 7. o.
141 SL IV.A.1026. NRA. fasc. 13. nr. 20.
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katona is elhagyta Sopront.142 Ezzel a város történetének egyik leghosszabb katonai

megszállása véget ért. December 7-én bevonult Sopronba az osztrák Lichtenberg

Landwehr zászlóalj.143

III.4. Beszállásolások

A megszállás idején a városba érkező francia katonaságnak szállást és ellátást

kellett biztosítani, ami az egyik legnagyobb terhe volt a lakosságnak, és több család

megszokott életét teljesen felborította. A 19. század elején még csak elvétve

találkozhatunk Magyarországon olyan épületekkel, melyek laktanyának épültek, bár

Sopron éppen kivétel volt, az itteni kaszárnyát a franciák katonai kórháznak

rendezték be, így a beszállásolásoknál nem jöhetett számításba.144

A május 29-én a városba érkező francia csapatokat éjszakára csak a lakosság

házaiba tudták elszállásolni, hiszen a város melletti barakktábor csak július folyamán

épült fel. Az első héten naponta 3.200 katona beszállásolására került sor, ez a szám

június 4-ig jelentősen nem változott. Ez azt jelentette, hogy házanként átlagosan 3-4

katonát helyeztek el, természetesen a gazdagabb polgárok házaiba ennél többet,

esetenként 10-12 főt is bekvártélyoztak.145 A június 4-én megjelent fősereg még

nagyobb terhet jelentett a városnak és polgárainak, hiszen ezekben a napokban már

átlagosan 4.500 katonát kvártélyoztak be. Előfordult, hogy egy házban 60-an is

laktak! Akiknek a házakban nem jutott hely, azok az utcákon, vagy a környező

földeken vertek tábort és gyújtottak tüzet – a város legnagyobb riadalmára.146

A főtisztek természetesen mindig különleges elbánásban részesültek. Eugène

Beauharnais soproni tartózkodásai idején a Széchényi-palotában147 lakott, ez az

épület volt június 4–7. között az Itáliai Hadsereg magyarországi főhadiszállása.

Lauriston és Durutte tábornokokat is a Széchényi-palotában szállásolták el.

Lauristonnal érkezett a városba egy hesseni tábornok (neve nem ismert), őt a

142 Veress 1987. 276. o.
143 SM. Riedl 31.
144 Ez az épület az Ógabona téren állt, a Lackner Kristóf utca megnyitásakor, 1896-ban bontották le. A soproni
topográfiai meghatározásokra lásd: Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig. Sopron,
1941, Székely és társa könyvnyomdája, illetve Csatkai Endre – Dercsényi Dezső: Sopron és környéke
műemlékei. II. javított és bővített kiadás. Bp., 1956, Akadémiai Kiadó.
145 Lauringer 1917. 3. o.; SL. IV.A.1026. NRA. Fasc. 14. nr. 52.
146 SL. IV.A.1026. NRA. fasc 14 nr. 52.
147 Ma: Széchenyi tér 1-2.
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Jankovich-házba148 kvártélyozták be. A vezérkari tisztek gróf Nicky Lajos házában149

laktak. Kizárólag tiszteknek volt fenntartva a Gasthaus zur Rosen is.150 Az Artner-féle

házban június 3-tól három élelmezési felügyelő került elszállásolásra, egyikük

valószínűleg Durand biztos volt a Németországi Hadsereg élelmezési felügyelője, aki

segédjeivel 28-án távozott a városból.151 Magasabb beosztású katonák lakhattak

Esterházy herceg négy soproni házában is. A herceg soproni intézőjének

jelentéséből tudjuk, hogy június 3-án összesen 44 katona lakott az épületekben,

akiket etetni, fekvőhellyel és sokszor ruhával kellett ellátni. Az intéző elsősorban

élelmiszerből kért sürgős segítséget.152

Június 8-a és 15-e között a folyamatos átvonulások mellett körülbelül 1.800 fő

bekvártélyozására került sor, ők gyalogos és lovas katonák voltak, illetve

hivatalnokok és teherhordók. Június 16-a és július 3-a között az előző időszakhoz

képest mintegy 500 fővel csökkent a beszállásoltak száma. Ekkor viszont átvonult a

városon a korábban már említett lengyel gárda 600 katonája is.153 Mint  arról  már

fentebb szó volt, július 23-án mintegy 8.000 francia jelent meg a város kapuinál,

közülük azonban csak 1.558-an kerültek a városba. A Durutte és Valentin

tábornokok154 vezetésével bevonulók között voltak tüzérségi vezérkari tisztek,

rohamcsapatok intendánsai, hadsereg-felügyelők, egészségügyi személyzet,

postahivatalnokok, élelmezési biztosok és teherhordók.155

A város november elején összeíratta azon polgárokat, akikhez franciákat

szállásoltak be. Ez a lista 498 nevet tartalmaz.156 Egy másik városi összeírás szerint

július 24. és augusztus 17. között a városban a 2., 4., 6., 23., 62. és a 102. ezredek

katonáinak, illetve civileknek nyújtottak szállást.157 Az itt bemutatott számok csak a

polgárság lakóházaira vonatkoznak, nem tartalmazzák az iskolákba,158 egyházi

148 Ma: Várkerület 67.
149 Ma: Orsolya tér 4. Az épület a II. világháborús bombázások során semmisült meg.
150 Lauringer 1917. 3. o.
151 SM. Riedl 18. A krónika említi, hogy a ház utolsó francia lakója egy Fauchier nevű voltizsér kapitány volt,
(Riedl szerint a francia hadseregben neki volt a legszebb szakálla) aki október 30-án a Durutte hadosztállyal
távozott. Összesen 40 francia lakónak adott a ház szállást és élelmet. SM. Riedl 28. o.
152 Fürstlich Esterházysches Archiv, Burg Forchtenstein (FEA. BF.). Domaindirektion (DD.) Protocollum
Exhibitorum de Anno 1809. Pars 1ma.
153 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 52.
154 François Valentin a Durutte hadosztály 1. dandárjának volt a parancsnoka. Veress 1987. 128. o.
155 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 52/1.
156 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 20/2.
157 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 20.
158 A háborús körülmények miatt június 19-én a katolikus iskolában befejeződött a tanítás, a többi iskolában már
ezt megelőzően.
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épületekbe és műhelyekbe beszállásoltakat, mivel ezekről nem rendelkezünk

kimutatásokkal.

A város túlzsúfoltságát a francia katonai hatóságok is belátták, illetve igyekeztek a

valószínűleg néha kaotikus viszonyokban rendet tartani. Ehhez persze a kezdeti

gyakori átvonulások utáni kissé nyugodtabb viszonyokra is szükség volt. Billet

ezredes, a város térparancsnoka július 4-én a városi tanács tudomására hozta, hogy

csak olyan katonáknak szabad szállást adni, akik a francia hatóságoktól kapott

igazolvánnyal rendelkeznek. A jogtalanul városban tartózkodókat ki kellett

utasítani.159 Az elszállásolt katonákat a szállásadó 24 órán belül köteles volt a

városnál bejelenteni, amennyiben ezt nem tette meg, akkor pénzbírságként 50

forintot róttak ki rá.160 A város a maga eszközeivel megpróbálta enyhíteni a terheket.

A városi tanács augusztus 15-én a Sopronban tartózkodó Durutte tábornoktól kérte,

hogy azokat a katonákat, akiknek a jelenléte a városban nem feltétlenül szükséges,

távolítsák el. Ezen kívül a lovasságot helyezzék ki a falvakba, mert ott könnyebb a

szükséges takarmányt előteremteni. A franciák válaszukban azonnali intézkedést

ígértek, hogy ez megtörtént-e, nem tudjuk.161

A beszállásolások minden lakosnak, háztulajdonosnak komoly terhet jelentettek,

nem volt ez alól Esterházy Miklós herceg sem kivétel, mivel a tulajdonában lévő

épületeket sem kimélték. A herceg Hofmann nevű intézője augusztusban a franciák

tartására 1.000 Ft-ot kapott, az összeg azonban augusztus 30-ra elfogyott, ezért

újabb 500 Ft kiutalását rendelték el.162

Összességében elmondható, hogy a beszállásolások ügyében a városi tanács és

a francia hatóságok közötti együttműködés általában jó volt. A városi tanács

létrehozott egy beszállásolási bizottságot, amely közvetlenül volt felelős az

elszállásoltatás minél zökkenőmentesebb lebonyolításért; ha kellett, akkor levelezés

útján tisztázták egymás között a vitás kérdéseket.163 A franciák, illetve a város

formanyomtatványokat bocsátottak ki, amelyek tartalmazták a szállás címét és azt,

hogy hány éjszakára szól az utalvány. Ehhez tartozott egy ellátási jegy is, amelyre az

étkezés járt. Ily módon sok félreértést és erőszakoskodást meg lehetett előzni. Ha a

beszállásolt katonának panasza volt az ágyra vagy az ellátásra, panaszával a

159 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 3.
160 Fabricius Endre: Sopron és a napóleoni háborúk. In: Soproni Szemle 3. (1939) 140. o.
161 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 5.
162 FEA. BF. DD. Fasc 52. 1809/5128.
163 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 10.
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városparancsnokságra mehetett, de ha kifogása alaptalan volt, még büntetésre is

számíthatott.

A beszállásolt katonákról Kis János soproni evangélikus superintendens többek

között a következőket írta: „A franciák berohanásakor mind a katolikus, mind a

protestáns papsághoz csak a legnagyobb szükség idején adattak katonák. Hozzám

három rendben szállítattak s mindenkor nagyon mivelt s jó indulatu tisztek. Elsőben

egy Thierry nevű ezredes több tisztekkel együtt három vagy négy napot töltött nálam;

egy minden tekintetben nagyon értelmes, jószívű és emberséges ember.”164 Az egyik

alkalommal a lelkész János nevű három éves fia belopózott a katonák szobájába.

Mikor Kis bement érte, látta, hogy a fiú a tiszt ölében ül, aki simogatja a fejét. Thierry

nem is engedte kivinni, hanem a következőket mondta: „Ez ám az igazán jó

keresztyén, így szóla nyájasan, nem az urak. Hát miért? kérdém. Azért monda, mert

a keresztyén vallás azt parancsolja, hogy ellenségeinket is szeressük s ez, mint

látjuk, szereti az ellenségeit is.”165

III.5. A francia barakktábor

Mivel a városi házak nagyobb csapatok megjelenése esetén nem nyújtottak a

franciáknak elegendő szállást, megkezdték a Szent Mihály- és a Balfi-kapuk között

elterülő Hitzbügel-földeken, egészen a Pihenőkeresztig egy hatalmas, 82 holdon

elterülő barakktábor kiépítését.166 Ennek a város nem örült, hiszen úgy látszott, hogy

a franciák hosszú távra akarnak berendezkedni, de azt is jelentette, hogy a várostól

minden fajta segítséget elvárnak a tábor felépítéséhez, ami ismét komoly gazdasági

terhet jelentett. Jelenlegi ismereteink alapján Magyarországon nem tudunk még egy

ekkora méretű katonai tábor létezéséről. Helyszínként Sopron kiválasztását a város

kitűnő földrajzi fekvése és stratégiai helyzete indokolhatta, ugyanis mind a Pozsony-

térségi „front”, mind a Győrtől keletre állomásozó osztrák csapatok 100 km-en belül

elérhetőek voltak, nem utolsó sorban pedig Bécstől alig 70 km-re feküdt. A

fegyverszünet esetleges lejárta és meg nem hosszabbítása esetén az itt állomásozó

katonákat gyorsan mindegyik irányba be lehetett vetni. A tábor megépítéséről június

164 Kis 1845. 215. o.
165 Kis 1845. 216. o.
166 Fiedler 1943. 23. o.
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végén vagy július elején születhetett döntés. Tschurl Pál krónikájában arról ír, hogy a

július 23-án bevonuló 7.000 fős hadsereg egy részét, (vagyis a Durutte hadosztályt)

már itt helyezték el,167 így az építkezés július közepén indulhatott meg. Ezt támasztja

alá az is, hogy a július 12. és augusztus 12. közötti városi kiadásokban szerepel a

franciák által a tábor számára igényelt fa és egyéb nyersanyag, azzal a

megjegyzéssel, hogy még augusztus 15-én is voltak a városnak ezzel kapcsolatos

kiadásai, vagyis a tábor nem egy ütemben épült fel. Ebből az időszakból, mégpedig

július 24-ről, származik a barakktábor építésével kapcsolatos első számla.168

A tábor méreteire jellemző, hogy 1 tábornoki, 7 parancsnoki, 58 tiszti, 6 altiszti,

355 legénységi, 65 konyha és 28 markotányos barakkból állt, összesen tehát 520

építményből, de ezek száma novemberre elérte az 544-et. A táborhoz tartozott még

egy pékség és egy mészárszék is. A barakkok felépítéséhez, mai mértékegységre

átszámítva, 1008 tonna fát használtak fel a környező erdőkből és gyümölcsösökből,

tetejüket náddal fedték. A tábor befogadó-képessége 6.000 fő körül mozgott, vagyis

egy hadosztály elszállásolására volt alkalmas.169 Mint azt már a fenti fejezetekben

láthattuk, a tábor szolgált a Durutte Hadosztály állomáshelyéül. A tábort tervszerűen

építették, egész utcákat alakítottak ki. A lakosság csodájára járt a mesterien

megépített barakkvárosnak. A fokozatos kivonulásokkal a tábor sorsa

megpecsételődött. A város a kiürített barakktábort november 1-jén felmérte, ekkor

545 barakkból, házikóból állt a tábor, majd november 6-án reggel 9-kor a tiszti

barakkokat a legtöbbet kínálónak és készpénzzel azonnal fizetőnek árverésre

bocsátották.170 November 16-án Jakob Müllner kertész kérte is a várost, hogy

kedvezményes áron juthasson hozzá egy barakkhoz, mert a franciák nemcsak

kertjében, hanem üzletének falában is nagy károkat okoztak.171 Nem tudjuk, hogy

ténylegesen vásárolt-e valaki a faanyagért barakkot, de november 18-án még össze

tudták írni, hogy a tábor építéshez igénybe vett földek tulajdonosainak területén hány

faépület állt.172

167 SL. XV. 3. Tschurl Pál krónikája 1670–1810.
168 SL. IV.A. 1026. NRA. fasc. 11 nr. 5.
169 Házi 1933. 7. o.
170 SL. IV.A.1026. NRA. fasc.11 nr.2/a; 2/b.; 3.
171 SL. IV.A.1003.a. Sopron Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1809. 245.k. 474. o.
172 SL. IV.A.1026. NRA. fasc.11 nr.4.
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III.6. A francia rekvirálások

Napóleon hadseregében teljesen bevett szokás volt, hogy a megszált területek

erőforrásait kihasználva élelmezték a katonaságot. Ahhoz, hogy a nagy létszámú

hadsereget el tudják látni, a megszállt területeken rekvirálásra volt szükség.

Természetszerűleg ebből Sopron sem maradt ki. A franciák az ittlétük alatt a

legkülönbözőbb élelmiszerek és nyersanyagok szállítását követelték meg a várostól

és a megyétől. Sopron városában és a vármegyében nem csak a soproni francia

hatóságok voltak jogosultak rekvirálásra, hanem érkezett ilyen utasítás Győrből és

Pozsonyból is, bár a vármegyében elvileg egyedül gróf Pierre Daru intendáns

tábornoknak, a Németországi Hadsereg gazdasági vezetőjének volt ehhez joga. Ez

alól azonban kivételt képeztek a sürgős esetek, amelyek a hadseregnél vagy a

hadikórházaknál merültek fel, állt Riccé augusztus 4-i közleményében.173

A beszállásolt katonaság élelmezése a lakosság egyik legnagyobb terhét

jelentette. A félreértések, panaszok és esetleges erőszakoskodások elkerülése a

francia hatóságoknak is érdekében állott, ezért a magánházakban beszállásolt

katonák fejadagját Lauriston tábornok már röviddel a bevonulás után, június 2-án

rendeletben szabályozta. Eszerint: minden francia katonának reggelire 1 pohár

pálinkát vagy fél meszely174 bort kellett adni, ebédre levest, fél font175 marhahúst és

főzeléket, vagy helyette tésztát egy meszely borral, vacsorára levest és főzeléket

vagy utóbbi helyett fél font marhahúst és egy meszely bort, egész napra pedig másfél

font kenyeret.176 Boinod tábornok szeptember 5-én újra megerősítette Lauriston

június 2-i fejadag-rendeletét. Amennyiben a katona az előírt adagnál többet követelt,

a „vendéglátónak” jogában állt azt megtagadni.177 Persze egy megerősítésből mindig

azt a következtetést vonhatjuk le, hogy arra szükség volt, mert valamelyik fél, ebben

az esetben a francia, azt nem tartotta be, és esetleg többet követelhetett. A városi

kimutatásokban is jelentkeznek ezek a fejadagok összegszerűen, mégpedig egy főre

1 Ft 48 krajcárt számoltak a közlegényeknek. Tisztek számára jobb volt az ellátás, itt

173 SL. IV.A.1026. NRA. fasc.10.nr.76. ű
174 1 messzely = kb. 4 dl.
175 1 soproni font = 0,55 kg.
176 IV.A.37. Sopron Vármegye Állandó Választmányának iratai 1809. 12.cs.
177 Fabricius 1939. 140. o.
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az összeg 4 Ft 40 krajcárt tett ki, vezérkari tisztek esetén 6 forintot, tábornokok

esetén 8 forintot.178

A fejadag-szabályozások bevezetését és különösen annak megerősítését az

alábbi eset nyilvánosságra kerülése is indokolhatta. Gróf Pejachevich Károly

házába179 kvártélyoztak be egy Bonche nevezetű francia fizetőmestert.180 A  derék

francia szeptember 1-i vacsorája, amelyet este 6-kor tálaltak neki, a következőkből

állt: leves, marhahús kétféle szósszal, főzelék feltéttel, rántott csirke salátával,

gyümölcs, sajt, bor, aszú és kávé. Mindezek elfogyasztása után még egy rántottát is

követelt magának. Mivel a konyhában nem volt tojás, a szakácsnő nem tudott a

kérésnek eleget tenni. Erre a fizetőmester kipenderítette a konyhából és

megfenyegette, hogy agyonüti. Ezért a levél írója, a gróf meghatalmazottja, azt kérte

a várostól, hogy máshová szállásolják el a franciát, mert nem lehet abban senki sem

biztos, hogy ez az eset még egyszer nem ismétlődik meg.181 A Pejachevich Vince

házába beszállásolt Grenier tábornok étkezéseinek költségeiről fennmaradtak a

kimutatások. A tábornokkal lakott a felesége, két adjutánsa és tíz fős szolgáló

személyzete: komornyik, szolgálólány, szakács, apród, két szolgáló, két kocsis és két

lovászfiú, akiket szintén etetni-itatni kellett, sőt szinte nem volt olyan étkezés, ahol ne

lett volna még két-három vendég is jelen. Az október 1-i vasárnapi ebéd a

következőkből állt: tejföl, kifli, zsemle, tojás, vaj, szalonna, savanyú káposzta,

zöldség, kenyér, főtt csirke, sült csirke, kacsa, sült kolbász, őzhús, sör.

Természetesen vasárnapi, vagyis ünnepi ebédről van szó, ezért ez a menüsor

gazdagságát tekintve lényegesen elütött egy hétköznapitól, azonban egy ilyen sem

volt lebecsülendő.182

A barakktáborban lakó katonák ellátását a megszálló hatóságok oldották meg,

persze a terhet a megye és a város állta. Ez úgy történt, hogy a francia táborban

felállított raktárakba elsősorban a megyei raktárból és kisebb részben a város

készleteiből kellett élelmet és egyéb cikkeket szállítani, ennek a felosztását és

felhasználását a franciák végezték el. Fabricius Endre szerint a városnak és a

vármegyének naponta 16 ökröt, 130 akó bort kellett beszolgáltatni, ezen felül lisztet,

178 SL. IV.A.1026. NRA. fasc.13 nr. 15.
179 Pejachevich Károly, 1809-ben a város területén több ingatlant is tulajdonolt: Templom u. 26., Petőfi tér 6.,
Hátulsó u. 9.
180 Bonche fontos tisztséget tölthetett be, mivel augusztus elején Riccé utasítására a Vas megyei pénztárban
található 7,24 Ft-ot neki kellett átvenni. Balogh 1885. 107. o.
181 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 111/b.
182 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 56/a.
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zsírt, lencsét, babot és sót kellett adnia.183 A városi kimutatások szerint csak július

24-én, vagyis a Durutte Hadosztály bevonulása utáni napon, 6.000 adag húst és

gyümölcsöt kellett leszállítani.184 A nagymennyiségű élelmiszer-beszolgáltatásokra a

város nem készülhetett fel, ellátási zavarok álltak elő. Erre utal a soproni

mészárosoknak a városi tanácshoz írott július 12-i levele.185 A folyamodásukban a

hentesek azt írták, hogy július 13-a lesz az az utolsó nap, amikor a lakosság számára

húst tudnak kimérni, mert a városban nincs már vágóállat. Ezért kérték a várost, hogy

adjon számláikra pénzt, és cserébe megígérték, hogy a húst beszerzik, és előre

meghatározott áron fogják kimérni. A franciák fogyasztása által fellépő áruhiány

mellett, a magas árak miatt amúgy is csak drágán és nehézkesen lehetett állatokat

és egyéb élelmiszereket vásárolni, ezért volt szükség arra az ígéretre, hogy az

állatok húsát a mészárosok szabott áron fogják kimérni.

Ugyancsak gondot okozott már június 9-e körül a lakosság kenyérrel történő

ellátása. Ennek oka, hasonlóan a húshiányhoz az volt, hogy a franciáktól való

félelmükben a kereskedők nem hoztak gabonát, és emiatt a készletek szinte teljesen

kimerültek. A pékek ezért azt a megoldást javasolták, hogy a városi tanács vegye el

a lakosság készleteit, és a városból ne engedjenek gabonát kivinni.186

Természetesen sem Sopron, sem más települések esetén nem lehet a

rekvirálások egészét azok jelentős volumene miatt bemutatni, így itt is csak egy

áttekintést adható. A rekvirálások Sopron esetén is jellemzően a Sopronban székelő

Permamens Deputatiohoz futottak be, és innen osztották szét arányosan, korabeli

kifejezéssel élve „repartálták” a mennyiségeket. Így például a város a Durutte

Hadosztály számára szeptember 13-án 3.472 porció zabot, Durutte tábornoknak

ajándékként egy ezüst étkészletet adott 1.322 Ft értékben, de a sort a végtelenségig

folytathatnánk, mely során húst, bort, bútorokat, íróeszközöket, gyertyát, takarmányt

és egyéb „naturáliákat” szállított a város.187

Amikor a franciák a várostól vagy a megyétől rekvirálni akartak, akkor azt sok

esetben mindig alapos felmérés előzte meg. Bekérték a város vagy a megye

költségvetését, illetve a városi kereskedők, iparosok készletkimutatásait. Miután

ezeket megkapták, teljes pontossággal tudták a rekvirálásokat végrehajtani és a

183 Fabricius 1939. 141. o.
184 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 52/a.
185 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 12 nr. 22.
186 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 67.
187 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14. nr. 52., 52/1., 52/2., 24/b.
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város panaszait, ellenvetéseit visszautasítani. A Sopronban állomásozó katonaság

ellátása nemcsak a várost, hanem a megyét is terhelte. Így például szintén csak

kiragadott példákat említve, június 6-án a megyétől a franciák 6-6 naponként 300

ökör szállítását követelték, (szinte biztosra vehetjük, hogy ebből nemcsak a

környéken állomásozó csapatokat élelmezték) ezt a hatalmas mennyiséget azonnal

felosztották, így az Esterházy uradalomra 168 esett.188 Ezekben a napokban kicsi

volt a fogyasztás a városban, mivel a helyőrség létszáma is alacsony volt, ezért a

Deputatio örült, hogy egyelőre nem szállították le az állatokat, viszont azoknak

folyamatosan rendelkezésre kellet állniuk. Javasolták, hogy a távolabb eső süttöri és

rábaközi uradalomból az állatokat addig is a közelebbi „kreutziba” (Deutschkreutz –

Sopronkeresztúr) hajtsák át. Ezzel a „repartálással” a már amúgy is komoly terheket

viselő adózó népet akarták tehermentesíteni. Az állatokat teljes egészében a herceg

volt köteles megvásárolni, ha ő mégis a lakosságtól szerezte be, akkor ők később

kárpótlást kaptak. Nem értett egyet a Deputatio azzal, hogy a tiszttartók olyan

településeken szerezzék be az állatokat, ahol jelentős számú megszálló hadsereg

van, példának Nyéket (Neckenmarkt) említették, ezeket lehetőség szerint kimélni

kellett.189

Duval intendáns szeptember végén 3.948 mázsa búzalisztet követelt a megyétől.

A Permanens Deputatio úgy döntött, hogy ezt a mennyiséget a megyei nemes

uraknak kell természetben összeadniuk. Azért nem egy „liferánstól”, kereskedőtől

szerezték be, mert ez esetben készpénzzel kellett volna fizetni, ráadásul a kereskedő

nyereségét is meg kell fizetni. A szállításra öt napos határidőt adott a megye. Ennek

betartására különösen figyelni kellett, mert ez a mennyiség beszámított a kivetett

hadiadóba.190 A tábornok október 1-jén a Sopronban állomásozó katonaság kétheti

ellátásának biztosítását kérte előre. A Deputatio azonnal intézkedett, és megtette az

újabb „repartitiót”. Mivel a „magazin” nem volt teljesen üres, illetve többeknek

restanciájuk volt az előző kiírásból, és számítani lehetett a mielőbbi beszállításra,

ezért ezek figyelembevételével osztották fel a búzaliszt, rozsliszt, zab, széna, szalma

és főzelék mennyiségét. A liszt őrlésekor vigyázni kellett, nehogy korpás legyen, mert

azt a katonaság nem ette meg, szállításkor pedig fedett kocsikat kellett használni,

nehogy a liszt vizes legyen. Sokatmondó adat, hogy a széna és szalma porciókból

188 FEA. BF. DD. Protocollum Exhibitorum de Anno 1809. Pars 1ma.
189 FEA. BF. DD. Fasc 38. 1809/3779.
190 FEA. BF. DD. Fasc 51. 1809/5095.
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33.700 adag tett ki kétheti ellátást, persze nem tudjuk, hogy ez mekkora területen

állomásozó katonaság számára volt elég.191 Négy nap múlva a franciák már a

következő két hétre kérték az élelmet és takarmányt, természetesen a vármegyének

az adagok csökkentésére irányuló próbálkozásai süket fülekre találtak.192

Sopronnak is, hasonlóan a megszállás alá került megyékhez, szeptember 10-ig

összesítenie kellett minden a franciáknak átadott terményt. Ezt azonban csak

hivatalos francia átvételi elismervénnyel lehetett igazolni, ha ilyen nem volt, akkor azt

Riccé intendáns tábornok nem ismerte el.193

A város eddigi történetében is különleges szerepet játszott a bor, nem történt ez

most sem másként. A szőlő és a bor jelentette a soproniak számára a megélhetés

forrását, a bor adta azt a gazdasági alapot, amelyre támaszkodva a város védeni

tudta kiváltságait. Most ismét beigazolódott az a régi tapasztalat, amely szerint a

borospincék nyugalmának nem tesz jót a katonai megszállás. A franciák nagyon

szerethették a soproni bort, mert mint azt fent láthattuk, már a június 2-i fejadag

szabályozásban az alapellátás részévé tették. Nem elégedtek meg azonban

ennyivel, és ha alkalmuk volt, a városi kocsmákban is igyekeztek e nemes nedűből

minél többet elfogyasztani. A soproni térparancsnok először június 29-én tiltotta meg,

hogy a vendéglősök este 9 óra után a legénységnek, 11 óra után a tiszteknek és a

polgároknak italt mérjenek ki.194 A rendelkezés betartására a városi tanácsnak is

ügyelnie kellett. Billet ezredes augusztusban megrovó levelet írt a magisztrátusnak,

mivel a francia járőrök naponta fogtak le katonákat, akik a tiltás ellenére a

kocsmákban tartózkodtak, minthogy a vendéglősök tovább is kiszolgálták őket. Így

történt ez augusztus 13-án is, amikor a levél szerint a katonák este fél tizenegy után

karddal a kezükben duhajkodtak. A városi polgárőrség viszont az ezredes

megelégedésére végezte rendfenntartó feladatát.195

A város saját pincéiből a franciák borigényét képtelen volt kielégíteni, ezért

elsősorban a polgárságtól, másodsorban a környékbeli falvakból, így például

Peresztegről, Nagycenkről kellett a megfelelő mennyiségű bort összegyűjteni. Ilyen

esetekben a város átvételi elismervényt adott ki, majd a bort továbbította a

191 FEA. BF. DD. Fasc 52. 1809/5146.
192 FEA. BF. DD. Fasc 53. 1809/5203.
193 FEA. BF. DD. Fasc 51. 1809/5040.
194 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr.70/a.
195 A fegyelem fenntartását a polgárőrségen belül is kiemelt helyen kezelték. Ezért is foglakozott a tanács azon
polgárőrök büntetésével, akik nem jelentek meg az őrségben, ráadásul tizedesükkel durván beszéltek. SL.
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franciákhoz. A nyugtákat a városi tanács naponta rendszerezte, ezekből ma is több

ezer példány található a Soproni Levéltárban. A nyugtákból megállapítható, hogy

egyes jobb módú gazdáknak szinte naponta kellett bort leadniuk. Az egyházi borok

sem menekültek meg. Június 5-én a bencések pincéjéből 69 akó bort vett át a város,

és azt két nappal később tovább is adta a franciáknak.196 A város a magisztrátus

egyik tagját, név szerint Andreas Fabriciust (Fabricius Endre) bízta meg a bor

átvételével, a nyilvántartás vezetésével és az elismervények kiállításával.197 A város

kimutatásai szerint a franciák által június 5. és november 11. között elfogyasztott bor

mennyisége, amit a városnak kellett leszállítani, 1.543 akót tett ki,198 ami

átszámítva:108.797 liter.199 Érdemes hangsúlyozni: ez az 1543 akó csak a város által

szállított bor volt. Ezen kívül a vármegye is szállított még bort, továbbá a katonák a

kocsmákban is fogyasztottak (jó üzletet biztosítva a vendéglátóknak), valamint

megitták a napi fejadagként megállapított mennyiséget is.

Ha már a bornál és ünnepségeknél tartunk, akkor itt érdemes megemlíteni

augusztus 15-ét, Napóleon név- és születésnapját, amit természetesen Sopronban is

megünnepeltek a franciák, mégpedig a helyi lakosság költségén. A tisztek

megvendégelték este 6-kor a beosztottjaikat. Négy órakor a Szent Mihály-

templomban ünnepélyes Te Deumot celebrált a városplébános, a táborban pedig

kilenc ágyú sortüze hirdette a császár dicsőségét. Este a barakktábort kivilágították,

Boinod a Jankovich házat világítatta ki, a bejárati kapu elé pedig egy hatalmas „N”

betűt állítatott. Durutte tábornok kerülte a házán a különös díszítéseket. A

kaszárnyában berendezett kórházban is sokan lerészegedtek.200

Házi Jenő a megszállás költségeit a városi kimutatásokra hivatkozva 1.480.633,-

forintban adja meg a szeptember 1-10 közötti kimutatások nélkül, mert ezek

elvesztek. Az összeg a polgárság gazdasági romlását okozta.201 A Házi által említett

mintegy másfélmillió forint nagyon közel áll a valósághoz, mert ha a városi

kimutatásokban szereplő tételeket összesítjük,202 akkor, ha nem is pontosan ennyi,

IV.A.1003.a. Sopron Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1809. 245.k. 511. o.; SL. IV.A.1026.
NRA. fasc. 10 nr. 70/d.
196 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 12 nr. 25/8.
197 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 12 nr. 25/1.
198 SL. IV.A.1026. NRA. fasc.12 nr. 25/18.
199 Egy soproni akó = 70,51 liter. A mértékegységekre lásd: Bogdán István: Magyarországi űr- térfogat- súly- és
darabmértékek 1874-ig. Akadémia Kiadó, Bp., 1991.
200 SM. Riedl 22–23.
201 Házi 1933. 6. o.
202 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14. nr. 52., 52/1., 52/2., 24/b. A végösszeg közel 1.420.000,- Ft.
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de nagyságrendileg hasonló összeget kapunk. Ebben az összegben benne van a

város költségvetését és a polgárságot, illetve a lakosságot terhelő minden tétel: a

katonaság élelmezése a polgárházakban és a barakktáborban, a tábori pékség

üzemeltetési költségei, a takarmány a lovaknak, a kórházak felszerelése és

üzemeltetése, a sebesültek, betegek ellátása, az irodai eszközök a franciák számára,

a barakktábor építési költségei, a franciák által okozott mezei és erdei károk, a

katonák szállítási költségei, és ugyancsak itt szerepelnek a város vezetésének

ajándékai a francia parancsnokok számára. Hangsúlyozni kell: a fenti összegek a

város francia megszállásának a költségei, beleértve a lakosság kiadásait is,

amelyeket sok esetben a megszállás idején még nem egyenlített ki Sopron. Erre

csak a megszállás utáni években került sor, de addig is ezekben a táblázatokban

említik ezeket az összegeket. Ezt erősíti meg az 1808/09-es városi Kammer Amts

Rechnung (Kamarási Hivatal számadása) is, amely szerint ebben a költségvetési

évben (1808. november 1.–1809. október 31.) Sopron összes kiadása 587.614,–

forintot tett ki, tehát messze elmaradt a megszállás költségeitől. Meg kell jegyezni azt

is, hogy ennek az évnek, illetve a következő éveknek a kiadásai jelentősen az átlag

felettiek voltak, tehát a megszállás még évekig súlyos anyagi terhet jelentett a

városnak.203

A franciák rekvirálásairól összességében elmondható, hogy az nagyon alapos és

előkészített volt, a felesleges erőszakot kerülni igyekeztek.204 A  várost  terhelő

kiadások miatt a városi tanács augusztus közepén, József nádor közvetítésével

levelet küldött a királynak, amelyben arra kérték, hogy a megszállás alól minél előbb

szabadítsa fel a várost.205

Miután a királytól hiába várt segítséget Sopron, a városi tanács az ellenséges

megszálló csapatok legfőbb parancsnokához fordult. Szeptember 19-én született

meg az a levél, amelyet egyenesen Napóleonnak címeztek. Ez a fogalmazvány nem

más, mint egy panaszáradat a franciák császárához. A tanácsosok összefoglalták

Sopron gondjait. Elpanaszolták, hogy az 1808-as tűzvészben 350 ház pusztult el, és

203 Az 1807/08-esben csak 155.849,- Ft volt a kiadás, míg az 1809/10-esben 594.803,- Ft, az 1810/11-esben
370.399,- Ft, az 1811/12-esben pedig 108.908,- Ft. Meg kell jegyezni, hogy az 1811. február 20-i pátens a pénz
értékét egyötödére csökkentette, vagyis a pátens az 1810/11-es költségvetési évet részben, az 1811/12-es évet
pedig teljes egészében érintette.
204 Persze erőszakoskodások a megyében is előfordultak, különösen a nagyobb csapatmozgások idején.
Darufalván (ma Ausztria, Drassburg) június 4 és 7. között, három napon keresztül vonultak gyalogos és lovas
katonák, akik elég alaposan kifosztották a települést. Ami mozdítható volt azt magukkal vitték, aki az ajtaját
bezárta, annak beverték az ablakait. FEA. BF. DD. Fasc 42. 1809/4182.
205 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 59.
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ezt a sokat szenvedett várost május 29-e óta megszállva tartják a francia csapatok.

Ez idő alatt több egység is átvonult a városon. A városban 500 beteg és 200 sebesült

számára három hadikórházat hoztak létre. Hárommillió forint hadiadó fizetésére

kötelezték a polgárokat. A francia csapatok 8 lovat, 6 tehenet és posztót rekviráltak,

úgy, hogy ezek benne sincsenek a hadiadóban. Ezért azt kérték a császártól, hogy

legalább a kórházak fenntartási költségeit számítsák be a hadiadóba, mert a város

polgárai már teljesen elgyötörtek.206

A megszállás költségeinek összesítése Sopronban is nagy és összetett feladat

volt. A 1,5 milliós összeg mindenesetre jól érzékelteti a kiadások nagyságrendjét, és

elképzelhető, hogy nem teljes. Nem tudjuk, hogy például része-e ennek az

összegnek az, hogy La Forgue kapitány november 13-án – a város tiltakozása

ellenére –, Sopron hét ágyúja közül egyet Bécsújhelyre vitetett.207

III.7. A Sopron megyei hadiadó

A francia hadigépezet fenntartása nagyban függött a megszállt területek

gazdasági erőforrásaitól. A rekvirálások elsősorban (persze nem kizárólag) a helyi

csapatok ellátását oldották meg, addig a megyékre kivetett hadisarc, amely része volt

a Habsburg Birodalomra kivetett hadiadónak, inkább a Francia Császárság

bevételeiként voltak fontosak, továbbá a francia hadsereg működésének fenntartását

szolgálták. A sarcoknak és a zsákmánynak köszönhetően Napóleon hadjáratai

pozitív pénzügyi mérleggel zárultak, így a következő hadjárat gazdasági forrásai is

biztosítva voltak.

A Németországi Hadsereg gazdasági vezetője Pierre Daru gróf irányítása alatt

működött a meghódított országok általános adminisztrációja. Daru a megszállt

megyék teherbíró képességének felmérését és a hadisarc arányos kivetését Riccé

intendánsra bízta, aki hatalmas lendülettel látott neki feladatának. A statisztikai táblák

a megszállt Pozsony, Sopron, Moson, Győr és Vas vármegyék megszállt részének

állatállományát és terméseredményét mutatták ki. Ezeket nem a hagyományos

adóztatás szempontjából, hanem a modern társadalmi szempontok

figyelembevételével állították össze, vagyis az adott terület mennyiben lesz képes

206 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14 nr. 26.
207 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 96/a.
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fedezni a lakosság és a megszállók ellátásának szükségleteit. A táblázatok

megyénként és településenként tartalmazták a népesség, a lovak, ökrök és tehenek

számát, a búza, a rozs, az árpa vetőmagszükségletét és termését, valamint a széna,

szalma és a zab termését. A következő rovatokban azt számították ki, hogy mekkora

a lakosság és az állatállomány szükséglete. A franciák a szemes termények

hozamát, az akkori magyar viszonyokhoz képest elég magasan, a vetőmag

nyolcszorosában számították ki. Miután a táblák elkészültek, Daru utasítást adott egy

statisztikai állapotrajz elkészítésére. Ennek célja az időközben kivetett hadisarc minél

hatékonyabb behajtása és a még igénybe vehető források felderítése volt. Közben

átalakult a megszállt területek katonai gazdasági igazgatási szervezete is. Riccét

felmentették beosztásából, feladatkörét szeptember elejétől Maurice Duval vette át,

Sopron székhellyel. Az új és a régi intendáns között a viszony feszültté vált, mert

Duval elődje nagy munkával elkészített táblázatait akarta felterjeszteni. Riccé a

terméseredmények kimutatását még szeptember végén is maga küldte el. A

gazdasági lehetőségek kiaknázása ezzel még nem ért végett. Szeptember 6-án

Napóleon rendeletet adott ki az állami vámok lefoglalásra, de nem sok sikerrel, mert

a vám jegyzékeket Budára menekítették, a raktárak pedig üresen álltak. Kísérletet

tettek az állami birtokokból származó jövedelmek lefoglalására is, továbbá az állam

magán- vagy társulati vállalkozásokba befektetett érdekeltségeire.208

Miután Riccé áttanulmányozta az elkészült kimutatásokat, kivetette a hadiadót a

megszállt vármegyékre. Sopron vármegyét július 22-én 1.957.647 frank értékű

hadisarc befizetésére kötelezték. Ennek negyedét bankócédulákban, negyedét

élelmiszerben, felét pedig arany-ezüst értékben vagy váltóban kellett befizetni 10-10

naponként. Ezenkívül még beszolgáltatni volt köteles a vármegye 3728 rőf

köpenynek való posztót, 5.813 rőf kék ruhaposztót, 301 rőf parolinnak való vörös

posztót, 4.932 rőf, mellénynek és nadrágnak való fehér posztót, 977 rőf

nyersvásznat, 29.313 rőf ingvásznat, 23.552 font tölténytáskának való borjúbőrt,

4.588 font marhabőrt és 1.853 font borjúbőrt. Riccé annyi engedményt tett, hogy a

Daru által kiírt július-szeptemberi élelmiszer-rekvirálásokat beszámította a

hadiadóba. Hiába vetett ki a vármegye extra adót, a pénzt csak nagy nehézségek és

súlyos eladósodás mellett tudták összeszedni. Egyösszegű kölcsönt is vett fel a

208 Vörös 1992. 184–189. o.
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megye, mégpedig Kaula Izsáktól209 és Wolf Jakabtól, 375.222 Ft-ot. Így volt

lehetséges október 5-ig 774.000 Ft-ot a francia hadipénztárba befizetni.210

A Sopron vármegyére kirótt hadiadó begyűjtése nagy feladat volt, melyet a megye

a településekre, uradalmakra leosztotta, vagyis repartálta. Az egyes települések

pedig a lakosság gazdasági teherbíró képességének megfelelően ezt tovább

osztották. Fontos volt a határidők betartása is, mert különben katonai végrehajtással

kellett számolni. „Minekután a francia császár által ezen Nemes Soproni Vármegyére

vetett súlos adónak lefizetése az itten lévő francia generális által keményebb

fenyegetésekkel is sürgettetik arravaló nézvest mindnyájan, akik még az már nékiek

kiadott adó számát akár egészben, akár pedig némely részében bé nem fizették

volna minden további halasztás nélkül ide Sopronba a Viceperceptor Úrnak bé

küldeni el ne mulasszák. Mert ha kötelességeiknek eleget tenni nem fognak,

maguknak tulajdonítsák ha francia katonai executió által fog rajtok megvétettni.”–

szólt a vármegye figyelmeztetése.211 Felhívták továbbá az adófizetők figyelmét, hogy

az augusztus 10-ig befizetett összeg csupán egynegyed rész volt. Napóleon

parancsára a franciák a hátralévő összeget egyben kérik, (az esetlegesen túl korán

megkötendő béke és az ezt követő kivonulás tette sürgőssé a fizetést) ezért

mindenkinek előre készülnie kellett a pénz előteremtésére. A katonaság ellátása

továbbra is a repartitió szerint a lakosság és uradalmak feladata. Az adó

felosztásánál az 1796. évi subsidiumot vették alapul.212

A francia contributio csak nehezen gyűlt, mert amikor a Deputatio néhány tagja

teljesen más okból felkereste szeptember 30-án Duval intendánst, akkor ő „igen nagy

kedvetlenséggel” vette észre a hiányokat. Egy kicsit hatékonyabb munkára

ösztökélte a tagokat, különben erőszakot helyezett kilátásba. Ezt azonnal minden

hátralékos fél tudomására hozták.213 A hadisarcot minden megyének legkésőbb a

francia kivonulásig rendeznie kellett, így történt ez Sopronban is.

209 Kaula Vas megyének is adott kölcsönt a hadiadó befizetéséhez.
210 Vigh 1991. 85–86. o.
211 FEA. BF. DD. Fasc 51. 1809/5038.
212 FEA. BF. DD. Fasc 51. 1809/5038.
213 FEA. BF. DD. Fasc 52. 1809/5200.
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III.8. Az árak Sopronban a megszállás alatt

Háborúk idején, így a napóleoni háborúk alatt is, az élelmiszerek árai mindig

jelentősen megemelkednek. Az általunk tárgyalt 1809-es háború ráadásul az ország

területén folyt. Fokozta a drágulást a megszállás következtében fellépő

élelmiszerhiány, amelynek oka az itt állomásozó francia katonák ellátásának

kötelezettsége és a rekvirálások voltak.

Az árak Sopronban már májusban emelkedni kezdtek. Júliusban és augusztusban

egy mérő búza ára a szokásos 7–8 forintról 27 forintra emelkedett, a rozs 4-ről 20

forintra, egy mérő kenyérgabona 19 forintba, egy mérő zab pedig 12 forintba került.

Egy font kávé ára 5 Ft volt 1809 nyarán. Az áremelkedések azonban nem álltak meg

1809-ben, hanem folytatódtak 1812-ig, amikor is egy mérő búza ára 56 Ft lett, egy

mérő kenyérgabona 45 Ft, egy font kávéé pedig 37 Ft.214 Összehasonlításképpen:

Sopronban egy napszámos 3,50 forintot keresett naponta.215 A nagyfokú

áremelkedés arra kényszeríttette a városi magisztrátust, hogy a só árát június 21-én

hatóságilag állapítsa meg. Eszerint a durva só fontonkénti ára 6 krajcárban, a finom

sóé 7 krajcárban lett megállapítva.216 Fiedler krónikájában hosszasan közöl adatokat

a soproni áremelkedésre: a búza ára 1812-re a három évvel korábbi 12 Ft-ról 56-ra

emelkedett, a liszt ára megnégyszereződött. Mivel Fiedler kereskedő volt, így adatait

hitelesnek tekinthetjük.217

Az áremelkedések a város lakosságát súlyosan érintették, mert sokan még az

előző évi tűzvészt sem heverték ki, most pedig a mindennapi élelmiszereket egyre

drágábban kellett megfizetniük, ehhez jött még az 1810-es év rossz szőlőtermése. A

megszállás tehát az árak szempontjából újabb terhet jelentett Sopronnak, amely

ebben a tekintetben semmiben sem különbözött az ország megszállt területeinek

lakosságától. Nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy háborúban

nem csak elszegényedni lehetett, hanem meggazdagodni is. Az áremelkedéseknek

köszönhetően a kereskedők, a terményszállítók nagy vagyonra tehettek szert, de

akár egy-egy település kocsmárosa, fogadósa is jól járt a katonák fogyasztásaiból.

Mivel a francia hadsereggel kevés iparos érkezett, ezért a francia hatóságok a helyi

214 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 35.
215 Lauringer 1917. 2. o.
216 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 12 nr. 1.
217 Fiedler 1943. 17, 32.
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iparosokkal végeztették el a szükséges munkák egy részét, amit meg is fizettek,

vagyis jó bevételt is biztosíthatott a francia hadsereg.218

III.9. Hadikórházak a városban

Sopron nyugat-magyarországi városként – elérhető, de viszonylag biztos

távolságban a hadszínterektől – kiváló helyszínt nyújtott ahhoz, hogy a franciák

jelentős egészségügyi intézményeket hozzanak létre. Az akkori világ legmodernebb

tömeghadserege e nélkül nem működhetett volna ilyen hatékonyan, bár nem szabad

elfelejtenünk Percy sebészorvosnak tulajdonított mondatot, ami a kor egészségügyi

viszonyairól sokat elárul: „A sebesült, ha már nem katona, megszűnik embernek

lenni.” Pedig a franciák erőfeszítéseket tettek a minél jobb egészségügyi ellátásra.

1793-tól már minden hadosztály mellé beosztottak – elvileg – egy kocsit nyolc

sebésszel, nyolc felcserrel és kötszerrel 1.200 sebesült ellátáshoz.219

A forradalmi és a napóleoni harcok során Percy sebészorvos és Larrey a Nagy

Hadsereg fősebésze végzett hatalmas szervezőmunkát. Tevékenységüknek

köszönhetően alakult ki a francia hadsereg egészségügyi szolgálata, amely hatással

volt az európai nagyhatalmak hadseregeire is. Ennek lényege az volt, hogy a

sebesült katonát már a harctéren elsősegélyben kellett részesíteni, majd

folyamatosan biztosítani kellett a sebesültek hátraszállítását a hadikórházak felé. Ezt

Magyarországon a győri csata után a franciák a következőképpen valósították meg: a

sebesülteket a harcmezőn mozgó sebészi csoportok („ambulance volante”) látták el,

innen ők a központi ambulanciára kerültek a hadsereg erre a célra rendszeresített

szekerein. A pápai kórházakba polgári szekereken érkeztek a sebesültek. Innen

pontosan nyomon lehet követni a sebesültszállítás útvonalát. A francia hadvezetőség

a Pápa-Cell-Sárvár-Nagycenk-Sopron útvonalat jelölte ki, ezt június 19-20-án terelték

a Pápa-Marcaltő-Kapuvár útvonalra, mert ezekben a napokban a Meskó-hadtest

portyázott a francia hadsereg hátában. Sopronból Bécsújhely, illetve ritkábban Bécs

felé folyt a sebesültek továbbszállítása. Ez gyors ütemben folyt, hiszen a Pápára

június 17-ig szállított közel 2.000 sebesültből nyolc nappal később már csak 158-an

maradtak vissza. Nem ritkán egy-egy kocsioszlop 200-250 járműből (szekerenként 3-

218 Fiedler 1943. 28.
219 Dänzer-Kantof, Boris: Hétköznapi élet Napóleon korában. Bp., Corvina 2005. 179. o.
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4 fő) is állhatott. Sopron tehát sebesültszállítás útvonalán a kiürítő-kórház szerepét

játszotta.220

A hatalmas hadsereg hatalmas egészségügyi szervezetet kívánt. Ennek

megszervezése az újonnan megszállt területeken komoly erőfeszítést jelentett, már

csak azért is, mert a kórházak felszerelése, gyógyszerrel való ellátása a megszállt

terület hatóságainak volt a feladata, a központi irányítást a francia hadbiztosság

szervezte meg. A városfalakon kívül és belül is több kórházat tartottak fenn a

franciák, pontosabban tartattak fenn Sopronnal. A legnagyobb ezek közül a

laktanyában üzemelő hadikórház volt (ezt tekinthetjük a városban a központi

kórháznak), melynek keretein belül működött a Zay-féle221 házban felállított kórház.

Sebesültekkel és betegekkel volt tele a polgári kórház is.222 Rühkórház működött a

Festetics majorban,223 továbbá az Esterházy magtárban és a katolikus gimnázium224

épületében. A Pócsi-kapun kívül egy épületben,225 illetve Bánfalván is volt egy

kórház. A gyógyulókat a polgári kórházban berendezett lábadozó kórházban

kezelték. Az itt említett létesítmények közül csak a polgári kórház üzemelt a

megszállás kezdetén, a többit a megszállás alatt hozták létre.

Sopronba a győri csata után érkeztek az első jelentős sebesült-szállítmányok.

Legalább ilyen fontosak voltak a helyi kórházak a különféle lázas betegségekkel

kezelt katonák számára. Ugyanakkor a francia egészségügyi hatóságoknak nem

csak sebesült, hanem beteg, esetleg rühes katonákról is gondoskodnia kellett, akik

számára külön kórházakat hoztak létre. A kórházak felállítása újabb terhet jelentett a

városnak, mert az itt ápolt sebesülteket és betegeket is a városnak kellett élelmeznie,

és a személyzetet fizetnie.

A franciák minden hónapra elkészítették a pontos kimutatást a kórházak

gazdasági hivatalának az Itáliai Hadsereg Sopronban kezelt katonáinak számáról,

külön a tisztekről illetve a közlegényekről, továbbá a kezelés okáról (sebesülés,

betegség, nemi betegség, rüh). Ez egy olyan értékes és ritka forrástípus, hogy

érdemes részletesen is elemeznünk. Az első 11 katona június 5-én érkezett meg a

220 Takáts László – Takáts Endre: A francia hadsereg egészségügyi szolgálatának működése a napóleoni háborúk
magyarországi szakaszán 1809-ben. In: Honvédorvos 13. (1961). 226–235. o.
221 Ma: Templom u. 24.
222 A polgári kórház 1797-ben az Ikvahíd 2. alól a városfalakon kívülre, a Pócsi kapu elé költözött, a későbbi
Kórház utcába, a mai Kőfaragó téri lakótelep helyére. SL. XV. 3. Michel krónika 442–443. o.
223 Ma: Major köz 3.
224 Ma: Szent György u. 9.
225 Nem zárható ki, hogy valamilyen egészségügyi létesítmény üzemelt a Pócsi kapu előtti barakktáborban, de az
sem lehetetlen, hogy ezalatt a polgári kórházat értették.
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városi hadikórházba. Közülük kettő sebesült, kilenc lázas beteg volt. A következő

napon már 57 katonát kezeltek, számuk június 17–18-ra elérte a 200-at is.226 A június

14-i győri csatát követő 4-5-ik napon érkeztek a városba az első nagyobb sebesült-

szállítmányok. Június 19-én 349-en (115 lázas beteg és 234 sebesült), 20-án viszont

már 620-an voltak a soproni kórházakban. Ez azt is jelentette, hogy minden ágy

megtelt, mert a kórházak francia igazgatója Maison („Militair Spital ordenateurs”)

értesítette a várost, hogy kevés a sebész, és az utolsó sebesült-szállítmányt csak a

városban tudta elhelyezni. Ennek értelmében a kórházak június közepi befogadó

képességét 600–700 fő közöttire tehetjük, ami a későbbiekben sem változott

jelentősen. Ezt támasztja alá az a Napóleonnak írt panaszlevél is, amelyben 500

beteg és 200 sebesült egyidejű kezeléséről ír a város.227

Június 20–21-e után lassú, majd egyre gyorsabb csökkenés következett be,

hatalmas szállítóoszlopokon kezdték meg a sebesültek elszállítását, június 30-ra már

csak 118 katonát kellett ápolni. Természetesen nem mindenkit szállítottak

Ausztriába, a kórházat elhagyók között lehettek gyógyultak is, akik visszakerültek

egységükhöz. Jellemző, hogy csak 22-én 431 sebesültet hoztak Sopronba, míg

ugyanezen a napon 491-en hagyták el a kórházakat. A már vázolt sebesült szállítási

útvonalat erősíti meg a kőszegi és sárvári tanács június 18-i levele, amelyben

értesítették Sopront, 200 francia sebesült elhelyezéséről, ellátásáról és

továbbszállításáról Bécsbe. Kérték továbbá, hogy Sopron a közbeeső helyeket

hasonló módon értesítse.228 Júniusban a kórházban átlagosan 236 főt kezeltek, a

halálesetek száma 17 volt, közöttük egyetlen tisztet sem jegyeztek fel. A halottakat a

kórházi temetőben négyesével temették el.229 Ebben a hónapban sok sebesültet

helyhiány miatt magánházaknál helyeztek el, ezt történt például Kis János

evangélikus superintendensnél, illetve Gottfried Lindner városi biztosnál is. Július

közepéig az ápoltak száma tovább csökkent, a mélypontot 22-én érte el: 15 beteg és

17 sebesült. Ezután viszont elsősorban a betegek számának növekedése miatt

emelkedés következett be, így 31-én már 164 beteget, 59 sebesültet és 19 rühes

katonát ápoltak. Talán a július 12–19 közötti harcokkal kapcsolatban viszont a

sebesültek száma nőtt meg. Ebben a hónapban 40 katona halt meg és július 19-én

226 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/1.
227 Némileg ellentmond az itt leírtaknak, hogy a város a megszállás kiadásainak összesítésekor 300 beteg és 800
sebesült kapacitásról tett említést. SL. NRA. fasc. 14. nr. 52.
228 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 23.
229 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/1.
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egy tiszt – ő volt a soproni hadikórházak egyetlen tiszti állományú halottja a teljes

megszállás alatt. Átlagosan 93 katonát ápoltak ebben a hónapban.230

Augusztusban tovább folytatódott az ápoltak számának emelkedése. A hónap

közepén elérte, majd át is lépte a 400 főt. Az ápoltak 90%-át lázas betegséggel és

rühvel kezelték, és csupán 10% volt a sebesült. Augusztusban 29 haláleset történt a

kórházakban, és átlagosan 377 beteget és sebesültet ápoltak.231

Szeptemberben a lázas betegek számának emelkedése miatt tovább nőtt az

ápoltak száma, 500 és 600 között ingadozott, az átlag 513 volt. A magasabb

számoknak megfelelően nőtt a halálozások száma is, mégpedig 45-re.232

Októberben is megmaradt a körülbelüli 90% lázas beteg, 10% sebesült arány, bár

az ápoltak száma némileg csökkent, átlagosan 489 főre. A halálozások száma

viszont 71 volt.233

Novemberben az elvonulások miatt az ápoltak száma is csökkent, az átlag 134

volt, 16 haláleset történt. Ebben a hónapban szinte mindenkit valamilyen lázas

betegséggel ápoltak.234

Összesen 52.343 éjszakát töltöttek el a betegek és sebesültek a kórházakban,

ami azt jelenti, hogy a megszállás egy napja alatt átlagosan 315 katonát ápoltak.

Bár a halottakkal kapcsolatos adminisztrációt a franciák maguknak tartották fenn,

a soproni katolikus halotti anyakönyvben mégis feljegyezték néhányukat. Időrendben

ők a következők: Marcellus Lintegati bolognai nemes 22 évesen epegyulladásban

halt meg június 18-án. Egy hónappal később hunyt el Johann Baptist Gilbert Dantone

az 53. gyalogezred őrnagya, aki sebesülésébe halt bele 35 évesen. Angelo Lonetti

brescia-i születésű zászlóaljparancsnok a Bécsi utcában, vízkórban halt meg. Johann

Ludovico francia katona Johann nevű gyermeke halva született a Szent Mihály

utcában. Johann Batton-t a 62. gyalogezred közlegényét a barakktáborban tüdővész

vitte el. Anton Barnebas Nowel Marne megyei puskaműves 20 évesen

epegyulladásban halt meg, szintén a barakktáborban. Az utolsó bejegyzés szerint

Sierre Josef Salletert sebész a 112. gyalogezredből a kaszárnyában, vagyis a

230 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/2.
231 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/3.
232 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/4.
233 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/5.
234 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 21/6.
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hadikórházban halt meg epegyulladásban.235 További névszerinti adattal a

halottakkal kapcsolatban nem rendelkezünk.

A kórházak felszerelése és a sebesültek, betegek ellátása nehéz feladatot

jelentett. Elég, ha arra gondolunk, hogy az itt kezelt katonák számára egészen más

élelmiszereket is szállítani kellett. Itt elsősorban sok babról és lencséről van szó.

Szeptember 1-től például naponta több mint 30 font (kb. 15 kg) hüvelyest kellett a

városnak szállítania a kaszárnyában felállított kórházba. Ez az egész hónapban 960

fontot tett ki. A francia ápoltak nagy mennyiségű tojást is fogyasztottak, csak

szeptemberben 18.381 darabot.236 Ugyancsak a város feladata volt a lepedők,

matracok, ingek, ágynemű, pokrócok, szalmazsákok szállítása és ezek folyamatos

tisztítása. A norma szerint ágyanként egy matrac (szalmazsák), két lepedő és egy

takaró tartozott a felszereléshez. A tisztek részére még két vánkost és egy paplant is

kellett adni. A soproni kórházakba azonban nem csak Sopron és Sopron megye,

hanem Vas megye is szállított ingeket, matracokat, lepedőket és egyéb

eszközöket.237

A kórházakban nemcsak helyi ápolószemélyzet dolgozott, hanem francia is,

akiknek a bérét a város fizette. A kisegítő személyzet és a kötszerkészítők mind

helyiek voltak. A francia katonaorvosok mellett dolgoztak soproni sebészek, még

pedig név szerint: (néhányuk francia keresztnevet kapott) Joseph Sikos, George Fitz,

François Siess, Alexis Wisiackh. A helyi gyógyszerészek közül ketten dolgoztak a

francia hadikórházakban: Jean d’ Hell és François Silles.238 A személyzet

valószínűleg csak annyi bevatkozást végzett, amennyit a betegek szállíthatóvá tétele

igényelt, persze nem zárhatjuk ki, hogy bizonyos esetekben műtétekre is sor került,

ilyenkor a sebesült Sopronban kapta a kórházi kezelést. Bécs-Bécsújhely környékén

az asperni csata óta folyamatosan működtek hadikórházak, itt végezték a magyar

hadszintérről érkező sebesültek tartósabb kezelését. A wagrami csata előtti

napokban Larrey központi feladata volt a gyógyulófélben levő vagy gyógyult, de nem

hadrafogható katonák Franciaországba irányítása.239

235 Soproni Katolikus Konvent. Szent Mihály Plébánia. Halotti anyakönyv 1809. A francia kimutatások csupán
egy tiszt halottról tudnak, itt kettő is olvasható.
236 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 34/a-c.
237 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 62/1.
238 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 11 nr. 39.
239 Takáts László – Takáts Endre: A francia hadsereg egészségügyi szolgálatának működése a napóleoni háborúk
magyarországi szakaszán 1809-ben. In: Honvédorvos 13. (1961). 236. o.
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A soproni hadikórházak méretük és felszereltségük miatt igen jelentős

intézmények voltak, és így a legnagyobb sebesült-szállítmányokat is fogadni tudták.

Ilyenek elsősorban Pápáról és Sárvárról érkeztek a győri csata után. A későbbiekben

pedig a betegek ápolása miatt volt nagy jelentősége a soproni kórházaknak.

III.10. Károk, panaszok, kárpótlás

A megszállás alatt a városban és környékén tartózkodó nagyszámú katonaság

jelentős kárt okozott a mezőkön, erdőkben, gyümölcsösökben, szőlőkben és a

házakban. Bár a francia elöljárók ügyeltek arra, hogy csapataik jelenléte minél kisebb

pusztítással járjon, bizonyos méretű károkozás mégis bekövetkezett, hiszen több

tízezer katona fordult meg a városban. A Fiedler-féle kis krónika szerint már a

megszállás elején megígérte Billet ezredes, hogy katonái semmiféle kárt nem fognak

okozni és kerülik az erőszakoskodást is. Ebből azonban a krónika szerint nem sok

valósult meg, mert a katonák a városfalakon kívül sok bajt okoztak, sokszor kitépték

a gyümölcsfákat, majd elégették őket. Az érett gyümölcsöt leszedték és eladták, a

földeken lévő gabonát akkor is levágták, ha az éretlen volt, és a lovaikkal feletették.

Nagy kárt okoztak a szőlőskertekben is, néhányan a húshoz az éretlen szőlőt

köretként megfőzték.240

A káresetek súlyossága és gyakorisága arra kényszeríttette a térparancsnokot,

hogy augusztus 9-én börtönbüntetés terhe mellett ismételten megtiltsa a francia

katonáknak és katonai személyeknek, hogy a földeken bármilyen kárt okozzanak. A

kapuknál álló őröknek parancsba adta, hogy a városba belépő katonákat vizsgálják

át, és akinél lopott gyümölcsöt találnak, azt azonnal tartóztassák le. Ezeket a

rendelkezéseket a lakosság megnyugtatására 200 példányban városszerte

kiragasztották.241 Az ígéretek ellenére a korabeli források arról tanúskodnak, hogy a

francia megszállók jelentős károkat okoztak. Ezt bizonyítják az elkeseredett

szőlősgazdák Durutte tábornokhoz írt segítséget kérő levelei is. Az egyik ilyen

levélből kiderült, hogy a barakktáborban lakó 40–50 francia katona a szüret előtt nem

sokkal szőlőskerteket rongált, és amikor a tulajdonosok, illetve a csősz ezt

240 Fiedler 1943. 25. o.
241 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 103/b.
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megpróbálta megakadályozni, akkor megfenyegették és meg is ütötték őket.242 De

meg lehet említeni azt a szőlősgazdát is, név szerint Jacob Schöncköt, akinek 12

szőlőkaróját kitépték és több vödör szőlőjét leszedték, ezenkívül pedig a

gyümölcsfáiban is kárt tettek.243 Anton Amon városi kertész megoldásként azt

javasolta a városnak, hogy kérjenek a károkozásért kárpótlást, és a kár összegét

vonják le a hadiadóból.244 Szintén az erdei károk kategóriájába sorolhatjuk a

barakktáborhoz a lakosság gyümölcsöseiből kivágott fát, ami a tulajdonosoknak

jelentős kárt okozott. Ignatz Ditsch városi erdőmester jelentése szerint a Sopron

környéki tölgyfaerdőkből 3.500 fát vágtak ki a megszállás alatt.245 Egy szeptember

11-i kimutatás szerint, addig az időszakig a mezei és erdei károk összege 52.234,37

4/8 forintot tett ki.246 A szeptember 11. és november 20-a közötti erdei, mezei és

szőlőkben keletkezett károk pedig 38.300,– forintra rúgtak.247 A kárt szenvedett

tulajdonosok egy része feljelentést tett, aminek azonban semmilyen következménye

nem volt.

Kár nem csak ingó vagy ingatlan vagyonban, hanem emberéletben is esett. 1809.

június 1-jén, a Halász utcában történt a megszállás legsúlyosabb balesete. Itt lakott a

Schuh család 29 éves Johann nevű fia, aki miután hazament a templomból, bement

abba a szobába, ahová két francia katona volt beszállásolva. A fennmaradt orvosi

jegyzőkönyv szerint az egyikük óvatlanságból pisztolyával gyomron lőtte Johannt,

úgyhogy a golyó teljesen szétszakította a beleket és a fiú azonnal meghalt. A

kiérkező orvos, a már említett Alexius Wisiackh, már csak a halál beálltát tudta

megállapítani.248 Az eset után a közlegényt halálra ítélték. Ezután a tábornok (talán

Lauriston) magához hívatta az apát és megkérdezte tőle, hogy elégedett-e a

büntetéssel? Az apa azt válaszolta, hogy ettől a fia még nem fog feltámadni. Végül a

katonának megkegyelmeztek, és a fiatal Schuht katonai pompával temették el. A

tettes büntetése az lett, hogy az első sorban állva kellett a temetési menetet

végignéznie.249

A városi magisztrátushoz rengeteg panasz érkezett a beszállásolásokkal

kapcsolatban is. A levelek írói mentességet kértek a beszállásolások alól. Kérték a

242 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 104/6.
243 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 104/13.
244 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 104/14.
245 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 104/1.
246 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 105/k.
247 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 14. nr. 24/b.
248 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 10 nr. 66.
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már beszállásolt katonák elköltöztetését vagy valamilyen kárpótlást az általuk okozott

károkért. Idézzünk fel néhány esetet:

Érdekes esetet ismerhetünk meg az egyik városi polgár (neve olvashatatlan) július

24-én kelt leveléből. Ebben arról írt, hogy egy francia zenészt szállásoltak be hozzá a

feleségével. A beszállásolási utalvány alapján csak egy éjszakát maradhattak volna,

de a feleség megbetegedett. A szállásadó erre azt kérte a várostól, hogy távolítsák el

és vigyék őket a városi kórházba, mert fertőzés veszélye áll fenn, amely, mint írja, az

egész várost fenyegeti.250

Október 5-i levelében özvegy Katharina Subercka arról írt, hogy hozzá már a

megszállás első napjától tisztek és közkatonák voltak beszállásolva. Az egyik nap

annyira tele volt a háza, hogy nem aludhatott otthon. Az állandó beszállásolások

anyagilag oly mértékben tönkretették, hogy a Széchényi grófnál elhelyezett 1.000 Ft

tőkéje teljesen elfogyott, és már 400 Ft kölcsönt kellett felvennie. Mivel a házain kívül

semmilyen vagyontárggyal nem rendelkezett, kérte a város támogatását.251

Mathias Gahnler szeptember 14-én a magisztrátushoz írt leveléből kiderült, hogy

nem mindegyik francia viselkedett úriemberként. A panaszos szintén valamilyen

támogatást, illetve kártérítést várt a várostól, mivel most is négy katona lakik nála, és

az eddig beszállásoltak többször meglopták, vagy megpróbálták meglopni. Az egyik

katona az ágyon levő szövetet eltépte és megpróbálta egy részét ellopni, ez azonban

nem sikerült neki. Eltulajdonítottak viszont tőle egy párnát, egy kendőt, egy férfiinget

és négy rőf szövetet.252

Szintén kárpótlást kért Joseph Leyer november 14-én, mivel mind a lakásában,

mind a Fövényvermen (Sandgrube) levő házrészében folyamatosan katonák voltak

bekvártélyozva. Ráadásul az 1808-as tűzvészben még a háza is leégett.253 A sort

még sokáig lehetne folytatni, hiszen a megszállás közvetve vagy közvetlenül

mindenkit érintett, és így mindenki megpróbálta a költségeit valahogyan csökkenteni.

A kárpótlás kérdése azonban hosszú évekig, sok esetben évtizedekig elhúzódó

kérdés volt, amelyet csak extra adók kivetésével tudtak megoldani, ami így szintén a

lakosság egyik terhe volt. Nem számított sokat az uralkodó gyorssegélye sem.

November 10-én, – tehát még a megszállás vége előtt – I. Ferenc 20.000 Ft-ot

249 Bünker 1909. 2. o.
250 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr.13/1.
251 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr.13/3.
252 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 13/2.
253 SL. IV.A.1026. NRA. fasc. 13 nr. 13/9.
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küldött, hogy a város a beszállásolások miatt szükséget szenvedők között kiossza.

Volt, akinek 100 Ft jutott, sokaknak viszont csak 10, ami szinte semmire nem volt

elegendő.254

III.11. Történetek a megszállás idejéből

A megszállás idejéből fennmaradt néhány történet, amelyeknek valóságalapját ma

már nehéz bizonyítani, főhősük mindenesetre mindig a soproni polgár. A történetek

képet adnak ennek a nehéz időszaknak az emberéről. Közös a történetekben, hogy

nem korabeli a lejegyzésük, hanem a 19-20. század fordulóján, vagy még később

bukkantak fel Sopronban. Úgy tűnik a soprniak némi nosztalgiával tekintettek vissza

a megszállás időszakára.

Az első történet még a megszállás előtti időkből, pontosan 1809. május 17-ről

származik, amikor néhány francia jelent meg a kapuknál felderítő céllal. Az egyik

francia tiszt és a város részéről Poncz (Pancz) János, a polgárőrség kapitánya,

Artner Sámuel polgárőrségbeli ezredes és Torkos Sámuel szolgabíró között francia

nyelven társalgás indult meg. A francia tiszt szomjas volt, ezért bort hozatott. A

soproniak is vele tartottak, Artner a francia császár egészségére ürítette a poharat, a

francia a magyar nemzet egészségére ívott. Mindezek ellenére haraggal váltak el

egymástól, mert Artner a francia tisztet gyanakvóan szemlélte.255 A franciák, mint azt

már említettem, a megszállás előtt már többször felderítőket küldtek a térségbe, így

nem kizárható a május 17-i soproni látogatásuk sem. Mivel bíztak a magyarok

barátságos magatartásában elképzelhető a borozás, persze a gyanakvó pillantás

azért megmutatta, hogy ellenségekről van szó.

Ugyancsak a megszállás előtti napokban zajlott le a következő történet. Egy

francia lovasvadász osztag érkezett a városkapuhoz, majd büszkén mondták: „Jes

vis chasseur!”256 (Lovasvadászok vagyunk!) Mire a kapunál őrt álló soproni: „Scheiss

hin, scheiss her, aber eini geht me to nid!” (Magyar fordításban: Tőlem aztán ide-oda

szarhattok, de ide be nem jöttök.)

254 SM. Riedl 29.
255 Tomek Ödön: Történelmi helyek és műemlékek Sopron vármegyében., Sopron, 1902, nyomtatta és kiadja
Zollner Dezső. 29. o. (régi feljegyzés nyomán)
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A következő történet már a győri csata utáni időkben játszódik, és főszereplője

hatalmas hőstettet vitt végbe. A csata után a franciák hiába várták megfogyatkozott

csapataik számára Itáliából az utánpótlást. Már több futárt elküldtek Itáliába, de

válasz nem érkezett. Ekkor a várostól egy olyan embert követeltek, aki jól bánik a

lóval, bátor, a hadi dolgokban járatos, és ezt a feladatot képes végrehajtani. A

választás Poncz Ignácra, (Poncz János polgárőrségbeli kapitány fiára) esett. Hősünk

korábban az osztrák hadseregben szolgált, de sebesülés miatt őrmesterként

leszerelték, később szintén tagja volt a városi milíciának. Az ifjabb Poncz vállalta is a

feladatot, átvette a táviratot, majd Bécsújhelyre lovagolt, ahol lovát hátrahagyva két

francia tiszttel postakocsin folytatta útját. Már megtettek egy nagyobb távot, amikor

Poncz észrevette, hogy a közelben osztrák katonaság tartózkodik. Azzal az ürüggyel,

hogy a szükség gyötri, megállíttatta a kocsit. Dolga végeztével elővette két pisztolyát

és lelőtte a két franciát. A teljesen megrettent postakocsis gyorsan kifogott neki egy

lovat, amellyel hősünk az osztrák csapatokhoz lovagolt, mindent elmesélt nekik, és

átadta a táviratot. Hőstette eredményeként 10.000 hadifoglyot és két pénztárat fogtak

el az osztrákok. Poncz ezután persze nem térhetett haza, hanem a reguláris

hadseregben szolgált tovább, háromszor is megsebesült, majd nyugdíj nélkül

főhadnagyként szerelt le. A császár-király viszont arany szolgálati jelvénnyel tüntette

ki. Néhány év múlva a helyi kocsistársaság vezetőjeként halt meg.257 A történet

valóságalapja erősen megkérdőjelezhető: nehezen elképzelhető hadjárat idején az

itáliai utánpótlás, június közepén az osztrák területen állomásozó osztrák katonaság

jelenléte kizárható, így a 10.000 francia hadifogoly ejtése is.

A következő történet már nem ilyen harcias, de szintén a megszállás idejéből

származik. A soproni poncichterhez258 beszállásolt francia katona természetesen

babfőzeléket kapott ebédre. Mivel az étel ízlett neki, elismerően azt mondta: „C’est

bon.” (Finom), mire a sértődött soproni (mivel See-Bohnnak hallotta) a helyi német

256 Helyesen így hangzana a mondat: „Nous sommes des chasseurs!” A történet is azt bizonyítja, hogy a
soproniak tudatában mennyire élénk maradt a francia megszállás, még akkor is, ha az elhangzottakra már nem is
emlékeztek pontosan.
257 Bünker 1909. 1. o.
258 A poncichter (németesen Ponzichter) szó a német babtermelőből (Bohnenzüchter) származik. Olyan
szőlősgazdákat jelöltek vele, akik a szőlőskertekben a sorok között egyebek mellett babot is termeltek.
Valójában a soproni szőlősgazdákra a 19-20. század fordulójától általánosan használt kifejezés. A szó a 19.
század elején még biztos, hogy nem létezett. A soproni szőlőtermelők társadalmi rétegeződéséről a dualizmus
idején bővebben lásd: Krisch András: A soproni szőlőtermelők a 19. század utolsó évtizedeiben. In: Soproni
Szemle 58. (2004) 142–158. o.
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tájszólásban ezt felelte: „Te san net See-Bohn, sondern Dudles-Bohn”, vagyis a bab

nem a Fertő-parti rossz babból van, hanem a jobb Dudles-dülőiből való.259

Hogy a franciák szerették a bort az már kiderült, és ez a történet is ezt erősíti meg.

Még az első napokban három részeg katona elfogott egy, a földeken dolgozó

embert. A franciák a „vin” szóval bort követeltek tőle, ő azonban azt hitte, hogy a

katonák Wient, vagyis Bécset emlegetik. Eltelt vagy negyedóra mire a szomszédok

kiszabadították, majd az őrség fogta le a részeg katonákat.260

Borral kapcsolatos a következő történet is, és egyben a legismertebb a városban.

Amikor a francia katonák a poncichtertől bort vásároltak, akkor frankkal fizettek,

viszont a poncichter csak a jobb pénzt, a kék színű frankot fogadta el, és ezért azt

mondta: „Kékfrankot!”. Ezóta hívják a legenda szerint ezt a bort kékfrankosnak.261 A

történet bár hihetően hangzik, biztosan nem történt meg. A 19. század elején a

tömegfogyasztást a fehérborok adták, vörösbort csak ritkán ihattak a soproniak.

Franciaországban a császárság idején nem volt forgalomban papirpénz, így a

hadesereggel ilyen nem érkezhetett a városba. Ekkoriban nemesfém tartalmú

ércpénzek voltak forgalomban, a forradalom idején kibocsátott és 1809-re teljesen

elértéktelenedett assignatákat már nem használták.262

III.12. A francia megszállás vége Sopronban

Az 1809. október 14-én megkötött schönbrunni béke szerint a franciáknak

november 20-ig ki kellett üríteniük Magyarországot és Bécset, Ausztria többi részét

pedig 30-ig. A városban kilenc ágyú háromszoros sortüze köszöntötte a béke

megkötését. A béke súlyos feltételeket rótt a Habsburg Birodalomra. Mint vesztes

félnek, le kellett mondania 150 ezer négyzetkilométernyi területről és 3,5 millió

lakosról. Elvesztette Krajnát, Triesztet, Karintia déli részét, Horvátország egy részét,

Salzburgot, az Inn-kerületet, a birodalom lengyel területeit és Kelet-Galícia egy

részét.263 A franciák kivonulása egészen november 20-ig tartott. Az utolsó katonai

259 Fabricius 1939. 139. o.
260 Csatkai Endre: Mikor Sopron főhadiszállás volt. In: Sopronvármegye 1923. szeptember 1. 3. o.
261 Stefánka László: Szilénosztól a poncichterekig (A soproni bor). Escort Könyvkiadó, Sopron, 1997. 59. o.
262 Krisch András: A soproni bor. A kékfrankos legendája. In: Rubicon 2003/1–2. 39. o.
263 Veress 1987. 271. o.
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egységek 1809. november 18-án hagyták el Sopront. A kivonuló francia csapatok

egy anyagilag tönkretett várost és egy meggyötört megyét hagytak maguk mögött.

Mint azt már tudjuk, a megszállók és Sopron városa között az együttműködés

viszonylag jó volt. A város mégis fellélegezhetett. Szép lassan ismét megindulhatott a

normális élet, a város lakosságának már nem kellett attól rettegni, hogy a franciák mit

rekvirálnak vagy kit szállásolnak be. A megszállás időszakát mára csak egy tészta-

féleség a Sopronnal szomszédos harkai és ágfalvi búcsúk dióval, mogyoróval,

mézzel elkészített „Pölézn”-je vagy „Böllersn”-je idézi, amely jelentése „Bell Essen”

vagyis jó étel, és ezenkívül egy kártyajáték a „quidrill” vagy „Quadrille” (eredetileg

négyes táncot jelentett). Végezetül álljon itt a Petz krónika ebben az évben kelt

utolsó két sora: „A mi evangélikus hitközségünkben ebben az évben 188-an

születtek, 179-en meghaltak, 38 pár házasságot kötött.”264

264 Idősebb és ifjabb Petz Dániel krónikája 1778–1839. In: Soproni Szemle kiadványai. 82. szám. Sopron, 1940.
69. o.
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IV. A franciák Kismartonban265

IV.1. Kismarton és az Esterházyak

Kismarton nemcsak mint Nyugat-Magyarország, és Sopron vármegye szabad

királyi városaként, hanem az Esterházy család kismartoni uradalmának

székhelyeként is ismert. A település számára ez a kettőség évszázadokon át

meghatározó volt. A Bethlen-féle harcokat lezáró Nikolsburgi-béke (1621) után

Kismarton és Fraknó uradalmait II. Ferdinánd király kárpótlásként adta Esterházy

Miklósnak, mivel ő az erdélyi fejedelem javára lemondott Munkácsról. A kismartoni

uradalom és a vár így a főúri család birtokába került (az uradalom 1649-től a család

számára örökölhető lesz), a város viszont a király kezén maradt. A kismartoniak ezt

az állapotot veszélyesnek találták, hiszen a hatalmas uradalom az önállóságukra

állandó veszélyt jelentett. Az uralkodó végül is a város kérésének engedve, 1648-ban

szabad királyi városi rangra emelte Kismartont, melyet az 1649-es országgyűlés is

elfogadott. Ezzel a település két közigazgatási egységre szakadt, a városra és a

„Schlossgrund mit der Burg”-ra, vagyis a kastélyra, s a hozzá tartozó területekre. A

Thököly-felkelés idején a várost nem érték károk, viszont az uralkodópárti Esterházy

birtokokon jelentős volt a pusztítás. A Rákóczi-szabadságharc idején szintén sokat

szenvedett a város, de nemcsak a kurucoktól, hanem a császáriaktól is. Az 1713-as

pestis járványt leszámítva békés időszak következett a városra, de Sopron

gazdasági, és az Esterházyak szellemi ereje mellett Kismarton kevésbé jelentős. A

18. század mind a városban, mind a kastélyban a békés építkezések, a tűzvészek és

az uralkodók (Mária Terézia és II. József) látogatásai jegyében telt el. Fényes Miklós

és fia idején egyik fénykorát élte a település, az Esterházyak pompa szeretete

nyomott hagyott Kismarton életében is. A csillogó udvari környezetnek köszönhetőn

a várost gyakran keresték fel illusztris vendégek. Egyre több nemesi család is itt

telepedett le. A pompa eredményeként jól megélt a luxusipar, a zenészek és

színészek is munkára találtak.

265 Kutatásaimat Kismartonban, Ruszton és Pozsonyban az NKA Levéltári Szakkollégiuma támogatta, amiért itt
szeretnék köszönetet mondani.
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A napóleoni háborúk Kismarton életében is változást hoztak. 1800-ban a nemesi

felkelők a Lajta környékén gyülekeztek, ez alkalomból az uralkodói pár és a nádor a

városba érkezett. Ebben az évben Nelson admirális tett látogatást Kismartonban. Bár

az 1805-ös háború még elkerülte a várost, biztonsági okokból 1806 tavaszán

megalakították a polgárőrséget, amely a francia megszállás idején fontos szerepet

fog játszani a belső rend fenntartásában, mivel az őrséget – hasonlóan más

megszállás alá került településekhez – a franciák közösen adták a város

polgárőrségével, a kastélyban pedig a hercegi gránátosokkal. A zászlóavatás

azonban elhúzódott és csak 1810-ban került rá sor.266

IV.2. Francia felderítők a városban

A birodalom területét ismét hadszíntérré tevő 1809-es, ötödik koalíciós háború

előkészületei már az év elején látszottak. A Helytartótanács rendelkezései szerint

behívták a szabadságolt katonákat, köröztették a kémek személyleírásait, jegyzékbe

vették az idegeneket, egyre nehezebben lehetett útlevelet kapni. A március 3-i

soproni megyegyűlésre, amelyet József nádor hívott egybe, Kismarton is elküldte

képviselőit: Josef Pregler polgármestert, Franz Illésy főjegyzőt és fiát. A gyűlés

témája a nemesi felkelés és annak egybehívása volt. Ehhez Kismartonnak is katonát

kellett kiállítania, illetve már többször szállítottak élelmiszert a nemesi felkelőknek.

Március 13-án az egybegyűlt polgárság előtt a király leiratát németül felolvasták. Az

uralkodó felhívta mindenki figyelmét a hazaszeretet fontosságára, mivel az ellenség

az alkotmányt veszélyeztette. Emlékeztette a várost, hogy az országgyűlés 20.000

újoncot szavazott meg, a nemesség is hadbavonult, ezért mindenféle segítségre és

felszerelésre szükség van, vagyis mindenki adakozzon a hadsereg és a felkelők

számára. A városi jegyző szükségesnek tartotta a hazaszeretetről egy külön lelkesítő

beszéd megtartását, amelynek hatásaként a nem túl nagyszámú jelenlevő

elhatározta öt lovasfelkelő teljes felszereléssel történő kiállítását. Többen is nagy

lelkesen további ígéreteket tettek az inszurrekció számára, ebből azonban nem sok

valósult meg, s végül is minden katonát a város saját költségén szerelt fel. Az öt

266 Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes. Bd. 2. Der Verwaltungsbezirk Eisenstadt und die
Freistädte Eisenstadt und Rust. Hrsg. von der Burgenländischen Landesregierung. Eisenstadt, 1963. 323–326. o.;
Bezirk Eisenstadt-Umgebung im Wandel der Zeit. Freistadt Eisenstadt, Freistadt Rust. Kirsner und Peternell,
1998. 46–51. o.
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újoncon kívül, ácsokat is küldtek a komáromi erődítéshez és segédmunkásokat a

felkelő tüzérséghez, négy péket pedig a győri raktárhoz. A Helytartótanács

intézkedései is a háborút vetítették előre. Tilos volt a réz és az ólom kivitele,

recepteket köröztettek, hogyan lehet csontból levest főzni. A Bécsi Orvostudományi

Egyetem útmutatót adott ki az indiai gyógynövények helyiekkel való helyettesítéséről,

hiszen számítani lehetett az egzotikus termékek elmaradásával. Minden hazafit

felszólítottak, hogy imádkozzon a háború szerencsés kimeneteléért. Megindultak a

szállítások a környéken állomásozó Lichtenstein huszárok számára.267

Március közepén a nádor utasításai alapján megkezdődött a polgárőrség, más

néven milícia újjászervezése és egységekbe osztása. A kismartoniak a következő

egyenruhát hordták: világosszürke melírozott frakk, világoskék hajtókával, és sárgára

plattírozott gombokkal. Mindehhez tartozott egy világoskék díszített nadrág. A fekete

tollal ékesített kalap sem hiányozhatott a ruházatból, lábbeliként rövid csizmát

hordtak. A fegyverzet fekete lakozott tölténytáskából, és egy középhosszú kardból

sárga markolattal, s fekete övből állt. A tanács határozata értelmében a nádortól

kértek sürgősen 170 lőfegyvert, mivel a felszerelésük elég komoly hiányosságokat

mutatott. Akiknek a drága felszerelés előteremtése gondot okozott, azok a parádékon

és egyéb ünnepélyeken nem vehettek részt, a gyakorlatokon azonban kötelesek

voltak megjelenni. Akik özvegyek, korukra vagy születési előjogaikra való tekintettel,

esetleg egyéb okok miatt az egyenruha viselése alól mentesítve voltak, azok ügyét

egy, a nádor utasítása szerint összeült városvezetőkből álló bizottság vizsgálta meg,

és adott esetben kötelezte őket az átlagos felszerelés felének, 40 Ft-nak késedelem

nélküli megfizetésére. A befolyó összeget felszerelés vásárlására fordították. A

polgárőrség élére kinevezett kapitány felelős a szolgálatok és a gyakorlatok

megszervezéséért – szól a városi szabályzat, amelynek során a milícia működését

hosszasan szabályozták. A tanácsülések a polgárőrség tisztjei és altisztjei számára

is megnyíltak. Amennyiben a teljes századot érintő ügyről volt szó, akkor azt a

kapitánynak a tanáccsal együtt kellett megtárgyalnia.268 Már április 4-én megkezdték

267 Gruszecki, Oszkar: Die Franzosen in Eisenstadt im Jahre 1809. In: Burgenland. Vierteljahreshefte für
Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege 4. (1931) 149–150. o. A város a fentieken kívül francia
hadifogságból megszökött katonákat és egy francia dezertőrt a feleségével is élelmezett.; BLA. I.1. Ratsprotokoll
1809. március 14.
268 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. március 23. A jegyzőkönyv névszerint közli a teljes tiszti és altiszti névsort,
illetve mindhárom egység legénységi állományát is.
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a polgárság szervezését,269 az eskü letételére pedig az ellenség bevonulása előtt, az

utolsó pillanatban került sor.270

A háború előszeleként birodalomszerte különös figyelmet kellett az esetlegesen

felbukkanó kémekre fordítani. Kismartonban a helytartótanács Carl Schulmeister

nevű kémre hívta fel a városkapitány, Georg Baptist figyelmét.271 Nem mindig

nevesítették a kémeket, volt, hogy egy egész közösséget neveztek ki gyanússá,

ilyenek voltak a boszniai zsidók, akik a francia nemzet iránt túl nagy szimpátiát

mutattak, ami már alapvetően gyanúra adott okot.272

Mielőtt a hadszíntér Magyarországra helyeződött volna át, a császári hadvezetés

erről a környékről is mesterembereket rendelt a komáromi erőd megerősítésére. A

munkálatok elhúzódása, és a hadicselekmények miatt az erődben ragadt kismartoni

ácsok, csak június végén térhettek haza. Ráadásul a hosszú utat gyalog kellett

megtenniük. Kárpótlásul a városi kamarástól fejenként 10 Ft-ot kaptak.273

A nádor május 8-i levele két nappal később érkezett a városba. Ebben értesítette

a kismartoniakat, hogy a francia sereg Bécs felé vette az irányt, egyben előre

vetítette, hogy hamarosan Magyarország területére lépnek és ez esetben az ország

hadszíntérré válhat. Ha ez bekövetkezik, akkor a városi tanácsnak kell gondoskodnia

a rend és nyugalom fenntartásáról.274 A feszült helyzetben a fokozott éberségre

egyre inkább szükség volt, Bécs május 13-i kapitulációja után pedig a francia

csapatmozgásokról igyekeztek pontos és megbízható információkat beszerezni. 275 A

város magisztrátusa május 27-én meg is tette a szükséges intézkedéseket,

értesítette a lakosságot, hogy ellenséges csapatok megjelenése esetén mindenki

viselkedjen nyugodtan és tartózkodjon a rendzavarástól.276

269 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. április 4.
270 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. május 29.
271 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. április 29.
272 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 7.
273 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 28.
274 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. május 10.
275 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. május 20.
276 BL. Militaria (H) 5.d. A következő szöveggel: „Kundmachung! In em gegenwärtigen Dränge der umstände,
wo von dem französisch-kayserlichen Heere Patrouillen in die Gegenden, und selbst in diese königl. Freystadt
ausgesendet werden, hat es der Magistrat, für eine seiner vorzüglichsten Pflichten errachtet, das Volk zur Ruhe,
Ordnung und bescheidenen Betragen zu ermahnen, und allen Zusammenlauf zu verhindern. Weit entfernt, dab
der Magistrat an einen dermallen voreiligen Eifer ein Wohlgefallen finden sollte, wodurch nicht nur das
Eigenthum, sondern auch das Leben ihrer Mitbürger der augenscheinlichen Gefahr blos gegeben seyn konnte;
so würde vielmehr der selbst jeden Unfug, jede Unordnung auf das strengste zu ahnden wissen. Vom Magistrat
der königl. Freystadt Eisenstadt, den 27ten May 1809.”
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Napóleon személyes parancsára Colbert brigadéros csapatai a Fertő teljes

környékét igyekeztek átfésülni, felderíteni.277 Ennek kapcsán 1809. május 15-én

délután 3 és 4 óra között a francia 9. huszárezredtől egy őrmester által vezetett járőr

Kishöflány (ma Ausztria, Kleinhöflein) felől, Kismartonba érkezett. Miközben hat

emberük a Gitter-kapun kívül maradt, az őrmester két katonával a hercegi főőrség

elé ment, ahol a polgárőrség századosával találkozott. A francia itt előadta, hogy

szétszéledt, szökött francia katonákat és rekvirálókat keres, amennyiben ilyenek

vannak a városban, azokat köteles Bécsújhelyre vinni. Mivel ilyen személyek nem

tartózkodtak Kismartonban, ezért erről a városvezetéstől egy igazolást kért.

Embereivel a városháza elé lovagolt, ahol a hírre a kismartoniak egyre nagyobb

számban kezdtek gyülekezni, a kíváncsiskodó tömeget amúgy is növelte, hogy az

éves piacot éppen ekkor tartották. Az idő csak telt, a városi tanács pedig nem tett

semmit, állítólag nem találták a városi pecsétet. Ami ezt követően történt, arról

többféleképpen is tudósítanak forrásaink. A hivatalos verzió szerint, ez szerepel a

tanácsi jegyzőkönyvben, a franciák elunva a várakozást el akartak lovagolni, de

eközben az egyikük felborított két helybélit. Ekkor egy kismartoni elvette az egyik

huszár kivont kardját és ezzel egy látszólag halálos csapást mért rá. A többi katona

elmenekült, a sebesültet pedig az irgalmasok kórházába278 szállították, ahol halálos

sebesülése ellenére meggyógyult. Ő volt egyébként az első francia ápolt a

kórházban.279

Jakob Wittman nagymartoni jegyző krónikája kissé másképp, de nem kevésbé

zavarosan adja elő az eseményeket. Az eset jelentőségét bizonyítja, hogy a hír egy

szomszédos településre nemcsak eljutott, hanem a jegyző még feljegyzésre is

érdemesnek találta. Wittmann szerint tizenegy francia érkezett a városba, miután

ettek-ittak tovább akartak állni, de eközben az egyik véletlenül elütött egy gyereket,

mire egy kismartoni lerántotta a katonát a lóról, a gyerek apja elvette ennek a kardját,

majd halálosan megsebesítette a franciát, akit mindezek ellenére kórházba

szállítottak. Nagy lehetett Kismartonban az ijedség, mert azonnal egy háromfős

277 A felderítések a megszállás előtti időszakban kölcsönösek voltak a térségben. Míg a franciák részéről
őrjáratok kémlelték a vidéket, illetve a településeket, addig a megyék határfigyelő biztosokat küldtek ki.
Különféle hírek is terjedtek, pl. egy francia tiszt Feketevárosban (Purbach) terjesztette, hogy I. Ferenc lemondott
a trónról, az új uralkodó Esterházy herceg. Nagyon érdekelte ezt a tisztet, a török határ távolsága. Gruszecki,
Oskar: Der Marsch der Franzosen durch das Burgenland im Jahre 1809. In: Burgenländische Heimatblätter 19.
(1957) 85. o. A tanulmány részletesen bemutatja a mai Burgenland térségében a francia csapatmozgásokat.
278 A korábbi szegényházat 1760-ban alakították át kórházzá.
279 Gruszecki, Oskar: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder im Kriegsjahr 1809. In: Burgenländische
Heimatblätter 19. (1957) 135–136. o.
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küldöttséget menesztettek Bécsújhelyre, ahol közülük kettőt azonnal le is tartóztattak.

Szerencséjükre a francia állapota javulni kezdett, bár még mindig nem volt szállítható

állapotban. A tettest a krónika szerint 104 botütésre ítélték, ezenkívül a városnak

9.000 Ft büntetést kellett fizetnie.280 A városi kiadások összesítésénél külön tételt

jelentett (1268 Ft) „a sebesült huszár bécsújhelyi története”.281

Viktor Jovanovic tanulmányában idézi az Emmerich krónikát, amely még némi

humort is visz a történetbe. Eszerint a polgárőrség tizedese fogadta a francia huszár

őrmestert, és érdeklődött célja felől. A beszélgetés közben megjelent a polgárőrség

századosa is, a parancsnok azonban csak akkor került elő Illésy jegyző

társaságában, amikor érezte, hogy nincs veszély. Bort hozattak, az őrmester pedig a

magyar nemzet és a herceg egészségére ürítette poharát. Eközben a magisztrátus

összeült tanácskozni, de mivel most nem a hercegi pénzek szétosztásáról volt szó,

ezért a tanácsosoknak „tele volt a gatyájuk”, nem mertek szavazni, szívesebben

elbújtak volna otthon. A milícia kapitánya sem értette a franciák látogatását, hagyta,

hogy az éppen éves piacot tartó városban a helyzet elmérgesedjen. Amikor  a

huszárok elunva a várakozást távozni készültek, akkor az egyikük nekiment egy

gyereknek, a folytatást pedig már nagyjából ismerhetjük a Wittman krónikából, annyi

különbséggel, hogy a városnak nem büntetést, hanem a gyógyítás költségeit kellett

állnia, ami 918 Ft-ot tett ki, a tettest pedig 100 botütésre ítélték. Az eset

következményeként a nádor hat nappal később megfeddte a várost, illetve annak

vezetését, mert nem akadályozta meg, hogy a lakosság önbíráskodjon, továbbá

rossz néven vette, hogy a kismartoniak küldöttséget menesztettek az ellenséghez

anélkül, hogy az felszólította volna őket. A következményeket a magisztrátusnak

kellett vállalnia.282

Erről a balesetről fennmaradt egy dátumnélküli feljegyzés, valamikor a megszállás

utáni időből, mely szerint ez az eset nemcsak Kismarton szabad királyi városra volt

hatással és nemcsak néhány száz forint kiadással járt, hanem mint emlékeztetett, a

belső tanács három tagja a bécsújhelyi küldöttség során életét és egészségét is

veszélyeztette. Ezért a teljes lakosság köszönettel tartozik nekik. Akkor is, ha a

280 Krisch 2004a. 208. o.
281 BL. Militaria (H) 5.d.
282 Jovanovic, Viktor: Die Franzosen in Eisenstadt. In: Mitteilungen des burgenländischen Heimat- und
Naturschutzvereins. 1931.07.02. 30. o. Jovanovic még forrásul használhatta az azóta elveszett Emmerich-féle
kismartoni krónikát.
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lakosságnak az 1809-es évben több mint 40.000 forint kiadása volt.283 A tanács

tanulva a balesetből felszólította a lakosságot, hogy ezekben a háborús időkben

mindenki őrizze meg nyugalmát, és lehetőség szerint kerülje a csoportosulásokat. A

figyelmeztetésre azért is szükség volt, mert a francia őrjáratok egyre többször

jelentek meg a környéken.284

IV.3. A megszállás kezdete Kismartonban

Az asperni csatavesztést követő napokban a franciák felvonultak az osztrák-

magyar határra. Csak idő kérdése volt mikor lépnek Magyarország területére. Május

29-én a Németországi Hadseregből létrehozott Lauriston hadtestcsoport ezt

megtette, június 5-ére pedig felvonult az Itáliai Hadsereg is, majd átlépte a határt.

Kismartonban is megjelentek az első franciák, a megszállás kezdetét vette.

Ugyanakkor nehéz megállapítani, hogy pontosan melyik nap, hány francia jelent meg

a városban. Kimutatások, feljegyzések nem találhatóak ebből az időszakból, így

valószínűsíthetjük, hogy Kismarton, Kőszeghez hasonlóan inkább felvonulási

területként jöhetett számításba. Mindez azt jelenti, hogy kezdetben rövid ideig

nagyszámú katonaság tartózkodott a városban. A megszállás kezdeti időszakában a

francia hadsereg János főherceg csapataira és a Győrnél gyülekező nemesi

felkelőkre összpontosított. Az „igazi”, tartós megszállásra Kismartonban majd a

znaimi fegyverszünet után kerül sor. A fegyverek elhallgatása után, július 23-án

tértek vissza a csapatok nagyobb számban a Rába vonaláig megszállt területekre.

Az első kimutatásokat is ebből az időszakból ismerjük, addig pedig a rekvirálásokból,

fejadagokból következtethetünk a csapatok létszámára.

Napóleon proklamációjának kitűzésére és annak megismertetésére Kismartonban

is külön figyelmet fordítottak a franciák. Május 30-án Krensdorfból egy követet

küldtek a kiáltvánnyal, amit a magisztrátus azonnal a levéltárban helyezett el. Mivel a

proklamációt nem függesztették ki, nem tették közszemlére, biztosra vehetjük, hogy

ekkor nem tartózkodtak franciák a városban.285 A megszállók a kiáltvány

terjesztésére amúgy is nagy figyelmet fordítottak, azt minden településre igyekeztek

283 BL. Militaria (H) 5.d.
284 Jovanovic 1931. 30. o.
285 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. május 29.
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eljuttatni, ami a helyiekben nagy riadalmat keltett, hiszen a proklamáció tartalmának

megismerése tiltott volt. Ellenséges katonaság jelenléte esetén a kifüggesztésnek

nem lehetett volna ellenszegülni.

A feszültség már a megszállás legelején szemmel láthatóan egyre fokozódott. A

polgárőrség egyik tagja, Josef Rauch a tiszteket sértegette, miszerint mindenkit

agyonlövetne közlegénytől felfelé, sőt tovább tetézte bűnlajstromát azzal, hogy

kritizálta a városi tanács rendeletét, mely szerint nyugodtan, békésen kell viselkedni

nyilvános borozókban is, a tűzőrséget pedig nem volt hajlandó ellátni. Nem

maradhatott el a büntetése sem. Rauchot háromszor 24 óra kenyéren és vízen

eltöltendő fogságra ítélték, az eset első megismétlődése esetére pedig a polgárjog,

és a mesterjog elvesztését helyezték kilátásba.286 A polgárőrség működése a

megszállás alatt sem nélkülözte teljesen a konfliktusokat, sértegetéseket.

Nézeteltérések ezekben a feszült időkben többször előfordultak, ilyenkor a tisztikar, a

városi tanáccsal karöltve igyekezett az ellentéteket elsimítani, már csak azért is, mert

a fegyelem fenntartásával példát kellett mutatni a tagoknak, akik a franciákkal együtt

látták el az őrséget.287

Június elseje után kisebb-nagyobb francia katonai egységek vonultak át

Kismartonon, amelyek a város költségén többek között a Sas fogadóban kerültek

elhelyezésre. Állítólag június 26-án Károly főherceg hadseregének egy kéme is itt

ebédelt.288 A város írnoka Johann Kiszeliny június első két napján két veszélyes

küldetést is végrehajtott: Károly főherceg levelét továbbította testvéréhez a

csapataival Győr felé hátráló János főherceghez, majd innen egy férfit jutatott el a

soproni Permanens Deputatiohoz a franciáktól hemzsegő vidéken. A két útról még az

alispán által kiállított útlevelek is megvoltak. Másfél évvel az eset után az egyébként

már írnoki pozíciót nem viselő Kiszeliny erről igazolást kért a tanácstól.289

Június 5-én már javában folytak a rekvirálások is. Az alispán az érkező 2.000

katona számára kenyeret, babot és takarmányt kért a várostól. A pékek megkezdték

a sütést, a lakosok pedig a „naturáliákat” a városházára hordták össze. A herceg

alkalmazottait és nyugdíjasait sem kímélték, amiért ők a szolgabírónál panaszt tettek.

Három nap múlva a Permanens Deputatio utasítására 4.000 porció kenyeret és

három ökröt kellett Sopronba, a megyei raktárba szállítani. Az állatokat a

286 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 3.
287 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 28.
288 Gruszecki 1931. 151. o.
289 BL. Militaria (H) 6.d.
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polgármester szerezte be, a kenyeret pedig a lakosság önkéntesen adta össze. A

pékek 900 porciót készletre sütöttek. A tanács a városban minden szemes gabonát

lefoglalt, a környéken pedig nagyon nehéz volt bármit is beszerezni, ezért léptették

életbe a június 12-i vásárlási korlátozásokat:290 A hetivásárok napjain háztartási

szükségletre reggel 8-ig lehetett a lakosoknak, a kastély alkalmazottainak és a

környék lakosságának élelmiszert vásárolnia, különben a közönség élelmiszer

ellátása is veszélybe kerülhet. A lefoglalás terhe mellett tilos volt mások számára,

vagy mások megbízásából vásárolni. Nyolc óra után a kereskedők és a zsidók291 is

vásárolhattak, de ők is csak a lakosság számára megengedett (a lisztet, baromfit és

a beszerezhető tojás mennyiségét limitálták) mennyiségben. A hetivásárokon kívül

tilos volt lisztet, húst, szalonnát, baromfit eladni. Zsemlét, kiflit, kenyeret csak a helyi

lakosság szükségleteire lehetett árulni. Sóval kereskedni kizárólag csak a

kismartoniaknak lehetett a városi és a Bergmeier-féle kenyérboltban. Aki ez ellen

vétett, az minden font eladott só után 6 Ft büntetést volt köteles fizetni. Aki a fenti

szabályok ellenére adott el termékeket, attól azt lefoglalták, ebből 1/3 rész a

feljelentőnek, 2/3 pedig a városi polgárkórháznak jutott. Mindez odavezetett, hogy

egyesek – mivel Bécsben a sóért jó árat kaptak – megpróbáltak ügyeskedni és

spekulálás céljából hatalmas készleteket halmoztak fel. Mivel egy zsidó 500 Ft-ért

halmozott fel kenyeret, egy időben a zsidók részére a kenyér eladását teljesen

tiltották, majd újra engedélyezték háztartási szükségletre. Különösen súlyossá vált a

sóhiány, ezt a terméket a megyeszékhelyen sem lehetett beszerezni.292 A tanács

tudomására jutott egy olyan eset is, amikor a Traubenwirtshausban (Szőlőhöz

címzett fogadó) a bécsi Franz Silberstein már több napja látszólag céltalanul

tartózkodott, ráadásul gyanússá vált, mivel nagyobb mennyiségben vásárolt fel

kenyeret. Nem adott egyenes választ, hogy saját használatra vásárolta-e a kenyeret,

vagy uzsorára. Ráadásul a városkapitánnyal szemben feltűnően illetlenül viselkedett,

amiért végül is börtönbe zárták. A felesége megjelenésekor, nyugodt viselkedése

miatt elengedték Silbersteint, de hogy a kenyérrel mi lett, arról nem szól a forrás.293

Az élelmiszerhiányt és drágulást ilyen háborús időkben sokan megpróbálták

kihasználni, és ebből nyerészkedni. Június 15-én le is tartóztattak egy uzsorást, aki

290 Gruszecki 1931. 151. o.
291 Kismarton a hét zsidó közösség egyike volt Nagymarton (Mattersdorf-Mattersburg), Lakompak
(Lackenbach), Kabold (Kobersdorf), Sopronkeresztúr (Deutschkreutz), Köpcsény (Kittsee) és Boldogasszony
(Frauenkirchen).
292 Jovanovic 1931. 31–32. o.
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kenyeret vásárolt fel nagyobb mennyiségben, hogy azt Bécsben adja el. A pékek és

a hentesek is többször a maximált árnál drágábban adták el termékeiket, illetve a

pékek többször idegeneknek adtak el kenyeret. Egy ilyen kereskedőt le is

tartóztattak, aki aztán írásban kért elnézést a szabály megsértéséért, de egy francia

felügyelő megbízásából járt el. Mindenesetre a tanács a tiltó rendelkezéseket

többször is megismételte, eközben hangsúlyozta, hogy a zsidók elleni tilalom nem a

zsidók, hanem az uzsorások ellen irányul.294 Június 13-tól tilos volt a pékeknek

idegenek számára, különösen a zsidóknak, kenyeret eladni. Sokkal inkább a

szegény rétegek kenyérigényét kellett kielégíteni, akiknek fekete kenyeret sütöttek. A

zsidó közösség ez ellen azonnal tiltakozott, ezért a tanács módosított rendelkezésén,

mely szerint házi szükségletre mégis vásárolhattak ők is kenyeret. Mint indokolták, a

megszigorítás oka, hogy sokan a kenyérrel üzletelnek. Ludwig Pallauf, a városi

kenyérbolt árendása jelezte, hogy a Sóhivatalban nem tudja a sütéshez szükséges

sót beszerezni, ezért a tanács a megyéhez fordult segítségért.295 A Sopronban

székelő Permanens Deputatio sem tudott segíteni, mert a készletek nagyon

alacsonyak voltak és egy sószállítmány érkezése teljesen bizonytalannak tűnt. Jobb

híján azt a tanácsot kapták a megyeszékhelyről, hogy máshonnan szerezzék be a

sót.296

Az élelmiszerhiány következtében nemcsak korlátozások léptek életbe, hanem

természetes folyamatként áremelkedések is bekövetkeztek, ami különösen a

szegényebb rétegekre nézve volt hátrányos. Az árak emelkedésének már június első

napjaiban gátat kellett szabni. A hentesek a hús árának 20 krajcárra emelését kérték,

ezt a város csak 18 krajcárra engedélyezte emelni.297 Az drágulás a megszállás alatt

folyamatos volt. Október 5-én már tarthatatlan volt a korábbi 30 krajcár/font húsár,

mert ez már veszteséget okozott a mészárosoknak, így újabb áremelkedés

következett be.298 A mindennapi életet különösen nehézzé tették a drágulások, illetve

a pénz folyamatos elértéktelenedése. Június elején a búza 14 Ft-ba került, a hó

végén már 22-be. Drága volt az utazás is, Sopronig 1,50 Ft-ot kellett kifizetni,

Bécsújhelyig kettőt.299

293 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 15.
294 Gruszecki 1931. 151. o.
295 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 13.
296 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 18.
297 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 3.
298 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 5.
299 Jovanovic 1931. 32. o.
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Június 7-én a megye ismét átírt Kismartonnak, mivel a francia katonaság jelenléte

miatt nagy mennyiségben volt szükség marhahúsra, amit a földesurakra és a nemes

birtokokra voltak kénytelenek repartálni. Kismartonnak négy nap múlva három

vágómarhát kellett leszállítania, ellenkező esetben, mint szinte mindig, katonai

végrehajtással kellett számolni.300 Kismarton példáján jól megfigyelhetjük, hogy minél

kisebb egy település, legyen az egy falu vagy egy szabad királyi város, annál

kiszolgáltatottabb a franciáknak és ezek rekvirálásai annál könnyebben ellátási

nehézségeket okozhatnak.

Az alábbi esetek azt bizonyítják, hogy június 6-án és az azt követő napokban nem

tartózkodott idegen katonaság a város falai közt, az Itáliai Hadsereg egységei is

elvonulhattak, mivel Dallos György főszolgabíró két francia dezertőrt küldött

Kismartonba, akik az osztrák hadseregbe akartak átállni. A város döntött, egyelőre a

városban maradhatnak a szökevények, és ha a helyzet megváltozik, akkor

továbbszállítják a császári hadseregnek.301 Két nap múlva újabb szökevény érkezett

feleségestül a városba, Kismarton segítségét kérve.302 Június 10-én már arról

tárgyaltak a tanácsos urak, hogy kilenc általuk megnevezett polgártól kellett különféle

gabonát lefoglalniuk, hogy legyen készleten, vagyis a katonaság távolmaradása

esetén sem álltak le a rekvirálások, a francia követelések a megyeszékhelyről

folyamatosan érkeztek.303

A június közepét követő hetekből kevés forrással rendelkezünk a franciák

jelenlétével kapcsolatban, ez a helyzet hasonló Nyugat-Magyarország kisebb

településeivel. A győri csata utáni időszakban valószínűleg Kismartonban is csak

jelentéktelen számú katonai jelenléttel számolhatunk, ugyanez a megállapítás igaz a

wagrami csata idejére is.

IV.4. Kismarton a znaimi fegyverszünet után

A július 19-én immár hivatalosan is életbe lépett fegyverszünet utáni időszakban a

gazdasági problémák domináltak Kismartonban, majd ezt tetézték a megkezdődő

300 B.L. Archiv der Freistadt Eisenstadt. Akten 1809. 87.d. Lehetséges, hogy ez a rekvirálás megegyezik a június
6-án Sopronnál már említettel.
301 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 6.
302 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 8.
303 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 10.
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francia csapatátvonulások. Az ezt megelőző időszakban egy jegyzőkönyvi bejegyzés

tanúsága szerint sok esetben egyáltalán nem tartózkodtak franciák a városban. Így

július 8-án nem volt Kismartonban, vagy közelében francia katonai hatóság, ezért a

városi kamarásnak kellett az elhunyt Karl Wrazda báró hagyatékát leltározni.304 A

megkötött fegyverszünet rendelkezései értelmében a franciák ismét megszállták a

részben feladott nyugat-magyarországi megyéket. A megszállás ezzel újabb, az

eddiginél dinamikusabb lendületet vett Kismartonban is.

Még július 20-án kért a megyei felügyelő a várostól a Nagyhöflányban (ma

Ausztria, Grosshöflein) tartózkodó 3. vértes ezred részére takarmányt. Ezt Kismarton

kénytelen volt visszautasítani, mivel maga a város is súlyos beszállásolások előtt

állt.305 Kismartonba július 20-án érkezett az Itáliai Hadsereg szállásmesteri

vezérkarától két ezredes azzal a feladattal, hogy az alkirálynak, a vezérkarnak és az

Itáliai Gárdának előkészítsék a beszállásolását. A tanács azonnal létrehozta a

beszállásolási irodát, amelynek tagja volt a városkapitány Johann Baptist, Illésy

jegyző és az írnok Kiszeliny. A beszállásolások hasonlóan a megszállt területek több

városához ún. „Einquartierungsanweisungen”, beszállásolási jegyek segítségével

történtek. Ezeket a térparancsnok állította ki, legalábbis ő láttamozhatta és ezzel

kellett a szálláson jelentkezni.306 Másnap tisztek és a gárda 500 embere is

megérkezett, bár Jovanovic összesen 2.000 katona megérkezéséről tud.307 A

tüzérség a Meierhofba került, a Napóleon dragonyos ezred egy zászlóalja

Nagyhöflányba, a gyalogságot Lajtaszentgyörgybe (ma Ausztria, St. Georgen) és a

hegyen, a tüzérséget pedig a Judengasseba szállásolták el. Darázsfaluban (ma

Ausztria, Trausdorf) egy húsraktárat állítottak fel. A fegyverszünet első napjaiban,

amikor a csapatok az állomáshelyüket igyekeztek elfoglalni, a következőket írta

Eugène Beauharnais feleségének: „Három napon belül visszatérek Bécsbe és onnan

megyek majd főhadiszállásomra, amelyet Magyarországon a Sopron melletti

Kismartonba teszek át. Minden csapatom mozgásban van, hogy a fegyverszünet

idejére kijelölt állomáshelyüket elfoglalják.”308 Magyarország a Rába vonaláig

immáron több hónapra, tartósan megszállás alá került.309

304 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. július 8.
305 Jovanovic 1931. 31. o.
306 Jovanovic 1931. 31. o.
307 Jovanovic 1931. 31. o.
308 Gruszecki 1957b. 136. o.
309 A megszálló egységek lokalizációját lásd Veress 1987. 521. o.
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Jelentős beszállásolásokat kellett a városnak július 21 és augusztus 11 között

megélnie, mivel ekkor 1.200 katonát szállásoltak be. Ellátásukat a polgárságnak

kellett fedeznie, ez fejenként átlagosan és naponta 3 forintba került, így összesen

75.600 Ft-ba, szól a beszállásolási bizottság feljegyzése.310 Egy másik forrás némileg

alacsonyabban adja meg a városba beszállásolt katonák számát: július végén 870 és

970 körül mozgott, augusztusban pedig jellemzően 850 és 1.000 között. Nem

változtak lényegesen ezek a számok szeptemberben sem. Októberben viszont már

némi csökkenést állapíthatunk meg.311 Október 20-án a beszállásolt katonaság

létszáma 516 fő, köztük egy ezredes, három zászlóaljparancsnok, hat sebész.

Október 31-én némi emelkedés fedezhető fel, míg november 4-ére 132 katona

maradt a városban, 19-én viszont köszönhetően az átvonulásoknak ismét 628-an

voltak.312

Július végén súlyosbodott a már eddig sem zökkenőmentes ellátás. A nagyarányú

bevonulás napján jelezték a hentesek, hogy nem lesznek képesek elegendő

vágómarhát beszerezni. Sopron segítségére sem számíthattak, így a városnak saját

magának kellett ezt megoldania, természetesen számítva a helyi hentesek

közreműködésére. A helyi sörmester másnap már fel is ajánlott eladásra két ökröt,

ezekből az egyiket azonnal levágták. A hús fontonkénti ára 33 krajcárról azonnal 36-

ra nőtt, mind a városi, mind a hercegi henteseknél, miközben június 3-án még 18

krajcár volt.313

Dallos György főszolgabíró július 28-án jelentette, hogy a Kismartonban

beszállásolt franciáknak szinte már minden szénát kiadtak, így másnap reggelig

aligha tart ki a készlet. A környék összes települése tele van katonasággal, ezért a

városba szállítani sem tudnak, és ezt a helyi francia parancsnokok úgysem engednék

meg. A Permanens Deputatio elhatározta, hogy a Hanság környékéről fog a

következő hétfőig szénát beszerezni, viszont a magisztrátus addig is köteles a

lakosságtól 10.000 porciót begyűjteni és ezt a kismartoni raktárba szállítani. A

helyzetről egyébként a francia főparancsnokságot is értesítették, megelőzendő a

katonai végrehajtást.314

310 B.L. Archiv der Freistadt Eisenstadt. Akten 1809. 87.d.
311 BL. Militaria (H) 7.d. Július 25-én 870, 27-én 971, augusztus 5-én 927, 6-án: 1000, 9-én: 908, 12-én: 938, 18-
án: 834, 19-én: 881, 21-én: 873, 22-én: 850, 25-én: 859, 26-án: 842, 27-én: 889, 30-án: 850, 31-én: 848,
szeptember 1-jén: 986, 2-án: 820, 5-én: 850, 6-án: 854, 7-én: 864, 11-én: 852, október 10-én: 705.
312 BL. Militaria (H) 7.d.
313 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. július 22, 23.
314 BL. Militaria (H) 6.d.
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A megszállás nemcsak egy közösség, hanem az egyes embereknek is komoly

nehézségeket hozott. Mathias Payer július végén nem tudta a pajtájában a termést

elhelyezni, mert ott a franciák lovaik voltak, ráadásul a takarmányt is feletették velük.

A városi tanács ezúttal csak tanácsot tudott adni. Mivel a lovakat innen nem szabad

eltávolítani, igyekezzen Payer egy másik pajtát találni, ahol a termését elhelyezheti.

Ami az elfogyott takarmányt illeti, ezt a városi kamarás egy későbbi, a mostaninál

kedvezőbb időben meg fogja fizetni, a kárt pedig két tanácsos fogja felbecsülni.315

A megszállás terheit súlyosbította az ezekben a napokban kiírt hadiadó, amelyet

nemcsak természetben, hanem részben pénzben (papír és fém) kellett megfizetni.

Herceg Esterházy közel 360.000 Ft-ot vállalt a megyére kirótt 1.957.647 Ft-ból. A

csapatok ellátása továbbra is óriási nehézségeket okozott, mivel Kismarton nem

rendelkezett elegendő takarmánnyal, ezért a megyeszékhelyhez fordult segítségért,

de hiába. Ebben az időben már Sopronnak is több ezer francia ellátását kellett

megoldania. Kismarton, így más út nem nagyon lévén, kötelezte a pékeket, hogy

naponta 2.000 porció (1,5 font/porció) kenyeret süssenek, de a lakosságnak is ki

kellett vennie részét az élelmiszerszállításokból. Szükség volt kölcsönfelvételekre is,

ezt hasonlóan más településekhez, elsősorban a saját lakosok adták, általában 6%-

os kamatra. Ezekből az összegekből fizettek a francia hadiadókasszába 3.229 Ft-ot,

a hétköznapi kiadások pénztárba pedig 1.076 Ft-ot. Ezen összegek negyedét

augusztus 18-ig kellett Sopronba vinni, amit Mathias Strobl Vormund (szószóló) meg

is tett. Szeptember 18-án már az összeg ¾-ét rendelte Sopronba a Permanens

Deputatio. Az ügy húzódhatott, mert hat nap múlva még mindig arról tanácskoztak,

hogy ennek előteremtésére két út lehetséges: kölcsönök felvétele, vagy

„adrepartálás”, vagyis a több településen bevált módszer, a terhek arányos

felosztása a lakosok között. Ezt a beszállásolások miatt anyagilag amúgy is kimerült

polgársággal szemben nem tartották lehetségesnek, ezért a kölcsönök mellett

foglaltak állást. Már ezen a napon két féltől 4.000 Ft kölcsönt vett fel a város, a

szokásos 6%-os kamatra.316 Ugyancsak a hadiadó kifizetésével lehetett

összefüggésben Riccé intendáns titkárának megjelenése szeptember 1-jén. Feladata

volt a kassza megvizsgálása, az oda contributio cím alatt befolyó összegekből a

tábornok engedélye nélkül nem volt szabad semmit kifizetni.317

315 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. július 28.
316 Jovanovic 1931. 31. o.; BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 18., 24. Augusztus 12-én Josef Pfann
kötelezvény ellenében 400 forintot kölcsönzött a városnak, amiből a hadiadó egy részét fizette ki a város.
317 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 1.
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A nehéz időkben nemcsak az élelmiszer felhalmozása és az azzal való spekulálás

volt gyakoribb, hanem a mennyiségekkel való visszaélés is. A hentes Wendrinsky

egy vevőjének 96 lattal318 kevesebb húst adott, amiért 96 Ft-ra büntették meg.

Hasonló módon próbált Stumpf pékmester is csalni, neki büntetésből egy fekete

táblát kellett nyakba vennie a következő felirattal: „Uzsora és kis súly miatt”. Így járta

végig az utcákat egy rendőr kíséretében, aki egy tálcán zsemléket vitt mellette.319

IV.5. Rekvirálások, szállítások a francia hadsereg számára

A francia csapatok jelenléte a megszállt területek gazdasági erőforrásait szinte

teljesen kimerítette. Ennek során termények, „naturáliák” áramlottak sok esetben

Sopronba a megyei raktárba, de fordított irányú folyamat is megfigyelhető volt, vagyis

a megyeszékhely is szállított Kismartonba. A franciákat nem érdekelte, hogy a

termékeket honnan szerzik be a törvényhatóságok, amennyiben az időre és a kívánt

mennyiségben rendelkezésre állt. Július 25-én délután érkezett vissza a város

küldöttje Sopronból, ahova a tanács szóbeli segítségkérését vitte, mivel a franciák

szalmából írtak ki rekvirálást. A Permanens Deputatio tagjai ezt a kérést saját nehéz

helyzetükre hivatkozva kénytelenek voltak visszautasítani. Egy esetben tudnának

szalmából küldeni, ha a 3. lovas ezred, amelynek néhány órán belül kellene

Fertőszentmiklós, Kapuvár, Csorna térségébe megérkeznie, mégsem jelenne meg.

Mivel ennek nem volt sok esélye, Kismartonnak egy lehetősége maradt, sorsát

türelemmel viselni.320 Végül is csak napok múlva, augusztus 5-én sikerült 4.000

porció szénát Sopronból beszerezni, az ehhez szükséges fuvart Kismarton állította

ki, a kocsisok bérét pedig a városi kamara állta.321

Az ilyen eseteket elkerülendő Dallos György főszolgabíró ígéretet tett a francia

Leslo hadbiztosnak, hogy bizonyos mennyiségű szénával és árpával a franciákat

naponta ellátja, illetve a raktárukba szállítja. Ígéretét azonban nem tudta tartani, mivel

naponta csupán 300 porció szalmát küldött, árpából pedig semmit. Az ügyre a

soproni francia adminisztráció nagyon hamar reagált és utasította a helyi francia

csapatokat, hogy a még földeken kinnlevő árpát és zabot erőszakkal arassák le, s azt

318 1 bécsi lat 1,750 dkg.
319 Jovanovic 1931. 31. o.; BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 18., 24.
320 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. július 25.
321 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 5.
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a kismartoni katonaság használja fel. Ebből a célból augusztus 10-én reggel 6-kor

harminc dragonyos gyalogosan, pisztollyal a kézben és harmincan lovon jelentek

meg azzal, hogy az elmaradt szalmát és árpát saját maguk arassák le. Az első

csapat el is vonult, hamarosan azonban visszatértek Biani gárdatábornokkal és Leslo

hadifelügyelővel. Ekkor megjelent a megyei titkár Ritter322 is, aki egyezkedni próbált a

franciákkal. Elhatározták, hogy városi munkásokkal Josef Heim szántóját fogják

learatni. Egyébként ezen a napon több szántót lekaszáltak, majd a következő

napokon zabot takarítottak be. A főszolgabíró ezt egyenesen lefoglalásnak tekintette,

de a francia erőnek és fenyegetésnek ő sem mert ellenállni, az eseteket csupán

jelentette a tanácsnak. Augusztus 12-én a városi küldöttség viszont sikeresen kérte a

térparancsnokot, hogy tiltsa meg a félig érett szőlőskertek dézsmálását.323

Napóleon születésnapjának augusztus 15-i megünneplésére maga az alkirály is

egy nappal korábban érkezett Kismartonba és ez alkalommal a kastélyban, a hercegi

szobákban lakott. A franciák mindent megtettek az ünnepség minél fényesebb

lebonyolításához. Te Deumot celebráltak, dörögtek az ágyúk, a katonaság pedig

díszőrséget állt. Este bált rendeztek, ahova a helyi előkelőségek lányait meghívták,

hogy a francia tisztekkel szórakozhassanak. Másnap Eugène elhagyta a várost,

Sopronba távozott, még egyszer szeptember 3-án tért vissza, de ekkor már

hosszabb időre. A tanács szükségét érezte, hogy ezúttal tiszteletét tegye nála. Az

alkirály nagyon kegyesen fogadta őket és megígérte, hogy a katonaság egy részét a

szomszédos településekre fogják kihelyezni, mivel a város már túlzsúfolt.

Szeptember 19-én vadászatot tartottak, ezen az alkirály olyan elégedett volt, hogy az

erdőmesternek egy dohánydobozt ajándékozott. Emlékül dámszarvasokat és

fácánokat fogatott be és szállíttatott Itáliába.324 A kastélynak és az Esterházy

uradalomnak is alaposan kijutott a megszállás terheiből, mivel a főhadiszállást itt

rendezték be, illetve az istállókban elhelyezett lovak etetése az uradalom feladata

volt. Ráadásul időnként a kismartoni raktárba is szállítaniuk kellett.325 Szeptember

17-én például az 1.000 mérő zabból, csak 563-at küldött az uradalom a kismartoni

magazinba, a hiány pótlása viszont sürgős volt, mert a raktár zabkészletei teljesen

kimerültek.326

322 Ő valószínűleg a korábbi határbiztos Ritter Teofil lehet.
323 Gruszecki 1931. 154. o.; BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 10.
324 Jovanovic 1931. 32–33. o.
325 BL. Militaria (H) 6.d.
326 FEA. BF. DD. Fasc 51. 1809/5024.
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Még augusztus 12-én megtiltotta a város térparancsnoka, Gobrecht őrnagy, hogy

katonák, vagy bármely katonai személyek a szőlőkben, vagy egyéb kertekben,

mezőgazdasági területeken károkat okozzanak. Az őrségnek jogában állt a városba

tartó katonákat átvizsgálni, ha viszont a polgárőrség talált lopott terméket a

katonáknál, akkor az őrizetbe vételhez a reguláris erőknek kellett segítséget nyújtani.

Az ilyen rendelkezések természetesen nem egyedülállóak a megszállás alá került

területeken, hiszen a rend és nyugalom fenntartása mindkét félnek érdeke volt,

azonkívül a rongálások, lopások könnyen a katonák ellátását veszélyeztethették.327 A

rendelet általános jellegét mutatja, hogy a falragaszok, melyek ezeket voltak hívatva

nyilvánosságra hozni, Sopronból érkeztek, ahol hasonlóképpen rendelkezett az

ottani francia térparancsnok.328

Augusztus 28-án megérkezett Kismartonba is a Permanens Deputatio levele,

melyben a vármegye igyekezett július 23-ától kezdődően a francia ruha és

lófelszereléssel kapcsolatos rekvirálásokat felmérni, összesíteni. Jelenteni kellett

milyen ezred, kinek a parancsnoksága alatt állomásozott az adott településen. A

település mennyi ruhát, lófelszerelést, bőrt, szövetet, vasat, sárga- és vörösrezet

csináltatott, vásárolt és fizetett ki. Mindezt alaposan részletezni kellett. Ha az üzletről

számla fennmaradt, akkor ez beküldendő volt a megyére, ha nem, akkor a

feljegyzést, kivonatot kellett elküldeni, ha ez sem volt lehetséges, akkor a kereskedőt

kellett megnevezni. Az összesítések augusztus 30-án délig voltak beküldendők. A

továbbiakban pedig mindenféle ruha és lófelszerelés rekvirálása és ezek javítása

tilos volt, mert a francia tábornok urak így rendelkeztek.329

Riccé tábornok szeptember 18-án Pozsonyból küldött utasításokat Josef Rietl (a

pozsonyi harmincadhivatalnál állt alkalmazásban) megyei biztos számára, aki

feladatul kapta Sopron és Vas megyék, beleértve a szabad királyi városok

„számviteli” vizsgálatát. Ennek során a megszállás pillanatától szeptember 10-én

estével bezárólag minden francia hadsereg számára történt szállítást fel kellett

tüntetni. Honnan származik a termék, megyétől, várostól, egyéb településtől, a

lakosságtól vásárolták vagy „repartálták”. Milyen céllal és ki rekvirált. „Repartálás”

esetén az értéket kellett megbecsülni, vásárlás esetén pedig a pontos összeget

megadni. Ezekre azért volt szükség, hogy Riccé tisztában legyen a pénzbevételekről

327 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 12.
328 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 13.
329 B.L. Archiv der Freistadt Eisenstadt. Akten 1809. 87.d.
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és a hadseregnek történt szállításokról. Megjegyezte, hogy a szabad királyi

városokat külön táblázatban kell feltüntetni. A fennmaradt kimutatás szerint

Kismarton közvetlenül az Itáliai Hadseregnek vagy a megye raktárába (ilyen

Sopronban és Kismartonban volt), vagyis saját rendelkezésre szállított. Így a fenti

időszak alatt a nyugtázott, vagyis elismert szállítások összesen 223.428 Ft-ot tettek

ki.330

Egy ilyen szempontok alapján összeállított táblázat mutatja a megszállás teljes

ideje alatti rekvirálásokat. Ez alapján az Itáliai Hadsereg főparancsnoksága a

csapatok ellátásához követelte a szállításokat, ezeket Kismarton teljesítette.

Feltüntették a szállított „naturáliák” (ez esetben zab és széna) mennyiségét és ezek

pénzbeli értékét. Egy esetben említették három ló átadását a gárdaparancsnokság

részére. Persze kérdéses, hogy az itteni összesen 20 eset teljesnek tekinthető-e,

mindenesetre összértékként 39.091 forintot adtak meg.331

A polgárok igyekeztek különféle módszerrel terményeiket a francia beszállítástól,

rekvirálástól menteni. Ennek lehetett része, hogy néhány kismartoni az éj leple alatt

„csempészte” a városba a frissen aratott zabot, amit másnap katonai végrehajtás

fenyegetése mellett a franciáknak kellett volna átadni, ennek esetleges elmaradása

természetesen riadalmat keltett a városvezetőkben is. A riadalom azonban felesleges

volt, mivel kilátásba helyezték, hogy a polgárok pajtáit átvizsgálják, majd a talált

zabot cséplés után, néhány nap múlva átadják a franciáknak.332

Augusztus 22-én nem érkezett elegendő széna a városi raktárba, a tartalékok

pedig csak 2 napra voltak elegendőek. A városnak azonban szerencséje volt, mert a

kamarás 1.000 porció szénát be tudott szerezni.333 Augusztus 25-én már kiosztásra

készen állt 2.796 porció széna.334 A készletek azonban gyorsan csökkentek, mivel 2

nap múlva már csak 500 porció széna és 200 porció zab állt rendelkezésre, ami

három napra sem tűnt elegendőnek, így csak ebből a készletből volt lehetséges a

következő naptól a gárda tagjait ellátni. Ismét megkezdődött a megfelelő termények

begyűjtése a lakosságtól.335

Kismarton, ha szükség volt rá, a megyeszékhelyen székelő Permanens

Deputatiotól kért információt, ugyanis a helyi parancsnok naponta 22,5 mérő lisztet

330 BL. Militaria (H) 6.d.
331 BL. Militaria (H) 5.d.
332 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 19.
333 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 22.
334 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 25.
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vagy 45 mérő korpát kért. Ez gyanús lehetett a kismartoniaknak, ezért jelentették az

ügyet, majd hamarosan jött is Sopronból a jelentés, amely Violand tábornoktól

származott. Szerinte a városban olyan lovak vannak, amelyeknek korpa jár, ilyenkor

viszont a zab mennyiségét csökkenteni lehet. Mindenesetre ajánlatos volt az ilyen

kényes lovak számát felmérni és ezt jelenteni a Deputationak.336

Jenő itáliai alkirály, Ugolini hadosztályparancsnokon keresztül szeptember

közepén négy ló, két órán belüli kiállítását kérte tisztjei számára a várostól.

Kismarton az állatokat határidőre beszerezte polgáraitól.337 Két nap múlva a

megfelelő átvételi elismervényeket is megkapta a város a franciáktól.338

Hiába közeledett a békekötés ideje, a francia rekvirálások nem csökkentek. A

főszereplő ezúttal Severoli tábornok volt. Ő szeptember 21-én kétnaponta 45 mérő

csépelt zab szállítását követelte a várostól. Kismartonnak ez ismét gondot okozott,

ezért Sopronhoz fordult segítségért, azonban innen sem kaphatott segítséget, mert

25-én még mindig érkeztek a franciák fenyegetőző levelei.339 Két nap múlva 1.500

köteg széna átadását követelte a tábornok. Ennek leszállítása is csak a lehetőségek

felmérése után volt lehetséges. A rekvirálások amúgy is jelentősen megszaporodtak

ebben az időszakban.340 Zanoly hadbiztos utasítására október 7-étől naponta 20

mérő árpalisztet kellett a raktárba, a gárda számára szállítani. A város válasza: amíg

ez lehetséges, addig ennek eleget tesznek.341

Október 1-én délig 1.000 porció árpát vagy szalmát kellett szállítani, az ezzel

kapcsolatos utasítást a városi kamarás megkapta.342 Október 11-én a franciák

szóban követeltek 14-étől napi szállítással 22,5 mérő lisztet és ettől nem voltak

hajlandóak elállni. Kismarton kérte az Állandó Bizottmányt, hogy utasítsa a Wulka

menti molnárokat és a körzet pékjeit a kérés teljesítésére.343 Másnap újabb

követeléssel állt elő Severoli, mégpedig 6.000 porció szalma rekvirálásával. A város

ezt nem tudta teljesíteni, kérte a franciákat forduljanak inkább a hercegi

uradalomhoz. Az ügy még ezen a napon folytatódott, ugyanis Severoli megértette a

város nehéz helyzetét, ezért 2.000 porcióra csökkentette az adagot, ezt viszont 13-

335 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 27.
336 BL. Militaria (H) 6.d.
337 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 16.
338 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 18.
339 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 21., 25.
340 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 23.
341 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 7.
342 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 1.
343 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 11.
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án délig teljesíteni kellett. A városnak azt javasolta, hogy a jövőben tegyenek

előkészületeket az ilyen helyzetek elkerülésére. A kamarás pedig más megoldás

nem lévén, megkezdte a szalma „adrepartálását” a lakosságra.344

IV.6. A kismartoni hadikórház

Kismartonban az Irgalmasoknál felállított és üzemeltetett hadikórház is terhet

jelentett a város számára, mérete miatt azonban a soproni kórházak mellett csak

helyi jelentőségű volt. Emellett létezett a városi kórház is, de ez nem hadikórházként

működött. A személyzet itt is, mint más megszállás alá került városban, helyiekből és

franciákból állt. A kórház nem annyira a sebesültek ápolásából vette ki részét, mint

inkább a helyben megbetegedettek ápolásából, illetve a városi gyógyszertár által a

városkasszához benyújtott számlák bizonyítják, hogy a katonák között

járványszerűen terjedt a tetvesség.345

Fennmaradt a kimutatás az Anna Spätz polgári pékmesternő által július 27 és

szeptember 10-e között a kórháznak szállított kenyérporciók számáról. Ezekből képet

kaphatunk a kórházban ápoltak, sebesültek és betegek számáról. Első ránézésre is

szembetűnik, hogy a megyeszékhelyhez viszonyítva a kismartoni csupán egy

mellékkórház szerepét töltötte be. Az egy napon ápoltak maximuma 24 fő volt, a

minimum pedig 4. A fenti időszak alatt összesen 541 porció kenyeret szállítottak a

többnyire valamilyen betegségben szenvedőknek. A szeptember 11 és október 10-

ike közötti időszakban 397 porció húst szállítottak, vagyis kb. 13 beteget ápoltak

naponta.346

Egy másik forrás szerint a hadikórházban július 24 és október 14 között 1.407

ápolási napot számoltak el, átlagosan 16-17 katonát ápoltak, a maximum 28 főt tett

ki, a minimum egyet, az elvonulás előtti napokban. A napi ellátás 1,30 livre-be került,

ami megfelelt 1,50 forintnak. Az ápolás összköltsége 2.110 Ft és 30 Kr volt, ebből

Kismarton természetben szállított 1.499 Ft 49 Kr értékben, így az Irgalmasoknak még

610 Ft 41 Kr-ral tartozott a város. Az erről 1817-ben kiállított számlát egyébként

hiányosnak találták, és revízióra küldték.347

344 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 12.
345 Gruszecki 1957b. 137.
346 BL. Militaria (H) 7.d.
347 Gruszecki 1957b. 138.
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Június 28-án Sopron kért Kismartontól a városban elhelyezett sebesültek számára

pokrócot, matracot, ingeket. A város ezt úgy tudta teljesíteni, hogy a kérést közhírré

tették és a polgárság saját belátása szerint adakozhatott.348 Szeptember 12-én

felszólították a franciák Kismartont, hogy az Irgalmasoknál berendezett

hadikórházban a betegeknek megfelelő ellátást biztosítsanak. Mivel ezt Kismarton

egyedül nem tudta teljesíteni, ezért az Esterházy uradalomtól kértek segítséget. Az

ápoltak ellátása amúgy is a várost terhelte a megszállás teljes ideje alatt.349

A betegek napi ellátására, mint általában minden hadikórházban 1,30 livre-t

számoltak fel, ezt pedig a megyének kellett fedeznie, viszont Kismartonnak kellett

megelőlegeznie, legalábbis ez állt a térparancsnok Gobrecht őrnagy október 10-i

levelében.350 Segítségkérés kórház ügyben érkezett Sopronból is, mivel itt a franciák

egy nagy hadikórház-hálózatot állítottak fel – ahogyan erről már szó volt. A soproniak

igyekeztek minden szükséges felszereléssel (matracok, pokrócok, ingek stb.) az

ottani kórházat ellátni, de a helyi magisztrátus szerint ezt nem lehetett a

továbbiakban csak az éríntett lakosságtól elvárni. Mint jó szomszédtól kértek

segítséget a soproni polgárok.351

Bár a megszállás alatt itt sem voltak jellemzőek a francia hadsereg visszaélései,

jelenlétűk és a szállítások mégis óriási tehertételt jelentettek a 2.410 fős városnak.

Kismarton gazdasági erejét jól példázza, hogy lakosainak tulajdonában 82 ló, 319

marha volt. Búzából 2.465 mérőt, árpából 932 mérőt arattak le. A város ilyen anyagi

terhek mellett mindig adósa maradt a hadikórháznak. Hiába próbálta a kórház

vezetése a franciákat is bevonni, hogy a városvezetést fizetésre kényszerítsék, ez az

út teljesen járhatatlannak bizonyult. Sőt maga Severoli is panaszkodott a kórházra,

mivel a tűzifa nem érkezett meg, a betegek pedig gyakran nem kaptak levest. Ha a fa

egy órán belül nem érkezne meg a kórházba, akkor a franciák veszik kezükbe az

ügyet, ez pedig inkább kerülendő – szólt a fenyegetés.352

A rend fenntartását nagyban akadályozták a különféle italkimérések, viszont a

kiszabott büntetések némi bevételt hozhattak a kórháznak. Tanácsi rendelet szerint

október 20-tól tilos volt a kereskedőknek este 6 óra után italt és egyéb terméket

348 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. június 28.
349 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 12.
350 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 10.
351 B.L. Archiv der Freistadt Eisenstadt. Akten 1809. 87.d.
352 BL. Militaria (H) 7.d.
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eladniuk. A büntetés 20 Ft-ot tett ki, ennek felét a kórháznak, másik felét pedig a

szegények számára kellet befizetni.353

Már régen elvonultak a franciák, amikor egy névszerinti kimutatás alapján, az

utolsó beteget a 3. ezred egyik közlegényét december 28-án elbocsátották a

kórházból.354

IV.7. Kismarton a megszállás utolsó heteiben

A megszállók és a lakosság közti viszony a megszállás ideje alatt nem mondható

rossznak. Természetesen történtek károkozások, de ezek legfeljebb a terményben

okoztak károkat, csak egy eset maradt fenn, amikor egy helyit inzultáltak.355

Inmocenz Kruppi panaszolta be a hozzá beszállásolt szállításokért felelős francia

tisztet. A francia kardjával Kruppi szolgáját kétszer is megsebesítette, mert ő a

francia lovát éjszakára az utcán kötötte ki. Bár nem derül ki a verés pontos oka,

hiszen a tiszt is ott volt az esetnél, az éjszakai időpont miatt némi alkoholos

befolyásoltság sem zárható ki. Az ügyről értesítették a francia elöljárókat és elégtételt

kértek.356

Október elején Johann Gablenz, polgárőrrel akadtak problémák, mivel

nyughatatlanul viselkedett, zavarta a rendet mind szóban, mind tettben, illetve a

társait egyesével és kollektívan is gyakran szidta. Az utolsó csepp a pohárban előző

napi viselkedése volt. Ezen a napon a polgárőrség néhány tagja, köztük egy tiszt és

altiszt betért egy pohár borra a Turner-féle kimérésbe. Este 8 körül teljesen hívatlanul

megjelent Gablenz is, pedig már négy éve biztos nem járt ebben a borozóban. A

második pohár után elkezdte szidni a tiszteket és a magisztrátust is jogtalansággal

vádolta, mivel testvérét a magisztrátus nem nevezte ki tisztnek. Véleménye szerint a

jelenlegi tisztek nem értenek semmihez. Planckenauer hadnagy ezt megelégelte és

felszólította Gablenzet: „Fogd be a szád és menj haza, mert részeg vagy.” Erre

azonban csak tovább mérgesedett a helyzet, mert Gablenz a hadnagynak ugrott,

megütötte, és fojtogatni kezdte. Eltelt vagy fél óra is mire a kedélyek lecsillapodtak és

Gablenz hazaindult, de előtte még a felesége és három dragonyos karddal

353 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 20.
354 BL. Militaria (H) 7.d.
355 Gruszecki 1931. 153. o.
356 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. október 12.
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bekapcsolódott a verekedésbe, melynek során egy helyi polgár a kezén megsérült. A

tisztikar ezt követően Gablenz lefokozását és elbocsátását követelte a tanácstól,

ellenkező esetben saját lemondásukat helyezték kilátásba.357

Szeptember 27-én csupán egy dragonyos század tartózkodott a városban,

Gobrecht őrnagy utasítása szerint őket a Franziskaner utcában kellett elszállásolni,

de magát a kolostort ez nem érinthette. A lakosság a beszállásolásoktól egyre inkább

kimerült anyagilag. Georg Wahrlingerhez beszállásolt trombitás felesége a család

teljes tűzifa-készletét elhasználta a mosáshoz. A város segítette ki őket. Martin

Heinrichnek két lovaskocsija is elveszett forspontban, amiről a város igazolást állított

ki. A térparancsnok megtiltotta a helyi vendéglősöknek, hogy az altisztek számára 9

óra után alkoholt mérjenek ki. Mivel ez a rendelet az általános nyugalmat és rendet

volt hivatva szolgálni, az ez ellen vétkezők a katonai rendőrség részéről büntetésre is

számíthattak. Akik a rendeletet első alkalommal szegték meg azoknak 25 Ft-ot kellett

a hadikórház betegei számára fizetni, akik másodszor is, azok a 25 Ft-on felül

háromnapi elzárással is számolhattak.358

Az október 15-én aláírt schönbrunni béke hírére (amelynek megkötését maga

Gobrecht térparancsnok adta a magisztrátus tudomására) a szomszédos kishöflányi

Templomdombon megszólaltak az ágyúk.359 Már október 18-án elvonultak a

gárdadragonyosok, akik a magisztrátustól a jó magaviseletükről igazolást

kényszeríttetek ki. 23-án a hadikancellária és a postahivatal is távozott. Ez azonban

még messze nem a jelentette a megszállás végét. Az átvonulások idején lovat és

kocsit kellett készenlétben tartani. Ezekkel szállították a francia hadifelszerelést

Bécsújhelybe, Leobenbe, vagy Grazba. A kocsikat a lakosok csak a legritkább

esetben kapták vissza, ami hatalmas károkat okozott nekik. A franciák elvonulása

után a város formanyomtatványokat bocsátott ki, amire mindenki feljegyezhette az

elszenvedett kárát. Mennyi gabonát, takarmányt szállítottak a franciáknak, mennyi

még le nem kaszált zabot adtak át, mivel gyakran előfordult, hogy a franciák saját

maguknak lekaszálták a földeket, a termést pedig megtartották. Meg kellett adni azt

is, hogy mennyi fuvart teljesítettek a lakosok, ennek során milyen veszteségeket

szenvedtek kocsiban, illetve milyen további károkat okoztak a beszállásolt franciák.

Josef Wunder egy kremsi útra kocsiját két lóval állította ki, amely többet nem került

357 BL. Militaria (H) 6.d.
358 Gruszecki 1957b. 137. o.; BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. augusztus 19.
359 Gruszecki 1957b. 138. o.
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vissza hozzá. Kárát 1.045 Ft-ra becsülte, a tanács azonban csak 800 Ft-ra tartotta,

amit meg is kapott. Károk keletkeztek a szőlőkben is, ahova gyakran jártak ki a

katonák, Wundernak egyedül 70 Ft. Sokaknak, különösen a vendéglőknek, nemcsak

a beszállásolt katonák ellátásáról kellett gondoskodnia, hanem még máshova is

szállítottak ételt-italt, de előfordult olyan is, hogy valakinek csupán egy hadnagyot

kellett ellátni. Az ilyen egyenlőtlenségek miatt a város jegyzőjének sok támadást

kellett a lakosság részéről elviselnie.360

A szállítások, fogatok kiállítása Bren térparancsnok361 utasítására különösen a

megszállás vége felé vált rendszeressé. Ezek során Kismartonból, illetve a térségből

Bécsújhelyen át Leoben felé szállítottak. A fuvarozások nagy terhet jelentettek a

városnak, mert a kocsik a nagy igénybevételtől elhasználódtak, gyakrabban kellett

javítani őket, ezen kívül a fuvarosok szállása, kosztja és egyéb költségei is a város

terhét (1.521 Ft) jelentették. Egy 1811-es összesítés a megszállás alatt a polgárok

által teljesített fuvarokról tartalmaz kimutatást. Összesen 437 esetről tudunk, volt

olyan fuvaros, aki 19-szer, összesen pedig 4.825 Ft értékben szállítottak a

franciáknak.362

Kismarton, mint tranzit hely is szerepelt a franciák szállítási útvonalán.

Feketevárosból november 8-án egy 12 szekérből álló, élelmet és muníciót szállító

karaván haladt át Bécsújhely felé. Mivel a fuvarosok és a lovak már régóta

folyamatosan úton voltak, ezért Dallos György főszolgabíró utasította Kismartont,

hogy váltóállatokat tartsanak készenlétben. Természetesen a lovak cseréje nem

ment teljesen zökkenőmentesen, mivel Kismarton, illetve a kocsisok azonnal

igyekeztek kihúzni magukat és magyarázkodtak, hogy már milyen sok fuvart

teljesítettek ők.363

Severoli tábornok szeptember 12-én tudatta a várossal, hogy négy nagyméretű

kocsinak a szállításokhoz folyamatosan készenlétben kell állnia. Ha a következő nap

újabb széna szállítmány a raktárba nem érkezne, akkor a városnak további 24

szekeret kell rendelkezésre bocsátania és a szomszédos településekről a takarmányt

beszereznie.364

360 Jovanovic 1931. 33. o.
361 Pontos adat híján csak feltételezhetjük, hogy Gobrechtet ő követte a térparancsnoki tisztségben.
362 BL. Militaria (H) 5.d.
363 BL. Militaria (H) 6.d.
364 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. szeptember 12.
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A francia kivonulás során szinte folyamatosan vonultak a szekérkaravánok a

városon át nyugati irányba. November 9-én egy katonai felszerelést szállító 12 kocsis

oszlop haladt át Kismartonon. A Feketeváros felől érkező fertőfehéregyházi (ma

Ausztria, Donnerskirchen) kocsikat le kellett váltani és az újakat Bécsújhelyen át

Leoben felé továbbküldeni. Természetesen a kocsik és lovak kiállítása nehézséget

okozott. Nem jelentett igazi könnyebbséget Kismarton számára az sem, hogy ökröket

is be lehetett fogatolni.365 Persze ellenállni vagy az utasítást megtagadni ezúttal sem

volt érdemes, így néhány nap múlva már arról olvashatunk, hogy a szekerek

teljesítették Leobenbe a küldetést, még ha ehhez egy bécsújhelyi vendéglős

segítségét is igénybe kellett venni, aki a költségeiről a számlát természetesen

benyújtotta.366

Johann Kiszeliny pénzügyi támogatást kért a szekerek immár második nagyobb

kiadással járó karbantartására, amelyek Bécsújhelyen a hosszú és nehéz

igénybevétel miatt károsodtak, ráadásul újabb rakományt kaptak. A város a célra 150

Ft előleget szavazott meg, és egyben személyes beszámolót kért az írnoktól.

Bécsújhelyről visszatérve november 12-én referált is a magisztrátusnak a szállítások

során felmerült problémákról. Előző nap egy kocsimesterrel és egy francia

kapitánnyal vizsgálták meg a túlzottan igénybevett, s emiatt javításra szoruló

szekereket. Próbálták a kismartoniak a francia tiszt sajnálatát felkelteni, hiszen

szerintük a szekér tulajdonosai szegény emberek és a béke beköszöntével amúgy is

mindenki barát lett, az alattvalókkal pedig barátságosan kell bánni. A tiszt erre

gyakorlatilag kinevette őket és a további szállítások fontosságát hangsúlyozta. A

franciával egyetértésben a sérült szekereket javításra, illetve vizsgálatra küldték, a

használhatókkal pedig folytatták a szállításokat.367 Előfordultak kevésbé

lelkiismeretes szállítások is. Ilyenek közé sorolhatjuk azt a szolgát, aki Bécsújhelyen

munkaadója kocsiját és lovát is hátrahagyta. A gond csak az volt, hogy a szekéren

tartózkodott öt francia beteg katona is. Szekér és ló azonban visszajutott a

tulajdonoshoz.368

Ritter biztos jelentése szerint november 19-én, vagyis egy nappal a teljes

kivonulás előtt, a raktár teljesen üres és a szekerek Sopronból is üresen tértek

vissza, semmi remény, hogy valami érkezzen. A megye utasítása szerint minden

365 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. november 9.
366 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. november 15.
367 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. november 11., 12.
368 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. november 14.
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település a saját területén állomásozó katonákat köteles ellátni. Kismartonban is

megkezdték a lakosságtól a széna és árpa beszerzését, végső esetben pedig az

erőszakos rekvirálást is kilátásba helyezték.369

A franciák több városban, településen is visszahagytak általuk fontosnak vélt

felszerelést. Nem történt ez másképp Kismartonban sem, ahol Breu főhadnagynak

december 5-én az elhagyott kétszersült kezdett el hiányozni. A város a tiszt után

Bécsújhelyre küldte a kenyeret.370

A francia katonák szándékos károkozásai, erőszakos rekvirálásai a megszállt

területeken nem voltak jellemzőek, előfordulásukat azonban nem lehetett teljeséggel

kizárni. November 19-én az utolsó átvonulás alkalmával a 6. chasseur ezred katonái

Franz Hubernek, a Sas fogadó tulajdonosának a szénapadlását erőszakkal feltörték

és onnan a teljes készletét elvitték. Mivel már eddig is komoly terheket viselt, kérte a

kára (320 Ft) város általi megfizetését.371

Az immár véglegesen beköszöntött békét november 20-án Te Deummal

ünnepelték a kismartoniak, az utolsó francia egység, egy kicsit megkésve, másnap

vonult át a városon.372 Hamarosan megérkeztek az osztrák egységek, melyek

valamilyen fertőző betegséget is magukkal hoztak.373

IV.8. A megszállás gazdasági következményei

A Sopronban székellő Állandó Bizottmány november végén örömmel állapította

meg, hogy a béke megkötetett és a francia hadak elhagyták a megyét. Hátra volt

azonban még a megszállás költségeinek összesítése. Kismartontól – mint a többi

településtől is – egy összesítést kértek a megszállás minden költségéről, a francia

invázió első napjától az utolsóig. Az első táblázatba azokat az eseményeket kellett

feltüntetni, ahol a franciák számlát adtak és ezek a sorszámuk szerint csatolandók. A

második táblázatba a számlanélküli szállításokat kellett feltüntetni, időrendben. Itt

kellett feltüntetni azokat az eseteket is, melyek során valamelyik településnek

segítségül szállítottak „naturáliákat”. Azokat a szállításokat, melyek a soproni vagy

369 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. november 19.
370 BL. I.1. Ratsprotokoll 1809. december 5.
371 BL. Militaria (H) 5.d.
372 Jovanovic 1931. 33. o.
373 Gruszecki 1957b. 138.
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kismartoni megyei raktárba történtek és a Deputatio számára ismertek voltak, nem

kellett feltüntetni. Üresen kellett hagyni viszont azokat a rubrikákat, ahova a

szállítókon keresztüli beszerzéseket írták volna be, mert ilyenek a szabad királyi

városok esetében nem történtek, ezt csak a megye tölthette ki. Ez az utasítás

november 22-én kelt Sopronban és december 5-ig kellett teljesíteni.374

A megszállás pontos költségeivel Kismartonnak, mint minden városnak csak évek

múltán sikerült tisztában lennie. Egy 1811. február 5-i kimutatás szerint 88.735 Ft-

ba375 került a francia inváziós csapatok kismartoni léte. Különösen nagy tételt

jelentett a katonák élelmezése, a takarmány, az egészségügyi kiadások, a fogadók

számláinak kifizetése („Adler- és Traubenwirth”) és a leobeni szállítások költsége. Ezt

az összeget a város 1811 elején „adrepartálta” a lakosokra, természetesen akinek

esetleg követelése állt fenn, azoktól ezt levonták.376 Magasabb összegek

szerepelnek egy 1813-as összesítésben. A település minden lakosának a kül- és

belvárosban, hozzá kellett járulnia a megszállás költségeihez, rájuk különadót

vetettek ki. Így ők összesen kb. 77.200 Ft-ot fizettek, de a környező települések

kismartoni földeket birtokló tulajdonosai is fizettek több mint 12.200 Ft-ot. A felvett

52.000 Ft kölcsön és egyéb kisebb tételekkel összesen több mint 142.500 Ft

bevétele keletkezett a városnak. A kiadási tételek természetesen lényegesen

hosszabbak voltak. Itt tüntették fel a város által vásárolt szénát, szalmát, a

szállításokat, a fogadókban a franciáknak kiadott kosztot és szállást, kenyeret, bort

és egyéb italokat, a molnárok által megőrölt lisztet, a megyei perceptor kasszába

befizetett hadiadót, a világításhoz használt gyertyát, a rekvirált lovakat, az irgalmas

testvéreknél üzemelő kórházban az ápoltak ellátását, az egyéb kiadásokat,

visszafizetett kölcsönöket. Itt tüntették fel azokat is, akiknek követeléseik voltak a

várossal szemben (széna, szállítások, egyéb „naturáliák”), tőlük levonták a rájuk

„adrepartált” adó összegét és így csak a különbség jelent meg kiadásként. Összesen

135.144,36 Ft-ba került a megszállás a városnak, bevétele a felvett kölcsönökkel

együtt 142.547,23 Ft-ot tett ki, a két oldal közti különbség pedig 7.402,45 Ft volt.377

A megszállás elmúltával is tovább folytak a kölcsönfelvételek. 1810 elején is olyan

kötelezvényeket bocsátott ki a város, amelyekben nemcsak a korban szokásos 6%-

374 B.L. Archiv der Freistadt Eisenstadt. Akten 1809. 87.d.
375 Több összesítés is született a megszállás költségeit illetően, ez az összeg a nagyságrendet jól érzékelteti,
ugyanis néhány ezer forintos eltérés előfordul. 1811 elején a kiadások kb. 50%-át még nem rendezték.
376 BL. Militaria (H) 5.d.
377 BL. Militaria (H) 8.d.
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os kamatlábat vállalták, hanem a tőkét negyedévente fizették vissza. Ha mindezt

mégsem tudták volna teljesíteni, akkor a hitelező a város bármilyen javát pénzzé

tehette.378

A vármegye a francia háború terheit a településekre arányosan osztotta ki.

Kismartonra egy 1810. október 20-i kimutatás szerint először 1.076, majd 34.833 Ft

jutott. Ezt természetesen tovább terhelték a lakosságra, amikor is mindenki

teherbírásának és vagyoni helyzetének megfelelően befizette a ráeső részt.379

Egy 1811-es kimutatás tartalmazza a lakosság hátralékait, a megye és a város

felé, vagyis azokat a rendkívüli adókat, melyeket a megszállás költségeinek

egyensúlyba hozására vetettek ki. A kismartoniak a megyei kasszába 1810

júniusában több mint 468 Ft-ot fizetettek be, a városi pénztárba pedig 1811

májusában 1.055 Ft-ot. Kismarton subsidiuma is több száz forintot tett ki, így

összesen 2.174,57 Ft-ot fizettek ki.380

A megszállás következményei hasonlóan a többi megszállt településhez itt is

elsősorban gazdasági jellegűek voltak. Az 1817-es évben a város még mindig nem

tudta a felvett kölcsönöket visszafizetni, bár a lakosság ekkor már teljesítette a ráeső

hadikiadásokat.381

Kismarton vezetésének kárpótlást kellett fizetnie a lakosságnak, a teljesített árúk

és szolgáltatások után. Pontos kimutatást készítettek a zab, árpa, szalma, széna,

szállítások költségei, várakozási pénz, igavonó állat és egyéb költségek után. A

kifizetett összeg 59.330 Ft-ot tett ki, bár ebből 20.590-et a „Rathaus”, vagyis maga a

város (összesen 176 lakos ilyen irányú igénye szerepel a kimutatásban) tett ki.382 A

korban is magasnak számító infláció a kárpótlások kifizetését jelentősen

megkönnyítette. A megszállást követő évek jó termése is segítette a pénzügyi

helyzet konszolidálódását.

378 BL. Militaria (H) 8.d.
379 BL. Militaria (H) 5.d.
380 BL. Militaria (H) 5.d.
381 BL. Militaria (H) 5.d.
382 BL. Militartia (H). Vergütungsbuch nach der feindlichen Invasion 1809. 9.k.
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V. Kőszeg az 1809-es francia hadjáratban383

V.1. Kőszeg a francia megszállás idején

Kőszeg is azon szabad királyi városok közé tartozik, amely Sopron, Ruszt,

Kismarton, Pozsony és Győr mellett 1809-ben fél éves francia megszállás alá került.

Az 1649-ben szabad királyi városi rangot kapott település Vas megye egyetlen

szabad királyi városa volt, lakosságszáma II. József idején elérte a 3.200 főt. Ezzel

Magyarország 11. legnagyobb városa volt, megelőzve az akkor még alig több mint

2.700 lakosú Pestet.

A város a 18–19. század fordulóján nemzetközi jelentőségű kereskedelmi és

postautak áteresztő állomása volt. A legtöbb jövedelmet a borgazdálkodás hozta.

Külön érdemes kiemelni az 1740 óta vezetett „Szőlő jövésének könyve”-t, amelyben

évente háromszor kerültek bele a kőszegi szőlőtermesztéssel kapcsolatos

bejegyzések. A legtöbb munkaerőt foglalkoztató céheknek többek között a

posztósokat, vargákat, szűrszabókat, szabókat és gombkötőket tekinthetjük.

Ugyanakkor fontos tény a város történetében, hogy a Rákóczi szabadságharcot

követően szűnt meg Kőszeg erődítményváros jellege, megkezdődött a várost

körülölelő árkok betemetése. 1724-ben Kőszegre költözött a 11 dunántúli

vármegyére kiterjedő hatáskörű nemesi táblabíróság. Ezzel megkezdődött az ismert

történelmi nevet hordozó családok letelepedése a városban. Ekkor építettek palotát

Kőszegen a Nickyek, a Sigrayak, Zichyek, a Kelczek, a Chernelek és a

Festetichek.384

V.2. A megszállás kezdete a városban

Az 1809. áprilisában kitört újabb francia-osztrák háború előszeleit a kőszegiek

közvetlenül májusban érezhették, amikor a komáromi erődítési munkálatokhoz –

hasonlóan a többi bemutatott városhoz – kőműves és ács legényeket rendeltek ki.385

383 Kőszeg francia megszállására lásd Krisch 2005a. 74–97. o.
384 Dr. Bariska István – Németh Adél: Kőszeg. Panoráma, Bp., 1984. 33–34. o.
385 Vas Megye Kőszegi Fióklevéltára (KFL.) V.3.a.Kőszeg város tanácsának jegyzőkönyvei, Protocollum
Scriptum (jegyzőkönyv) 1809. május 2.
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A kezdeti osztrák hadi sikereket hamarosan a francia váltotta fel. A franciák 1809.

május 13-án, 1805. után már másodszor foglalták el Bécset. Az osztrák reguláris

katonaság május 9-én távozott Kőszegről.386

Kőszeg város tanácsa Magyarország más városaihoz hasonlóan előkészületeket

tett arra az estre, ha ellenséges csapatok jelennének meg a városban vagy tágabb

környékén. Legfontosabb ilyen esetekben a lakosság nyugalmának biztosítása, a

felesleges erőszakoskodások elkerülése, és a megfelelő információk beszerzése

volt. Kőszeg intézkedet aziránt is, hogy két lovas polgárt (Roscher Györgyöt és

Trattner Jánost) Sopronban, kettőt (Felvi Samut és Kolb Jánost) pedig

Nagybaromban (ma Ausztria, Grosswarasdorf) tarthassanak. Pater Jánost, Rath

Ferencet és Gittich Mátyást pedig Rohoncra (ma Ausztria, Rechnitz), Pinkafőre (ma

Ausztria, Pinkafeld) és Németszentmihályra (ma Ausztria, Grosspetersdorf) küldték

azzal a feladattal, hogy az ellenség esetleges megjelenéséről haladéktalanul

jelentést tegyenek a kőszegi polgári sereg vezetőinek, vagyis a polgárőrségnek.387

Mivel Sopronban is ezekben a napokban szervezték meg a figyelő hálózatot,

megkérték az ottani magisztrátust, hogy tudósításaikat a kirendelt lovasokon

keresztül küldjék meg Kőszegre is. A strázsák költségeit a város fedezte. Egyúttal

elrendelték azt is, hogy 12 forint vagy 12 botütés büntetés terhe mellett, este nyolc

óra után a kocsmákban tilos mindennemű tánc és muzsika.388

A magisztrátusnak május 9-én valószínűleg a helytartótanácsnál kelt levél alapján,

foglalkoznia kellett a császári-királyi szőkevényekkel, akik elfogása után 12 forintot

kaptak. Felhívták a figyelmet a francia szökevényekre, akiknek egy része nem is

szökevény, hanem kém volt. Különösen fontos volt ezeket elfogni, és arról jelentést

tenni. A közutakon elhelyezett irányjelző táblák eltűntetésével igyekeztek a dolgukat

is megnehezíteni. Ugyancsak a helytartótanács május elején kelt levelében felhívta a

figyelmet a külföldre írt levelek tartalmában rejlő veszélyekre, ezért ezek küldését

meg is tiltotta.389

József nádor május 6-án kelt levele május 10-én érkezett meg Vas megyébe.

Ebben azt írja, hogy a franciák immáron Bécset fenyegetik, valószínű, hogy

hamarosan Magyarországot, így Vas megyét is megszállják. Ezért megparancsolta,

386 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. május 9.
387 A polgárőrség felfegyverzése egyébként nem lehetett tökéletes, mert a kőszegiek a nádortól kértek még
májusban, a megszállás előtti napokban fegyvereket. A kérésük elutasításra talált, hiszen sokkal fontosabb volt
és nagyobb gondot jelentett az ország számára a felkelő nemesek elégtelen fegyverzete.
388 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. május 14.
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hogy a bel- és külbátorság fenntartására – hasonlóan más megyeszékhelyhez –

alakítsanak Szombathelyen egy Állandó Bizottságot.390 Ehhez a bizottsághoz futottak

be a különféle információk, többek között Sopronból is, amelyek a francia

csapatmozgásokkal voltak kapcsolatban. A bizottságban Kőszeg is képviseltette

magát, tagnak Strodler Jánost küldték. Folyamatos volt a kapcsolattartás a

szomszédos vármegyékkel. A megye feladatul kapta a bujtogatók, felbujtók

megfigyelését, illetve a francia kiáltványok elkobzását.391

Az első Kőszegre került franciák, a francia hadsereg kötelékében szolgáló

mesterek voltak, akik szökevényként jelentkeztek Fölöstömben (Ausztria,

Fürstenfeld). Őket május 19-én Rozenstingl Pál lékai tiszttartó fogta el. Zarka Mihály

kerületi táblai ülnökhöz írt levelében arról panaszkodott, hogy a két foglyot alig akarta

tőle Kőszeg átvenni.392

Mindezek után már csak idő kérdése volt, hogy a francia Lauriston-hadtestcsoport

május 29-én átlépje a magyar határt. Mivel a támadás irányáról sejteni, illetve a

Sopron megyei strázsák jelentéseiből a kőszegiek tudták is, hogy a támadás észak

felől fogja a várost érínteni, ezért folyamatosan kapcsolatban álltak a Sopronban

székelő Állandó Bizottsággal.393 Kőszegre másnap, május 30-án déli 12-kor kivont

karddal 60 lovas közeledett, majd nem sokkal később 50 gyalogos és 150 lovas.

Mivel az ilyen esetekre a városi tanács nem rendelkezett utasításokkal, (ellentétben

az 1805-ös háború idejével) ezért egy küldöttséget indítottak útnak a soproni út

hídjához a franciák elé. Itt az üdvözlésük után önként felajánlották a csapatok

beszállásolását és az élelmezését. Ezek hatására nem is történt semmilyen zsarolás,

vagy erőszakoskodás. Miután ellátták a csapatokat, estefelé a francia lovas ezredes

a templom és a tanácsháza kapuira ki akarta függeszteni Napóleon kiáltványát. A

városvezetés a nádor utasítására hivatkozva ezt megtagadta, illetve igyekezett

kibúvókat keresni. Erre az ezredes este 11-kor a tanácsházára ment, ahol

389 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 14.
390 Vö. Krisch 2005a. 75. A tanulmány téves megjegyzése, hogy Kőszegen is alakult egy Állandó Bizottság.
Valójában ezek a szervek csak a megyeszékhelyeken alakultak meg a megszállás előtt. Vas és Győr vámegye a
fegyverszüneti egyezmény értelmében a Rába vonaláig került megszállás alá, így a győri bizottmány
Pannonhalmán működött, a vasi pedig a „Rábán alul”. Dominkovits 1999. 190. o.
391 Balogh 1885. (reprint 1997) 54–55. o.
392 Balogh 1885. 76. o.
393 Kőszeg esetén azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a város főjegyzője Reinisch Ignác a francia
megszállás után nem sokkal hat oldalban összefoglalta ennek az időszaknak kőszegi és néhány fontosabb
magyarországi eseményeit. Így rendelkezünk egy kortárs visszaemlékezéseivel, amelyet Chernel Kálmán is
forrásként használt monográfiájában. Reinisch Ignác megszállással kapcsolatos feljegyzéseinek tisztázatát lásd
KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv. 1810. április. 24., a fogalmazványt pedig a KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809 alatt,
1809. december 20-i keltezéssel.
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fenyegetések kíséretében megparancsolta, hogy a kiáltványt másnap reggelig

mindenképen tűzzék ki, ellenkező esetben, a városba érkező tábornok haragját

fogják kivívni. A tanács ezeknek a következményeit nem merte vállalni, ezért éjjel két

órakor a templom és a tanácsháza kapujára kifüggesztették a kiáltványt, amelynek

semmiféle hatása nem volt a lakosságra. Május 31-én egy újabb, nagyobb francia

csapat érkezett Kőszegre, de ők délután már tovább is vonultak Szombathelyre.394

Ez már egy nagyobb, mintegy egy 6-7.000 fős lovas és gyalogos egység volt,

amellyel Gosztonyi János ezredes felderítői is találkoztak.395

Június 4-én Kőszegről lovagolt ki egy 25 fős lovascsapat Rohoncra, ahol a helyi

lakosság szőlőkarókkal felfegyverezve várta őket, de egy bizonyos Schelle nevű

felügyelőnek a község elöljáróival sikerült a felhergelt tömeget lecsitítania. A

felügyelő a francia tisztnek azt mondta, hogy ez egy részeg, szegény emberekből

álló tömeg, akik félnek a beszállásolásoktól. A franciák erre távoztak.396

Az Itáliai Hadsereg június 4-én lépte át a magyar határt, június 7-én érkezett meg

Sopronból Kőszegre az itáliai alkirály, Eugène Beauharnais (vagy ahogy egy helyen

a tanácsi jegyzőkönyvben olvashatjuk „Napoleon Olasz Vice Király”), aki

vezérkarával gróf Festetich Imre házában szállott meg. Ez azt jelentette, hogy ekkor

Kőszegen volt az Itáliai Hadsereg főhadiszállása. A szállásért az alkirály a grófot egy

arany burnótszelencével ajándékozta meg. Beauharnais előtt még aznap egy városi

küldöttség tisztelgett, melynek tagjai Stankovits József városbíró, Fügh János

tanácsos és Reinisch Ignác főjegyző voltak. Az alkirály már másnap elhagyta a

várost és Szombathelyre távozott.397 A tanács ezen a napon báró Ignatz von Lang

segítségével informálódni kívánt az alkirály holléte felől, de csak annyit sikerült

megtudni, hogy Beauharnais vezérkarával Szombathelyre távozott és még nem

ismert hol fogja főhadiszállását felütni.398

Az alkirály seregével egyébként Szombathelyről Sárvár felé vonult el, hogy elvágja

az Észak-Itáliából visszavonuló osztrák IX. hadtest előtt az utat Győr felé, ahol már

gyülekeztek a nemesi felkelők. A hadtestnek sikerült ugyan Győr térségét elérnie,

mindez azonban nem változtatott azon a tényen, hogy a június 14-én lezajlott csata

francia sikerrel végződött. A kőszegi megszálló erők nagyságáról a győri csatáig

394 Chernel Kálmán: Kőszeg sz. kir. város múltja és jelene. Kőszeg, 1877–78. 249–250. o.
395 Horváth Ferenc közli: Hadijelentések 1809-ből. In: Vasi Szemle 1987/2 sz. 252. o.
396 Balogh 1885. 81. o.
397 Chernel 1877-78. 250. Balogh tévesen 1-ét adja meg az alkirály érkezésének dátumaként. 78. o.
398 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
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terjedő időszakban nincsenek pontos adataink. Maga Reinisch sem szentel túl sok

figyelmet az időszak kőszegi eseményeinek, hiszen a Győr körzetében zajló

fejlemények számára fontosabbak voltak. Mindez nem jelenti azt, hogy a francia

egységek teljesen figyelmen kívül hagyták a várost, de valószínűleg csak utánpótlási

bázisként jöhetett számításba. Ezt a feltételezést az ezen időszakban végbement

rekvirálások is megerősítik.

A csata után a részben szétszéledt nemesi felkelők összegyűjtése is munkát adott

a megyének, akiket esetleges hazatértük után azonnal vissza kellett irányítani a

hadsereghez. A hadsereg vezetése a Hídvég-Vasvár-Egerszeg-Keszthely, vagy a

Körmend-Keszthely útvonalat ajánlotta, mivel ekkor ezen a vidéken összpontosult az

osztrák VIII. Chasteller hadtest.399

V.3. Hadiesemények a wagrami csata idején Kőszeg térségében

Június utolsó napjaiban, a térségben megélénkültek a csapatmozgások. Napóleon

június 26-án kelt parancsa értelmében a francia hadsereg megkezdte csapatai nagy

részének visszavonását Bécs körzetébe, mivel az osztrák-magyar fősereg a Dunától

északra, a franciák hátában, – ahogyan szó volt róla – a Morvamezőn összpontosult.

A visszavonulók nyomában a VIII. hadtest, Chasteller altábornagy parancsnoksága

alatt, Veszprém megye felől június 28-ra Vasvár felé nyomult előre és itt verte fel

szállását. A rekvirálásokat tekintve az osztrák hadtest sem Veszprémben, sem

Vasban nem viselkedett különbül, mint az ellenség.400 A Mária Terézia és Lipót

renddel is kitüntetett Chasteller altábornagy még útközben 27-én, szentgróti

főhadiszállásáról nyílt parancsot adott ki, amely szerint Garnika ezredes a

parancsnoksága alatt megszervezett csapatokkal, 600 felkelő nemessel, Laczkowsky

őrnagy parancsnoksága alatt álló 300 fő Hohenzollern chevauxlegers-szel és Veigl

őrnagy vezetése alatt álló 300 fő Hohenlohe dragonyossal Vas és Sopron megyékbe

kellett betörniük és azt megszállniuk. Az altábornagy parancsa szerint minden az

ellenség által rekvirált élelmiszert le kellett foglalniuk. A hadtest részére naponta

18.000 porció kenyeret, 3.420 porció zabot és szénát kellett adni, a legénységnek

399 KFL. V.3.b. Kőszeg város tanácsának iratai. Protocollum adnexorum Anni 1809. 1.kötet: A pagina 1 usque
1045. 1026. irat. (A 2.kötet A pagina 1046 usque 2003 közötti iratokat tartalmazza, a továbbiakban csak az irat
számát adom meg.)
400 Veress 1987. 202. o.
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pedig 1 font húst és 1 icce bort.401 Bár a parancs erre nem tér ki pontosan,

valószínűleg a két megyének kellett a hatalmas porciókat előteremtenie, a fejadagok

pedig, az adott településen megjelenő katonák ellátását jelentette.

Június 29-én déli 11 óra körül Garnika obester (ezredes) vezetésével 600 nemesi

felkelő érkezett Kőszegre. Az ezredes, Chasteller altábornagy fenti parancsát

felmutatva, délben a tanácsházán személyesen is megjelent, és a parancs

teljesítését kívánta. Garnika, az altábornagyi parancs bemutatásakor a tanácsházán

maga elé idézte Paur Sándor helyi kalmárt és azzal vádolta meg, hogy a franciáknak

puskaport adott el. A további vizsgálatokat Zarka Mihály táblabíróra bízták.402 Az

ezredes parancsba adta a városnak, hogy mindenféle gabonát, illetve a helyi zsidók

által spekuláció céljából birtokolt gabonát, egy tanácsos kíséretében délután fél ötig a

táborukba szállítsák.403 A szállítmány összeállításra és leszállításra került.404 Az

inszurgensek még éjszaka távoztak.405

Paur Sándor ügyében még ezen a napon megindult a vizsgálat, bár a végleges

jelentés a megyei főbíró aláírásával, csak 1810. február 20-án, Szombathelyen

készült el. A késedelmes jelentés oka, hogy a főbíró megyei utasításra csak 1810.

február 15-én kezdte el Kőszegen az ügyet kivizsgálni. Paurt azzal gyanúsították,

hogy a franciáknak több hordó puskaport adott el, és gabonát vitetett Sopronba az

ellenségnek. Zarka táblabíró Paurt még 1809. június 29-én lecsukatta, boltját pedig

bezáratta. Még aznap híre ment, hogy nagyszámú francia katonaság érkezett

Sopronba, és hamarosan Kőszegen is meg fog jelenni az ellenség. Ráadásul a hírre

Garnika is kivonult egységével a városból. A gyanúsított, így ismét szabad lábra

került és boltját is kinyithatta, nehogy a franciák bevonulásakor náluk panaszt tegyen.

A főbíró által az események után több mint fél évvel lefolytatott vizsgálat szerint Paurt

olyan embernek ismerték, aki jobban húz az ellenséghez, mint a saját uralkodójához.

Kiderítette azt is, hogy akkoriban sokan beszéltek a puskapor eladásról, sőt egyesek

tudni vélték, hogy a franciák ebből a szigeti posztosoknál patronokat készítettek.

Hegedüs kalmár a szóbeszédet Zeke Miklóstól hallotta, de nem nagyon hit neki,

mivel Paur soha nem tartott boltjában nagyobb mennyiséget, bár francia hűségét ő is

megerősítette. Frech József akkori strázsamester is a kihallgatottak közé került. A

401 KFL. V.3.b. 1032. irat; 1 kőszegi icce = 1 liter.
402 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv. 1809. június 29.
403 KFL. V.3.b. 1040. irat.
404 KFL. V.3.b. 1042. irat.
405 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24.



118

puskapor eladását ő is csak hírből ismerte, de a gabona kivitelével kapcsolatban

újdonságokat is elmondott. Úgy tudta, hogy Spiczer zsidó a tilalom és a császári

seregek és inszurgensek város környéki tartozkódása ellenére, egyik éjszaka

fuvarosokat is fogadott fel. A három név szerint megnevezett fuvaros húsz köböl

gabonát vitt Sopronba. A három fuvarosból az első tagadta a vádat, ő csak Spiczer

megbízásából Kőszegre hozott gabonát, és a város ezt le is foglalta. Ezenkívül volt

egy másik gabonaszállítási esete is, de akkor a franciák még nem voltak

Magyarországon. A másik fuvaros szintén tagadott, mivel elmondása szerint lovait a

gazdaságban szokta használni és ritkán vállalt fuvart. Cselédjei kissé eltérően

emlékeztek az eseményekre. Elmondásuk szerint igenis volt fuvar, csak nem

Spiczer, hanem Schey zsidó számára és ekkor Sopronba vittek gabonát. A megyei

főbíró ezzel a vizsgálatot befejezte, jelentését megtette. Paurra aligha tudtak ezek

alapján bármit is rábizonyítani.406

Másnap, – június 30-án – a déli órákban Borostyánkő felől 18 fős Hohenlohe

ezredbeli lovas érkezett a városba. A lovasok a belső városrész felső kapujánál

hirtelen francia járőrrel találkoztak, de mire egymásra tüzeltek volna, híre ment, hogy

500 francia lovas közeleg, ezért a Hohenlohe lovasok visszavonultak.407 Másnap

reggel 20 francia érkezett Kőszegre, akik a reggeli elköltése után távoztak is.408

A franciák június utolsó napjaiban erőik nagy részét Wagram térségébe vonták

vissza. A július 5-6-i csatában a franciák súlyos veszteségek árán győztek. Ezekben

a napokban a Chasteller hadtest továbbra is a Kőszeg, Sárvár, Celldömölk,

Somlóvásárhely vonalon állt. A csata után az osztrák sereg óvatosan folytatta

előrenyomulását. Július 8-án a VIII. hadtest főerői Pápára vonultak be. Károly

főherceg főparancsnok, a vesztes csata után a Thaya folyó mögé vonult vissza. Itt

bejelentette - anélkül, hogy I. Ferencet erről értesítette volna – hadseregének

kapitulálását. A fegyverszünetet július 12-én Znaimban írták alá. Miközben a

Chasteller hadtest július 9. és 13-a között a megszállt Győr körülzárására kapott

parancsot, július 11-én megkezdték a franciák visszatérésüket Magyarországra. Az

osztrák-magyar seregek július 16-án a császár parancsára megindították

támadásukat. Estére a haditanácson sikerült a királyt meggyőzni arról, hogy fogadja

406 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1810.
407 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24. Vö Chernel 250. o. Chernel, aki forrásul szintén Reinischt
használta a szöveget úgy értelmezte, hogy a francia járőr a túlerő elől elmenekült, majd az 500 francia
közeledtének hírére távoztak a Hohenlohe lovasok is. Az eredeti szövegből az én olvasatom sem zárható ki.
408 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24.
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el a fegyverszünetet. A támadást leállították, megkezdődött a visszavonulás. A

fegyverszünet július 19-én került I. Ferenc által szentesítésre. Ennek értelmében egy

demarkációs vonalat húztak, amely szerint Vas megye Rábától nyugatra fekvő része

francia, túloldali része magyar kézen maradt. Mindez azt jelentette, hogy Győr

megyéhez hasonlóan Vas megye is, ha csak néhány hónapra is, de kettészakadt.409

Július 11-én Veigl őrnagy Hohenlohe lovasokból álló kommandója ismertette

Chasteller újabb parancsát, amely szerint büntetés terhe mellett, tilos a búza és

egyéb élelmiszerek Sopron felé való kihordása. Akit rajta kapnak, attól az árút

elkobozzák, és árulónak tekintik.410 Másnap az őrnagy egy hasonló tartalmú (saját

aláírásával ellátott) proklamációval fordult a Permanens Deputatiohoz, amely erről

értesítette Kőszeget. E szerint Chasteller parancsára semmiféle élelmiszert és

lótakarmányt az ellenség vonalain átszállítani nem volt szabad. Konkrétan

meghatározták azt a vonalat (Németszentmihály, Kőszeg, Kál a sárvári úton), amin

túl minden megrakott szekeret a francia hadsereg tulajdonának tekintenek, azt

elkobozzák, a szállítót pedig hazaárulás vádjával a legközelebbi főhadiszállásra

szállítják.411

Július 14-én délelőtt 11 óra tájban egy több mint 31 fős francia felderítő csapat

közeledett Sopron felől, velük egyidőben pedig ismét a Hohenlohe ezredből 29-en.

Az összeütközésre a soproni úton került sor és francia győzelemmel végződött. A

Hohenlohe ezred elvonult, a franciák pedig még egy foglyot is ejtettek közülük, majd

bevonultak a városba és rekvizíciókat írtak ki, ételben, italban és lótakarmányban.412

Mivel ezekben a napokban a viszonyok elég zavarosak voltak (a franciáknál már

gyakorlatilag életbe lépett a fegyverszünet, az osztrák seregben még nem), a

franciák miután tájékozódtak tovább is álltak. Kivonulásuk alkalmával ez a csapat,

erőszakkal rekvirált, aminek a városi pince, a városi major és a város által

magánszemélyektől későbbi kifizetésre átvett javak (pl. kocsik, hordó, bor) látták

kárát.413

Erről a zavaros és nem tisztázott helyzetről kért jelentést Vas megye. Chasteller

július 21-én (tehát már a fegyverszünet szentesítése után) reggel fél ötkor jelentette

szentgróti főhadiszállásáról, hogy értesülései szerint, melyek János főhercegen

409 Veress 1987. 224–225. o.
410 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
411 KFL. V.3.b. 1189. irat.
412 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. június 29.; 1810. április 24.
413 KFL. V.3.b. 1287. irat.
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keresztül Komáromból, a királytól származnak, július 13-án (!) a fegyverszünetet

megkötötték, a Rábától nyugatra járőröző csapatoknak a francia egységek

megjelenése előtt át kell lépniük a folyót. Ebben az esetben Veigl őrnagynak

Szentgotthárdra kell vonulnia.414

Július 16-án kelt „Narbon Lajos Franczia Osztályos Generalis Győrnek és a

Franczia Katonaság által áll foglalt Magyar Ország részének Kormányzója” levele,

amelyben értesítette a megszállt területek, így Kőszeg lakóit is, hogy a fegyverszünet

megkötetett, mindenki térjen vissza otthonába és folytassa foglalkozását. Ha a

háború ismét kitörne, arról a kormányzó mindenkit értesíteni fog.415

V.4. A franciák visszatérése Kőszeg térségébe a fegyverszünet megkötése
után

A végleges fegyverszünet aláírása után a franciák július végén kezdték meg

tömeges visszatérésüket Magyarország megszállásra kijelölt területére. A soproni

Permanens Deputatio már július 23-án Kőszeg tudomására hozta, hogy három lovas

ezred fog az elkövetkezendőkben Vas megyébe érkezni, az itáliai alkirály pedig vagy

Sopronban vagy Kismartonban veri fel főhadiszállását.416 Mindenestre ekkor még

nem tartózkodtak franciák Kőszegen, mivel a tanács július 25-én a városban hagyott

négy szarvasmarhát elárverezte,417 július 28-án pedig egy a franciák által

hátrahagyott szekeret találtak.418

Augusztus 1-jén értesítette De Pully hadosztályparancsnok és Roberre, a

hadosztály hadfelügyelője, Szombathelyt, hogy a De Pully dragonyos hadosztály,

amely három ezredből áll, Vas vármegyében kerül elszállásolásra. A 23. ezred

Körmenden, a 28. pedig Szombathelyen. Ez a két egység már a következő napon,

vagyis 2-án megérkezik állomáshelyére. A megközelítőleg 550 lovasból álló 29.

ezred, egy wettendorfi éjszakázás után augusztus 3-án érkezik meg Kőszegre. A

településeknek fel kellett készülniük a csapatok fogadására és a megérkezés

pillanatától zökkenőmentes ellátásukra. A tábornok semmiféle késlekedést nem tűrt

414 KFL. V.3.b. 1253. irat.
415 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
416 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 23.
417 KFL. V.3.b. 1271. irat.
418 KFL. V.3.b. 1280. irat.
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el. Mivel ismert volt az ezredek létszáma, ezért elvárta a porciók pontos szállítását.

Meghatározták a napi fejadagokat: kenyér 1,5 font, hús 1 font, bor vagy sör fél

pint419, köret, a lovak számára széna, szalma, zab. A lótakarmánnyal kapcsolatban a

francia tábornok mindenre gondolt. Elsősorban zabot kellet a lovak számára raktáron

tartani, ha nem állna elegendő rendelkezésre, akkor ezt búzával vagy árpával is

pótolni lehetett. Ha ezekből is kevés lenne, ami a tábornok véleménye szerint

elképzelhetetlen, akkor a széna is megfelel a lovaknak. De Pully tisztában volt azzal,

hogy másnap már Körmenden és Szombathelyen lesznek a csapatok, tehát sok idő

nincs a felkészülésre, ezért javasolta a helyi illetékeseknek, hogy a szükséges

utasításokat már este tegyék meg. Azt ígérte, ha minden rendben és fennakadások

nélkül lezajlik, akkor a tábornok jóindulatára lehet számítani. Bármiféle fennakadás

és visszaélés elkerülésére, mindhárom településre francia hivatalnokokat nevezett ki,

akik az ellátást felügyelték. Kőszegen ezt a tisztséget Delorme felügyelő töltötte be,

aki utasítást kapott a polgármesternél való bemutatkozásra. Záró soraiban a

tábornok és Roberre még a fenti fejadagokon kívül 140-150 porció élelmet kért

mindhárom településtől a hadosztály egészségügyi törzsének és hivatalnokainak.420

Arról nem szólnak a források, hogy Delorme valóban tiszteletét tette volna a

polgármesternél, de az biztos, hogy másnap Roberre hadfelügyelő levélben hozta a

polgármester tudomására a teendőket. Roberre bizalmatlan ember lehetett, mivel

mint írja, a szombathelyi vármegyei urak, ahová Kőszeg is tartozik, biztosították őt a

hadsereg által kívánt „naturáliák” zökkenőmentes biztosításáról, de mivel nem bízhat

meg teljesen bennük, ezért a kőszegiek által tett intézkedésekről személyesen óhajt

meggyőződni. Levele további részében kísértetiesen hasonló dolgokat követelt és

ígért, mint az előző napon, Szombathelyen kelt De Pullyval közösen írt levelében:

megismételte a fejadag szabályozást, az elvárt előkészületeket. Leírta: amennyiben

az ellátás megfelelő lesz és senki nem panaszkodik, akkor Kőszeg az ő segítségére

is számíthat. Értesítést kért a raktárakban található készletekről. Az ezred

ellátásának felügyelete a továbbiakban Delorme feladata lett. 421 Csak  az

ezredparancsnok ellátása napi 50 forintjába került a városnak.422

A megjelent francia csapat súlyos terhet jelentett a városnak, mert azonnal

megindultak az újabb kölcsönök felvételei. A franciák, mint majdnem minden

419 1 kőszegi pint = 1,67 liter.
420 KFL. V.3.b. 1313. irat.
421 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 4.; KFL. V.3.b. 1307. irat.
422 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24.
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megszállt városban, igyekeztek a visszaélések elkerülése érdekében a beszállásolt

katonák fejadagjait szabályozni. A Kőszegen állomásozó katonaság létszámára

következtethetünk abból, hogy a helyi pékek augusztus 4. és 10. között 4.712 porció

kenyeret szállítottak a franciáknak, ez azt jelenti, hogy hét nap alatt átlagosan 673

katona tartózkodott, vagy fordult meg a településen.423 Augusztus 3-án, a bevonulás

napján, a forrás szerint a francia komisszár, vagyis minden bizonnyal Delorme, több

mint 8 akó bort rekviráltatott.424

A franciák persze nem csak saját szükségletre rekviráltak, hanem gyakran el is

szállítottak, vagy szállítattak bizonyos termékeket. Delorme felettese parancsa

alapján utasította a várost, hogy a raktáraknak mindenkor elegendő termékkel kell

rendelkezniük. A tanács az ez irányú intézkedéseket meg is tette.425

Augusztus 4-től a megszállt területeken csak Daru intendáns tábornok volt jogosult

rekvirálásokat kiírni, amelyeket minden esetben Riccé tábornokon keresztül ismertett.

Kivételt képeztek a tüzérségnél, a műszaki alakulatoknál, a kórházaknál fellépett

esetek, illetve a különösen sürgős helyzetek. A törvényhatóságoknak

nyolcnaponként jelenteniük kellett az ilyen kivételes eseteket és azokat a

rekvizíciókat is, amelyeket már teljesítettek.426 Szeptember végén maga Vas megye

kérte – hasonlóan a többi vármegyéhez – be a megszállás kezdetétől egészen

szeptember 10-ig terjedő időszakra vonatkozólag a rekvirálásokkal kapcsolatos

számlákat, hogy ezeket Riccének továbbíthassák.427

Augusztus 17-én kelt levelében Delorme utasította a várost, hogy az intendáns

tábornok a hadosztály felügyelőn keresztül ellenőrizni akarja az augusztus 3 és 18-a

közötti rekvirálásokat takarmány, hús és kenyér részletezéssel. Nagyon fontos volt

az iratokat még aznap elkészíteni, mert a felügyelő személyesen viszi ezeket

magával. Ha már levelet írt, megragadta az alkalmat és a város tudomására hozta a

reggeli fiaskót, amely szerint a reggeli takarmány osztáskor nem jutott táp minden

lónak, amiért ő most még nem fog senkit megbüntetni.428 A fenti utasításnak

megfelelően a két táblázat elkészült. Az első az augusztus 2. és 16-a közötti

rekvirálásokat tartalmazza, feltűntetve a rekviráló francia egységet is, a második

pedig az augusztus 17. és 31-e közöttieket. Az első intervallumban a városban

423 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 14.
424 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
425 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 17.
426 KFL. V.3.b. 1335. irat.
427 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
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állomásozott a 29. dragonyos ezred, de megfordult a városban a 92. gyalogezred

néhány egysége is, illetve a 9. fuvaros szakasz. Ezen táblázatokkal kapcsolatban

szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis a kiosztott kenyér adagok számából

következtethetünk a katonai egységek létszámáról: augusztus 2 és 10 között 3.878

porció kenyér került leszállításra, ez azt jelenti, hogy 9 nap alatt átlagosan 431

katona volt ebből az ezredből Kőszegen. Augusztus 11. és 16 között számuk 550

körül mozgott. Komolyabb egységet jelentett még az 5-ére „bejegyzett” 92.

gyalogezred, amely 126 adag kenyeret vételezett. A fuvarosok létszáma elenyésző

lehetett, ezenkívül még pontosan meg nem adott kisebb egységek is vonultak át a

városon.429 A második táblázat szerint (itt a kenyéradagokat részletesen nem

tüntették fel, csupán a végösszeget, így számításaimat a hús porciók alapján

végeztem el) augusztus 17. és 22. között a 29. ezred átlagos létszáma 507 lovas

volt, ezt követően 31-ig pedig 530. Ebből az időszakból még a Körmenden

állomásozó 23. ezred egy kisebb Kőszegre „látogató” egységét érdemes

megemlíteni.430

V.5. Pénzügyek a megszállás alatt

Az francia megszállás elsősorban nem a háborús pusztítások miatt volt jelentős,

hanem pénzügyileg okozott komoly megterhelést. Nem történt ez másképp

Kőszegen sem. A kasszában már a megszállás előtt, május 19-én is csak 1.216 Ft

volt, ami a későbbiekre sem kecsegetett túl sok jóval. A likviditás fenntartása

érdekében a város kénytelen volt két rohoncitól öt százalékos kamatra, illetve gróf

Festetich Imrétől kamatmentesen hitelt felvenni.431 A későbbiekben (pl. június 22-án)

már a gróf is öt százalékos kamatra adott hitelt, mint azt a jegyzőkönyvben

olvashatjuk „az várossi szükségekk megszerzésére, és a Franciákk tartására”. A

hitelek felvétele a megszállás teljes időszaka alatt más személyektől is folytatódott,

csak június 26-án 15 személytől összesen 8.800 forintot vett fel 5%-os kamatra a

tanács.

428 KFL. V.3.b. 1368. irat.
429 KFL. V.3.b. 1370. irat.
430 KFL. V.3.b. 1415. irat.
431 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. május 19, 23.
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Augusztus közepére bekövetkezett az, amire a nagyarányú felvett kölcsönök miatt

számítani lehetett. A város ismét elérkezett arra a határra, hogy a kölcsönökből már

nem lehetett a franciák ellátását fedezni. A tanács az ülésre a helyi nemességet már

eleve meghívta és azt a megoldást találta ki, hogy minden porta a contributio

kétszeresét fizesse be. A hirtelen növekvő költségek természetesen összefüggésben

voltak azzal, hogy az ezt megelöző napokban vetették ki a megyére a hadiadót. Az

előkészületeket az adó kivetésére minél előbb meg kellett tenni, annak érdekében,

hogy a pénz már a hónap végén befolyhasson.432 Mindez persze nem azt jelentette,

hogy kölcsönöket, ezt követően nem vettek fel, csupán azt ismerték fel, hogy a

kölcsönök maguk már nem elegendőek a pénztár egyensúlyának fenntartásához. A

magisztrátus az előkészületeket tényleg gyorsan végbevihette, mert augusztus 25-én

a mészáros „Compagnia” már kérte, hogy mentesítsék őket a „contributio

duplumnak” a fizetése alól. A kérés természetesen nem kapott helyett. Az adóból

végül 17.148,17 forint folyt be.433 Az adó kivetése mindenképpen nagy terhet jelentett

lakosságnak, amely amúgy is nyögte a megszállás terheit. Azonban még a lakosság

extraadóztatása sem bizonyult elegendőnek. Szeptemberre már ez a befolyt összeg

is kevésnek bizonyult, ezen kívül a raktárak is kiürültek. A város a katonaságot

kenyérrel nem tudta már sokáig ellátni, mivel sem pénz, sem liszt nem állt már

rendelkezésre. Ezért a magisztrátus Stettner Ferenc tanácsost és Reinisch Ignác

főjegyzőt küldte be a megyéhez Szombathelyre, ahol sikerült megállapodniuk abban,

hogy 30 mázsa lisztet kapnak. Amíg ez meg nem érkezik, addig a meglevő

készletből sütnek kenyeret, amely nem tarthat sokáig, hiszen pénz hiányában

vásárolni nem tudnak, további anticipálásra434 pedig már nincs lehetőség.435 A

megyétől a gabona szállítmányok még októberben is érkeztek.

Október közepére ismét kiürült a kassza, de legalábbis ehhez közeli állapotba

került, mert a tanács újabb bevételeken törte a fejét. Az új adó a következőképpen

nézett ki: a szomszédfalubeliek telekbirtokosai436 minden hold szántó után, illetve egy

kaszálónyi résztől 50 forintot voltak kötelesek kölcsön adni, a kőszegfalviak pedig 25

forintot. A kölcsön után semmilyen kamat nem járt. A gyakorlatilag kényszerkölcsönt

432 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 18.
433 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 25.
434 Anticipáció: előlegezés. Ebben az esetben a pékek előlegeznék meg a lisztet, erről a város elismervényt ad és
csak a későbbiekben fizeti ki. Ez a módszer teljesen bevett volt a megszállás alatt levő területeken.
435 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 12.
436 Itt valószínűleg olyan birtokosokról van szó, akik a szomszédos falvakban laktak, de a kőszegi határban
rendelkeztek birtokkal.
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jegyzett feleket október 14-re, 9 órára idézték be, a részletek megbeszélése céljából.

A kőszegfalvi bíró kérte a fent kivetett kölcsönök befizetésének elhalasztását,

legalább 1810. január 1-ig. A magisztrátus a kérésnek változatlan feltételek mellett

helyt adott.437A város pénzügyi gondjai ettől persze még nem oldóttak meg,

valahogyan pénzhez kellett jutni. Ezért a Felső-Erdőben a Karácsony nevű oldalban

kijelölték a vágásra érett, beteg fákat, ezeket kivágták, és licit útján igyekeztek

értékesíteni.438

Augusztus 9-én Kőszeg összesítette a megszállás addigi költségeit. A rekvirálások

és az elszenvedett károk 36.352,50 Ft-ot tettek ki, az ellátás 43.724,27 Ft-ot,

összesen tehát 80.077,17 Ft-ot. Ezek a költségek a lakosságnál, illetve

Kőszegfalvánál jelentkeztek, vagyis ezek szerint nem tartalmazzák a városi

kiadásokat. 439

Érdemes a megszállás hozzávetőleges költségeinek áttekintésekor a kamarai

számadáskönyvek adatait megvizsgálni. Az 1808/09-es gazdasági évben 109.017 Ft

bevétele mellett, 104.172 Ft kiadása volt a városnak, miközben 61.733 Ft kölcsönt

vett fel. Az utóbbi összeg annak tudatában magas, hogy három évvel korábban

csupán 13.500 Ft volt a kölcsön összege. A következő évben, tehát 1809/10-ben,

mind a bevételek, mind a kiadások lényegesen megnőttek: 181.260 Ft, illetve

180.410 Ft, viszont 72.000 Ft kölcsönt kényszerült a tanács felvenni. Az ezt követő

időszakban kezdett a városi kassza egyensúlya helyreállni.440

V.6. A francia hadiadó

Külön problémát jelentett a franciák által kivetett hadiadó megtárgyalása és az

ehhez szükséges pénz és termények beszerzése. Zarka Mihály asszeszor, vagyis

ülnök referált, hogy a győri francia kommendáns küldötteket vár, akikkel közölheti a

francia császár akaratát, vagyis a hadiadó mértékét. A tanács úgy gondolta, hogy

egy főt a város, egyet pedig a vármegye küldjön. A város küldöttje a vármegye

emberével mehetne Győrbe. Amíg azonban nincs újabb konkrét hír, addig várakozik

437 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 27.
438 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 11.
439 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
440 KFL. V.8.b. Kőszeg város házipénztárának iratai, számadáskönyvek. Kammeramtsrechnung 1805/6, 1808/9,
1809/10, 1810/11.
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a város.441 Sokat nem kellett várni, mert már július 23-án eldőlt, hogy a vármegye

Saly Károly, második alispánt küldi, a kőszegi tanácsot pedig Oppenrieder János

városkapitány fogja képviselni, akinek útlevelét még ezen a napon kiállították. A

kapitánynak meghagyták, hogy Győrben tárja a franciák elé Kőszeg város által a

franciák számára viselt terheket. Tegyen említést a sok átvonuló francia katonáról, a

nagyarányú ellátásokról és az itt ápolt beteg és sebesült katonákról. Ezen kívül

semmilyen kérdésben nem dönthetett.442 Oppenrieder jelentését „Narbone Lajos”

kormányzó előtt tett látogatásáról augusztus 4-én tette meg, és egyúttal kérte

költségei megtérítését, ami 43 Ft-ot tett ki.443 természetesen a városkapitány

megjegyzései, ha ugyan elő tudta adni, semmilyen hatással nem voltak a hadisarcra.

A Vas megyére, legalábbis a megszállt részre, kivetett francia hadiadó 1.807.058

frankra rúgott, amelyet részben pénzben, részben „naturáliákban” kellett kifizetni.

Riccé tábornok három napos szombathelyi tartózkodása idején megadta a részletek

fizetési határidejét is. A megye minden nemes és nemtelen lakosának (nemes dupla

subsidium, nemtelen dupla contributio, zsidó háromszoros toleranciaadó) hozzá

kellett járulni a sarchoz.444 Az adó nehézkesen folyt be, ennek túlzott voltát Riccé is

felismerhette, ezért engedélyezte a francia természetbeni rekvirálások beszámítását

szeptember 10-ig bezárólag, a hadiadóba.445

V.7. A francia egészségügyi intézmények Kőszegen

A franciák a megszállt területeken jelentős egészségügyi hálózatot hoztak létre, a

sebesült és beteg katonák ellátására. A francia hadsereg a kor legmodernebb

tömeghadserege volt, modernsége a hadikórházak felállításában is megnyilvánult,

ahol igyekeztek a rászorulóknak a lehető legjobb ellátást biztosítani.

A Jánosháza és Győr környéki ütközetet követően több francia és osztrák-magyar

sebesült került Kőszegre. Június 18-án értesítette Sárvár mezővárosa Kőszeget,

hogy 200 sebesült katona fog érkezni. A városvezetés a szükséges forspont

szekereket beszerezte, továbbá a kérésnek megfelelően a katonák érkezéséről

441 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 22.
442 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 23.; KFL. V.3.b. 1255. irat, 1321. irat.
443 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 4.
444 KFL. V.3.b. 1333., 1444. irat.
445 Balogh 1885. 113.



127

Sopront is értesítette.446 Kőszeg, így a már vázolt sebesült szállítási útvonal része

volt. A végállomás legtöbbször Bécs vagy Bécsújhely volt. A kőszegi ispotály francia

főinspektora Hugounenc volt, aki még a végleges kivonulás előtti hetekben is az

intézmény számára rendeléseket tett.447 A fent bemutatott útvonalat erősíti meg az a

június 19-én kelt levél is, amelyben Pápa, Sárváron keresztül értesítette Kőszeget,

hogy álljanak 200 sebesült francia fogadására készen. Egy-egy városnak nem csak a

sebesültek számára megfelelő hely biztosítása volt elengedhetetlen, hanem feladata

volt a seborvosok készenlétben tartása, gyógyszerek előteremtése, illetve a tovább

szállítás megszervezése Bécs felé, ami szekerek kiállítását és a szomszédos

települések értesítését jelentette, Kőszeg esetében Sopron város tanácsát.448

A megszállás alatt Kőszegen működő hadikórházban a franciák mellett helyiek

Ungleid János és felesége, Haberling Erzsébet, Hartman Antal, Oberer Mária is

segítettek, mint azt az egyik bejegyzésben olvashatjuk pokrócok és szalmazsákok

mosásában.449 Július 1-jén a helyi lakosságból 19-en dolgoztak ápolóként a helyi

kórházban.450 A francia katonaság ápolására felvett személyzet részére 138 napra

fizettek ki bért, napi 45 krajcárt adva.451

1809. október végén már a kivonulás jegyében kapott Kőszeg utasításokat, a

beteg katonákat illetően. Hugounenc főinspektor utasítására a város tulajdonában

levő Quartierhaus (Tábornokház) és a Redoutengebäude (nem zárható ki, hogy az

ún. Öregtoronyról van szó) 100 beteg francia katona fogadására kellett átalakítani. A

betegek a következő napokban érkeznek meg, majd ápolásuk után elszállítják őket.

A 15 fős őrség, egy őrmesterrel és két tizedessel, a rend és fegyelem fenntartását

ügyeli a kórházi- vagy a szomszéd épületekben. Az ő elszállásolásukról szintén a

városnak kell gondoskodni. A kialakítandó kórházi épületeket a 100 ágyon kívül,

ugyanennyi szalmazsákkal, ágyanként két lepedővel és egy takaróval kellett ellátni.

Ha az idő rosszra fordulna, akkor a betegek még egy takarót kapnak. A betegek a

számukra járó szokásos ellátást kapják. Az egyik épületben a lépcső aljával szembe

lévő szobában amilyen gyorsan csak lehet, egy konyhát terveztek berendezni. A

betegek szállítása érdekében naponta húsz szekérnek kell rendelkezésre állnia

ahhoz, hogy szükség esetén a betegeket Szombathelyre tovább szállíthassák. A

446 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. június 19.
447 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 27.
448 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
449 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 1.
450 KFL. V.3.b. 1098. irat.
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szekereken nem csak szalmának kell lennie, hanem ponyvázottnak kell lenniük, hogy

rossz idő esetén a szállított betegeket ez védje.452 Ha nem is a teljes megszállás

alatt, de rövid ideig kórház működött kényszermegoldásként a Festetich-ház udvarán

is.

V.8. Beszállásolások és rekvirálások

Az első franciák érkezésekor a helyi tanácsnak kellett megszervezni

beszállásolásukat és ellátásukat. A lakosság számára ez jelentette a legkomolyabb

terhek egyikét. Oppenrieder János városkapitány volt ezekben a napokban a

beszállásolások felelőse, akit munkájában öt Quartiermeister, azaz beszállásolási-

biztos segítette. Ők munkájuk elismeréseként augusztus 5-én fizetést kaptak.453 A

tanácsosoktól származó instrukció szerint a tiszteket lehetőség szerint a legjobb

fogadókba kellett beszállásolni. Ez gyakorlatilag a francia hadsereg utasítása, amit a

városi tanács hajtott végre. Minden beszállásoláskor törekedtek a háztulajdonosok

közti egyenlő teherviselésre. Mindezek mellett a belső rend, tehát a rendfenntartás

továbbra is Oppenrieder feladatai közé tartozott.

A város kétszer is panaszkodott a francia ezredparancsnoknak, mivel a

bekvártélyozott katonaságnak nem tudták a fejadagokat kiadni, mert az összeállított

beszállásolási jegyzék hibás és pontatlan volt. Ennek oka, hogy a katonaság kedvére

váltogatja szállását. A tanács felhívta a francia ezredes figyelmét, hogy a katonák a

jövőben ne változtassák kényük-kedvük szerint szállásukat, és ekkor lehetőség lesz

egy tiszt jelenlétében egy pontos jegyzéket összeállítani.454 A problémát azonban a

későbbiekben sem tudták orvosolni, a katonák továbbra is önkényesen foglalták el

szállásukat, így jegyzéket összeállítani nehezen lehetett.455

451 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. november 13.
452 KFL. V.3.b. 1607. irat.
453 KFL. V.8.b. Kőszeg város házipénztárának iratai, számadáskönyvek. Rubriquen Buch oder Ober Kamerer
Amts Rechnung der königlichen freystadt Güns pro Anno militari 1808/9 das ist: vom ersten November 1808.
bis letzten October 1809. Pag. 130.
454 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 14. A szomszédos Sopronban a francia hatóságok a városi
magisztrátussal együttműködve beszállásolási jegyeket adtak ki, amely tartalmazta a katona vagy katonai
személy nevét, a szállás címét és az ellátást. A rend fenntartása a békésebb időszakokban is mindkét hatóságnak
érdeke volt. Bár Kőszegen is léteztek úgynevezett „Einquartierungs-Billets” ezeket úgy tűnik a „kőszegi
franciák” nem vették komolyan.
455 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 2.
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A lótakarmánnyal kapcsolatos feladatokat Király és Freiller biztosok látták el.

Ügyelniük kellett arra, hogy mindig elegendő mennyiség és minőség álljon

rendelkezésre. Hasonló feladatokat látott el „kenyérbiztosként” Michael Frühwirth,

„húsbiztosként” Johann Trattner és társa. A „borbiztos” Johann Pernhoffer városi

kamarás, feladata volt 30 akó bor összevásárlása, ennek a városi pincében való

tárolása. A városkapitány embereivel kapta feladatul ennek a bornak a beszállásolt

franciák számára való kiosztását, mégpedig fejenként egy pintet. Az ételekkel

kapcsolatos teendőket is három biztos látta el: Berghofer, Frech és Pfeiffer. A várost

három részre osztották fel. Ügyelniük kellett arra, hogy a szegényebb rétegek kisebb

terheket legyenek kénytelenek elviselni.456

A rekvirálások Kőszeg esetén is hatalmas méreteket öltöttek, melyek közül, itt

csupán néhány esetet szeretnék kiemelni és részletesebben ismertetni. A be-és

átvonuló csapatok részére a megszállás első napjától június 10-ig már több mint

28.000 porció zabot, szénát és szalmát kellett a városnak átadnia. A katonaság

részére a franciák által követelt kenyér, hús és bor is több tízezer porciót tett ki. A

források megjegyzik, hogy míg a húst és a bort Kőszeg egyedül állta, addig a kenyér

zökkenőmentes előteremtésében a környező falvak is segítettek.457

Egész pontos kimutatásokkal rendelkezünk egyes időszakokban a rekvirált

borokkal kapcsolatban. Június 8. és július 16-a között 11.853 porció bor került

átadásra, egy porció másfél iccét tett ki, összesen pedig 148,9 akót. Ezek az adatok

csak a porciókban kiadott bormennyiségre vonatkoznak, hiszen ugyanerre az

időszakra értendően, külön vannak feltüntetve az egyéb rekvirálások, például a

kórháznak, hadifoglyoknak vagy az elszállított borok.458

Még az alkirály itt tartózkodása idején, június 7-én a főhadiszállásról utasították a

magisztrátust az Itáliai Hadsereg részére szállítandó élelmiszerekről. E szerint

naponta 12.050 porció kenyeret kellett készenlétben tartani, továbbá 40 ökröt és 150

zsák zabot. Borból naponta tízezer pintet kellett tartani, és ha már a szeszes italoknál

tartunk, 1.500 pint borpárlatnak is rendelkezésre kellett állnia. Amennyiben mindez

nem így történne, akkor a franciák feljogosítva érezték magukat arra, hogy a

lakosságtól saját maguk szerezzék be a kívánt élelmet. A készenlétben tartás azt

jelentette, hogy szükség esetén a városba érkező csapatokat azonnal minden

456 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
457 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
458 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
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fennakadás nélkül el lehessen látni. A hadjárat ezen időszakában a francia Itáliai

Hadsereg Győr felé való felvonulása folyt, vagyis a gyors csapatmozgásokhoz

elengedhetetlen volt a csapatok gyors ellátása. Mindez a gyakorlatban azonban nem

volt ilyen egyszerű. A magisztrátus már június 8-án olyan információt kapott, hogy

ezek a nagyarányú szállítások három, maximum négy napig tarthatnak. Kőszeg,

saját erőből a fenti mennyiségeket nem tudta állni, ezért a „naturáliák” egy részét

falvakra kellett kiosztani, bár a magisztrátus előtt a falvakban található élelem

mennyisége nem volt ismert. Mindenestre ez a forrás is azt erősíti meg, hogy Kőszeg

már az első napokban a környező falvak segítségével tudta csak a katonaság

élelmezését megoldani. A környékről azonban nehezen jöhetett be az ellátmány,

mivel a magisztrátus még ezen a napon, Baraquey tábornoktól katonai segítséget,

négy dragonyost kért a rekvirálások gyorsabb végrehajtásához.459

Június 21-én Schildhauer János tanácsbéli tag a franciák által rekvirált

„naturáliákat” a „Haupt-Quártélyra” leszállította, ezért költségeit a kassza kifizette.

Ugyanezen a napon Gaszner Antal 300 akó vidéki bort hozott be a városba, nem

kizárható, hogy a franciák szükségleteire. Ugyancsak ezen a napon értesítette

Charpenties francia tiszt a várost, hogy a forspontra elvitt lovak egyelőre nem

kerülnek vissza.460

A június 23-án megtartott tanácsűlésen több, a franciák számára beszerzett

termékről is tárgyaltak. A perceptor a katonai raktár számára szerzett zabot és

szénát. Felvi Sámuel és Salamon József 29 ökröt vásárolt, aminek az árát, 4.343

forintot a kamarás kifizetett. Az állatokból hatot adtak át néhány nap múlva a

franciáknak, a maradékot pedig, a helyi henteseknek adták el, hogy az ellenértéke a

kamarai kasszába befolyjon. Groszinger Józsefet a város kiküldte a franciák által

rekvirált „naturáliák” beszerzése céljából néhány meg nem nevezett helységbe. Egy

francia furír (élelmezési altiszt) 46 kenyeret rekvirált, összesen 4,36 forint értékben.

Feigl Sámuel városi szükségletre szalmát vásárolt. Feigl János tanácsbéli tagot azzal

bízták meg, hogy egyeztesse a pékekkel és hentesekkel a franciák számára

szállítandó kenyeret és húst. Kényszerintézkedésekre is sor került, mely szerint

Schey Mózes, helyi zsidó Rohoncról 30 mérő461 lisztet hozott Kőszegre, hogy azt

Bécsbe tovább vigye és eladja. Az áruhiány miatt azonban a lisztet lefoglalták.462

459 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
460 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. június 21.
461 Amennyiben pozsonyi mérőt használtak, akkor ez kb. 1.200 kg-ot tett ki.
462 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. június 23.; június 27.
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Június 26-án a vármegyei Deputatio értesítette a megye járásbíróit és Kőszeget a

súlyos baromfi és tojás hiányról, amelynek oka a megyében állomásozó császári-

királyi és francia katonaság megnövekedett igénye volt. Ezzel a hiánnyal nagy fokú

áremelkedés is járt, ezért a továbbiakban súlyos büntetés terhe mellett ezen

termékeket tilos volt a megyéből kivinni. Mindezt a lakosságnak tudomására kellett

hozni.463

Július elejére Kőszegen is ellátási problémák léptek fel. Ennek közvetlen kiváltó

oka elsősorban a francia hadsereg rekvirálásai, ugyanakkor meg kell említeni, hogy

még mielőtt Magyarország hadszíntérré vált volna, az osztrák hadsereg, illetve a

nemesi felkelők is sok élelmet igényeltek. Az ellátási nehézségekre a mészáros

mesterek beadványa a bizonyíték, melyben a hús árának emelését kérték, ellenkező

esetben több állatot nem vághatnak le. A magisztrátus a kérést a leghatározottabban

elutasította, sőt büntetést helyezett kilátásba, ha a mészárosok nem tartanak jobb

minőségű húst, illetve ha a belsőségeket a húshoz merik keverni, és húsáron eladják.

A hús hiány elkerülése érdekében a mészárosoknak mindent meg kellett tenniük. A

csont hiány elkerülésére a legényeknek kellett ügyelni, ellenkező esetben testi

fenyítésre is számítaniuk kellett.464

Szerencsétlennek tekinthető Tang István július végi esete, aki lovát kölcsönadta

Grim Henriknek, tőle viszont a franciák elvették. Most kéri, hogy Grimet

kényszerítsék a kára megtérítésére. A városi tanács helyt adott a kérésnek és

felszólította őt a kár három napon belül való megtérítésére.465

A franciák szeptember 1-én reggel 10 lovat rekviráltak, azokat öt tulajdonosuktól

forspontban elhajtották azzal, hogy a lovakkal Sopronba mennek, az Itáliai Hadsereg

tábornokához, „Boinod Cheff Ordonateurhoz”, majd ígéretük szerint innen

visszaküldik az állatokat. Mivel ez nem történt meg a panaszosok a tanácshoz

fordultak segítségért. Bár egyikük idő közben visszakapta lovait, a tanács pont ennek

az esetnek megismétlődésében reménykedve kérte a tábornokot a többi ló

visszajutatására.466

Szeptember 16-án érkezett meg Vignolle tábornok, hadosztályparancsnok levele

Kismartonból. Miután franciáról németre fordították kiderült, hogy az Itáliai alkirály

parancsára a levél kézhez vételétől számított három órán belül, hat paripát és hat

463 KFL. V.3.b. 1026. irat.
464 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 7.
465 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 25.
466 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 1.
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szekeres lovat kell Kőszegnek sürgősen Kismartonba küldenie. A megyei Permanens

Deputatiot és a helyi ezredes, térparancsnokot azonnal tudósították. Ajánlott volt az

ezredes szerint is a lovakat minden késedelem nélkül kiállítani. Egy bizottságot

hoztak létre, egy francia tiszttel (valószínűleg ő kézbesítette a levelet), aki feladatául

kapta a piacra behozott lovak közül a megfelelőek kiválasztását. A lovak ára a

hadiadóba be fog számítani, elküldésük azonban a sok teendő miatt csak este 7

órakor volt lehetséges.467 Az állatok ára összesen 8.400 forintot tett ki, amit a

kamarás kifizetett, kivéve a gróf Festetich Imre által biztosított két ló árát, mivel a gróf

az ellenérték kifizetésére haladékot adott.468

Nem sokáig volt nyugtuk a tanácsos uraknak, mert szeptember 18-án Vignolle

generális, hadosztályparancsnok, a kismartoni főhadiszállásról három napon belüli

szállítással már különféle színű (fehér, szürke, kék, barna) posztókat követelt.469

Ugyancsak Vignolle tábornok utasítására egy Spitz nevű a 62. ezredben szolgáló

francia kapitány érkezett Sopronból Kőszegre, aki szintén posztó rekvirálás ügyében

járt el. A kőszegiek az anyag beszerzésére egy bizottságot állítottak össze, amit

végülis Lékán tudtak beszerezni. A kapitány szeptember 29-én a rekvirált termékeket

átvette, és Sopronba szállította.470 Az ügy ezzel nem ért végett, mert október 4-én

Spitz ismét megjelent Kőszegen, mivel a posztó nem volt megfelelő, illetve nem

francia, hanem bécsi rőfben471 szállították, így hiány mutatkozott.472 A hiány

pótlásáról a magisztrátus a következőképpen gondoskodott: a megkötött szerződés

alapján Moyses Schey helyi zsidó kereskedő vállalta, hogy a megfelelő minőségben

és mennyiségben legkésőbb október 6-áig leszállítja a posztót. A Kőszeg és Sopron

közötti fuvar költségét a város állta.473 Mindazonáltal Grenier tábornok felhívta a

kőszegiek figyelmét, hogy a mennyiségeket mindig francia rőfben kell érteni.474

Október 9-én szintén posztót rekvirált a Sopronban állomásozó Durutte

hadosztály. A különböző színű szöveteket, összesen 1.600 rőf, az erre a feladatra

kinevezett Josef Frank százados vette át és szállítatta Sopronba. Mint azt a

467 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 16.; KFL. V.3.b. 1468. irat.
468 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 22.
469 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 18.; KFL. V.3.b. 1478. irat.
470 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 22.; KFL. V.3.b. 1524. irat.
471 1 francia rőf = 1,2 m, míg a bécsi rőf = 0,777 m.
472 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 4.
473 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
474 KFL. V.3.b. 1533. irat.
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százados megjegyezte, a posztó minősége közönséges, tehát megfelelő katona

köpenyt, kabátot és pantallót lehet készíteni belőle.475

Ekker Mátyás, Vernitz József és Frühwirth Mihály biztosokként, az ellenség

bejövetele óta gondoskodtak a katonák számára a kenyér kiosztásáról, amiért

jutalmat kaptak.476 A városi kamara költségén beszerzett gabonát ők szállították a

pékeknek, akik 16 krajcáros áron sütöttek belőle egy porció kenyeret, ami aztán a

francia megszállókhoz került. Az átadott gabona mennyiségéről és az ebből sütött

kenyerekről pontos kimutatásokat vezettek. Megadták a mérő búza árát is, e szerint

18 forint 37 krajcár volt, a rozs ára pedig 11,9 forint volt. A források tanúsága szerint

előfordult olyan eset is, amikor a pékeknek az elszámolás szerint pénzt kellett a

kamarai pénztár felé visszafizetni.477

V.9. A kőszegi bor szerepe a megszállás során

A város gazdasági életében különösen fontos szerepet játszott a bor. A francia

katonák nagy előszeretettel itták a Buschenschankokban (házi borkimérések), illetve

rekvirálták az adott településtől. Kőszeg polgárainak jelentős részét a bortermelők

(Hauerek) tették ki. A bornak köszönhette Kőszeg a szabad királyi városi rangját is,

hiszen 1648-ban 25.000 rajnai aranyforinton, mai mértékegységre átszámítva 132

hektoliter boron vásárolták meg a privilégiumot. A 18. század közepén már több mint

372 hektáron folyt szőlőgazdálkodás, amely nem csak a városban, hanem a

környező falvakban is jelentős volt. Még a megszállás előtti évből maradt ránk Karl

Schubert kőszegi rajztanár városmetszete, amely szintén azt bizonyítja, hogy

Kőszegen szinte mindenütt szőlő volt. A fajtákról annyit biztosan állíthatunk, hogy

elsősorban fehérborok jellemezték a kőszegi borvidéket a megszállás idején.478 A

borokat aztán nagyon szívesen fogyasztották helyben, illetve szállították el a

városból az amúgy is bor szeretettükről híres franciák.

Az első összesítés szerint a franciák részére május 30-a és június 23-a között a

tanács, különböző felektől (különösen sokat vettek Samuel Gerhausertől) összesen

475 KFL. V.3.b. 1558, 1910. irat.
476 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 6.
477 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
478 Bariska István – Bechtold István: A kőszegi bor. Escort 96 Bt., 2001. 5–12. o.
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915 akó479 bort vásárolt, 13.953,15 Ft értékben. A bor akójának ára minőségtől

függően 13 és 20 forint között mozgott. A város egy francia felügyelőtől is beszerzett

4 akó bort, 3 forintos egységáron.480

A franciák nagy mennyiségben rekviráltak bort, ezért egyre gyakrabban került

idegen, vagyis nem kőszegi bor, a falakon belülre. A már említett Gerhauser 16

akónyi idegen bort adott el bejelentés nélkül, ami tilos volt. Mivel azonban a bort a

franciák tartására fordította, az eljárást megszűntették ellene.481 Voltak viszont

olyanok is, akik a „játékos kertekben” hordó számra borokat tartottak és ezt titokban

kimérték. Mindez természetesen tilos volt, ami ellen a tanács is igyekezett fellépni.482

Előfordult a borral kapcsolatban olyan eset is, hogy a város által vásárolt bor

ellenértékét az eladó nem kérte, helyette azt a városnál hagyta 5%-os kölcsönre.

A már említett bor fejadagok fenntartása érdekében a város a megye

településeitől és uradalmaitól kapott „segélyt”. A fennmaradt jegyzék szerint

szeptember 22. és október 15. között több mint 162 akónyi bor került Kőszegre.

Ezzel a listával szembe állíthatjuk a szeptember 25. és október 13-a között kiadott

bormennyiséget, amely meghaladta a 166 akót.483 Június 8-án 75 akó bor került

Kőszegről Szombathelyre. Ismerjük az augusztus 3. és 31. közötti francia

borrekvirálásokat is, amelyek összesen több mint 253 akót tettek ki. Napi bontásban

a kiadott mennyiség 7 és 10 akó körül mozgott. Szeptemberben ez már lecsökkent

havi szinten 207 akóra, októberben pedig 36-ra.484

Július 18-án a kimutatások szerint 55 akó bor felesleggel rendelkezett a város,

vagyis ennyi volt készleten, aminek egyik oka a túlvásárlás volt, a másik pedig az

volt, hogy a bort a „General Intendant” parancsára, a rend és nyugalom fenntartása

érdekében vizezték. Miért kellett a bort vizezni? Mert a kőszegi bor túl erős volt, és a

katonák könnyen dühbe gurultak, felbőszültek tőle („damit er die Franzosen nicht zu

sehr in Harnisch bringen möchte”) Lehetséges, hogy erre ürügyet az a június 7-i esett

adott, amely során a franciák kifosztották a városi pincét, és 26 akó bort vittek

magukkal.485

479 Egy pozsonyi akó = 53, 72 liter.
480 KFL. V.3.b. 1126. irat.
481 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. július 17.
482 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. augusztus 25.
483 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
484 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
485 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
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Bár teljes összesítéssel nem rendelkezünk, különösen kevés az adat június-július

hónapokban,486 a fennmaradt források alapján mindenképpen megállapíthatjuk, hogy

a kőszegi és környéki borkészletek komoly érdeklődésre számítottak a franciák

körében.

V.10. Különleges események a megszállás idejéből

A megszállás időszakából fennmaradt történetek színesítik ezen időszak amúgy

sem unalmas történéseit, ugyanakkor betekintést nyerhetünk segítségükkel a

kőszegi emberek és a város mindennapos gondjaiba.

Október 27-én egy olyan esemény történt Kőszeg határában, ami ritkaság számba

ment Magyarország megszállt területein. Ezen a napon ugyanis a Kéthelyi-dombon

az Itáliai Hadsereg kötelékébe tartozó Fugie élelmezési biztos („Directeuer der

Lebensmittel”) és Blansche felügyelő, délután 4 és 5 óra között a Sopronból

Kőszegre vezető útjukon, 12 felfegyverezett rabló megállította és kifosztotta. A két

francia elmondása szerint mindegyik rablónál egy-egy vadászflinta és két-két pisztoly

volt. Fehér kabátot hordtak, kerek kalapot, kettő közülük nagyon rosszul olaszul

beszélt, a többi németül. A rablás abból állt, hogy a franciáktól két szekerüket

elrabolták. Az egyiket Johann Hegly, Blansche szolgája vezette, a másikat, amely

Fugie poggyászát szállította, egy név szerint nem ismert paraszt. A zsákmány

aranyból, ezüstből és bankócédulákból állt, de ezenkívűl szinte mindent magukkal

vittek, sőt még az áldozatok zsebeit is kiforgatták. Blansche szerint kára 2.253 Ft,

míg Fugie 720 Ft-ot adott meg.487 Sajnos a történet következményeit nem ismerjük,

pedig könnyen el lehet képzelni, hogy a magisztrátusnak nagyon kellemetlen volt ez

a helyzet, hiszen akár a franciák retorziójára is számítani lehetett.

A következő történetben egy egészen különös esetet is megismerhetünk a

megszállás idejéből. E szerint Mayer József vörösréz műves és Heller András

harangöntő az úgynevezett „kongó” pénzt, vagyis a rézpénzt munkájuk során

felhasználták, vagyis megolvasztották. A magisztrátus halálbüntetés terhe mellett

tiltotta el őket ettől a tevékenységtől. A városban amúgy is nagy hiány volt

486 A legátfogóbb forrás szerint május 30 és augusztus 3-a között a város 54562 porció bort adott ki. KFL. V.3.c.
Acta Miscellanea 1809.
487 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 29.; KFL. V.3.b. 1618. irat.
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fémpénzben, ezért azt találták ki, hogy a vidéki emberektől, akik a városba

gyümölcsöt és más terméket árulni jönnek, a „kongó” pénzt vegyék el, és helyette

bankócédulákat, vagyis a kevésbé értékes papírpénzt adjanak. Az eset

következményeit nem ismerjük, de könnyen el lehet képzelni annak káros hatását,

nem csak a vidéki árusokra nézve, hanem magukra a Kőszegiekre is, ha az árusok

elmaradása miatt nehezebben, és ezáltal még drágábban tudtak csak

élelmiszerekhez jutni.488

Ugyancsak a megszállás időszakának hétköznapjaiba tekinthetünk be a következő

történettel is. A fennmaradt jegyzőkönyv szerint Maria Schwarz, özvegyasszony,

werisdorfi (ma Szlovákia, Dubova, Dombó) lakos, aki életkorát nem tudta megadni,

azzal a gyanúval tartóztatták le, hogy egy Ignatz Tamasihoz beszállásolt francia

katonától három forintot lopott el. Schwarz tagadta a vádat és a következő történetet

adta elő. Néhány héttel korábban Gottlieb Schöpf szőlőjébe járt napszámba. A hölgy

a tulajdonossal este vacsorázni indult, és a téren egy francia katonával találkoztak,

aki őt a kvártélyába vitte, ennek pontos helyét nem tudta megnevezni. A lakásból a

katona Maria Schwarzot nem engedte el, az egész éjszakát egy ágyban töltötték,

miközben meg is erőszakolta őt. Kora reggel a munkába indulás előtt talált egy

ezüstórát és két gyűrűt, amiket fizetségképpen magával vitt. Az egyik gyűrűt a mellei

közé rejtette, ez később el is veszett. A nő nem túl komoly ellenállása gyanút

kelthetett a vizsgálatot lefolytatokban, ezért kérdésükre még elmondta, hogy mással

nem volt szexuális kapcsolata és eddig egyszer volt börtönben, de akkor nem lopás

miatt. Az ügyet azzal zárták le, hogy a háztulajdonosa, akinek tulajdonában az

ellopott értéktárgyak voltak, a még meglévőket visszakapta.489

A következő eset október 9-én történt, ekkor ugyanis Elisabeth Günter, azzal a

kéréssel fordult a tanácshoz, hogy Johann Fiedler nevű rokona (kőszegi

szabómester) után megmaradt örökséget megkaphassa, hiszen az elhunytat még

életében koszttal, kvártéllyal, pénzzel és minden egyébbel támogatta. A történet

különlegességét Fiedler halálának körülményei adják: őt Joseph Zimmer sörözőjében

a franciák elfogták, és mint kémet agyonlőtték.490

488 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. szeptember 1.
489 KFL. V.3.b. 1456. irat.
490 KFL.V.3.c. Acta Miscellanea 1809. Vas megyében már július 2-án is fogtak el kémet. Ekkor Weinhofer
Károly pinkafői tiszttartó egy gyanús embert kísértetett Szombathelyre kémkedés gyanújával. Az őrizetbe vett
Károly és János főhercegek megbízottjának adta ki magát, de a körülmények inkább a kém mivoltát
valószínűsítették. Balogh 1885. 92. o.
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A lakosság elkeseredett hangulatát szemlélteti, Michael Leinbather Vormund

(szószóló, a külső tanács irányítója) július elején a magisztrátusnak megírt jelentése.

Az történt, hogy egy Pintér nevű kőszegi július 1-én a házában kereste fel a

Vormundot, mert már három napja elvitték a franciák a lovait és most követelte ezek

visszaszerzését. Ellenkező esetben azzal fenyegetőzött, hogy Leinbather utcán levő

lovait kifogja, és azokat viszi el. A Vormund válaszában elmondta, hogy semmi köze

a lovak elviteléhez és különben is forduljon a városbíróhoz. Erre Pintér közölte, hogy

egy Vormundnak az ilyen esetek megtörténését egyáltalán nem szabadna engednie.

A lovakat egyébként a francia ezredes parancsára, a magisztrátus és a bíró

utasítására vitték el, ellenállás esetén pedig akár zsarolásra is számítani lehetett

volna. A lovak tulajdonosának ez a válasz sem tetszett és komoly sértéseket vágott a

Vormund fejéhez. Leinbather látva a meddő vitát kinyitotta az ajtót és kérte vendége

távozását. Mivel ez nem történt meg, egész egyszerűen kidobta a kéretlen vendéget.

Véleménye szerint Pintér nem tanácsért jött hozzá, hanem az eltűnt lovakat kérte

rajta számon, mégpedig ittas állapotban. Mindezt ráadásul olyankor történt, mikor

Leinbather nem sokkal korábban vesztette el feleségét. Záró soraiban elégtételt és

az ehhez hasonló esetek elkerülésének biztosítását kérte a magisztrátustól.491

V.11. A franciák elvonulása

A 29. dragonyos ezred, mely augusztus 3-a óta Kőszegre volt bekvártélyozva

október 22-én bejelentette, hogy mihelyst parancsot kapnak rá, a városból távozni

fognak.492 Mire azonban ez a bejegyzés a jegyzőkönyvbe került addigra ez a francia

ezred már elhagyta Kőszeget, tehát még október 22-én. Nem sokáig örülhettek

azonban a helyiek, mert október 31-én és az azt követő három napon újabb csapatok

vonultak Kőszegre. Bizonyos időszakokban számuk meghaladta a 3.000-et is. A

tanácsháza biztonsága érdekében a franciák őrt állítattak a kapuhoz, amely a

biztonságot volt hívatva szolgálni, de akár katonai demonstrációként is felfoghatjuk.

Az utolsó katona a schönbrunni békeszerződés értelmében november 20-ig volt

köteles elhagyni Kőszeget és Magyarországot. A megszállás alatt 2.000 sebesült és

beteg fordult meg a kórházban, a város 61.492 forint kölcsönt vett fel, élelmet csak a

491 KFL. V.3.c. Acta Miscellanea 1809.
492 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. október 23.
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város 81.009,19 Ft értékben szállított, a lovaknak 7.859 porció takarmányt adott át. A

lakosság költségei és veszteségei szintén meghaladhatták a 81.000 Ft-ot és ehhez

jönnek még azok a károk, amelyeket a franciák nem szánt-szándékkal okoztak, mert

a posztót és lovat majdnem 28.700 Ft értékben rekviráltak.493

A franciák elvonulása után, hamarosan bevonult a városba az osztrák hadsereg.

Decemberben már a 16. Lusignan gyalogezred állomásozott Kőszegen, amelynek

tisztjei jelenlétében december 10-én Te Deumot celebráltak. 494 A katonai egység

ezredese Ertl, még ekkor is talált a francia 29. dragonyos ezred által itt hagyott

fegyvereket és egyenruhákat.495 Ennek az ezrednek Defrance nevű hadnagya

december 8-án, Fürstenfelden kelt levelében kérte a Quartierhausban maradt négy

láda visszajutatását, a Fürstenfeld környékén állomásozó előőrsökhöz.496

Kőszeg szabad királyi város 1809-ben a Nyugat-magyarországi térséghez

hasonlóan francia megszállás alá került. Bár a lakosság egy elenyésző száma

biztosan várta a franciákat, nem mondható el mindez a többségről. Számukra, -

legyenek ők evangélikusok vagy katolikusok, németek vagy magyarok- a megszállás

komolyabb atrocitások nélkül zajlott le, de mindenképpen komoly anyagi terhet

jelentett. Az ellenség kivonulásával a falak mögött ismét saját katonaság

állomásozott. A béke beköszöntött.

493 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24.
494 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1810. április 24.
495 KFL. V.3.a. Jegyzőkönyv 1809. december 28.
496 KFL. V.3.b. 1891. irat.
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VI. Egy kisváros a háborúban, az 1809-es francia megszállás Ruszton497

A történelmi Sopron vármegye harmadik szabad királyi városa, Ruszt is francia

megszállás alá került 1809-ben. A megszállás az említett városokat különösen

súlyosan érintette, hiszen méretük, gazdasági erejük miatt sokkal nagyobb terhek

viselésére kötelezhették őket, mint a kisebb lakosság számú településeket. Ez akkor is

igaz, ha figyelembe vesszük, hogy Ruszt, lakosság számát tekintve, a történelmi

Magyarország egyik legkisebb szabad királyi városa volt.498 Lakossága elsősorban

szőlőműveléssel és borkereskedelemmel foglalkozott, és nem játszott fontos szerepet

az ország politikai életében. Ruszt az 1681. évi soproni országgyűlésen kapott szabad

királyi városi rangot az ország és az uralkodó szolgálatáért. A többségében

evangélikusokból álló tanács 60.000 Ft-ért és 500 akó borért vásárolta meg a

privilégiumot. A város ügyeit a bíró, a nyolcfős belső tanács és a szintén nyolcfős külső

tanács intézte.499

A vágyott rang elnyerése utáni években Rusztnak több háborút is el kellett

szenvednie: 1683-ban a Bécset ostromló törökök kerültek a kapukon belülre, ami nem

járt különösebb pusztítással, talán csak az árak lettek a szokottnál magasabbak. Ezt

követően 1703-ban Rákóczi hadai foglalták el a várost, 1704-ben pedig gróf Károlyi

Sándor a főhadiszállását is itt ütötte fel. Négy évvel később már a császáriak

állomásoztak Ruszton. Az ezt követő száz év a béke jegyében telt el.500 Egészséges

klímája miatt az 1713-as pestisjárvány idején sok soproni kereste fel a várost, hogy

magát és életét mentse. A 18. század folyamán kiteljesedtek a privilégiumok, és terjedt

a ruszti bor híre.501 A városban egyértelműen a bor biztosította a megélhetést, ezért

még a 17. században sem folytattak szántógazdálkodást, és nem tartottak állatokat

sem.502 Az itt termelt bort tartották, a sopronival együtt, a tokaji és a ménesi után a

legnemesebbnek. Az uralkodó szőlőfaj, akárcsak az akkori Sopronban, a fagyos, más

néven Furmint, németül Zapfner volt, amelyet általában későn szüreteltek.503

497 Ruszt francia megszállásra lásd: Krisch András: Adalékok a franciák magyarországi jelenlétéhez. A francia
megszállás Ruszton 1809-ben. In: Levéltári Közlemények 67. (2005) 13–23. o.
498 Lakosainak száma az 1784–87. évi népszámlálás alapján 1055 fő volt. Danyi Dezső-Dávid Zoltán szerk.: Az

első magyarországi népszámlálás (1784–1787). Bp., 1960. 368. o.
499 Aull, Otto: Die Freistadt Rust am Neusiedler See. Eisenstadt, 1933, Burgenländisches Landesmuseum.
500 Aull 1933. 16–17. o.
501 Tomek 1902. 99. o.
502 Landestopographie 1963. 497. o.
503 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 2.kötet. Pest, 1851. 306. o.
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Az 1809 tavaszán kitört osztrák−francia háború hadi eseményei kezdetben Ruszttól

távoli színtereken zajlottak. A győzelmek után Napóleon csapatai 1809. május 13-án

már Bécsben voltak, majd ezt követően megkezdték a felvonulásukat a magyar

határon. Mindezt az osztrák győzelemmel végződő asperni csata sem tudta

megakadályozni. A francia csapatok közeledésének hírére a soproniakkal kísértetiesen

hasonló események zajlottak le. A május 24-én ülésező városi tanács − ahogy az

ország többi városában − a nádor utasítására itt is megtiltotta, hogy a lakosság

megismerje Napóleonnak a magyar nemzethez intézett proklamációját. Mint

birodalomszerte, Ruszton is megkezdődött a polgárőrség szervezése, amit egyébként

a május 16-i királyi leirat is megparancsolt.504 Eszerint sorozni kellett a polgárságból,

és meg kellett választani a tiszteket is. Mindez gyorsan lezajlott, mivel a soproni

polgárőrség fő szervezője, Karl von Hillinger nyugalmazott vezérőrnagy már május 24-

én megtartotta a sorozást, május 29-én pedig a városháza előtti téren a szemlét. A

polgárőrség feladata itt is elsősorban a belső rend fenntartása volt, bár erről konkrét

adattal nem rendelkezünk. Feltételezhető az is, hogy tagjai Sopronhoz hasonlóan itt is

együttműködtek a későbbiekben a megszállókkal, közösen járőröztek, illetve adtak

őrséget. Az első francia katonák – ahogyan szó volt róla – május 29-én érték el a

megyeszékhelyet, sőt, az előőrsök már a Sopront Pozsonnyal összekötő úton voltak,

vagyis csak idő kérdése volt, hogy Ruszt megszállás alá kerüljön. Fontos volt a

lakosság nyugalmának biztosítása. Mivel nem lehetett tudni, hogy miként viselkedik

majd az ellenség, házról házra járt az utasítás, amely minden polgárnak és lakosnak

megtiltotta a csoportosulást, amivel zavarhatnák a belső biztonságot és nyugalmat. A

lakosság vagyonát sem volt szabad felesleges pusztításnak kitenni, ezért az ellenség

megjelenése esetén mindenki köteles volt otthonában maradni. Sokakat, köztük a

városi tanácstagokat is aggodalommal töltötte el, hogy éjszakánként a fiatalemberek

az utcán lármáztak. Annak, aki ez ellen a „nyugalom-rendelet” ellen vétett,

letartóztatásra kellett számítania.505

A soproni bevonulás utáni második napon, május 31-én jelentek meg az első francia

katonai alakulatok Ruszton, de ekkor még nem tartós megszállóként. Ezen a napon

egy hadnagy jelent meg ötvenfős, francia vértesekből, illetve bajor és badeni

dragonyosokból álló lovascsapata élén. Ötven zsák zabot követeltek, illetve ételt és

italt maguknak. A városbíró ekkor hússal, tojással, salátával, kenyérrel és

504 AFR. (E) Protocoll der königlichen freistadt Rust für das Jahr 1809. május 24. (Protocoll).
505 AFR. (E) Protocoll 1809. május 30.
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természetesen borral „vendégelte” meg őket. A zabbal kapcsolatban viszont − elnézést

kérve − közölte a tiszttel, hogy azt csakis írásos utasítás ellenében adhat. A hadnagy

nem lepődhetett meg nagyon, mert azonnal közölte, hogy ebben az esetben kénytelen

lesz erőszakkal rekvirálni. Az ijedt bíró ekkor kényszerből tizennyolc zsák zabot adott

át elismervény ellenében. A franciák a két kocsira rakott negyvenmérős zsákokkal

Sásony és Seibersdorf felé távoztak.506

Míg Rusztot az első napokban megkímélték a megszállás viszontagságai, a

megyeszékhely, Sopron már ekkor jelentős átvonulások színterévé vált. A Sopronban

tartózkodó katonaság arra késztette a megyét, hogy a településektől szükség szerint

különféle élelmiszereket kérjen. Már június 7-én megérkezett Rusztba Eötvös Ferenc

alispán utasítása, amelyben azt kérte, hogy a Sopronon nagy létszámban átmasírozó

Itáliai Hadsereg katonáinak szállítsanak 2.400 porció kenyeret, illetve a lovaknak 12

mérő zabot. A pékek számára gondot jelentett a liszt előteremtése, ezért azt kérték a

ruszti városvezetéstől, hogy a polgárságtól vásároljon össze annyit, amennyi csak

lehetséges. Az egyik helyi pékmester néhány nap múlva 500 Ft-ot kapott a szükséges

gabona beszerzésére. A vásárlást nemcsak az áruhiány, hanem az árak emelkedése

is nehezítette. Ugyanezen a napon érkezett utasítás a Sopronban székelő Állandó

Bizottságtól, konkrétan Simon László megyei jegyzőtől, a többi mellett két ökör

szállítására is. Ezeket a város Anton Marton és Andreas Franz közvetítésével

vásárolta meg, akik az állatokat Oszlopon (ma Ausztria, Oslip), 270 Ft-ért tudták

megvenni.507 Ennek az ügynek a folytatásaként az alkamarás június 12-én jelentette

az igényelt állatok leszállítását és azt, hogy azokért cserébe a Deputátiotól Quittungot,

vagyis átvételi elismervényt kapott.508 A későbbiekben is jellemző volt, hogy a háborús

viszonyok között a rusztiak sokszor csak a környéket beutazva tudtak valamilyen

élelmiszert vagy takarmányt beszerezni, mivel a város bort termelt.

Ezzel kapcsolatban fontos szólni a város és a megye kapcsolatáról a megszállás

alatt. A franciák nemcsak az egyes településektől rekviráltak, hanem – mint már

említettem – legtöbbször a megyétől, mint közigazgatási egységtől is. A megye

sokszor a településekhez, uradalmakhoz fordult segítségért, vagyis arányosan

kiosztotta a terheket, és kötelezte őket az adott „naturáliák” beszállítására.

506 AFR. (E) Protocoll 1809. június 7.
507 AFR. (E) Protocoll 1809. június 7.; AFR. I 88 Fasc. 295.
508 AFR. (E) Protocoll 1809. június 12.
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Ellenszegülés esetén a franciák gyakran retorziót („militaris executio”) helyeztek

kilátásba.

A francia megszállás elsősorban nem a hadi eseményekkel kapcsolatos pusztítások

miatt volt jelentős, hanem azért, mert gazdaságilag tette tönkre a megszállt területet. A

francia hadigépezet, a kor legmodernebb tömeghadserege teljesen pontosan és

mondhatni kíméletlenül élt fel egy-egy adott területet. Ennek következményei közé

tartozott, hogy Ruszton már június 7-én kiürült mind a perceptori, mind a kamarai

kassza.509 A további kiadásokat úgy tudták fedezni, hogy három lakos 5%-os kamatra

kölcsönt adott a magisztrátusnak. Ezek az ügyletek a későbbiekben sem számítottak

kivételesnek, a városvezetés ugyanis csak kölcsönök felvételével tudta biztosítani a

pénztár likviditását. Ruszton az evangélikus és katolikus egyház lett a két legnagyobb

hitelező, bár a kölcsönadók között több magánszemélyt is említhetünk: pl. Rosina

Kärnert, Johann Balát vagy Katharina Wappot. Ők tanácsülési jegyzőkönyv tanúsága

szerint szintén több ezer forintos nagyságrendű kölcsönöket nyújtottak.

A helyi viszonyokra jellemző, hogy a tanács csak június 19-én tárgyalta meg a

magyar főparancsnokság − esetleg csak akkor érkezett − május 23-i keltezésű levelét,

amelyben az arra hívta fel a figyelmet, hogy a dezertőröket a legközelebbi katonai

hatósághoz kell küldeni. Sajnos, mint azt a tanácsülési jegyzőkönyv megjegyzi, az

ellenség jelenléte miatt mindezt lehetetlen volt teljesíteni.510

A június 21-i tanácsülésen a tanácsosok éppen az áremelkedések miatt

szükségesnek vélt árlimitációval511 voltak elfoglalva, amikor egy őrségben álló tizedes

(valószínűleg a polgárőrség tagja) jelentette, hogy egy francia csapat tart a város felé.

A magisztrátus a bírót, Karl Schreinert és az aljegyzőt, Karl Kleinratot bízta meg azzal,

hogy a kapuknál fogadja a franciákat, és azonnal jelentse, ha azok rekvirálni is

akarnának. Hamarosan meg is érkezett a hír, amely szerint egy francia adjutáns

őrnagy − név szerint Neumaur a 6. vértes ezredből − érkezett a városba egy

hadnaggyal és 86 fős legénységgel. A katonaság elfoglalta a kapukat, és töltött

fegyverekkel felsorakozott a bíró háza előtt. Egész pontos követelésekkel érkeztek:

100 mérő zabot és 50 mázsa szénát igényeltek, ellenkező esetben házról házra ürítik

ki a várost − ígérték. Ilyen „kérésnek” természetesen nem lehetett ellenszegülni. A

városi raktárban egyáltalán nem volt zab, ezért a lakosság adott össze összesen

509 AFR. (E) Protocoll 1809. június 7.
510 AFR. (E) Protocoll 1809. június 19.
511 Ennek során az alapélelmiszereket limitálták: a zsemlét, a kenyeret és a lisztet. Augusztus 3-án és szeptember

6-án újabb limitációkra került sor.
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tizenkilenc mérőnyi árpát és zabot. Nem menekülhetett meg a városi raktár 24 mázsás

szénakészlete sem, amelyet a franciák öt kocsin elszállítottak Trautmannsdorf felé.512

Július 23-án a városba érkezett a 7. dragonyosezred (ez az ezred a Grouchy-

dragonyos hadosztály részét képezte) 100 lovas katonája, hogy a fegyverszünet idején

ott állomásozzon.513 A beszállásolások514 nehezen haladtak, hiszen nemcsak pénze

nem volt már a városnak, hanem az ágy is kevés volt ahhoz, hogy ennyi katonának

hosszabb ideig szállást adjanak. A lakosság számára komoly nehézségeket okozott a

beszállásolt katonák mindennapi ellátása, naponta húst, bort és kenyeret kellett nekik

adniuk. Ezt az is bizonyítja, hogy a ruszti városvezetésnek a különféle termékek, −

nem csupán az élelmiszerek, hanem például a bőr, illetve a textíliák − beszerzése

miatt olykor nemcsak Sopronig vagy Kismartonig, hanem egészen Bécsig volt

kénytelen elutazni. A fejadagokat − a megszállt országrész többi településéhez

hasonlóan − a városbírón keresztül kiadott rendeletében szabályozta a francia De

Beine alezredes. Az ezred eltartásának nem a lakosságra eső költségeit a város a

házipénztárból fedezte. A korabeli kimutatások alapján augusztus 13−31. között

összesen 992 porció kenyeret, 3.260 porció szénát, 1.472 porció szalmát és 24 akó 62

icce bort szállítottak, és ezekért cserébe még elismervényt sem kaptak.515

Előfordult az is, hogy a környék települései egymástól kértek segítséget. Ilyenről

értesülünk Feketeváros június 4-én kelt leveléből, amelyet Szent Margitbányára (ma

Ausztria, Sankt Margarethen) írtak, és azt kérték, hogy segítsék ki őket egy szekér

szalmával, mert az ő készletüket még télen az ott állomásozó osztrák Franz

dragonyosezred elvitte, a franciák pedig a házak lerombolásával fenyegetőznek.

Ígérték, hogy az aratás után természetben visszafizetik a kölcsönt.516

A francia túlkapásokra − amelyek azonban nem voltak jellemzőek − figyelmeztetett

Simon László megyei jegyző augusztus 28-án. Ezután a rekvirálások során

mindenképpen fel kellett jegyezni, hogy milyen katonai egységről van szó, ki a

parancsnoka, továbbá, hogy az adott település július 23-tól (a fegyverszüneti

egyezmény után ezekben a napokban tértek vissza ismét nagy létszámban a franciák

a térségbe) a fenti időpontig mennyi ruházatot, lófelszerelést, bőrt, vásznat, vasat,

vörösrezet, sárgarezet és egyebeket kényszerült a katonaság követelésére készíttetni,

512 AFR. (E) Protocoll 1809. június 21.
513 AFR. (E) Protocoll 1809. július 25.
514 Beszállásolási listával sajnos nem rendelkezünk.
515 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
516 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
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vásárolni vagy kifizetni. Pontosan összeírták azt is, hogy ezek a cikkek milyen értékűek

voltak, és az egyes személyek ennek mekkora részét biztosították. Ha a kiadásokról

nyugta, elismervény is készült, akkor azt is be kellett küldeni a vármegyének, ha pedig

ilyen nem volt, akkor elegendő volt a kereskedők számláit elküldeni. Abban az

esetben, ha ilyen sem állt rendelkezésre, azt kellett feltüntetni, hogy hol és melyik

kereskedőnél vásárolták az adott árut. Az utasítás szerint ezeket a részletes listákat

legkésőbb augusztus 30-án délig kellett beküldeni a megyének. Ha az irat kiadásának

napja, vagyis augusztus 28. után a francia katonaság ruhák vagy lófelszerelés

átadását, illetve ezek javítását igényelte, követelésüket tilos volt teljesíteni, mert azt

maguk a francia tábornokok tiltották meg.517 Ezeknek a ruszti listáknak a további

sorsáról sajnos semmit sem tudunk.

A 7. dragonyosezred további gondokat is okozott: De Beine a várostól azt kérte,

hogy a laktanyában518 (Quartierhause) állítsanak fel egy minden szükséges eszközzel

felszerelt kórházat. A városvezetés természetesen igyekezett kibúvókat keresni, és a

kérést a város méretére és eladósodottságára hivatkozva visszautasította. Indokként

hozták fel azt is, hogy a franciák a betegeket és a sebesülteket a szép időnek

köszönhetően könnyen a soproni hadikórházba szállíthatják, a berendezést Ruszt − a

megye utasítására − amúgy is már a megyeszékhelyre küldte. Most is bebizonyosodott

azonban, hogy a francia katonaság kéréseinek nem lehet és nem is érdemes

ellenszegülni. A francia alezredes kifejtette a válaszában, hogy követelésétől nem áll

el, és a kórházat akkor is létrehozzák, ha a berendezést házról házra kell begyűjteni.519

Az erőszakos rekvirálásra a város szerencséjére végül nem került sor, mivel az

augusztus 14−szeptember 6. közötti kiadásokban már szerepelt a kórház számára

szállított 54 porció kenyér,520 az augusztus 13−31. közöttiekben pedig 1.079 Ft a

kórházi felszerelésekre.521 A számlák tanúsága szerint a kórház üzemeltetése és

fenntartása folyamatos kiadást jelentett a városi házipénztár számára. A leszállított

kenyér mennyisége viszont azt mutatja, hogy a kórház nem volt jelentős méretű.

517 AFR. Ratsakten. I 88. Fasc. 295. Anni 1809.
518 Az épületben 1919 óta iskola működik, 1712 után laktanyaként használták, 1643–1712 között pedig

városháza volt. Landestopographie 1963. 522. o.
519 AFR. (E) Protocoll 1809. augusztus 8.
520 AFR. (E) Protocoll 1809. szeptember 6.
521 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
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Érthető is a helyzet, hiszen a több száz (kb. 600−700) fő befogadására alkalmas

soproni kórházak mellett a rusztinak csak kisegítő szerep jutott.522

Érdemes kissé elidőzni az augusztus 15-i Napóleon ünnepségnél. A francia császár

születésnapját a megszállás alá került Magyarországon is megünnepelték,

természetesen vigyázva arra, hogy a költségeket a megszálltak állják. Rusztnak a

francia ünnepség 634,53 Ft-jába került.523

Augusztus 21-én a rusztiak küldöttséget menesztettek a francia parancsnokhoz

azzal a kéréssel, hogy legalább elismervényt adjon arról, hogy csapatai itt vannak

elszállásolva.524 Nem tudjuk, kaptak-e, mindenesetre ha igen, azzal sem értek sokat,

mivel a katonaság eltartása az adott település feladata volt, csupán a későbbi

elszámolást könnyítették volna meg vele.

Még a megszállás első napjaiból származik az a forrás, amely szerint június 8-án

Rusztnak 1.200 adag kenyeret kellett szállítania a Sopronban felállított megyei

raktárba.525 Egy másik alkalommal, augusztus 4-én, Sopron vármegye írt Rusztra,

mivel a Durutte hadosztály rekvirálást írt ki. Mint említették, ehhez elkerülhetetlen volt,

hogy az uraságok vagy a nemes helységek a nevezett „naturáliákat” augusztus 8-ig,

esetleg előbb is Sopronba szállítsák, ellenkező esetben a franciák erőszakkal

fenyegetőztek. Rusztra a következő tételek estek: 28 mérő búza, 33 mérő rozs, 78 icce

főzelék, 854 mérő zab, 2674 porció széna, 183 mérő szalma.526 A városnak tehát

nemcsak a helyi katonaság ellátása jelentett terhet, hanem kivették a részüket a

megyei terhekből is.

A Ruszton állomásozó katonaság, mint máshol is, az iparos munkák egy részét

helyben végeztette el. Bár a hadsereggel egészen biztosan érkeztek kézművesek,

azok nem minden esetben tudták kielégíteni az igényeket. Ezt bizonyítja többek között

Michael Scheibel helyi lakatosmester számlája, aki összeírta azokat a munkákat,

522 A franciák a térségben nemcsak a városokban (Sopron, Kismarton, Ruszt) üzemeltettek kórházakat, hanem
októberben Eszterházán is szándékoztak egyet létrehozni. Az elképzelés csak terv maradt, mivel Boinod
tábornok nem talált alkalmas épületet. Szerinte a muzsikaház lett volna erre megfelelő, de ott már sok francia
lakott, ezért a kórházat egy még meg nem határozott településen, Bécsújhely mellett szerette volna megalapítani,
a berendezés egy részét pedig az uradalomnak kellett volna Ausztriába szállítani, ami ellen még a megye is
tiltakozott, és az ügyben természetesen a herceg mellé állt. Végül Eszterházán és környékén 300 beteg
ellátásához szükséges lepedőt, zsákot, cserépedényt október elején összegyűjtötték, és azt Sopronba szállították.
November 5-éről van adatunk arra, hogy a kórház számára bizományban rekvirált naturáliák a süttöri
uradalomból Szárazvámba (ma Ausztria, Müllendorf) kerültek. A franciák ígérete szerint ezek az elvonulás után
visszakerülnek az uradalomba. Maison a soproni kórházak felügyelője ezzel a lépéssel mind a kastélyt, mind az
eszterházai lakosságot kímélni akarta. FEA. BF. DD. Fasc 52. 1809/5198.; Fasc. 56. 1809/5573.
523 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
524 AFR. (E) Protocoll 1809. augusztus 21.
525 AFR. (E) Protocoll 1809. augusztus 21.
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amelyeket a Ruszton állomásozó francia dragonyosezred számára végzett el, július

24. és szeptember 7. között. Nagy munka volt a lovak patkolása, de a legnagyobb

tételt a nála dolgozó két francia lakatos munkabére tette ki. A mester azt a

nyersanyag-mennyiséget is felsorolta, amelyet a franciák használtak fel. A Scheibel

által a városnak benyújtott számla végösszege 205 forintot és 8 krajcárt tett ki.

Ugyancsak lakatosként dolgozott Ladislaus Horváth, aki szeptember 7-ig 60 forint

értékben adott át a franciáknak faszenet és vasat, emellett 48 forint kár érte amiatt,

hogy távol kellett maradnia a műhelyétől.527

A szeptember 5-i soproni Állandó Bizottmányi gyűlés a franciák által kivetett hadiadó

felosztását tárgyalta. Rusztot Joseph Bene és Samuel Schreiner képviselte. A másnapi

ülésen a két tanácsos referált az eseményről. Az adót az 1790. évi országgyűlési

subsidium alapján osztották szét,528 a pontos utasítás szeptember 15-i dátummal látott

napvilágot. Eszerint a városra az adó összegéből majdnem 2.055 forint jutott, amit a

francia contributiós kaszába, illetve 685 forintot, a mindennapi kiadások kasszájába

kellett befizetni Sopronban, Kerkapoly Sándor perceptornál (adószedő). A fizetés

határideje hat nap volt, ellenkező esetben a franciák szedték volna be a pénzt.

Szolgálataikra ezúttal sem volt szükség, mivel a hatodik napon, szeptember 21-én a

rusztiak befizették a fenti összeget.529

A Ruszton elszállásolt dragonyosok helyére (az előzőek távozásának pontos

dátumát nem ismerjük, szeptember elején még biztosan Ruszton tartózkodtak)

szeptember 17-én érkezett meg a 16. chasseur (lovasvadász) ezred 100 fős törzse.

Őket is beszállásolták, és ugyanolyan ellátást kaptak, mint az előbbiek.530 Ennek a

csapatnak a megérkezésével függhet össze Gottlieb Kleinrat levele, amelyben

kárpótlást kér, mert aránytalanul sok katonát szállásoltak be hozzá.531 A kérés a

megszállás időszakában egyáltalán nem volt szokatlan, mert az anyagilag teljesen

kimerült polgárok ilyen esetekben mindig a városvezetéshez fordultak segítségért,

általában sikertelenül.

526 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
527 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 295. Anni 1809.
528 AFR. (E) Protocoll. 1809. szeptember 6.
529 A nyomtatványon a szeptember 21-i dátum alatt október 14. is szerepel. Elképzelhető, hogy egy második

részletet csak ekkor fizettek be. AFR. Ratsakten. I 88. Fasc. 295. Anni 1809.
530 AFR. (E) Protocoll 1809. szeptember 17.
531 AFR. (E) Protocoll 1809. október 14.
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Ugyancsak a fenti ezreddel kapcsolatos a következő panaszlevél is, amelyből

néhány információt is kaphatunk a város ezen időszakáról.532 A Kartsay-kúria egyik

alkalmazottja − neve sajnos olvashatatlan − beadványt írt Sopronból a ruszti

magisztrátusnak. Ebben azt panaszolta, hogy a fent említett 16. chasseur ezred

ezredesét ötfős családjával és egy közlegénnyel együtt szállásolták be a kúriába, ahol

természetesen a szokásos ellátást is biztosították számukra. Mindezt jelentette a

tulajdonosnak, Samuel von Kartsaynak,533 aki erre közölte: háza alkalmatlan arra,

hogy egy ezredes lakjon benne, viszont közlegények számára megfelelő. Továbbá −

valószínűleg ez a panasz igazi oka − az ezredes és családja ellátása annyiba került,

hogy abból még legalább tíz közkatonát lehetett volna etetni és itatni. Az ezredből

akkor a tisztekkel együtt is csak 100 fő tartózkodott a városban, így neki aránytalanul

nagy terhet kell elviselnie. Ez azért is számított soknak, mert a városban 84

beszállásolásra alkalmas épület volt (nem számítva a katolikus plébániahivatalt, az

evangélikus közösség lakását, a két egyház iskoláját és templomát, a kenyérboltot és

a polgári kórházat), ebből pedig Kartsay könnyen kiszámította, hogy házába a kúriával

együtt legfeljebb három embert lehetne bekvártélyozni. Mivel korábban is komoly

terheket viselt, neki sincs több joga, vagyona, mint általában a többi lakosnak, és soha

semmilyen előnyt nem élvezett, ezért terhei csökkentését kérte a városvezetéstől.

Külön kiemelte a világításhoz szükséges gyertyák és olaj, illetve a főzéshez és

mosáshoz elhasznált tüzelő árát − s kérte, hogy Ruszt a városi kasszából fedezze az

ezredes ellátását. Jelentős terhet jelentett az ezredes három lovának etetése is, és

mindez sok kiadást és kellemetlenséget okozott neki. A következőket helyezte

kilátásba arra az esetre, ha kérésének nem tesznek eleget: először felvilágosítja a

francia tisztet arról, hogy ellátását nem a várostól, hanem a házigazdájától kapja, majd

csökkenti az ellátás minőségét és mennyiségét, aminek a városra nézve beláthatatlan

következményei lehetnek. Sajnos nem ismerjük a levél következményeit, mindenestre

nem valószínű, hogy a városnak lehetősége volt a terhek átvállalására. Azt viszont

tudjuk, hogy a magisztrátus még augusztus 21-én utasította Kartsayt, hogy állja a

beszállásolások költségeit, hasonlóan a többi polgárhoz.

532 AFR. Ratsakten. I 88. Fasc. 296. Anni 1809.
533 A Kartsay (Karcsay) család 1643-ban, III. Ferdinándtól (1637−1657) kapott nemességet. Kartsay Sámuel

ruszti lakos 1820-ban a megyegyűlésen szavazati joggal rendelkezett. Soós Imre: Ősi Sopronmegyei
nemzetségek. Sopron, 1940. 407. o.; Siebmacher, Johann: Grosses und allgemeines Wappenbuch. (CD-ROM)
Bp., 2002, Arcanum. 6972. rekord, Karcsay szócikk.



148

Az ellenséges katonaság megjelenése miatt számítani lehetett arra, hogy a

szőlőjéről és borairól oly híres Ruszton a szüreti időszakban a szőlőskerteket is

megdézsmálják. A hegybíró és a csősz közösen panaszolták el, hogy a „csuhás”

katonák szőlőt loptak a helyi asszonyoktól és polgároktól.534 Bár a francia hatóságok

igyekeztek az ilyen eseteket megakadályozni és a legnagyobb fegyelmet tartani,

kisebb lopások mindezek ellenére történtek.

Az utolsó rekvirálások egyike volt a következő érdekes, mondhatni a kényelemről

szóló eset:535 A 2. karabineri ezred Berekheim nevű, Okán (ma Ausztria, Oggau)

állomásozó kapitánya november 7-én azt a feladatot kapta, hogy Ruszton szénát és

szalmát rekviráljon, majd azt Bruckba szállítsa. A kapitány azonban úgy gondolta, hogy

emiatt neki nem kell a csapatokkal megjelennie a városban, inkább még aznap kihívott

valakit Rusztról Okába, hogy a részleteket megbeszélhesse vele. Mindez valószínűleg

már a közelgő kivonulás és béke jegyében történt.

A 16. chasseur ezredtörzs október 24-én hagyta el a várost, de − nehogy nyugtuk

legyen a polgároknak − már ezen a napon megérkezett egy orvos, aki közölte, hogy

több csoportban összesen 500 beteg érkezik a kórházba, akiket néhány napig

ápolnak, majd ezt követően továbbszállítanak Sopronba. Ruszt megtette a szükséges

intézkedéseket, segítséget kért a megyétől megfelelő szállítóeszközök beszerzéséhez.

Ez volt az utolsó, közvetlenül a francia megszállást érintő jegyzőkönyvi bejegyzés,536

hiszen a franciáknak a Schönbrunnban megkötött béke szerint november 20-ig el

kellett hagyniuk az országot, amit meg is tettek.

Nemcsak az államkassza, hanem a városi pénztár egyensúlya is felborult, és azt a

jelentős kiadások és az ebből következő hitelfelvételek miatt még öt évvel a

megszállás után sem sikerült stabilizálni. A franciák féléves ruszti tartózkodása a város

minden társadalmi rétegét és mindkét egyházát (evangélikus, katolikus) érintette

gazdaságilag, hiszen a költségekhez, illetve a franciák által kivetett hadiadóhoz

valamilyen formában mindenki hozzájárult.537 A város összesítette a háborúval

kapcsolatos költségeit: a kimutatás szerint a városnak 38.873,22 Ft háborús kiadása

volt.538

534 AFR. (E) Protocoll 1809. október 16.
535 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 296. Anni 1809.
536 AFR. (E) Protocoll 1809. november 2.
537 AFR. (H) Militaria. Extract aus dem Anschlagbuch über die Kriegskosten der königlichen Freistadt Rust Pro

Anno 1809. 24.d.
538 AFR. (H) Militaria. Rechnung über die Kriegskosten de Anno 1809 geführet von einem Josepf Pürzel. 24.d.
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November 22-én a megye elkezdte összeírni, hogy a franciák milyen élelmiszereket

kaptak, illetve hogy ottlétük milyen egyéb költséggel járt és mennyi kárt okozott. Ezeket

az adatokat két nyomtatott táblázatban összesítették. Az elsőbe kerültek azok a

termékek, amelyeket a város a francia megszállás első pillanatától az utolsóig nyugta

ellenében a franciáknak átadott − ezeket a nyugta száma és a dátum alapján tüntették

fel. A másik táblázatba kerültek azok a termékek, amelyekről a franciák nem adtak

nyugtát. Idekerültek azok az élelmiszerek is, amelyet a lakosság Ruszt megsegítésére

szállított − ezek esetében a nyugtát a megyei hadbiztosnak vagy a helyi bírónak kellett

ellenjegyeznie. Fel kellett jegyezni azt is, hogy ki adott utasítást a szállításra, nem

kellett viszont feltüntetni azokat az eseteket, amelyekben a soproni vagy kismartoni

megyei raktárba szállítottak, mert ezekről az Állandó Bizottság már tudott. Minden

nyugta sorszámot kapott, a felügyelő vagy a bíró ellenjegyezte azt, majd az eredeti

példányokat a tabellákhoz csatolva Sopronba küldték, ahová a francia kártérítés

összegei is kerültek.539 Ezek közül az összesített listák közül a Rusztra vonatkozóak

sem Sopronban, sem Ruszton nem maradtak fenn.

A franciák kivonulása után az élet lassan kezdett visszatérni a normális

kerékvágásba. A helytartótanács értesítette a lakosságot, hogy a gimnáziumokban és

akadémiákon november elején megkezdődik az oktatás. Azoknak a sebészeknek és

orvosoknak, akik addig a hadikórházakban dolgoztak, lovas szekeret bocsátottak a

rendelkezésükre, hogy vissza tudjanak térni az eredeti kórházállomásukra. Ugyancsak

a béke közeledtét jelezte az az utasítás, amely szerint a lovas Freicorpsok lovait

árverezésen kellett értékesíteni. Hamarosan megkezdődött a hajsza az osztrák

dezertőrök után.

Az átállás a háborús időszakról a békésre nem volt könnyű. Ennek egyik

momentuma volt, hogy az ország több területén elpusztult a szarvasmarha-állomány

jelentős része − egyrészt a gulyások kis száma, másrészt az állatok ide-odahajtása

miatt. Sok tetem hevert temetetlenül a szántókon és a réteken, ezek bomlása

komolyan veszélyeztetette az emberek egészségét. A ruszti magisztrátus ezért

utasította a lakosságot, hogy a betegség miatt mindenki „szorgalmasabban” figyelje

egészségét. 540

Ruszt a megszállás után − mint a franciák által megszállt térség minden települése

− pénzügyi nehézségekkel küzdött. Ennek felszámolása több évet vett igénybe, de

539 AFR. Ratsakten. I 88 Fasc. 296. Anni 1809.
540 AFR. (E) Protocoll. 1809. november 23.
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ehhez legalább háborús pusztítás nem társult. Ráadásul a várost szerencsés földrajzi

elhelyezkedésének köszönhetően − közel a megyeszékhelyhez, Sopronhoz, illetve

távol a hadjárat fő felvonulási területeitől − a jelentősebb katonai átvonulások

elkerülték. Komolyabb megszállókról is csak két esetben tudunk: a 7. dragonyos ezred

és a 16. chasseur ezred egy-egy egységéről. Így a békés időszak beköszönte lehetővé

tette, hogy a franciajárás emléke egy−két generációval később már csak az emberek

emlékezetében éljen.
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VII. A franciák legkeletibb magyarországi hódítása. Győr a francia megszállás

alatt

VII.1. A győri vár ostroma

Győr vármegye, hasonlóan Vashoz 1809-ben speciális helyzetbe került. A győztes

franciák ugyanis a Rába vonaláig szállták meg Magyarországot, ezzel Győr megye

területe is kettészakadt egy megszállt és egy meg nem szállt részre.541 A franciák

által elfoglalt területen maradt a megyeszékhely és 29 település. Győrnek az 1809-es

francia hadjáratban más szempontból is különleges volt a helyzete, mivel várának

elfoglalása a franciák stratégiai tervének egyik előfeltétele volt. A győri vesztes csata

után az erődítmény ostromának megkezdése már a rutin feladatok közé tartozott.

Mivel Győrt a török hódoltság kora után veszély nem fenyegette, védműveit az idők

folyamán elhanyagolták, s ezek egyre inkább vesztettek jelentőségükből. II. József

1784-ben az elsőrangú erőségek sorából is kivette. Bár a vár megerősítése 1809.

májusában megkezdődött, az idő rövidsége és az odarendelt munkaerő kis száma

nem tette lehetővé, hogy egy hosszú ostromot kibírjon, ráadásul az őrsége sem volt

elegendő. Becslések szerint a védelemhez legalább 8–10.000 ember szükségeltetett

volna, ezzel szemben 1.500 ember védte a francia ostrom idején, ráadásul

többségükben ők is újoncok voltak.542

Győrnek már a középkorban is országos jelentősége volt a politikában és a

kereskedelemben egyaránt. V. István 1271-ben Győrt a szabad királyi városok

rangjára emelte. A cím elnyerése után a város jelentős fejlődésnek indult, az 1400-as

évek fordulójától viszont már nem találjuk a szabad királyi városok között. Ez azzal

lehet összefüggésben, hogy a győri püspök Zsigmond királlyal szemben a Nápolyiak

541 József nádor még a megszállás előtt, május 6-án a rendkívüli helyzetek hatékony kezelése érdekében
elrendelte minden megyére kiterjedően az Állandó Bizottmányok felállítását. Győr megyében a megszállás miatt
a bizottmány nem Győrben, hanem Szentmártonban, a mai Pannonhalmán ülésezett, viszont igyekezett állandó
kapcsolatban lenni a megszállt területek központjával, Győrrel. Itt ugyanis Györgyi Pál első alipán vezetésével
létrejött egy másik bizottmány, amely a megszállt területek igazgatását látta el. Ezzel a megye kettős igazgatás
alá került. Továb bonyolította a helyzetet, hogy Téten ülésezett a vármegye közgyűlése balatonfőkajári Török
János vezetésével, a Csilizközben pedig a zavaros közigazgatási helyzet miatt Pozsony vármegye foganatosított
intézkedéseket, ezért ide gr. Zichy Ferraris Ferenc főispáni adminisztrátor helyettesítői jogkörrel ellátott
tisztviselőket nevezett ki. Dominkovits 1999. 169. o. Valójában mindkét Deputatio foglalkozott a francia
követelések teljesítésével, így nehéz megállapítani, hogy az adott esetben melyikről van szó.
542 R.Kiss 1909. 224. o.
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pártjára állt, a király Győrt pedig egyházi és világi birtokosok kezére adta. A 18.

század elejétől a város vezetése a rang újbóli elnyeréséért küzdött. A város

földesura, a káptalan ellenállásának leküzdése után, Mária Terézia Győr mellé állt,

és 1743-ban kiadta a kiváltságlevelet, ezt pedig 1751-ben törvénybe iktatták.543 A

város 18. századi fejlődését háborúk már nem, viszont gyakori tűzesetek és

járványok gátolták. Előnyős fekvésének köszönhetően továbbra is jelentős

kereskedővárosként tekinthetünk Győrre. Mindezt bizonyítja lakosságának

növekedése is, míg 1720-ban 5.826 főre becsülhetjük, addig 1787-ben már 12.822

lakost számlált a város.544 Az 1809-es év nem indult túl szerencsésen a győriek

számára. Január 28-án a Duna elöntötte nemcsak a külvárosokat, hanem a belváros

egy részét is, több heti helyreállítási munkát adva a lakosságnak. Április 1-jén egy

orkánszerű vihar akadályozta a húsvéti feltámadási körmenet megtartását. Húsvétkor

a nagy hó és a hideg miatt nem lehetett megtartani a fogadalmi körmenetet, amelyet

a város 1598-as visszafoglalásának emlékére rendeztek. A hónap végére azonban

már kisütött a nap, így április 30-án megtarthatták a Piac téren a nemesi felkelők

zászlószentelését. Tiszteletükre nemcsak a vármegyei előkelőségek vonultak fel,

hanem a magyar polgárőrségnek egy, a német polgárőrségnek pedig két százada. A

lelkes polgárságot a polgárőrség zenekara szórakoztatta. Szükség is volt a

lelkesedésre, mert az ausztriai harctérről egyre kedvezőtlenebb hírek

nyugtalanították a város lakosságát. A harc közeledtét jelezték a Bécsből a városon

át Budára menekülő főhercegek és főhercegnők. Május 4-én maga Ludovika királyné

is Győrben töltött egy napot. Vilt József megyéspüspök hamarosan elhagyni

kényszerült palotáját, mert azt József nádor foglalta el és rendezte be

főhadiszállásnak. Győr szép lassan megtelt törzstisztekkel. A május 14-i körmenetről

hazatérő hívek jó jelnek tekinthették, hogy egy csapat bajor és francia hadifogollyal

találkoztak. Közben folyt a harci készülődés. A győriek mind több felkelőt, sorkatonát

és fegyvert láthattak. A vár védműveit megerősítették és bővítették. A katonai

parancsnokság számolt a fegyveres polgársággal is, a polgárőrség május 28-án tette

le az esküt.545

A hadi előkészületekkel párhuzamosan Győrben is megkezdődött az ismert

francia kémek személyleírásainak köröztetése. A május 15-i nádori rendelet szerint a

543 Sáry István: Győr a szabad királyi város. In: Városi Levéltári Füzetek. 1997/1. 49–54. o.
544 Tomaj Ferenc: Győr népessége a XVIII. század elején. In: Arrabona 4. (1962) 121. o.
545 Szabady Béla: 1809 néhány nevezetes napja Győrött. In: Győri Szemle 1. (1930) 326–328. o.
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franciák minden remény és várakozás ellenére megtámadhatják Magyarországot.

Ezért nagyon fontos a külső és belső nyugalom megőrzése. A város főútjaira

őrszemeket és katonai biztosokat kellett állítani, hogy a gyanús elemeket

átvizsgálhassák. A népet lázító francia küldöttek megjelenésére Győrben is ügyelni

kellett, a francia kiáltványokra természetesen megsemmisítés várt. Az örökös

tartományokból érkező menekültek ellátására is fel kellett készülni, nehogy a helyi

lakosok hiányt szenvedjenek. Az ellenség közeledése esetén értesíteni kellett a

szomszédos településeket, hogy a hivatalok előkészületeket tehessenek az ellenség

esetleges fogadására. A városban összegyűjtött fegyvereket vagy a felkelőknek

kellett átadni vagy távolabbi, biztonságos helyre szállították. A nélkülözhetetlen

hivatalnokoknak vissza kellett maradniuk feladatuk ellátására, a többieket háromhavi

fizetéssel elbocsátották. A magisztrátus feladatai közé tartozott, hogy

megakadályozza a városból a polgárok vagy idegenek elszökését. Ha esetleg a

tanács tagjai vagy egyéb hivatalnokok próbálnának elmenekülni, akkor őket a

legsúlyosabb büntetéssel kell sújtani. A veszély növekedésével a magisztrátus vagy

folyamatosan ülésezni volt köteles, vagy pedig tagokat delegál az állandó

bizottmányba.546

A május 29-én Magyarország területére lépő francia hadsereg két irányba folytatta

előrenyomulását. Az egyik a Sopron-Kőszeg-Jánosháza irány, a másik pedig Győr

térsége volt, ahol a nemesi felkelők gyülekeztek. Ide érkezett meg június 13-án nem

túl nagy rendben János főherceg IX. hadteste is, hamarosan megjelentek az őket

üldöző francia csapatok is. A Győr alá érkező reguláris hadsereg ellátása is nagy

megterhelést jelentett, mivel a város már június 12-én előkészületeket tett a másnap

érkező János főherceg seregének fogadására. A pékeknek ki is osztották a lisztet,

hogy abból napi 3.000 porcióval több kenyeret süssenek.547

A dolgozatnak nem feladata a győri csatát részletesen bemutatni, ennek amúgy is

nagyon jól feldolgozott szakirodalma van.548 Itt csupán hangsúlyozni szeretném,

hogy a vereségért nem a nemesi felkelők hibáztathatóak, hanem sokkal inkább a

császári hadvezetés, amely már a csata előtt elkövette azokat a hibákat, amelyek

később az egész harc kimenetelét befolyásolták. Ilyen volt a ménfői és csanaki

546 Győr Megyei Jogú Város Levéltára (GyVL). IV.A.1056.a. Tanácsülési jegyzőkönyvek. Prothocollum
Ordinarium Sessionum Magistratualium Liberae Regiae Civitatis Jauriensis 1809. 1809. május 16.
547 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 10.d.
548 Erről áttekintést ad: Vizi László Tamás: Az 1809-es győri ütközet a magyar történeti irodalomban. In: Acta
Musei Papensis. Pápai Múzeumi értesítő 11. Pápa 2006. 25–44. o.
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dombok teljesen érthetetlen feladása, és az a kapitális hiba, hogy, János főherceg

vezérkari főnöke, Laval Nugent tábornok hanyagsága miatt, mindenféle haditerv

nélkül kezdte meg az osztrák hadsereg a csatát. Nem segítette az összecsapás

sikeres megvívását János és József főhercegek között kialakult vita a

főparancsnokság kérdéséről. A vesztes csata bűnbakjának már akkoriban a felkelő

nemességet kiáltották ki, holott valójában nagyobb felelősség terheli a reguláris

hadsereg vezetését. A magyar nemesség a lehetőségekhez mérten helyt állt, sőt

többen hőstetteket is végbe vittek. Csak vereséget eredményezhetett a rosszul

kiválasztott csatamező, a rosszul felszerelt és kiképzetlen nemesi seregek bevetése,

amelyek egy része ugyan hősiesen harcolt, egy másik részük viszont látván, hogy a

csata elveszett, Budáig szaladt.549 Ez a futás az a momentum, ami az utókorban

erősen megmaradt. Kossuth Lajos 1843-ban a Pesti Hírlap egy vezércíkkében ezt

egyenesen történelmünk legsötétebb, koromfekete napjának nevezte. Jókai Mór

Névtelen vár című regényében viszont Kisfaludy Sándor550 emlékiratait is

felhasználva igyekezett a győri csatavesztés objektív okait bemutatni.551 Persze

hozzá kell tennünk, hogy olyan csapatok szaladtak Budáig, amelyek a csatában

késői érkezésük miatt részt sem vettek, parancs hiányában pedig túl jól sikerült a

visszavonulásuk. A fővezérek a csata előtt nem dolgoztak ki egyetlen világos

haditervet sem, és végig megfigyelhető volt a három testvér Károly, János és József

főhercegek közti ellentét. Mindezeknek a tényezőknek az összessége nem

eredményezhetett mást, mint vereséget. Sikertörténet viszont a csatában felejtett

Meskó tábornok és hadosztályának kitörése. Nekik sikerült áttörni a francia

vonalakon, és a Balaton déli partját is érintve egyesülniük a Komáromhoz

visszavonult főerőkkel. Eközben több francia foglyot ejtettek és több osztrák-magyar

hadifoglyot kiszabadítottak. A csata jelentőségét és fontosságát bizonyítja a francia

549 Itt a zempléni inszurgenseket kell megemlíteni, akik a csatába késve, az utolsó pillanatban érkeztek. Ráadásul
támadni sem tudtak, mert útjukat állta egy árok és a franciák kartácstűzével is szembe kellett nézniük. Nem
segített harci moráljukon az sem, hogy szembe találták magukat a sokszor véresen, sebesülten visszavonulókkal.
Mivel sem megfelelő lőfegyverük, sem kardjuk nem volt, megfordultak és három napig vonultak Pest felé,
miközben ellátás hiányában raboltak is. Az ezredből Barkóczy kapitány és több közlegény is hősi halált halt.
Emlékükre a vármegye, ha csak évek múlva is, de egy oszlopot állítatott. Gálos Rezső: Kazinczy és a győri csata
emléke. In: Győri Szemle 3. (1932) 41–43. o.
550 Kisfaludy Sándor József nádor hadsegédje volt a győri csatában. A költő 1810. április 2-án kapott megbízást a
királytól, hogy írja meg a nemesi felkelés történetét. A munka 1811-re készült el, de az akkori hadvezetésre
nézve kompromitáló adatok miatt, az udvar erősen cenzurázta. Kiadására is 120 évet kellett várni, és ekkor sem
az eredeti Kisfaludy-féle verzió, hanem a rövidített jelent meg. A kézirat a „titkos cabinet” archivumába került.
Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Kéziratból, bevezetéssel és jegyzetekkel kiadta: Gálos Rezső. Győr,
1931.
551 Császár Elemér: Jókai és Győr. In: Győri Szemle 1. (1930) 3. o.
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császár levele fogadott fiának Eugènnek: „Kedves Fiam! Az a tiszt érkezett elsőnek,

akit 15-én d.u. 2 órakor küldött, 2 órával később pedig Caffarelli tábornok. Fogadja

szerencse kivánataimat a győri csatához; ez Marengo és Friedland unokája.”552

Napóleonnak Aspern után nagy szüksége volt egy fontos győzelemre, s remélte,

hogy erre most sor került.

Még folyt június 14-én a győri csata, amikor Péchy Mihály műszaki ezredes, Győr

parancsnoka előrelátóan bezáratta és eltorlaszoltatta a vár három kapuját. A győri

vár és a belvárost övező erődítmények még a 16-17. századi formájukban álltak. A

belvárost egy ötszögű erődítményrendszer vette körül. A hajdan félelmetes hírű győri

végvár ekkor már túl volt delelőjén. 1809-ben a védősereg létszáma sem volt

elegendő, a lakosság, illetve a körükből kikerülő polgárőrség Lauriston tábornok

fenyegetésének hatására nem mert ténylegesen részt venni a védelemben. A

védelmet szolgálta a Mosoni-Duna és a Rába is, ezek vizével elárasztották a

vizesárkokat, melyek a várfalakat keleten és délen is határolták. Már június 14-én

este parancsot kapott a francia Lauriston hadosztály, a II.hadtest és a Lasalle-

könnyűlovashadosztály a város körülzárására és az ostrom megkezdésére.553 15-én

reggel az ellenség benyomult a külvárosokba, a Nádorváros utcáin tüzelőállásba

állította az ágyúkat, majd a védőket megadásra szólította fel, de sikertelenül. A

kezdeti ágyúzás nem volt túl intenzív, mert a franciáknak a csata miatt kevés

lőszerük maradt, ráadásul a lövések túl hosszúra sikeredtek, ezek a városon túl,

Révfaluban csapódtak be. Ezt követően a franciák többször is követeket küldtek

Péchy ezredeshez a megadásról tárgyalni. A sikertelen tárgyalásokat követően az

ágyúzás tovább folytatódott. A lakosság kezdetben nem vette mindezt túl komolyan,

de aztán hamarosan mindenki jobbnak látta, ha a pincékben keres menedéket.

Június 16-a és 19-e között lőszerhiány miatt szünetelt az ágyúzás, Lauriston, az

ostrom irányítója ismét hiábavalóan szólította fel a várparancsnokot a megadásra.

Ezt a szünetet a védők kihasználták: az ágyúgolyók becsapodásának tompítására

szalmával és trágyával terítették be az utcák kövezetét, a tűzveszélyes padlásokat

lomtalanították. 16-án a védők egy kisebb kitörést hajtottak végre, melynek során a

Fehérvári-kapu körül álló vásár- és vámházakból próbálták a francia lövészeket

kifüstölni. Az akcióban a győri polgári lövészegylet tagjai is részt vettek. A franciák

felszólították őket, azonnal hagyják abba a lövöldözést, különben a város bevétele

552 Bay 1941. 43. o.
553 Veress 1987. 166. Az ostrom naplószerű, részletes leírását adja Hohenegger 1820. 47–89. o.
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után retorziót fognak alkalmazni velük és a lakossággal szemben.554 A győri

ostromban lényegében csak epizód szerephez jutó polgárőrséget a források először

1711-ben említik, ekkor német és magyar egységekre tagolódott. A század végére

már díszes egyenruhát hordtak, a városi ünnepségeken rendszeresen részt vettek.

Bizonyos időszakokban még lovas egység is tartozott hozzájuk.555 A nemesi felkelés

végrehajtását részletesen meghatározó 1808/2 tc. elrendelte, hogy a

bányavárosoknak és szabad királyi városoknak a belső biztonság védelmére

fegyverrel ellátott polgárőrséget kell tartaniuk. József nádor 1808. december 6-án

adta utasításba a polgárőrségek országos összeírását. Ezzel a milíciák szervezése

új lendületet kapott, mondhatni egyik fénykorukat élték a francia megszállás idején.

Mint általában, így Győrben is a hosszabb múltra visszatekintő lövészegylet alkotta a

polgárőrség magját és egyben az elit egységet. Rajtuk kívül még több száz tagot

számlálhatott a teljes polgárőrség. Az eredeti elképzelés szerint a központi

raktárakból kaptak volna fegyvereket, de az itt tárolt, némileg elavult lőfegyvereket

végül is a nemesi felkelők kapták meg, így a többség semmiféle lőfegyverrel nem

rendelkezett. A felszerelés előteremtése különösen a háborús körülmények között

okozott gondot. Egy ismeretlen személy, valószínűleg egy tiszt, a gyalogság részére

szablya helyett inkább bajonettet kért volna, mert ez sem a gyakorlatozásban, sem a

járásban nem annyira zavaró. Ha ez nem megvalósítható, akkor legalább rövidebb

szablyát képzelt el. A fegyverzet előteremtését a közraktárakból javasolta, hitel

ellenében. A lovasságnak két pisztoly és szablya lenne ideális – véleménye

szerint.556 A győri polgárőrség szabályzata pontosan körülírta a polgárőr feladatait,

kötelességeit. Így például őrségben nemcsak aludni volt tilos, hanem enni-inni, illetve

dohányozni is. De nem feledkeztek meg az őrségváltások, járőrözések pontos

leírásáról sem, pontosan körülírták az altisztek és tisztek feladatait, kötelességeit.557

A magyar egységek egyenruhája kék magyar öltözetből állt, a német egységek pedig

német szabású uniformist viseltek. Zöld frakkot és sárga nadrágot viselt az 1790-es

években alapított lövészegylet 146 tagja. Természetesen a főbb tisztségeket a

vagyonosabb, tekintélyesebb kereskedők, vendéglősök töltötték be. A tagok között

az iparosok és kézművesek alulképviseltek voltak. A győri polgárőrség volt az

egyetlen Magyarországon, amely a belső rend és közbiztonság fenntartása mellett

554 Veress 1987. 171–177. o.
555 Molnár 1992. 99. o.
556 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 6.d
557 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 6.d.
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ténylegesen kivette részét a franciák elleni harcból. 1809. június 16-án mikor Győr

helyőrsége megpróbálta átszakítani az ostromgyűrűt, ők fedezték a kitörő

katonaságot. A franciák azonban könnyen felismerték őket kalapjaikról és

megüzenték, hogy a város elfoglalása után a polgárőröket, amennyiben nem térnek

vissza házaikba, hadifoglyoknak fogják tekinteni.558

Ugyancsak 16-án éjszaka egy újabb sikertelen kitörést hajtottak végre a védők a

bódék felgyújtása céljával. Közben a győri ostromnak köszönhetően alábbhagyott

Pozsony lövetése, mert innen a franciák ágyúkat és lőszert küldtek erősítésnek.559

Napóleon a következőképpen utasította Davout marsallt: „Bízza meg Lauriston

tábornokot, hogy addig lövesse a várost, míg meg nem adja magát; sőt rendezzen

még látszólagos ostromot is, ha ez szükséges.”560

Fontos momentuma az ostromnak a Komárom térségébe visszavont IX. hadtest

és a nemesi felkelők közös mentesítési kísérlete Győr felmentésére. Ennek

következményeként a franciák ismét ágyúzták a várost, csapataikat riadóztatták, és

összevonásokat kezdtek meg, aminek hatására a császáriak azonnal visszavonultak.

Június 20-án reggel egy újabb követ jelent meg és a város feladására szólította fel a

védőket. Hohenegger Lörinc kanonok a következőket írta ez alkalomból: „Már

meguntuk szívünkből a sok követet, csak nem könnyebben leheltünk, és azt véltük

alakos bölcsességünkben, hogy az ellenség bennünket fenyegetések által ijesztgetni

akar, és békességben el fognak takarodni…” A győrieknek csalódniuk kellett. Péchy

ezredes utasítására inkább az újabb bombázás ellen tettek további előkészületeket,

vagyis az utcákat szalmával és trágyával terítették be, hogy a golyók becsapódását

csökkentsék, a padlásokról pedig minden gyúlékony anyagot eltüntettek. Reggel 8-

kor meg is kezdődött az újabb bombázás, ezúttal gyújtóbombákkal. Miközben a

lakosok a pincékben és a kazamatákban kerestek menedéket, nem is sejthették,

hogy a Káptalandombon négy ház teljesen leégett, és nagyon sok megsérült.

Délelőtt az ágyúzás alábbhagyott, ekkor a védők is viszonozták a tüzet a

rendelkezésre álló 14 ágyúból. Néhány ellenséges ágyút el is találtak, illetve több

lőporos szekeret megsemmisítettek. Hohenegger több alkalommal is dicséri az

osztrák tüzéreket. A Juh-kertekben álló fogadóba kémkedés céljából bemerészkedő

franciákat telibe találta egy pattantyús, a majoroki templom tornyából pedig állítólag

558 Molnár 2002. 114–115. o.
559 Veress 1987. 171–177. o.
560 Veress 1987. 180. o.
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magát Itália alkirályát is sikerült megfutamítani. Az éjszakai bombázás

eredményeként ismét házak sérültek meg és égtek le, de ekkorra már többen

életüket vesztették mind a polgári lakosság, mind a védők közül.561

Június 21-én a napközbeni viszonylagos csend után este 10-kor elszabadult a

pokol, az ágyúzás hajnali 3-ig tartott. „Ekkor ellepett bennünket a’ legirtózatosabb és

legfélelmetesebb bombizás, ehhez hasonlítva a többi csak előjáték volt a’ szomor

játékban és csak bevezetés a’ nagy fordulatra (catastrophe)” – írta Hohenegger,

majd kicsit később: „Senki sem akart, de nem is lehetett oltani, mert mindeniknek

kedvesebb volt az élete…”.562 A heves lövetést egy újabb, a véneki hídfőből

megindított sikertelen felmentési kísérlet váltotta ki.563 A bombázás564 befejezése

után eldőlt, hogy a várost nem lehet és nem is érdemes tovább tartani. Ferenc király

üzenete szerint addig kell tartani az erődöt amíg az lehetséges. Ez a lehetőség ekkor

már a vége felé járt. 21-én este háromnegyed tízkor, miután Péchy ezredes értesült a

reménytelen helyzetről, tanácskozásra hívta össze a város vezetőit. Az elnöklő

megyéspüspök érdeklődésére az ezredes kijelentette, hogy még legfeljebb egy hétig

lehet Győrt tartani. Hegedüs János főbíró és Hajmel József polgármester a város

mielőbbi átadása mellett foglalt állást, mivel a lakosság már napok óta a pincékben

keresett menedéket, fogyóban volt az élelem, ivóvíz is csak azért volt, mert az egyik

csendes délelőtt a francia tüzérek nem lőttek a Dunára kimerészkedő vízhordó

lányok közé. Az elhangzottakra az ezredes reagálni sem tudott, mert újabb tüzérségi

tűz kezdődött. Mindenki futva távozott. Kigyulladt a püspökvár, és égett az egész

Káptalandomb. Az emberek feldúlt ábrázattal próbálták menteni a menthetőt. Az

ágyúgolyók azonban hol itt, hol ott csaptak le a városban, nehezítve az oltást. Mire a

nap fel kelt, több mint hetven ház égett le. Az utolsó ágyúzás idején, mikor a város

egy része már lángokban állt, néhány csüggedt lakos kereste fel és kérte Péchyt,

hogy kapituláljon. Az ezredes lakonikusan azt kérdezte: „Az én ruhám még nem

ég?”565 A további ellenállás teljesen értelmetlenné vált, a teljes ostrom alatt kb. 7.000

561 Hohenegger 1820. 63–69. o.
562 Hohenegger 1820. 69.;71. o.
563 A győriek nagyon várták a felmentő sereget ezt bizonyítja Hohenegger egyik bejegyzése is: „Egy az éllésre
ügyelő tisztségnél (Proviantam) lévő ember az útczákon fel’s alá futkozott, és tellyes torokkal ezt kiáltotta: a’
Károly Herczeg jön? Egy más nem! János herczeg jön vissza? Egy harmadik: nem! Mind a’ kettő egyesülve a
kapu előtt van? Seregesen kiáltották ezt utánok sokan bőgve, jaj lett volna annak a’ki kételkedett volna ezen,
rosszul lett volna dolga.” Hohenegger 1820. 69. Az inszurrekció anekdota kincsét, köztük több Győrrel
kapcsolatos történetet Rex Dezső gyűjtött össze. In: R.Kiss 1909. 341–367. o.
564 Ennek során például Simon Kuglernek közel 2.000 Ft-os tűzkára keletkezett. IV.A.1056/ee. Franciák győri
tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
565 Bay 1941. 46. o.
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ágyúlövés érte a várost. A püspök elnökletével ismét összeült az előző napi

bizottság, amelynek tárgyalásait a francia bombázás megzavarta. Péchy a franciáktól

követeket kért a tárgyalások megkezdéséhez. A francia követet, Merger ezredest,

Lauriston hadsegédét bekötött szemmel a városházára vezették. Osztrák oldalról a

franciául is jól beszélő Dorée őrnagy tárgyalt. Hamar megszületett a megállapodás:

16 órakor a Fehérvári-kaput vegyes francia és osztrák őrség szállja meg. Június 22-

én566 16 órától 24-én 16 óráig egy közös francia-osztrák bizottság veszi lajstromba a

vár ágyúit, lőszerkészletét, az élelmiszert és a takarmányt. Az ellenségeskedést a

tárgyalások kezdetétől természetesen felfüggesztették. A vár védői 24-én 16 órakor

kezdhetik meg az elvonulást, teljes fegyverzetben, a fegyvereket csak a vár külső

sáncain teszik le. A kapitulációs okmány értelmében a tisztek minden málhájukat, a

közlegények tarisznyájukat magukkal vihetik. Az elvonulók esküt tesznek, hogy a

továbbiakban sem a franciák, sem pedig szövetségeseik ellen nem harcolnak. A

sebesültek és betegek kezeléséről a továbbiakban a francia egészségügyiek fognak

gondoskodni, felépülésük után ők is szabadon távozhatnak. Végezetül

megállapodtak abban is, hogy a polgári lakosságot nem éri bántódás.567

Az egyezménynek megfelelően június 24-én délelőtt megkezdődött a vár és város

átadása. Egy francia ezredes és tíz tiszt a vár tisztjeinek jelenlétében megkezdte a

fegyverzet, élelmiszer és takarmány leltározását. Közben a Fehérvári-kaput 2-2

század francia és császári gránátos szállta meg. „Egy Franczia és Magyar

Granatéros közösen őrt állottak a’ bétömött kapu hidgyán. A’ Franczia ámbár

gyözedelmes volt mégis a’ földre szegezte szemeit mind a’ meggyőzettetett, és alig

merte néha alattomba, a’ setét barna, bajszos, ölnyi magasságú ellenkező felét meg

tekénteni. Ez fel s’ alá járt erős és büszke lépésekkel, vad és ránczos ábrázatot

mutatott a’ másiknak, és néha ollyan kegyetlen szemeket vágott nekie mintha által

akarta volna őtet lökni szikrázó szemével.”568 24-én délután a császári őrség a

Piactéren gyülekezett, elől Péchy ezredes tisztjeivel. Miután a városi hatóságok

elbúcsúztak tőlük, felnyitották a Fehérvári-kaput, a várőrség teljes fegyverzetben,

néhány ágyút is magukkal vontatva, megindult a kapun kifelé. Az élen a pesti 2.sz.

gyalogoszászlóalj 3.százada vonult. Őket követte a 8. Kienmayer huszárezred 8

566 Ezen a napon kapott Károly főhercegtől János főherceg parancsot, hogy azonnal vonuljon a pozsonyi hídfőbe
Bianchi felváltására. János amúgy sem lelkesedett Győr felmentésének ötletéért, mert kerülni akart egy újabb
vereséget. R.Kiss 1909. 237. o.
567 Veress 1987. 189-190.; Bay 1941. 55–60. o.
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százada, majd jöttek az utászok, akik rövid kardjaikat a várhídon eltörték. Végül az

53.sz.Johann Jellachich és a 48.sz. Vukassovics-gyalogezredek 1-1 zászlóalja

menetelt, mögöttük a társszekerek következtek. A városkapu előtt teljes katonai

tiszteletadással a franciák sorakoztak fel. A kivonuló védők a kapitulációs okmánynak

megfelelően csak a sáncokon rakták le fegyverüket. Az immár fegyvertelen katonákat

a kismegyeri major romos épületébe (a győri csatának itt volt a centruma) kisérték,

ahol a tisztek becsületszavukat adták, hogy egy évig nem harcolnak a franciák és

szövetségeseik ellen. Míg a tisztek szabadon távozhattak, addig a közlegények ezt

az egyezmény ellenére sem tehették meg, ők a majorban maradtak és csak francia

hadifoglyokért cserébe akarták őket elengedni. A kétnapi éheztetés hatására 157-en

beléptek a francia hadseregbe. A várőrség elvonulása után becsukták a Fehérvári-

kaput. Nem sokkal később a kapu előtti téren kezdtek el gyülekezni a franciák

fogadására a győri előkelőségek. Rövidesen katonai zene mellett megjelentek a

francia csapatok. Elől mintegy 30 zászlótartó nyargalt hadijelvényekkel és francia

zászlókkal, majd mögöttük érkeztek a tábornokok. Elsőnek az ostrom parancsnoka

Lauriston tábornok, majd Jean-Barthèlèmot de Sorbier, Jean-Mathieu Seras, Pierre-

François-Joseph Durutte és Severoli. A főtiszteket Vilt József megyéspüspök latinul

üdvözölte. A kölcsönös üdvözlések után mintegy 1.000 tiszt és közel 6.000

közlegény vonult be a városba. A tábornokokat és a főtiszteket a püspöki és a

kanonoki palotában szállásolták el, a katonaságot a kaszárnyákban és a városi

polgárok házainál. Győr egy nyüzsgő hangyabolyhoz kezdett hasonlítani.

Térparancsnoknak d’Hénin de Cuviller vezérkari őrnagyot nevezték ki, aki jóindulattal

viseltetett a város ügyeivel. Másnap délelőtt Eugène alkirály is belovagolt kíséretével

a városba (július 8-ig maradt), köztük Louis-Marie-Jacques Narbonne-Lara gróf és

tábornok, akit a megszállt magyarországi területek kormányzójává neveztek ki. Az

alkirály, miután fogadta a hadtest és hadosztályparancsnokok üdvözlését, szállására,

a Bezerédj-palotába lovagolt. Narbonne-Lara a pannonhalmi főapáti palotában

rendezte be szállását.569 Az alkirály kíséretében a városba érkezett a IX.francia

hadtest parancsnoka is, aki meglátogatta a városi kórházat, Karpf Antal főorvos

568 Hohenegger 1820. 75. A Győr körüli erődítési munkálatokról a csata egyes mozzanatairól és az ostromról ad
áttekintést Bay Ferenc báró Ertel ezredes visszaemlékezése alapján. Bay 1941. 157–170. o.
569 Az épület katonai, diplomáciai tárgyalások és fogadások színhelye volt. A franciák nagy hangsúlyt fektettek a
polgári lakosság, különösen a női szívek megnyerésére. A palota ebédlő- és fogadótermének világos színű
műmárvány falára a franciák Napóleont, Eugène alkirályt és a francia hadsereget dicsőítő szövegeket festettek.
Ezeket a franciák elvonulása után sem tudták teljes egészében eltűntetni, így 1950-ben újra előbukkantak. Szőke
Béla: Napóleon kori, falra irt szövegek a Győri Múzeum épületében. In: Arrabona 4. (1962) 129. o.
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kíséretében. Miután meghallgatta a francia katonaorvosok jelentését Karpf

lelkiismeretes munkájáról, a tábornok neki ajándékozta ezüstvégű lovaglópálcáját.

Este az alkirály fogadást adott a tábornoki és főtiszti karnak, a résztvevők között

találjuk Vignolles, Seras és a rettegett hírű Guilleaume tábornokot is.570 A

tiszteletkörök után a követelések következtek. A kapituláció után a franciák első

dolga volt a városi raktárakat és a bennük őrzött „naturáliákat” lefoglalni. A

kormányzó már június 26-án felhívta levélben a vármegyét, hogy adjanak mellé két

küldöttet, akikkel megtárgyalhatja a francia hadsereg számára szükséges

szállításokat. Megfigyelhető Győrben is, hogy a súlyos követelések ellenére a

megszállók igyekeztek megnyerni a lakosság rokonszenvét, és fölöslegesen nem

akartak konfliktusba keveredni. Érdemes idézni Narbonne tábornoknak a

vármegyéhez írt leveléből: „A hadsereg szükségletei nagyok, és hogy ezek

kielégítése alkalmából a lakosságot minél kevesebb zaklatásnak tegyük ki, nem

óhajtunk az önkény eszközeihez nyúlni, ellenkezőleg, az ország hivatalos közegeire

kívánjuk bízni eme szolgáltatásoknak a hazai szokások szerinti legmegfelelőbb

lebonyolítást.”571

Városszerte híre ment, hogy az alkirály megjutalmazta a kisbaráti plébánost, mivel

a közeli csatatérről sok sebesült császári katonát hordatott házába, és ott ő maga

ápolta őket.572 A francia csapatokat gyakran kisérték színtársulatok is. Egy ilyen

Győrbe is érkezett. Előadásokat kétnaponta tartottak, erre a polgárság is minden

esetben hivatalos volt, hiszen a jó francia-magyar kapcsolatokat ápolni kellett.573

A franciák bevonulásáról Kovács Márk, győri diák szemtanúként a következőket

írta: „Folyik hát hozzánk a számtalan katona nagy sajtárokkal és hordja drága jó

borunkat minden nap, kelettől nyugottig. Több az, hogy kenyerünket is lefoglalja a

570 Utóbbi nem nagyon lopta be magát a győriek szívébe. Mikor a Permanens Deputatio Némethy József
táblabírót marhák beszerzésével bízta meg, akkor Némethy ellátogatott a tábornokhoz, hogy asszisztenciát kérjen
tőle. Guilleaume már eleve ellenségesen fogadta, a bírót akasztással fenyegette meg, amennyiben nem szerez be
ezer marhát. Máskor azzal fenyegetőzött, hogy Némethyt ökör bőrbe varratja és megsütteti. Szintén a generális
parancsára 24 francia rontott be Balogh prépost házába, mert a gazdaasszony vonakodott rézedényt adni a
katonáknak. Ezek aztán feldúlták pincéjét és éléskamráját, zeneszó mellett mindenéből kiették. Ennek volt
ellentétje báró d’Henin térparancsnok viselkedése. Az egyik alkalommal egy előkelő polgárnál vacsoráztak
francia tisztek, a háziasszony a drága evőeszközeit és poharait tette a vendégek elé. Másnap reggel
kétségbeesetten vette észre, hogy a 24 személyes asztal üres. Félig ájultan roskadt az egyik székbe, ekkor
belépett a terembe a térparancsnok, aki a vacsora végén leszedette az asztalt és a biztonság kedvéért mindent
bezáratott egy szobába. Bay 1941. 67–68. o.
571 A levelet idézi Bay 1941. 70–71. o.
572 Veress 1987. 196–197. o.
573 Bay 1941. 73. o.
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péknél, husunkat a mészárosnál. Minden a katonáké, nekünk jut, ha marad. Igazság:

mink is úgy tennénk, ilyen esetben, ha gyöztösök volnánk.”574

VII.2. A francia hadsereg Győrben

Győr elfoglalása és megtartása a magyarországi hadjárat szempontjából stratégiai

jelentőségű volt, mivel innen nyugtalanítani lehetett a Duna és Balaton közti vidéket,

támadó hadműveleteket lehetett indítani a Csallóköz irányába és meg lehetett

szakítani a Buda-Komárom-Pozsony közti összekötetést.575 A franciák ennek

megfelelően kezdték meg a városban a berendezkedésüket. A fél éves megszállás

alatt Győr mindig is kiemelt figyelmet kapott, még a wagrami csata idején is

Magyarország legerősebben védett erődítménye volt.

Győr helyőrségét július elejéig az olasz katonákból álló Severoli-

gyalogoshadosztály Bonfani-dandára 6.000 katonával és a Királyi-lovasvadászezred

4. százada alkotta. Hozzájuk csatlakozott még egy tüzérszázad is. Június 27-én

Narbonne-Lara kormányzó parancsnoki szállására rendelte Győr város és vármegye

világi és egyházi vezetőit. Beszédet tartott nekik, majd mindenkinek a kezébe nyomta

híres a napóleoni proklamáció egy-egy példányát, amit ők elolvasás után „hideg

hallgatással” zsebre tettek.576

A győri vár bevétele után a franciák nem folytatták előrenyomulásukat Buda

irányába. Ennek egyértelmű oka az volt, hogy Bécstől északra, vagyis a franciák háta

mögött összpontosult az osztrák fősereg. Napóleon ezért nem engedélyezte a

magyar főváros elleni támadást, viszont megparancsolta Győr megerődítését. Pedig

a franciák előtt nyitva állt az út Magyarország belseje felé.577 Július elején a megye

közhírré tétette, hogy mindenki nyugodtan végezze eddigi munkáját, és rémhírek

miatt azt meg ne szakítsa.578 Ez  is  annak  a  jele  volt,  hogy  a  franciák  támadása

megáll, vagyis további hadieseményekre egyelőre nem kell számítani.

574 Bay 1941. 148. Kovács Márk, bencés diák kalandjait közli Bay 1941. 139–154. Kovácsot a Győrben szorult
bencés növendékekkel az ostrom után Tihanyba menekítették. Sörös Pongrácz: A Pannonhalmi főapátság
története. 6.kötet. Bp., 1916. 440. o.
575 Wertheimer 1892. 461. o.
576 Veress 1987. 199. o.
577 Veress 1987. 200. o.
578 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 3.d.
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A francia csapatok megkezdték a berendezkedésüket az elfoglalt Győrben.

Eugène a sebesülteket Bécsbe szállítatta, a hadifoglyokat pedig Magyaróvár felé

indította. Napóleon parancsának megfelelően június 28-án megkezdték Győr

megerődítését. Minden házból egy embert rendeltek ki, de a munkából a

szomszédos települések is kivették részüket. Elsősorban új hidaktól, zsilipektől és a

Rába felduzzasztásától remélték a komolyabb védelmet. A városba vezényelt

munkások, a helyőrséget képező Severoli-hadosztály, illetve az átvonuló, csak egy-

két napot itt töltő katonaság hamarosan a város minden élelmiszer tartalékát felélte.

Marha- és disznóhús hiányában lovakat is vágtak le a katonaságnak. Az erődítési

munkák idején egy Vogel nevezetű osztrák tüzértiszt érkezett kémkedni a városba.

Az ostrom idején tanúsított hősies magatartása miatt sokan ismerték és felismerték,

mégsem árulta el senki, hiszen sorsa ez esetben a biztos kivégzés lett volna.

Másnap, vagyis június 30-án minden polgári lakos köteles volt fegyverét leadni. Ezen

a napon tört ki a környék első és egyetlen összecsapása a francia katonaság és a

polgári lakosság között. Egy francia egység fosztogatni és erőszakoskodni kezdett

Győrzámolyban. Erre a parasztok több katonát agyonvertek, illetve néhányat a

Mosoni-Dunába dobtak. Az elmenekült franciák jelentésére Győrből egy

büntetőosztag vonult ki. A katonák felégették a falut, a zendülés vezetőit pedig

elfogták, és Győrbe hurcolták, ahol a katonai bíróság halálra ítélte őket. A nagy

riadalomra a polgármester és a főbíró felkereste Vilt József püspököt, aki a

zámolyiak ügyében kihallgatást kért a kormányzótól. Itt előadta, hogy a falusiakat a

katonák erőszakoskodása bőszítette fel, ezért kegyelmet kért számukra, amit a

kormányzótól végül meg is kaptak.579

Június végén egy a város több pontján kiragasztott falragasz borzolta fel a

franciák kedélyeit. Csupán két sorból állt, mondanivalója viszont annál gyilkosabb

volt:

„In Bonaparte seine Lüge sind wir Saat,

Wir können seine extra Blatt.”

Anno 1808.580

A keltezés egyértelmű utalás volt a spanyol függetlenségi harcokra. A francia

hatóságok 500 Ft jutalmat ígértek annak, aki bejelenti a terjesztő nevét. A pénzt

azonban senkinek nem kellett kifizetni.581

579 Veress 1987. 211–212.; Bay 1941. 82. o.
580 A szöveg valahogy így fordítható: Bonaparte hazugságaiból elegünk van, ismerjük már a meséit.
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Június 23-án a győri ostrom befejeződése után a francia főerők megkezdték

visszavonulásukat Bécs irányába. Győrnek szerepe szerint az osztrákok esetleges

előretörése esetén a felmentő sereg megérkezéséig kellett tartania magát. Ezért az

ostrom okozta károkat a franciák kijavították, a falakat megerősítették, ellátták a

várost elegendő tüzérséggel és élelmiszerrel. A franciák által kiürített területen csak

óvatosan előrenyomuló osztrákok már július 2-án jelentették, hogy állítólag csak

3.000 katona védi Győrt, és sáncokkal erősítették meg a várat. Július 5-én egy

nemesi felkelő egység megközelítette Győrt, sőt egy francia származású százados

be is jutott a városba, és elfogták. Mindezek ellenére sikerült kideríteni a védősereg

pontos létszámát, ami a várakozásoknál is kevesebb volt: 1.718 gyalogos, 10 lovas

katona és tüzérség, kéthavi élelemmel ellátva. Győr parancsnokává az időközben

sebesüléséből felépült Frederic-Francois Guillaume de Vaudoncourt tábornokot

nevezték ki.582

Miközben a nemesi felkelők és a császáriak Pápára is bevonultak, 10-én

megérkezett a wagrami francia győzelem híre Győrbe.583 Narbonne-Lara kormányzó

parancsára 48 ágyúlövés hirdette a diadalt, ezt német nyelvű hirdetményben a

polgári lakosságnak is tudtára adták. A kormányzó a püspököt ünnepélyes mise

mondatására kérte, amit ő megtagadott, helyette a székesegyházban a francia

tisztikar jelenlétében Szent Ambrus hálaadó zsoltárát énekelték el. Ezekben a

napokban július 9-e és 13-a között a megerősített császári VIII. hadtest kapott

parancsot Győr körülzárására, persze közben megindult a francia csapatok

visszatérése is a Dunántúlra. Összpontosított támadásra ekkor még nem került sor,

mivel július 12-én Károly főherceg – ahogy már szó volt róla – I. Ferenc tudta nélkül

fegyverszünetet kötött, így az uralkodó ezt nem tartotta érvényesnek. Ezért a János

főherceg vezette Déli Hadsereg megkezdte Győr déli térségéből Sopron irányába a

támadást. Miközben az osztrákok támadtak, a franciák érvényesnek tartották a

fegyverszünetet, míg 19-én az uralkodó is szentesítette azt.584 A fegyverszüneti

egyezmény értelmében a Rábától keletre csak Győr maradt francia kézen, a

581 Bay 1941. 84. o.
582 Veress 1987. 217. o.
583 A nagy francia győzelmet Narbonne német nyelvű falragaszon adta a győriek tudomására. A hirdetményt
közli Bay 1941. 90. o.
584 Veress 1987. 229. o.
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megszállt területek teljhatalmú urának Narbonne-Lara kormányzót nevezték ki, győri

székhellyel.585

VII.3. A katonaság ellátásának megszervezése Győrben

Napóleon a 23 éves Broglie herceget Győr és Vas megyék intendánsaként a

következő szavakkal küldte Magyarországra: „Legyen erélyes a hadügyi bizottságok

pazarlásaival szemben, határozott a lakosság érdekeinek védelmében a tábornokok

és tisztek követelődzéseit látva. Biztosíthatom, hogy mindig Ön mellé fogok állni a

hadsereggel szemben is, ha az igazság az Ön oldalán lesz!”586

Már a megszállás kezdetén, június 24-én határozott a városi tanács egy bizottság

felállításáról, hogy a francia élelmiszer-igények felmerülése esetén ne kelljen minden

esetben a teljes közgyűlést összehívni. Kinevezték a különböző termékek felügyelőit,

akiknek feladatává tették ezek beszerzését. Húsfelügyelőnek Vizer Sámuelt és

Georg Purglt választották, a kenyérért Angster, Fleischman és Stadtner feleltek, a

bor Dorffner Georg és Holzer hatáskörébe került. A bor beszerzéséért Spiro és

Kimerl, a zab, árpa, széna és gyümölcsök beszerzéséért Steltzner, Jamasits,

Csomay, Horváth, Mogyórosy, Mérföldy, Guggenberger és Lakatos polgárok feleltek.

felelősek. A malom ügyekben Ignatz Mayerhofer, Lengyel és Laky járhatott el. Ebből

a jegyzőkönyvből tudhattuk meg azt is, hogy a francia tisztek a „tracteuroknél”, a

Lamen és Kren fogadókban kedvezményesen étkezhettek.587

A megszállás alatt a vágóállat beszerzése nehéz feladat volt, ezért sem örült

Némethy József fiscalis, hogy őt marha beszerzésével bízta meg a vármegyei

Deputatio,588 ráadásul Guilleaume tábornok már említett fenyegetéseivel is szembe

kellett néznie. Állatot találni amúgy is nagyon nehéz volt, ahol pedig volt, ott magas

árat szabtak a gazdák. Így járt Némethy a vámosiakkal, akiknek volt elegendő

állatuk, mivel a környéken nem állomásoztak ellenséges csapatok, viszont

megfizethetetlen árakat szabtak meg. Hiába kísérte el útjára Győrből Leitner Mihály

mészáros és Casper Weizer kereskedő is, segítve az állatok árának felbecsülését,

585 Veress 1987. 239. o.
586 Bay 1941. 128. o.
587 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 3.d. Sajnos a fenti személyek
keresztneveit nem minden esetben közli a forrás.
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dolgavégezetlenül indultak haza. Útközben a fiscalis a sikertelenségen elkeseredve a

következőket mondta: „No már üsse meg a ménykő, én tsak nem leszek tovább

Bolondgya a Deputationak.” Két társát elküldte, hogy valahogyan vegyék meg a

szükséges állatokat, és azokat hozzák Győrbe. Összesen 40 marhát sikerült

vásárolni, miközben Weizer kereskedő felesége is bekapcsolódott az üzletbe. Az

állatok felhajtása nem volt egyszerű, a megbízottaknak még a Dunántúl meg nem

szállt részeire is el kellett utazniuk. A demarkációs vonalon csak úgy hozhatták át az

állatokat, hogy az ott állomásozó inszurgensek vezetője a kereskedő ismerőse volt. A

demarkációs vonalon túli területekkel amúgy is csak bizonyos feltételek mellett volt a

kereskedés engedélyezve, ez persze nem zárta ki, hogy kerülő utakon ne folyt volna

üzletelés. A „frantzia ökör commissarius” hármasával-négyesével vette át Győrben

az állatokat, mígnem sokallani kezdte a pásztorok bérét és elhajtatta az összes

állatot. Egy kis adalék a megszálló erők létszámához: Némethy szerint az 15.000

főből állt az „olasz ármádia” királyával együtt.589

Júliusban a franciák számára túl sok marhát vágtak, a nagy meleg és az elégtelen

tárolás miatt ezek húsa büdösödni kezdett. A faggyút és a bőrt még el lehetett adni,

ebből kb. 1.700 Ft bevétel is származott. A Deputatio kasszájából azonban ezt az

összeget a külső Újvárosban bekvártélyozott Le Barch ezredesnek voltak

kénytelenek napi 30 Ft-os lebontásban kifizetni.590

Horváth János 1809. július elején Antoine Charles Louis Lasalle591 tábornok

utasítására 310 pozsonyi mérő búzát szállított, az idő rövidsége miatt a tábornok

azonban csak 99 mérőt tudott magával vinni, a maradékot a Deputatio

visszaszolgáltatta.592 Josef Stemmer külvárosi pékmester július 22-én már több mint

1.000 forintért szállított főleg zsemlét a francia helyőrségnek.593

Június 29-én a Deputatio igyekezett a kormányzó figyelmét az ellátási

nehézségekre felhívni. Mint írták, a rekvirálásokat ne csak a városnak kelljen egyedül

állnia, hanem más települések készleteit is mérjék fel, már csak azért is, mert Győr

megyének csupán 6x6 mérföldű területe van megszállás alatt. Ráadásul tavasszal az

osztrák hadsereg ellátásáról is gondoskodniuk kellett. A kormányzó figyelmébe

588 A Győr megyei Permanens Deputatio a meg nem szállt Szentmártonban ülésezett, viszont a források alapján
szoros kapcsolata volt a megszállt területekkel.
589 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d
590 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
591 A tábornok a wagrami csatában esett el 1809. július 6-án.
592 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 4.d.
593 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
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ajánlották a győriek elég nagyvonalúan a szomszédos vármegyéket (név szerint

Komárom, Veszprém és Vas megyéket említették), ahonnan szintén be lehet

szerezni a szükséges termékeket. Az ehhez hasonló kérvények a megszállt

területeken nem tekinthetők ritkaságnak, azonban általában semmilyen

következményeket nem vontak maguk után. Ugyancsak a kormányzótól kérte a

város az építőfa rekvirálásának lehetőség szerinti kerülését, mivel az ágyúzás alatt

több ház leégett, és ezek helyreállításához a faanyag elengedhetetlen. A kórház

terheinek csökkentését is kérték a kormányzótól, itt sem tudunk bármilyen

eredményről.594

Egy kimutatásban összesítették a június 16-a és július 27-e közötti francia

rekvirálásokat. Ezek szerint kenyeret, bort, marhát, zabot, szénát, tűzifát szállított a

város a megszállóknak, de ezen kívül kalmárok és mesteremberek is benyújtották

számláikat, közel 85.000 Ft értékben.595

Június 27-én a kormányzó a következő utasítást adta ki: a környékbeli parasztok

terményeiket a biztonság szavatolása mellett, mint eddig is, továbbra is behozhatják

a városba. A hetivásárokat továbbra is megtartják. Narbonne a lakosságnak próbált

kedvezni, amikor kötelezte a kereskedőket, hogy a lehető legalacsonyabb árakat

alkalmazzák. Továbbá egy érdekes utasítás: tilos volt a lakosságnak az osztrák

helyőrség bármely tagját gúnyolni.596 A kormányzó június 29-én utasított mindenkit

munkája folytatására, mindenki köteles urainak engedelmeskedni, ez különösen a

jobbágyokra nézve volt fontos, ellenkező esetben a francia katonaság fogja őket

megbüntetni. Mivel egyes megyebeli lakosok francia katonákat „halálra üldözni

bátorkodtak” (itt a győrzámolyi esetre gondolhattak), ezért a jövőben, aki ilyenre

vetemedik, az halállal fog bűnhődni. Ha franciák jelennek meg egyes településeken,

akkor őket segíteni kell, amennyiben bármit is kérnek, azt átvételi elismervény

ellenében kötelesek nekik adni.597 A felszólítással a kormányzó csalódást okozott

mindazoknak, akik abban reménykedtek, hogy a franciák felszámolják a jobbágyi

kötelezettségeket és bevezetik a napóleoni törvénykönyvet. Ehelyett mindenkit,

különösen a jobbágyokat a munka folytatására szólította fel.

Június 24-én Riccé intendáns tábornok levélben utasította Moson és Győr

vármegye mellett Győr városát, hogy egy bizonyos Loderer úr munkáját segítsék,

594 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
595 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 3.d.
596 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
597 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
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kívánságait teljesítsék. Ennek során egy táblázatot („General Etat”) kellett készíteni,

mely tartalmazott minden francia rekvirálást a kezdetektől szeptember 10-én estig.

Ebben fel kellett tüntetni a megye vagy a város által teljesített, vagy egy közösségre,

esetleg a polgárokra leosztott, valamint a vásárlás útján beszerzett terményeket.

Vásárlás esetén az árat, rekvirálás esetén a megbecsült értéket kellett beírni, vagyis

Győrnek is tulajdonképpen egy pontos bizonylatokkal, számlákkal alátámasztott

kimutatást kellett készítenie az eddigi kiadásokról. Fontos volt megadni, hogy kinek

az utasítására történt a rekvirálás. A megyék (Moson, Sopron, Vas és Győr kapta

meg ezt a körlevelet) táblázataiba a szabad királyi és mezővárosok adatait külön

kellett feltüntetni. Győr esetén csupán egy hiányosan kitöltött ilyen táblázatot

ismerünk.598 Lényegében itt is arról a táblázatról van szó, amelyiket minden

megszállt településnek ki kellett töltenie.

Egy megszállt település vagy megye életében nem volt ritka, hogy a franciák által

„kívánt” terményeket zsidó kereskedők szerezték be és szállították a Deputationak.

Győr esetében is történtek ilyen esetek, amikor Stetten Dávid és Könich Farkas

14.467 pozsonyi mérő „szemes jószágot” (búza, rozs, zab) szállított Győrbe, Riccé

tábornok kívánságára. A kereskedők a „contractus” értelmében felelősséget vállaltak

a termények maradéktalan leszállítására, ha bármely hiány merülne fel, azért is őket

terhelte a felelősség. A bizottmány a termények kifizetésére vállalt kötelezettséget,

illetve tiltotta a gabona lefoglalását (a kenyérsütőket kivéve) mindaddig, míg ez a

mennyiség el nem fogy.599

A rekvirálások tömkelegében könnyű volt visszaélni a hatalommal. Ez történhetett

a győri bencés pincében tárolt 3.000 akó borral. Satipatier francia felügyelő a

Permanens Deputatio tudta nélkül (és így valószínűleg a francia hatóságok sem

tudtak az esetről) kezdte a borokat elhordani. Ez annál is könnyebben ment neki,

mert a pince kulcsát is megtartotta magának. A borokért cserébe elismervényt adott

át, de ezeket is ő állította ki. Az ügy szerencsére még időben, 1809. szeptember 27-

én derült ki, így elképzelhető volt az alapos kivizsgálás és számonkérés.

1809. október 3-án a tábornoki kar, illetve a kormányzó számára 40,5 akó legjobb

fajtájú vörös villányi bort szállítottak.600 Jelentős kiadást jelentett Győrnek a tábornoki

kar egyes tagjainak fizetett élelmezési költség: július 9 és augusztus 23-a között

598 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
599 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
600 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 4.d.
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három meg nem nevezett tábornoknak közel 21.000 Ft-ot fizettek. „Ritze” intendáns

tábornoknak egyedül 108.500-at, ami hatalmas összegnek számított. Az ilyen fajta

kiadások összesen 190.642 Ft-ot tettek ki.601

Érdekes adalék a megszálláshoz Zelenka Ferenc bécsi borkereskedő esete, aki

átmenetileg a győri Újvárosban tárolt közel 50.000 Ft értékben bort.602 Mivel ezt a

kereskedő szerint a Permanens Deputatio a franciák részére lefoglalta, ezért a

megszállás befejeztével kárpótlást kért. Kérvényének a tanács nem adott helyt, mert

a bor még a város kapitulációja előtt került a franciák kezére, ezért pedig felelősséget

nem vállalhatnak, mindezt a háború szerencsétlen velejárójának tartották.603

Csak kevés adattal rendelkezünk a franciák győri egészségügyi intézményeivel

kapcsolatosan. A ferences kolostorban rendezték be a hadikórházat. Egy fennmaradt

számla szerint a francia hadikórházba még az elvonulás után is maradhattak

sebesültek, mivel november 18-án és 19-én 28 cipó kenyeret, majd az ezt követő

napokban 54 cipót szállított egy győri pékmester.604 Háborús körülmények között a

gyógyszerek előteremtése is gondot okozott, mint azt a városi gyógyszerészek az

Állandó Bizottmánynak megjegyezték.605 Ismerve a franciák egészségügyi hálózatát,

feltételezhetjük, hogy Győrből igyekeztek a sebesülteket, betegeket minél előbb

elszállítani a biztos hátországba, így itt csak a helyi sebesültek és betegek ellátására

rendezkedhettek be.

VII.4. A francia hadiadó

Narbonne július 20-án Győrbe rendelte a megszállt megyék megbízottait, ahol

hamarosan Gabriel de Riccé tábornok, a megszálló hat francia hadosztály élelmezési

biztosa közli velük a kivetett hadisarc nagyságát. Ehhez Riccé beszerezte egy

táblázat segítségével minden megyéről a következő adatokat: hány községe és

lakosa van, mennyi az évi termése, mekkora az állatállománya, hogyan kezelik a

közjövedelmet, mekkorák a kivetett adók. Egyben megtiltotta, hogy a háztartási

költségeket kivéve a pénztárakból bármit is kifizessenek. Ezt követően vetette ki az

601 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 6.d.
602 Ritka eset, hogy a korabeli források részletezik a bor eredetét. Ez esetben viszont megtudhatjuk, hogy a
kereskedőnek egri, budai, ménesi és neszmélyi borai voltak.
603 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 1.d.
604 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 4.d.
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adót, Győr városra 1.713.192 Ft jutott, továbbá jelentős mennyiségű vásznat,

szövetet, bőrt, búzát, lisztet, szénát és szalmát is követelt. A vármegyének, ahova 29

megszállt település tartozott 547.533 Ft-ot kellett fizetnie. Általában az 1807. évi

megajánlás és a parasztság adójának a kétszerese esett a vármegyékre. A fizetést

rövid határidőkben szabta meg. Tíz naponta kellett fizetni, az első negyedet bécsi

bankókban, a második részre betudták, amit július 7-től rekviráltak. Az utolsó két

negyedet ezüst- és aranyérmékben követelték. Riccé munkáját segítendő a

megszállt területeket három alkerületre osztották fel, a győri élére Broglie herceg

került, aki a következő feljegyzést készítette Győrről: „A francia hadseregnek

alávetett lakosság semmi eredetit, sőt semmi említésre méltót nem mutatott fel. A

nemesség Budára – az udvar és a hadsereg oltalma alá – húzódott; szintúgy a győri

püspök is. Eme város polgárai folyékonyan, bár germanizmusuk belevegyítésével

beszélnek latinul, s magyarul is éppen ilyen rosszul beszélnek.”606 Kérdéses persze,

hogy mennyiben tudta a herceg mindezt jól megitélni?

Az adó kivetése után augusztus végén megkezdődött a lakosokra az adó

felosztása. Így például Komendó Ferenc molnárnak 50 rajnai forintot kellett a

városházán haladéktalanul befizetnie. „A frantzia hatalom, Győr Vármegyének, és

Városnak birtokos, és birtoktalan Lakosait mértéketlen adó fizetésre hatalomra

kénszeritvén; ezen erőszakos kénszerittésbül Komendó Ferentz molnár tartozik

ötven Rh. For az az fl. 50 a Nemes Város Házánál, az ezen végre kinevezett

Commissionak minden halasztás nélkül béfizetni. Költ Győrben auguszt Holnapnak

24 napján 1809ik esztendőben.” 607 A hadisarc kifizetéséhez szükség volt kölcsönök

felvételére is, ami 6%-os kamattal történt. Pénzforrások helyben csak szűkösen álltak

rendelkezésre, a bizottság még Bécsben is próbált pénzhez jutni, de sikertelenül,

hiszen ott is franciák állomásoztak.608

A hadisarc kivetése után megindult a lakosokra kivetett különadó kivetése, illetve

beszedése. Az extraadók fizetése a megszállás után is folytatódott. Követses Péterre

a városra kivetett sarcból 150 Ft jutott, amiből 30-at már rendezett 1810. július 6-ig. A

fennmaradó részleteket következő év Szent Mihály napjáig, illetve karácsonyáig volt

köteles befizetni a városházán, egyúttal az esetleges „obligatio”-kat, kötelezvényeket

is magával kellett vinnie. Waldschein Josef még 1819-ben sem rendezte tartozását

605 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
606 Bay 1941. 94.; Veress 1987. 256–257. o.
607 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
608 R.Kiss 1909. 277. o.
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„az 1809ik háború köz Terhébül”, erre csak két évvel később került sor. Persze a

pénzügyi következmények még ennél is messzebb mutatnak, mivel a számvevő még

1845-ben is kimutatásokat készített a hátralékokról.609

VII.5. A francia császár Győrben

Augusztus 15-én Napóleon 40. születésnapjára ébredtek a franciák. Mint

országszerte, Győrben is megünnepelték ezt a jeles eseményt. Már a hajnali órákban

dörögtek az ágyúk díszsortüzei. A Bonfani-dandár katonái színielőadásokat, majd

katonai felvonulásokat tartottak. Délután ünnepélyesen Te Deumot celebráltak, este

díszvacsorát adott a kormányzó, ahová a tisztikar mellett a város és vármegye

előkelőségeit is meghívták. A francia katonák a város szegényeinek ingyenes

vacsorát osztottak, persze valószínűleg olyan alapanyagokból, amit a győriektől

rekviráltak. Este tűzijáték színesítette a programot, majd hajnalig tartó táncvigalom és

mulatozás kezdődött a polgári lakosság bevonásával.610

Az ünnepségekkor még nem tudhatták a győriek, hogy néhány nap múlva a

császárt személyesen is megpillanthatják. Ma már elfogadhatjuk, hogy Győr

Magyarország egyetlen városa, ahol Napóleon hosszabb ideig időzött. A

történelemkutatás azonban nem mindig volt ebben egységes. Győrben az 1870-es

években alakult ki egy helytörténészi vita, amelyet Matusek Antal írása indított el.

Egész egyszerűen azt állította, hogy a francia császár soha nem járt a városban,

mert ennek sem a városi, sem a megyei levéltári anyagban nincs nyoma.

Bizonyítékként említette Hohenegger kanonok naplóját is, amely bár részletes

leírását adja a győri eseményeknek, sok esetben említ a városban tartózkodó magas

rangú francia tiszteket is, de a francia császárt nem, vagyis az adatok hiánya

egyértelműen bizonyítja véleménye szerint Napóleon távollétét. Összefoglalóan úgy

gondolta, hogy olyan ez az eset, mint amikor valaki „egyszer láttam a császárt, akkor

sem az volt.”611 Nem kellett azonban sokat várni a cáfolatra. Kreskay Antal plébános

három nappal Matusek cíkkének megjelenése után egyértelmű adatokat hozott

Napóleon győri jelenlétére, forrásul Paintner Mihály győri kanonok naplóját említette.

609 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
610 Veress 1987. 259. o.
611 Matusek Antal: Volt-e Napoleon Győrött? In: Győri Közlöny, 1873. január 16. 5.szám. 19. o.
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Ebben a következő olvasható a látogatással kapcsolatban: „Maga Napoleon császár

Eugen vicekirálylyal, a bajor koronaherceggel és más elsőrangú vezérekkel Győrbe

jött és a Bezerédy-házba szállott. Nemsokára megérkezése után lóra ült,

megszemlélte a bástyákat és az egész környékét, parancsokat osztott, mely részről

és mi módon készítessenek új erődítések, mit tegyen az őrség, ha a mieink a várost

vissza akarnák foglalni. Ami meg is történt volna, ha a béke közbe nem jő. A káptalan

a városi hatósággal együtt a ház lépcsőjénél tisztelgett néki, midőn szobájából a

város megszemlélésére lement. Az audentiát holnapra igérte, vacsora után nyolcz

órakor lefeküdt, ablakja kék posztóval vonatván be, másnap korán reggel minden

üdvözlés nélkül eltávozott.” Kreskay egy másik munkát is bizonyítékul hozott,

amelyet Romanus a S. Venantio karmelita atya és nyugalmazott tartományi főnök

1822-ben adott ki „Supplementum ad Syllabum Praesulum Jaurinensium” címmel.

Ebben a következő olvasható: „Augusztushó utolsó napján három negyed kettőre a

francziák császára Napoleon Győrben megjelent minden pompa nélkül. A Bezerédy-

házban lakó olaszországi vicekirály szállására tért be, honnan az összegyűlt

hadvezérekkel három óra után lóra ült, és az olaszországi vicekirály és bajor

koronaherczeg között összes hadvezérei kiséretében, a püspökvártól elkezdve

minden bástyát és sánczot megszemlélt, azután a karmelitaatyák társháza mellett

lejövén a Bécsikapun át Szigethbe ment, melyet is egyedül lovagolt be, visszajövet a

Rábahidon átkelvén a majoroki térségen a vele jött ágyútelepet nézte meg, mire a

fehérvárikapun keresztül hazatérve a ft. Káptalannak valamint a tisztikarnak, kik nála

tisztelegni kivántak, azt mondta: majd holnap két órakor fog mindnyájoknak

audientiát adni. Aközben az ő kocsijai a lórétói kápolna és karmelitatemplom mellett

tisztogatattának, katonák által öriztetve. Azonban a császár szavát nem tartá meg,

mert reggel négy órakor amint jött, ugy minden czeremonia nélkül el is ment, –

hátrahagyván a békekötés után azon parancsát, miszerint az aknászok által mind a

győri eröditvény sánczai mind a bástyák legnagyobb részt aláássanak és

fölvettessenek.”612 A két leírás ugyanúgy meséli el a császár látogatását, mindkét

forrás szerzője a látogatás szemtanúja is volt, ráadásul a második írás 1822-ben egy

helyi lapban megjelent, amikor még sokan éltek, akik az eseményeknek szemtanúi

voltak. Kreskay a következő számban további forrásokat idézett, bizonyítandó a

látogatást. Kisfaludy Sándor a nemesi felkelés naplójának írójától, a feleségéhez

Szegedy Rozáliához írt levelében a következőt olvashatjuk: „Éppen most jelentik ex

612 Kreskay Antal: Volt-e, és mikor volt I.Napoleon Győrött? In: Győri Közlöny, 1873. január 19. 6.szám. 23. o.



173

offo, hogy Napoleon maga is Győrré érkezett tegnap délután három órakor.”613 A

vitába még „beszállt” Méry Antal bencés tanár és régész is, aki szintén Napóleon

győri jelenlététét igyekezett bizonyítani és egyben Matusek Antalt helyreigazítani.

Egy helyi szájhagyományt is említett, mely szerint Napóleonnak a sétája során

megmutatták a vaskakast.614

Napóleon mindenkori tartózkodásának legújabb összefoglalása szintén megerősíti

a császár győri látogatását:

„Csütörtök, aug. 31. – 2 órakor elhagyja Schönbrunnt, áthalad Pozsonyon, ahol

három órát tölt, meglátogatja a környéket, megebédel Kistee-ben [Kitsee-Köpcsény],

elmegy Antelburgba [Altenburg-Móvár], 13 órakor megérkezik Győrbe, és 17 óráig

megszemléli. Győrben alszik.

Péntek, szept. 1. – 15 órára tér vissza Schönbrunnba Hainburgon keresztül, ahol

részt vesz egy szemlén.”615

A francia császár magyarországi látogatására komoly előkészületeket tettek.

Augusztus 30-tól nagyarányú francia csapatmozgás indult Győr irányába. Ezen a

napon a Magyaróvár-Győr útvonalon az Itáliai hadsereg több ezer katonája vonult

Győr felé, hogy leváltsa az ottani helyőrséget. Azonnal megindultak a találgatások,

voltak akik tudni vélték, hogy az inszurgensek összecsaptak Győrnél a franciákkal.

Másnap tovább folyt a francia egységek felvonulása. Szőllősy Pál erről az

eseményről a következőket jegyezte fel: „Délelőtt ½ 12 óra körül két lovas vadász

érkezett; kevéssel utánuk egy futár jött sebesen; ez után nem sokkal két francia

lovastestőr, majd egy hatlovas kocsi. Ebben a kocsiban ült Napóleon császár, az

itáliai alkirállyal és két marsallal, ezek után egy harmadik kocsi jött, négy öszvér

húzta, ebben ült Napóleon orvosa. A kíséret 12 olasz dragonyosból állt. Mosonban a

nyolc lovat késlekedés nélkül pihentekkel cserélték ki, és tovább utaztak Győrbe.

Délután 4 óra körül megjelent Pozsonyból méltóságos gróf Pálffy Lipót úr, és többek

között azt a hírt hozta a bizottságnak, hogy az elmúlt éjszakát Napóleon császár

Pozsonyban616 töltötte, lóra ülve az egész várost és várat bejárta és néhány

613 Kreskay Antal: I.Napoleon csakugyan volt Győrött. In: Győri Közlöny, 1873. január 23. 7.szám. 29. o.
614 Méry Etel: I.Napoleon csakugyan volt Győrött. In: Győri Közlöny, 1873. január 26. 8.szám. 34-35. o. A
legenda szerint Mahmud győri beglerbég egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy Győr vára csak akkor lesz újra
a keresztényekké, ha a Dunai- vagy a Vizi-kapu tornyán megszólal az általa felállított vaskakas. 1598. március
29-ének hajnalán egy petárdával robbantották fel Schwarzenberg és Pálffy csapatai a Fehérvári-kaput. A kakas
hangját egy a várba bejutott katona „kölcsönözte”. Győr reggelre felszabadult a török uralom alól.
615 Tulard, Jean – Garros, Louis: Itinéraire de Napoléon au jour le jour. 1769–1821. [Napóleon útinaplója napról
napra] Paris, 2002, Tallandier Éditions. 395. o.
616 A pozsonyi levéltári források ezt a látogatást nem erősítik meg.
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rendelkezést adott ki. Szállása Grassalkowits herceg házában volt.”617 A győri

térparancsnok augusztus 31-én reggel értesítette Győrt, hogy tegyenek

előkészületeket Őfelsége fogadására. Délután 14 órakor a templomok zúgása adta

hírül, hogy Napóleon a városba érkezett. A francia tábornokok és térparancsnokok

levett kalapokkal várták a császárt, aki a lovas testőrség által vont kordon mögött

kíséretével a Bezerédj palotába sietett. Bay erről az eseményről a következőket írta:

„Napóleon megérkezésétől kezdve állandó nagy néptömeg hullámzott a Bezerédj-

féle ház körül, nehogy elmulassza azt a ritka pillanatot, amikor a franciák

bálványozott császárát megláthatja. Három óra tájban aztán teljesült a kíváncsiak

vágya.” Rövid tárgyalás után megjelent a császár és a tábornokaival megindult lovon

a Bécsi-kapu felé. Miután először belül, majd kívül megvizsgálták a bástyákat és

erődítményeket, a Fejérvári-kapun visszalovagoltak a városba. Este 18-kor a város

és vármegye szeretett volna tisztelegni Napóleonnál, de a császár elfoglaltságára

hivatkozva nem fogadta őket, ezért a győriek nem élőszóban, hanem írásban

fogalmazták meg kérvényüket, amit Bécsbe küldtek. Ebben a hadisarc és a rájuk

nehezedő egyéb terhek csökkentését kérték. A megszállt területeken ehhez hasonló,

közvetlenül Napóleonnak címzett levelet csak Sopronból ismerünk. Este a

kormányzó-tábornok díszvacsorát adott a császár tiszteletére. A vacsora

történéseibe Lamarque kapitány naplója segítségével nyerhetünk bepillantást. Már

minden meghívott egybegyűlt, amikor a császár megjelent a terem ajtajában:

„Üdvözlöm Önöket uraim! – köszöntött bennünket igen barátságosan a császár, majd

helyet foglalt az asztalfőn. Tőle jobbra Jenő, Olaszország alkirálya, balján a bajor

trónörökös, az alkirály mellett a házigazda, Narbonne kormányzó, a trónörökös

mellett Massèna tábornagy, szomszédságában Győr elfoglalója, Lauriston tábornok s

így sorban rang szerint, mindenki megtalálta a neki kijelölt helyet.” Napóleon nem sok

időt töltött az evéssel, negyed óra múlva felpattant. Lamarque kapitánnyal ismét a

városba indult, és megszemlélték a külső erődítményeket. Három ágyúszó jelezte a

kapuk bezárását, mire sietve visszatértek Napóleon szállására, ahol késő estig tartó

tárgyalásokat folytatott Napóleon. A császár szeptember 1-én hajnalban kíséretével

elhagyta a várost. Szőllősy Pál ezen a napon a következőket jegyezte fel: „Ma reggel

7 órakor Napóleon császár – miután Győr városát megtekintette – erre tért vissza,

ugyanazokkal a kocsikkal, amelyekkel odafelé ment; katonasága is ugyanaz volt,

617 Benda-Érszegi 1972. 366–367. o.
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mint ami testőrként Győrbe menet kísérte; visszatért korábbi tartozódási helyére.”618

A császár látogatásának egyértelmű oka volt Győr, illetve az erőd elhelyezkedése és

annak stratégiai jelentősége. Bár ezekben a napokban is folytak a béketárgyalások,

azok kimenetele még elég kétséges volt, a háború ismét kirobbanhatott. Napóleon

látogatása után a környékről több száz munkást rendeltek a franciák erődítési

munkálatokra. Így például Óvárról szeptember 8-át követően nyolc napon át 200

munkást, de két nap múlva Dévény megerősítéséhez is 150 ásóval és talicskával

felszerelt embert küldött Moson megye.619

VII.6. A békekötés hatása Győrre

A béketárgyalások akadozásai miatt Győrben is háborús hangulat kezdett

uralkodni, emiatt többen a városból vidékre költöztek. Csapaterősítések is érkeztek

Győrbe, illetve a demarkációs vonalra. A badeni katonaságot a kisebb

kazamatákban, az olasz katonaságot pedig a szemináriumban szállásoltak el.

Szeptember 9-én würzburgi tüzérek érkeztek, bár közben francia katonák megrakott

társszekerekkel távoztak Bécs irányába. A háborús hangulat fokozódását jelezte

hogy Riccé a hadisarcot nem a megállapított részletekben, hanem egyszerre

követelte. A tiltakozások teljesen feleslegesek voltak. Szeptember elején

folyamatosan özönlött az erősítés Győrbe és a Rába vonalára. Szeptember 28-án a

francia műszaki alakulatok elárasztották a város körüli területeket vízzel. Végül is az

elhúzódó béketárgyalások meghozták az eredményt, és Schönbrunnban október 14-

én aláírták a békét. A hír másnap érkezett Győrbe, ahol katonai parádéval és

ágyúdörgéssel ünnepelték a béke megkötését, és a francia győzelmet. Narbonne-

Lara estélyt adott, amelyen Metternich követ is részt vett. A fogadáson olyan

személyek is megjelentek, akiknek egy esetleges osztrák-ellenes felkelés

előkészítése lett volna a feladatuk. Erre reális esély a wagrami csata után volt. Mivel

további erődítési munkálatokra nem volt szükség, a Győrbe vezényelt parasztokat a

kormányzó haza engedte, sőt még némi fizetséget is kaptak.620

618 Benda-Érszegi 1972. 367. o.
619 Benda-Érszegi 1972. 367. o.
620 Veress 1987. 270–272. Bay 1941. 101–113.; 124–125.; 171. o.
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A békeszerződés elrendelte Győr erődítményeinek lerombolását. Október 19-én

francia alakulatok megtették a robbantáshoz az előkészületeket. A leszerelt tüzérség

elszállításához nagy számban igényeltek szekereket. Ezzel párhuzamosan

megkezdték fokozatosan a francia-olasz csapatok Győr kiürítését is. Elsőnek a

badeni gyalogoshadosztály kórházát szállították el Pozsony felé. A kirendelt Győr

megyei parasztok megijedtek, hogy a határon túl is kell szállítaniuk, ezért kocsijaikat

és szerszámaikat hátrahagyva, lovaikra ültek és haza menekültek. November elején

folytatódtak az elvonulások, így Győrből több lépcsőben a 2. Fontanelli-

gyalogoshadosztály és az említett badeni hadosztály csapatai vonultak el. November

13-án megkezdték az erődítményeket felrobbantani. Elsőnek a keleti és délkeleti

bástyákat robbantották fel, amitől még az ablakok is betörtek, a lakóépületekben

azonban nem estek károk. A következő napon folytatódtak a rombolások, így

felrobbantották a püspökvár melletti bástyát, a falakat több helyen, ezt követően

pedig Bécsi- és Fehérvári-kapu melletti bástyát. November 17-én a hátra maradt

műszaki alakulatok és az utóvéd is elvonult, utoljára Narbonne-Lara kormányzó és

kísérete hagyta el Győrt. Rásowszky János karmelita perjel egy összesítést készített

a várost ért károkról. E szerint a 4.937.468 forint értékű kár érte várost az ostrom

alatt, beleértve a megszállás költségeit és a várfalak lerombolása során elszenvedett

károkat is.621

A francia csapatok elvonulása itt is nagy erőfeszítéseket kívánt a településtől, mert

meg kellett oldani a hadifelszerelés elszállítását. Decemberben is még Bruckban és

Leobenben állt 13 kocsi, némelyik rossz állapotban, továbbá 75 ló, köztük kettő

betegen.622 A győri helyőrség egy része ugyanis Leoben és Bruck irányába vonult ki

Magyarországról, ahol a katonák pihenőt tartottak. A szekerek és lovak így

gazdátlanul itt maradtak, nem volt aki visszavigye őket tulajdonosaiknak.623 A

megszállás befejezése után a franciák által elhordott lovak, szekerek összegyűjtése

és visszaszállítása, mint minden településnek, Győrnek is komoly problémát okozott,

és csak részleges sikerrel járt.

Guillaume tábornok a Huszár-féle házban volt elszállásolva, ahonnan novemberi

elutazása előtt több rendelkezésére bocsátott berendezési tárgyat nem akart

621 Veress 1987. 272–277. o.
622 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 1.d.
623 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
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visszaadni. A család levelére a tábornok válaszában leírta, hogy ami tetszik neki azt

magával viheti.624

A franciák kivonulását követően már november 19-én a városban találjuk a

Sztáray és Hiller ezredeket,625 míg november utolsó napjaiban a 3. és 4. bécsi

Landwehr zászlóaljak állomásoztak a városban.626 November 19-én érkezett a

győriek nagy örömére I. Ferenc is a városba, aki mindenkinek meghallgatta kéréseit,

majd hajnalban távozott.627

VII.7. A megszállás elhúzódó pénzügyi következményei

A megszállás költségeinek összegzése eltérő eredményekre vezet. Az egyik

dátum nélküli összesítés szerint (címe: „Az utóbbi háboruban az ellenség által hátra

hagyott Közterhbül”) Győrnek és a megyének 1.287.516 Ft-ba került a franciák

jelenléte. Ebben az összesítésben nemcsak naturáliák szerepelnek, hanem

munkabérek, ajándékok, napidíjak, tolmácsok bérei, rabok tartása, az uradalmak és

a győri káptalan kiadásai.628 Szapáry József gróf királyi biztos 1810. júliusi

számításai szerint a megszállás Győr megyei és városi költségei viszont 1.701.148

Ft-ot tettek ki.629 A két összeg közti különbség tetemes, de a nagyságrendet jól

mutatja, és egyben érzékelteti a költségek összegzésének nehézségeit is. Emellett

lényeges a megszállás hosszasan elhúzódó és végtelenül kusza pénzügyi

következményeinek a rendezése. Győr esetén bonyolította a helyzetet, hogy a

kárpótlások kifizetésénél különbséget kellett tenni aszerint, hogy hadipréda volt a

termék, vagy pedig rekvirálás tárgyát képezte. Alapvetően Győrben is kétirányú

pénzmozgás volt megfigyelhető. Egyrészt évekig eltartott a hadisarc felosztása

különadó formájában, és különösen ennek beszedése a város és vármegye

lakosaitól, másrészt, mint azt az alábbi példák is bizonyítani fogják, elég vontatottan

folyt a kárpótlások kifizetése. Kárpótlás annak járt, aki valamilyen írásos formában

bizonyítani tudta, hogy a franciák vagy valamely törvényhatóság tőle rekvirált vagy

egyéb formában kárt szenvedett, de nem a hadicselekményekből kifolyólag.

624 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
625 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 10.d.
626 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
627 Bay 1941. 134. o.
628 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
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A vármegye küldöttei Szapáry József királyi biztos elnöklete alatt 1811-ben a

következő pénzügyi döntéseket hozták meg. Mivel a vármegye csak részben került

megszállás alá, a fegyverszünet beköszöntéig az ellenség rekvirálásai a teljes

megyét terhelik, ezt követően viszont, beleértve a hadisarcot is, csak a demarkációs

vonalon belüli községeket. Sokaknak komoly érvágást jelenthetett, hogy a június 25-

ig bekövetkezett pusztításokat a hadikárok közé sorolta a bizottság, és ezért nem járt

kárpótlás. Az ezt követő rekvirálásokat akkor sorolták a kárpótlandó kategóriába, ha

ezt a Permanens Deputatio rendelte el, de ez esetben is átvételi elismervénnyel

kellett a jogosultságot igazolni. A beszerzőnek kellett az átadott termékek

mennyiségét, árát és az átadás megtörténtét bizonyítani. Gyanús esetekben a

bizottság fenntartotta a jogot a kivizsgálásra. A Szapáry József által vezetett

komisszió osztotta fel a hadisarcot megyénként. A Győr városra eső kulcsot 1811-

ben megpróbálta a megye megváltoztatni, valószínűleg súlyosbítani. A város ezt a

lakosság gazdasági helyzetére hivatkozva nem vállalta, és lándzsát tört a régi, a

Szapáry által megállapított kulcs fenntartása mellett.630

Először gr. Szapáry József királyi biztos, majd Galgóczy Antal udvari tanácsos

vezette bizottságok osztották ki a francia sarc, illetve a rekvirálások költségeit, bár az

uralkodó helybenhagyására hiába vártak még 1826-ban is. Az adózó nép pedig már

nagyon várta ezt a lépést, mert így nem tudott lábra állni, nehezére esett az adókat

fizetni, és kölcsönöket kényszerültek felvenni. Ráadásul az 1810-es években a

magas infláció miatt jelentős drágulás ment végbe, ami tovább növelte a terheket.

Kérték a nádor és a Helytartótanács közbenjárását. A helyzetet bonyolította, hogy a

megye és a város is a kincstárból vett fel kölcsönt, a hitel visszafizetése pedig éppen

a jóvá nem hagyott sarc miatt akadozott még 1827-ben is. A mezőörsi adózók

például 1809. júniusában 58 marhát összesen 5.080 akkori bankóforint értékben

adtak át a Deputatio utasítására egy győri mészárosnak. Tizenkilenc évvel késő még

hiába várták a vármegyétől a kárpótlást. Az eset egyébként nem volt egyedi. Az

egyes személyek elhúzódó hadiadó ügyeit példázza néhai Stoller Pál esete, aki még

1809-ben a francia hadisarc kivetésekor 1.800 Ft-ot készpénzben, 317 Ft-ot pedig

természetben lefizetett. 1819-ben az újabb sarc kivetésekor is befizette a ráeső 738

Ft-ot. Fejes Ignác a szentjánosi pusztában tulajdonolt még 1809-ben egy virágzó

gazdaságot. Az ostrom idején több ezer francia tanyázott a környéken, akiket etetni

629 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
630 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
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kellett. A város elfoglalása után a gazdaság a demarkációs vonalon kívülre esett.

Mikor Győrben már apadtak a készletek, megjelent nála a Deputatio egy képviselője,

és egy esetleges későbbi katonai végrehajtással fenyegetve elvitette búzáját és

marháit, ezzel mintegy 63.000 Ft kárt okozva neki. 1810-ben Szapáry József biztos

ebből megfizetett 30.000-et, de a második részlet rendezése még váratott magára.

Fejes eladni kényszerült a gazdaságát, majd Győrbe költözött, és itt várta a dolgok

jobbra fordulását, „de hasztalan a körülmények mindig zavarosabbak lettek.” Kérése

1840-ben (!) annyi volt, hogy legalább 400 Ft-ot adjanak neki kölcsön, a fennmaradó

összegről pedig egy kötelezvényt kért. Sokat elárult a helyzet rendezetlenségéről,

hogy még 1846-ben is összeült egy vegyes bizottság, és különféle jogos követelések

kifizetéséről határozott, sok esetben már csak az örökösök részére.631

A megszállás utáni bonyolult és kusza pénzügyi viszonyokat példázza

Rábapatona és Abda község 1822-ben a megyei adminisztrátornak címzett levele.

Mint írták, a franciák marháikat, kocsijukat és egyéb vagyontárgyukat is elvették és

elprédálták. Erről az összesítést már elküldték a Deputationak, ahonnan a

kárpótlásra a béke beköszönte után ígéretet is kaptak. A szállítással a városi

publikum a két településnek adósává lett, erről kötelezvénnyel is rendelkeztek, mely

szerint ez az összeg 6%-os kölcsönnek tekinthető. Viszont Patona, Börcs és Abda is

eladósodott, mert a rekviráláskor marháik már nem voltak, így az árvapénztár

terhére, illetve 6%-os hitelre vásárolták az állatokat. Vámos, Abda és Rábapatona

települések földesura, a győri káptalan két évvel később írt a rendeknek, amelyben

az esedező jobbágyainak kért kárpótlást, mivel az adók fizetéséhez erre a pénzre

okvetlenül szükség volt. A káptalan némileg csalódottan vette tudomásul, hogy a

győri polgárokat és a vagyonos árendátorokat már kárpótolták, az ő jobbágyait

viszont hátra sorolták.632

A kárpótlások évekig, évtizedekig elhúzódó problémát jelentettek a megszállt

területeknek. A vármegye még 1818-ben is arról tárgyalt, ki, hogyan jogosult pénzhez

jutni. Elfogadták, hogy aki kényszerkölcsönt adott, az kamatostul kapja vissza

pénzét, aki terményt adott át a franciáknak, annak pedig az árát fizessék meg. A

jogosultságokat egyébként kiküldött bizottságok intézték, és azokat egyenként

vizsgálták meg. Fellebbezésre is lehetőség volt. Ehhez kapcsolódik, hogy a

vármegye és a város 1814-ben osztotta fel egymás között a még fennálló terheket.

631 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 3.d.
632 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
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874.902 Ft jutott a megyére és 670.000 Ft a városra, vagyis ezen összegeket

vetették ki a lakosságra. Aki a kötelezettségének már eleget tett, attól ezt

természetesen már nem követelték. A perek mindenesetre folytak a királyi kúrián, és

újabb kérdések is felmerültek. Ilyen volt például a vár erősítésére fordított munka

megtérítése, hiszen az erődítmények időközben a város tulajdonába kerültek. A

repartitiót még 1818-ban sem lehetett megtenni, míg a perek folytak. Michlstetter és

König kalmárok immár a királyi kúrián folyó pereiről ejtettek szót az írások, ezért is

sürgette a győri közgyűlés a Helytartótanácsot, hogy minél előbb tárgyalják az

ügyet.633

A kárpótlások kérdése nemcsak magánszemélyeket érintett, hanem a

településeket is. Kárpótlásért esedezett Mezőőrs. A megszállás idején marháikat, sok

esetben a vonósállatokat voltak kénytelenek Győrbe beküldeni. Harminc gazda a

hiányzó haszonállatokat az akkori drágaságban hitelből volt kénytelen pótolni. A

mostani immár sokadik folyamodványukban a még mindig kifizetetlen, több mint

5.000 Ft adósság megtérítését kérték. Természetesen átvételi elismervénnyel ők is

rendelkeztek, immáron tizenhárom éve. Az ehhez hasonló könyörgő levelek nem

ritkák más településekről sem.634 A községek követeléseiből a rájuk eső hadiadót

levonták. Így például Sövényházára 4.179 Ft esett a sarcból, de a falu 6.260-at

teljesített „más szerekben”, így a különbözetet mindenki a ráfordításai szerint

visszakapta.635

Hátrányosan érintette a francia megszállás a périeket is, akik még 1816-ban is

6%-os kamatláb felszámításával várták a franciáknak átadott ökrökért cserébe az

ellenérték kifizetését.636

Kámpis János magánszemélyként szeretett volna a pénzéhez hozzájutni. Haimel

József polgármester őt 13 szekérnyi gabona Bécsbe kisérésével bízta meg. A

szállítmányt a francia kormányzó parancsára, a Permanens Deputatio küldte a

birodalmi fővárosba. Az előlegként kapott 100 Ft azonban nem fedezte a saját, a

kíséretül adott győri hajdú és a francia katona napidíját és ellátását, így ezt saját

zsebből fizette. Kámpis a különbözet megtérítését kérte „A Frantzia Sartzokat érdeklő

Számadások Megvizsgálására választott Deputatio”-tól. A bizottság annak

bizonyítását kívánta, hogy kinek az utasítására és tudtával vitték a gabonát Bécsbe,

633 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 3.d.
634 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 8.d.
635 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
636 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
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illetve annak kivizsgálását, miért nem volt elég a 100 Ft, amely összeg még soknak is

tűnt.637

Szilády Ferenc újvárosi kereskedő 112 mérő zabot a város feladása után a

polgármester utasítására a franciáknak kimért, és ennek kifizetését kérte a francia

hadiadó pénztárból. A hadiadót vizsgáló bizottság ezt nem tette meg, mivel a kérés

túl későn érkezett, de ami még jobban esett latba, felmerült az elismervények

meghamísításának gyanúja.638

Michael Schneider tanár sem tartozott a háború kedvezményezettjei közé. Miután

a francia hadsereg a kismegyeri majort elfoglalta, minden vagyonából kifosztották. A

városi tanácshoz írt panaszlevelében tételesen felsorolta elvesztett javait. Nemcsak

családja ruházata tűnt el, hanem értékeik és élelmiszerük is, összesen 2.177 Ft

értékben. Mint írta, a tanács segítségét kéri, mert a 10 napig tartó fosztogatás után

sem élelme, sem pénze nincs, amiből négy gyerekét elláthatná.639 A  francia

hadsereg viselkedése, a győri csata környékén, illetve az ezt követő napokban más

volt, mint a fegyverszünet beköszönte után. Az előbbi időszakban gyakoribbak voltak

a fosztogatások, a különféle naturáliák lefoglalása, igénybevétele. Horváth Mihály

megyei hadnagy is egy ilyen esetet jelentett. A csata után, de még a vár bevétele

előtt, a szigeti széna raktárnál három szénakazlat tároltak az inszurrekció számára,

ami közel 32.000 porciót tett ki. Ezt a franciák gondolkodás nélkül az utolsó szálig

elhordták.640

Spiró György borkereskedő polgár panaszlevele is sokat elmond ezekről a nehéz

időkről. Nem elég, hogy a háború miatt nem tudott kereskedni, ráadásul villányi vörös

és somlai óborát, (mindkét fajta nagy minőséget képviselt, ezáltal drága is volt), a

Deputatio utasítására elrekvirálták. Ezek után Riccé tábornokot tizenötöd magával az

ő házába szállásolták el, annak minden költségével, pedig ezeket a köznek kellett

volna állnia. Későbbiekben is rendszeresek voltak nála a beszállásolások, a

bizottmány ígérete ellenére sem segített. Mindezek tetejében a sarc idején minden

készpénzét kölcsönadta, mégis 6.000 Ft sarcadót vetettek ki rá. Mint írja, nem

tartozik azon szerencsés kalmárok vagy kereskedők közé, akik az ellenség itt

tartózkodásából hasznot húzhatott volna. Mivel vagyonától megfosztották, cselédjeit

fizetni nem tudta, el kellett adnia házát, ennek árát viszont az infláció és a devalváció

637 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
638 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
639 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
640 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 7.d.
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elértéktelenítette. Ezért kérte 1811 végén a 6.000 Ft hadisarc leszállítását, illetve a

nagy értéket képviselő borok megfizetését. Nem kellett sokat várni a válaszra sem. A

hadisarc összegén a bizottság nem változtathat, a borok árát pedig egy megállapított

áron fogja visszafizetni.641

1811-ben a francia hadisarc vizsgálatakor utólag a következő eset került

napvilágra. A franciák a bevonulásuk után mindjárt gabonát kezdtek rekvirálni. Bár a

Deputatio tudott a Dunán 13 gabonával megrakott hajóról, ezeket meg is vette volna,

viszont az ellenség ezeket már hadizsákmányként Bécsbe küldte. Más út nem lévén

a bizottmány mindenfelé biztosokat küldött ki egy-egy francia kíséretében, hogy

valamilyen módón szerezzenek gabonát. Az akció nem járt teljes sikerrel, ezért

ajánlották fel segítségüket König és Michelstetter kereskedők. Ígéretük szerint búzát

15, zabot pedig 8 forint/mérő áron tudnak beszerezni, amit a bizottmány a magas ár

ellenére kénytelen volt elfogadni. Mivel ekkoriban nem volt a városnak perceptora,

így az összeget Györgyi Pál alispán fizette ki. A gabonát a Deputatio utasítására és

pénzéből vásárolták. Felmerült viszont a gyanú, és a vizsgálat valódi oka is ez

lehetett, hogy keresztény kereskedők 30 krajcárral olcsóbban szerezték volna be a

gabonát. Az üzlet irányítója Györgyi Pál elmondása szerint nem tudott arról, hogy

keresztény kereskedők jelentkeztek volna erre az elég nagy volumenű üzletre (több

mint 50.000 Ft-ról volt szó). Valójában néhány keresztény kereskedő jelentkezett, de

szerintük ők hátrányban voltak, mert rövidebb határidőket kaptak a gabona

beszerzésére, az árból pedig ők is hajlandóak lettek volna engedni.642

Kovács Mihály gönyüi postamester, győri lakos 1809. december 10-én Zichy

Ferenc főispáni adminisztrátortól kért segítséget. Levelében hosszasan sorolta a

franciákkal kapcsolatos sérelmeit, amelyek már július elején megkezdődtek, amikor a

Deputatio 3.000 Ft kényszerkölcsön adására kötelezte, miközben már a vár „vívása”

idején és ezt követően is megrabolták, illetve rekviráltak tőle. Az ellenség bevonulása

után a beszállásolt katonákat kellett ellátnia és még búzáját is lefoglalták. A

Deputatiotól hiába kért segítséget. Ezek után adta a 3.000 Ft-os kényszerkölcsönt a

bizottmánynak, amely eredetileg 6.000, majd 10.000 Ft-ot próbált tőle

kikényszeríteni, azzal hogy a hadiadó kivetésekor ezt majd beszámítják neki. A

kötelezvényben az eredetileg ígért 9 nap helyett 3 hónap szerepelt. A wagrami csata

641 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
642 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 9.d.
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előtt 2-2 lóval Kovács parasztszekereit elhajtották, a kocsik csak nagy sokára

kerültek vissza, de az út költségeit neki kellett állnia. Mindezek ellenére öt nappal az

ellenség elvonulása előtt a Deputatio a lovakat ismét francia forspontra parancsolta.

Ezek után úgy gondolta, látva mások eseteit is, hogy mást már nem fognak tőle

kérni, ezért kevéssel a béke megkötése előtt hajói után az Alföldre ment. A Deputatio

ezt kihasználva feleségével szemben azonnal katonai executiót helyezett kilátásba,

és ezt Moró jegyző jelentette be. Felesége hiába kért haladékot, tovább fenyegették

azzal, ha nem fizet, akkor a katonai végrehajtás költségeit is nekik kell megfizetni, ez

pedig naponta emelkedni fog. A postamester a háttérben valamilyen személyes

bosszút is sejtett. Felesége ekkor a franciákhoz fordult, akik őt a Deputatiohoz

utasították, mert nem akartak az ügybe beavatkozni. Annyi segítséget azért mégis

kaptak, hogy határidőre kellett a pénzt előteremteni, a katonaságot pedig a háztól

elparancsolták. A sérelmek itt még nem értek végett. 3.020 Ft-ot mint contributiót

próbáltak tőle behajtani, erről persze elismervényt nem akartak adni, hanem úgy

tüntették volna fel, mintha ezt a franciák préselték volna ki belőle, miközben a

kölcsön adott 10.000 Ft-tal ezt már megváltotta. A postamestert további sérelmek is

érték. A franciák ugyanis az evangélikus egyház több épületét is igénybe vették és

onnan két családot és három iskolai osztályt kiköltöztettek, viszont úgy rendelkeztek,

hogy aki őket befogadja, azokhoz katonai személyeket nem szállásolnak be.

Kovácsék egy 10 fős családot fogadtak be, egy francia mégis náluk lakott, hiába

tettek a Deputationál panaszt. Mint írta, ha ezt többször is megismétlik, akkor az

ellenség biztos közbe lépett volna, de ők jóhiszeműen vártak. Természetesen

mindezek mellett még további kárai, kiadásai is voltak, összesen több mint 36.000 Ft

értékben. Mindezen sérelmek orvoslását kérte decemberben a postamester.643

Egy érdekes, több évig elhúzódó esetet ismerhetünk meg az alábbiakban, ami

egyben példázza a megszállás utáni kárpótlások nehézségét. Makó Mihály és Batkó

József a győri csata idején Halász Ferenc hajóján szolgált, amikor az osztrák

katonaságtól hírt kaptak, hogy hamarosan jönnek a franciák. Erre hajójukat, hogy

biztonságba helyezzék, leúsztatták Vénekig. A csata estéjén aztán mégis

megjelentek a franciák, akik lefoglalták a hajókat, és azokat katonasággal őriztették.

A katonák nagyon fegyelmezettek voltak, megengedték a befogott lovak etetését a

hajókon szállított zabból. A vár eleste után Karl Königsberg nevű zsidó kereskedő

érkezett egy paranccsal, aminek hatására a hajók felszabadultak az őrizet alól, és

643 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
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Győrbe hajóztak velük. Itt többek között Horváth Mihály tanácsos, elkezdte a kb.

6.000 mérő zabot lemérni. A lemért takarmányt a franciák elhordták, amiről

elismervényt is adtak – szólt Makó és Batkó vallomása. Hamarosan fény derült arra

is, hogy erre miért volt szükség. Halász ugyanis 1811 végén megpróbált a megyétől

kárpótlást kérni az elveszett zabért. A bizottmány meglátása szerint az eset kissé

bonyolultabb. Halász ugyanis Königsbergnek eladta a zabot, és azt neki Mosonba

kellett volna szállítani, de eközben a franciák zsákmánya lett. Ez a momentum

nagyon fontos volt, mert a zab nem a Deputation keresztül került a franciák tartására,

így nem is tartozhatott a megtérítendő kategóriába. A megye a Királyi Biztosság

állásfoglalását is írányadónak tartotta, egy ettől eltérő ítélet „precedenst” teremthetett

volna. Az ügy így kárpótlás kifizetése nélkül lezárult.644

A francia megszállás utáni pénzügyi helyzet rendezése összetett és bonyolult

feladat volt. Győr esetén nemcsak a rekvirálások, hadisarc problematikájával kellett

megbirkózni, hanem a hadizsákmány szintén kárként jelentkezett, még ha ezután

deklaráltan nem is járt kárpótlás. Mindenki számára megnyugtató megoldást

lehetetlen volt találni, mivel a költségek mindenképpen az adóalanyokat terhelték.

644 GyVL. IV.A.1056/ee. Franciák győri tartozkódására vonatkozó iratok 1809. 2.d.
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VIII. Az utolsóként elfoglalt szabad királyi város. Pozsony a francia
megszállás idején

VIII.1. A pozsonyi 1805-ös epizód

Pozsony Magyarország egyetlen olyan szabad királyi városa, amely a napóleoni

háborúk során kétszer is francia megszállás alá került. Az első alkalommal, 1805-ben

csupán egy néhány napos katonai demonstrációról volt szó, amely a francia Davoust

marsall és Pálffy Lipót tábornok levelezése miatt maradt emlékezetes. József nádor

ugyanis 1805. november 1-jén parancsba adta, hogy az ország nyugati határán egy

kordont állítsanak fel, amelynek célja a határövezetben az ellenség mozgásának

megfigyelése. A külső és belső biztonság megőrzése érdekében elvárta a szükséges

megelőző lépések mielőbbi megtételét is. Az őrszolgálatot kellő számú reguláris

katonaság hiányában megyei katonaság, és megbízható parasztok adták. Feladatuk

volt többek között az osztrák tartományokból menekülők közül őrizetbe venni a

gyanúsakat, illetve azokat, akik nem rendelkeztek útlevéllel, továbbá a császári

katonaszőkevényeket lefegyverezni és a legközelebbi katonai parancsnokságra

kísérni. Ha az ellenség ténylegesen Magyarország területére lépne, akkor a

megalakuló Permanens Deputationak lépéseket kellett tennie, nehogy a

közraktárakból és a készletekből bármi is a franciák kezére kerüljön. Megszállás

esetén a Deputationak a rend fenntartásán kellett dolgoznia, ehhez titkos

információkat is kaptak a nádortól.645 A hadiszerencse ebben a hadjáratban is a

franciák mellett állt. Október 17-én Mack az osztrák fősereggel Ulmnál kapitulált, a

hírre elég későn, de megkezdték a nemesi inszurrekció szervezését. November 7-én

már csak napok kérdése volt Bécs eleste, ezért József nádor újabb utasítást adott ki

a kordon északi (Pálffy Lipót) és déli parancsnokának (Kollonics Max). Immáron

sürgető feladat lett megtudni mennyi katonával fordulhat az ellenség Magyarország

ellen. Ha pedig ténylegesen megjelennek a franciák a határon, akkor egy tisztnek

tudatnia kell a franciákkal, hogy egy kordon állítottak fel, amelynek célja csupán az

osztrák katonaszökevények és idegenek távoltartása. A katonai összecsapást

645 Domanovszky 1929. 33. irat, 162-166. o. Az itt kiépített határfigyelő rendszer lényegét tekintve megegyezett
az 1809-essel.
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feltétlen kerülni akarták, ha azonban az ellenség nem állna meg a határon, akkor

vissza kell vonulni.646 A nádor tehát Magyarországot egy esetleges inváziótól

mindenképpen meg akarta óvni. November 15-én egy francia előőrs érkezett

Pozsonyhoz, akik parlamenterként Bourg ezredest, Davoust adjutánsát küldték Pálffy

Lipóthoz. A személyes megbeszélésen kiderült: Napóleonnak nincs ellenére

Magyarország semlegességének elismerése. Megállapodtak a repülőhíd647

helyreállításában, így a kommunikáció a két part között helyreállítódik. Az ezredes a

francia csapatok elvonulását nem tartotta lehetségesnek. Pálffy a nádor parancsának

megfelelően levélben tájékoztatta Vialanne-t, Davoust lovasságának parancsnokát. A

tábornok azonban túlment a nádor utasításán, hiszen úgy vélte, hogy nincs szó

ellenségeskedésről, sőt a tárgyalásokhoz egy személyes találkozót is kért. A franciák

a nem túl szerencsésen megfogalmazott levélből persze többet olvastak ki és a

magyar elszakadási törekvések jelét látták benne. Nem is kellet sokat várni Davoust

válaszára: a francia császár kész a magyar nemzetet semlegesnek tekinteni és a

magyar határt sem fogják átlépni, ha az inszurrekció szervezését leállítják és

továbbra is ellátják Bécset élelemmel. Mindez persze kellemetlenül érintette József

főherceget, ezért a tábornokot azonnal leváltotta, további utasításig pedig Nyitrára

helyezte át. Az esettel kapcsolatban a nádor utasítására Pálffy levélben tájékoztatta

Davoustot: nem volt felhatalmazása tárgyalást javasolnia, illetve a francia tábornok

által felvetettekre csak az uralkodó válaszolhatott volna.648 Az eseményeknek persze

nem lehetett más következménye, mint a franciák bevonulása Pozsonyba.

1805. november 27-én Gudin tábornok parancsnoksága alatt, este 6 és 9 óra

között 9.000 francia vonult a Dürrenmath kapun át a városba.649 Nem sokáig

maradtak, mivel a parancsnok már 30-án bejelentette a pozsonyi Permanens

Deputationak, hogy a császár parancsára távoznak, kiürítenek minden magyar

területet. E pár nap alatt a lakosságnak természetesen élelmeznie kellett a

katonaságot, de ezenkívül semmilyen erőszakra nem került sor. Tiszteletben tartották

a franciák a magántulajdont is. E rövid epizóddal Pozsony számára nem ért véget az

ellenség jelenléte, mert az austerlitzi csata (december 2.) után, december 11-én és

646 Domanovszky 1929. 39. irat, 178–179. o.
647 A repülőhíd vagy lengőkomp a folyó erejét kihasználva lendült át egyik partról a másikra. Műkődése: a folyó
közepén lehorgonyzott kötél egy szerkezet segítségével a hajótestet ferde helyzetben tartotta és így a folyó a
hajót átsodorta a túlsó partra. A lengőkomp Wilhelm Moller bécsi ácsmester találmánya.
648 Domanovszky 1929. 46. irat. 192–199. o.; Kosáry 1977. 41–44. o. Pálffy utódjául, aki ellen 1806-ban
hadbírósági eljárás is indult, Bittner József vezérkari őrnagyot nevezték ki.
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12-én ismét francia egységek jelentek meg a városban. A hat ezredet

magánházakba, a kastélyba, a vizilaktanyába és két királyi épületbe szállásoltak el. A

katonai előljárók komoly rendet tartottak. A szállást csak írásos utasítás alapján

lehetett elfoglalni és egy katona sem kaphatott jobb ellátást, mint amit a házigazda

maga is fogyasztott. Lichtenstein János herceg december 20-án érkezett a városba,

hogy a béke pontjairól megegyezzen Talleyrand francia külügyminiszterrel. A

Pozsonyi béke néven a történelembe bevonuló szerződést 27-én írták alá, 1806.

január 1-én ratifikálták, a hátramaradt francia csapatok pedig január 6-án és 7-én

hagyták el a várost. I. Ferenc a polgároknak és a lakosságnak a haza és uralkodóval

szemben tanúsított hűségéért háláját fejezte ki.650 Ezzel Pozsony történetének egy

rövid epizódja lezárult.651

Az 1805-ös év diplomáciai tárgyalásaival szöges ellentétben állnak az 1809-es év

eseményei, amikor Pozsony és térsége súlyos harcok színterévé vált. Ez alkalommal

komoly pusztítással járó összecsapások után, több hónapos megszállásra került sor.

VIII.2. A háború előszele Pozsonyban

A háborús előkészületek 1809 elején Pozsonyban is megkezdődtek. A

Pressburger Zeitung híradása szerint a kereskedők és a nemesek készleteik egy

részét felajánlották a katonai raktáraknak. Feltöltött készletek, felfegyverzett

hadsereg, kész haditervek. Minden készen állt a támadásra. Utazók elmondásaiból

649 Ezt megelőzően már 5-én megjelent egy kisebb francia egység a Duna jobbpartján, elfoglalták a repülőhidat,
de két nap múlva távoztak.
650 Carl v. Szepesházy – J.C. v. Thiele: Merkwürdigkeiten des Königreiches Ungern. Kaschau, 1825. 100–102. o.
Az 1805-ös eseményekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy három esetben is hibásan, november helyett
október került a szövegbe.
651 A békét azért Pozsonyban írták alá, és nem Bécsben, mert a főváros francia megszállás alatt állt, igaz,
Pozsonyban is tartózkodott francia katonaság. Ausztria elvesztette Tirolt (négy évvel később itt fog kitörni az
Andreas Hoffer vezette felkelés), és a tengerpart egy részét. Talleyrand Napóleonnal szemben Ausztria egysége
mellett tört pálcát, sikertelenül. Niederhauser Emil: Talleyrand Metternich. H.n. 2004, Pannonica Kiadó. 76–77.
o. A pozsonyi prímás palota falán a következő emléktábla emlékeztet a béke aláírására: „In diesem Haus wurde
nach der Schlacht bei Austerlitz am 26-ten Dezember 1805 der Pressburger Frieden geschlossen, welcher dem
Reiche des österreichischen Kaisers Franz den I. Venezien, Istrien, Dalmatien und Tirol entriss, den Kaiser
Napoleon hingegen auf den Gipfel seiner Macht enthob. Die Friedensurkunde wurde seitens des französischen
Kaisers von Talleyrand, seitens des Kaisers von Österreich hingegen von Lichtenstein unterzeichnet. Zum
Gedächtnis des grossen Weltereignisses wurde diese Inschrifttafel bei Gelegenheit der hundertjährigen
wiederkehr des Tages von der Bevölkerung von Pressburgs im Jahre 1905 in die Wand dieses Hauses
eingekissen.
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tudott volt az is, hogy az orosz hadsereg nagy része, amely ekkor legalábbis névleg

Napóleon szövetségese volt, szintén mozgolódott.652

A pozsonyiak, akárcsak Magyarország más lakosai is, aggódva figyelték a

hadiesemények kezdetben kedvező, majd kedvezőtlen alakulását. Hiába üdvözölte

Passau lakossága örömmel a bevonuló osztrák hadsereget, hiába került Bajorország

nagy része osztrák ellenőrzés alá, hiába voltak a tiroli felkelők sikerei, János

főherceg Észak-itáliai, Ferdinánd főherceg Varsó hercegségbeli kezdeti sikerei, az

angol szövetség megújítása, Károly főherceg a Dunai Hadsereggel Regensbrunnál

csatát vesztett, ezzel megkezdődött az általános visszavonulás.

Május 10-én estefelé 1.600 osztrák katona vonult a hajóhídon653 át Pozsonyba,

magukkal hozva néhány francia hadifoglyot is. Két nappal később a prímási

hadiraktárból a felső-magyarországi inszurgensek felszerelését elszállították

Komáromba. Bécs elestéről május 13-án délben szereztek tudomást a pozsonyiak,

ekkor érkezett a városba Prochaska tanácsos, aki elmesélte, hogy a franciák 11-én

és 12-én az osztrák fővárost ágyúzták, majd ezt követően a város megadta magát.654

A birodalom fővárosának helyőrsége a Táborhidat maga után felégette és egyesült

Károly főherceg Marchfeldre (Morvamező) visszavonult és ott állomásozó

seregével.655

A pozsonyiak május közepén kezdték érezni közvetlenül a háború előszeleit.

Egyre több francia és bajor hadifogoly érkezett a városba, jelzés értékű volt, hogy

május 16-án már két hete nem érkezett meg a külföldi, nyolc napja pedig a bécsi

posta.656 Egyre gyakrabban jelentek meg a környéken ellenséges különítmények,

ezért már 8-án megszakították az átkelést a repülőhídon (30-án az összeköttetést

ismét helyreállították657), a hajókat és csónakokat a folyó Pozsony felőli oldalára

vontatták. Május végén elzárták egy hosszú és nehéz lánc segítségével a Dunát is.

Több ezred gyalogos és lovas egység érkezett 17-én a városba. A magisztrátus is

megtette az első lépést Magyarország más városaihoz hasonlóan, figyelmeztette a

lakosságot hogyan viselkedjen háborús körülmények között. A rendelet szerint

mindenki őrizze meg a rendet és a nyugalmat, hiszen ez a város és a lakosság

érdeke. Éjjel-nappal tilos volt a csoportosulás. Az engedetlenek büntetésre

652 Pressburger Zeitung 1809. április 11. Nr.25. 278. o.
653 A hajóhíd hasonlít a mai pontonhídhoz. Úszó testekre, csónakokra épített hídpályából áll.
654 Westungarischer Grenzbote, Nr. 12673. 1909. május 16. 2. o.
655 Westungarischer Grenzbote Nr. 12677. 1909. május 20. 1. o.
656 Pressburger Zeitung 1809. május 16. Nr. 35. 405. o.
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számíthattak, vagyis igyekeztek az általános belső rendet szigorúbban fenntartani.658

A városba érkező idegen személyeket azonnal jelenteni kellett vagy a

polgármesternél vagy a városkapitánynál. Az általános biztonság és a jólét

mindenkinek saját érdeke is egyben, szólt a rendelet,659 amelynek ki nem mondott

célja a Pozsonyba érkező ellenséges kémek kiszűrése is volt.

VIII.3. Az asperni csata következményei Pozsonyra

Bécs eleste után az osztrák fősereg továbbra is a Dunától északra összpontosult.

A franciák a másik partról megkísérelték az átkelést Aspern és Essling falvak között.

Bár sikerült hídfőállásokat létesíteniük, az osztrák csapatok május 21 és 22-én a

Dunába szorították az ellenséget. Napóleon kénytelen volt visszavonulót fújatni.

Károly főherceg győzelmet aratott, bár ezt kihasználni nem tudta, a franciák néhány

nap múlva már ismét a magyar határhoz vonultak.660

Május 28-án az asperni csatában hősiesen harcoló osztrák csapatoknak Pozsony

többek között konyakot, szilvapálinkát, zsírt, húst küldött, amit Károly főherceg meg is

köszönt.661 A csata után a városba került sebesültek és betegek minél jobb

ellátásáért szinte az egész város megmozdult, hiszen a Dunai Hadsereg katonái

ezúttal mondhatni közvetve Pozsonyt is védték. Mint ahogy a tanácsi

jegyzőkönyvben olvashatjuk, „igazi hazafias szellem” uralkodott a városban.

Mindazonáltal a katonai kórház parancsnoka a lakosság tudomására hozta, hogy a

bőséges ellátásnak köszönhetően néhány beteg több ételt és italt vesz magához,

mint amennyire szüksége lenne, ezért kéretett a polgárság, hogy minden élelmet

előzetesen jelentsenek a kórház parancsnokának, mivel csak így lehetséges a

betegek helyes ellátásának biztosítása.662 A nagyszámú sebesült elhelyezése csak a

657 Pressburger Zeitung 1809. május 30. Nr. 39. 444. o.
658 Pressburger Zeitung 1809. május 19. Nr. 36. 417–418. o.; Archív Mesta Bratislavy (AMB). 2a75.
Protocollum magistratuale (Prot. mag.) 1809. május 28.
659 Slovensky Národny Archív (SNA). Magistrat Mesta Bratislava (MMB). Voj 1809. 1409.d.
660 A csata után I. Ferenc többek között a következőket írta Károlynak: „…Ez volt életem legszebb pillanata, egy
ritka, kedélyt emelő színjáték, amely szívemben elévülhetetlenül megmarad. Megkérem Önt kedves testvérem,
mindezt közölje a derék hadseregemmel és ennek a ritka szellemnek a megmaradásáért mindent tegyen meg.
Wolkersdorf, 1809. május 24. Ferenc. A levelet teljes terjedelemben közli a Pressburger Zeitung 1809. május
30-án Nr. 39. 442. o. A győztes csatáról 100 évvel később Pozsonyban megemlékeztek, amin a város helyőrsége
és a kadet iskola diákjai is résztvettek. Westungarischer Grenzbote Nr. 12678. 1909. május 22.
661 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. május 28. 273. o.
662 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. május 30. 275. o.
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katonai kórházban nem volt lehetséges, ápolandók kerültek az irgalmas barátokhoz,

a városi kórházba, a prímás nyári palotájába, herceg Grassalkovich házaiba, a városi

hajóházba, a munkásházba, és a zsidó kórházba. Az ellátás és a gyógyítás

költségeit részben a prímás, részben herceg Grassalkovich és más urak, illetve a

magisztrátus és a polgárság vállalta magára. Érkezett azonban a sebesültekkel teli

városba külső segítség is, többek között Breznobánya, Selmecbánya, Temesvár,

Buda, Kassa, illetve Komárom, Veszprém, Tolna és Békés megye küldött

pokrócokat, kötszereket.663 Május 27-én a nádor köszönte meg a pozsonyiaknak a

sebesültek iránt tanúsított szeretetét és emberségét, abban a levélben, amelyet a

„pozsonyi ispánság” Permanens Deputatiojának664 írt. Az újság ehhez a következő

kommentárt fűzte, ami egyben az akkori közhangulatot is tükrözhette: A polgárság és

a katonaság sorsa egybeforrt, hiszen a haza védelméről van szó, ezért a katonák a

legjobb élelmezést érdemlik meg. Már ekkor előre jelezte a pozsonyiakra váró jövőt a

Duna túlpartjáról érkezett hír, miszerint a Bruck an der Leitha-ban tartózkodó

„Montain”665 generális Moson és Sopron megyékre óriási rekviziciókat írt ki lóban,

gabonában, lisztben, zabban és szalmában, ezenkívül a már teljesen elszegényedett

és kizsigerelt lakosság különféle pénzbeli zsarolásoknak is ki van téve.666 Bár a város

megszállása még váratott magára, a városért folyó harcok azonban már nem sokáig.

663 Pressburger Zeitung 1809. május 30. Nr. 39. 444–445. o.
664 A franciák bevonulása előtt Pozsonyban egy terv született a Permanens Deputatio (Állandó Bizottmány)
megalakulásáról és ennek felépítéséről. Az elképzelés szerint, mint minden megyében itt is a feladata lesz a
későbbikben felmerülő problémák és egyéb ügyek gyors és hatékony elintézése. A tagjainak kétharmada
folyamatosan a városházán köteles tartózkodni. Megválasztották a tagokat is: a városbíró, a polgármester,
Albrecht, Hölczl, Prochaszka, a fő-és aljegyző, a fiscals, Vormund Sessel, Veber, Landerer és Namer. A
Deputatio mellett további szerveket, albizottságokat terveztek létrehozni. Az albizottságok vezetői minden reggel
és este az eseményeket kötelesek jelenteni, a Deputatio pedig ez alapján hozza meg a döntéseit. Az első feladata
a liszt, kenyér, hús és italok beszerzése lesz. Az üléseiket a kancellárián tartják. A második albizottság ruhát, fát,
szénát, szalmát és zabot fog beszerezni. Székhelye az irattár. A harmadik bizottság a kórházak ellátásért felel,
székhelye a telekkönyvi hivatal. A negyedik a vízi szállításokért felel és az árvahivatalban fog székelni, az
ötödik pedig a szobákba, konyhákba és istállókba beszerzendő eszközökért lesz felelős, továbbá közreműködik a
negyedmesterekkel a pénzek begyűjtésénél. Üléseiket a városi könyvelő irodában tartják. Mindazonáltal, ha
pénzbeli hozzájárulásra, vagy éppen munkásokra lesz szükség, akkor erre az esetre egy tervet kell kidolgozni,
amelyben figyelembe kell venni a korábbi inváziós aktákat és földbirtokokat, a házak és negyedek nagyságát.
Ezekkel az intézkedésekkel a későbbi panaszokat is meg lehet előzni. Annyi biztos, hogy a Permanens
Deputatiok a megszállt megyékben is megalakultak, de az albizottságok működéséről nincs további adatunk, így
ezek minden bizonnyal csak tervek maradtak. SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
665 Montbrun, Louis-Pierre lovassági tábornok.
666 Pressburger Zeitung 1809. június 9. Nr. 42. 467. o.



191

VIII.4. Harcok a pozsonyi hídfőben, a város ágyúzása

A város megszállásának előzményeihez tartozik az ún. „pozsonyi hídfőben” másfél

hónapig lezajlott harci cselekmények sorozata. Mivel a harcoknak gazdag irodalma

van, ezért ezekkel kevésbé foglalkozom és inkább azokat a hadieseményeket

mutatom be, amelyeknek Pozsonyra közvetlen hatásuk volt.667

A hídfő építését május 9-én kezdték el, a feladattal Holich Pál vezérkari századost

bízta meg a hadsereg. Az építésnél már a kezdetekkor több probléma merült fel.

Egyrészt az idő sürgetése ellenére sem állt elegendő munkaerő rendelkezésre és a

munkálatok amúgy is vontatottan folytak, ami miatt a sáncok nem lettek elég

magasak. A januári árvíz az oroszvári (ma Szlovákia, Rusovce) ágat közvetlenül

összekötötte a Pötschen ággal, illetve létrejött egy ma már ismeretlen ág is. Ligetfalú

(ma Szlovákia, Petržalka) település viszont a sáncok előtti kilátást zavarta, vagyis az

ellenséget csak akkor vették észre a védők, ha már a faluban voltak. A házak és más

akadályok a felállított ágyúk hatókörét is csökkentették, ezért több fát ki kellett vágni,

a kerítéseket lerombolni, illetve figyelőszolgálatot állítottak fel a pozsonyi várban és a

sáncok előtt. Az erődítéseknél kezdetben nem hagyták figyelmen kívül az offenzív

szempontokat sem. Ennek oka a következő volt: A Dunai Hadsereg a regensburgi

csatavesztés után a bal parton hátrált és Pozsonynál lehetőség lett volna átkelni a

jobb partra, és ott megütközni a franciákkal. Ez a szempont különösen az Asperni

győztes csata után került előtérbe. Az ottani átkelést a terepviszonyok (sok bozótos

sziget) nehezítették, ezért nem folytatódott az osztrák csapatok előrenyomulása. A

győzelmet nem sikerült kihasználni. Így kiderült, fontosabbak a védelmi szempontok,

vagyis a francia hadsereget megakadályozni az átkelésben, illetve megakadályozni

Duna menti felvonulását.

Május 18-án Pozsony lakossága a hídfő védelmébe vonuló 58. Beaulieu

gyalogezredet (Hiller ezred) látta szószerint vendégül, hiszen az egység derék

katonái erőltetett menetben Bécs környékéről, egy morvamezei (Marchfeld)

éjszakázás után érkeztek Pozsonyba. A polgárság gyorsan megnyitotta a konyháit és

667 A Pressburger Zeitung 1809-es számai mellett, rendelkezésünkre áll a valószínűleg Bianchi tábornok által írt
munka: Vertheidigung des Brückenkopfes vor Pressburg, im Jahre 1809. Den Memorien eines k.k
österreichischen Offiziers nacherzählt. Pressburg, 1839., továbbá a Westungarischer Grenzbote száz évvel
későbbi, tehát 1909-es május, júniusi számai, amelyek szintén sokat foglalkoztak ezekkel az eseményekkel. Ez
az újság közölte németül a Scultéty Károlynak tulajdonított visszaemlékezéseket. Az eredeti latin nyelvűt lásd
Diarium complectens historiam belli anno 1809. In: Történelmi tár, Új folyam X. 1909. 580–608. o. A hídfő
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pincéit, elegendő bor és meleg étel került elő ahhoz, hogy őrmestertől lefelé mindenki

jól lakjon. Még azok is szívesen adtak enni-inni, akik szegények voltak.668

Május 27-én kapta Friedrich Bianchi669 (1768-1855) tábornok a parancsot, hogy

vonuljon az addig csak gyenge erőkkel védett pozsonyi hídfőbe, rendezkedjen be

annak védelmére és kezdjen meg egy hidat építeni. A Gyulai és Duka

gyalogezredek, illetve egy hat fontos üteg már másnap meg is érkeztek, a következő

napon pedig gróf Zinzendorf parancsnoksága alatt alsó-ausztriai Landwehr csapatok

jelentek meg egy tábori ágyú üteggel. Május végére a védők száma már 5.672 főt,

870 lovat és 22 löveget tett ki. A hónap végére a hajóhíd elkészült, Ligetfalu és a

jobb parti út között pedig sáncokat építettek. A sáncrendszer építésekor

felhasználták az 1787-től fokozatosan kiépülő töltéseket is. A Duna jobb partján

kiépülő hídfőt egy repülőhíd kötötte össze a túlparti Pozsonnyal, amelyen egyszerre

csupán 500 katona vonulhatott át, ha kocsik nem tartózkodtak rajta. E szerint egy

sikeres francia támadás esetén a védőknek csak egy részét (kevesebb mint 10%-ot)

lehetett volna Pozsony felé kimenteni. A hatékonyabb pontonhíd építésére nem volt

lehetőség, mivel a hadsereg az ehhez szükséges felszerelést még a hadjárat elején

Landshutnál és Regensburgnál elvesztette, csupán kilenc franciáktól szerzett ponton

állt rendelkezésre.670

Május végén és június elején még folytak az erődítési munkálatok. A csapatokat a

repülőhídon szállították át, az építkezéseken a hadsereg igénybe vette a környékbeli

emberek munkaerejét, kocsikat és egyéb eszközöket. A város a tőle telhető módon

igyekezett a katonai kívánságoknak eleget tenni, a különféle ígények bejelentése

során az egyik hatóság tisztviselője a másikat érte a városházán. Az építkezést

állítólag számos tábornok és törzstiszt is megtekintette.671

harcokkal foglalkozik tanulmányában: Schikofszky Károly: A pozsonyi hídfő védelme 1809-ben. In:
Hadtörténeti Közlemények 8. (1895) 43-66, 182–204. o.
668 Pressburger Zeitung 1809. május 23. Nr. 37. 426. o.
669 Báró Friedrich von Bianchi Bécsben született. A mérnöki akadémia elvégzése után Belgiumban és Észak-
Itáliában is harcolt. 1800-ban előléptették főhadnaggyá, majd még ez évben ezredessé. Aktív résztvevője volt a
Franciaország elleni háborúknak. 1807-ban nevezték ki vezérőrnaggyá. Két évvel később a pozsonyi hídfőben
tanúsított kitartásért megkapta a Mária Terézia érdemrendet. Herceg Schwarzenberg parancsnoksága alatt
részvett az Oroszország elleni hadjáratban is, majd a Franciaország elleni hadüzenet után végig harcolta az
1813/14-es hadjáratot. 1815-ben a jelentős túlerővel rendelkező Murat nápolyi királlyal szemben harcolt
sikeresen, amiért IV. Ferdinánd Casalanza hercege címet adományozta neki. 1824-ben nyugdíjazták, ekkor
birtokán Maglianoban élt, éppen ezért is meglepő, hogy semleges magatartása ellenére 1848-ban a forradalom
idején az ideiglenes kormány letartóztatta és csak két hónappal később az osztrák csapatok szabadították ki.
http://www.napoleon-online.de/AU_Generale/html/bianchi.html 2008.október 10.
670 Westungarischer Grenzbote 1909. május 23. 2-3. o.; Vertheidigung des Brückenkopfes vor Pressburg, im
Jahre 1809. Den Memorien eines k.k österreichischen Offiziers nacherzählt. Pressburg, 1839. 6–9. o.
671 AMB. 2a75. Prot Mag. 1809. május 31.; június 1. június 8, 10.
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A munkálatok felkeltették a franciák figyelmét is, és egyben felismerték annak

veszélyes voltát. Június 1-én kísérletet tettek a sáncok előtt fekvő Ligetfalu

elfoglalására. Az egy órás ütközet után a franciák a Wolfsthal melletti táborba

vonultak vissza. Az első támadást sikerült az osztrák hadseregnek visszavernie.672

Még ugyanezen a napon a Hiller ezred tisztjei és legénysége is háláját fejezte ki a

Markgrafen Neusiedli táborból a városnak, amiért a sebesültjeiket gondos ápolásban

részesítik, őket pedig folyamatosan élelmezik. Mivel itt nem egy egyedülálló esetről

van szó, könnyen elképzelhetjük, hogy a város lakossága aggódva figyelhette a

hídfőben zajló harcokat és minden tőle telhetőt megtett, hogy az osztrák hadsereg

távol tartsa az ellenséget.673 Ez az egység júniusban újabb levéllel fordult a

városhoz. Egyik katonája, név szerint Friedmann Salamon ugyanis elhagyta a

fegyverét, amiért halálra ítélték. A kivégzéshez rabbit kértek, akit Pozsony a

hitközség elnökével együtt ki is küldött.674

Június 3-án délután 5 körül jelentős erősítést kaptak a franciák és ezúttal újabb

kísérletet tettek a sáncok elfoglalására. A felvonulásuk során a Landwehr tüzérek

lövöldöztek közéjük, egy-egy szerencsés találat után „Vivat Österreich” kiáltásba

törtek ki. Mindezek ellenére a franciák Ligetfalut hamar elfoglalták, az osztrákok a

sáncokba húzódtak vissza. A sáncok elleni sikertelen francia roham után a falut is

kiürítették, mivel az osztrák tüzérség rakétákkal felgyújtotta azt. A pozsonyiak a

harcokat a várból és a Schlossberg (Várhegy)675 melletti Eselsbergről figyelték. Ekkor

még nagyon bíztak Bianchi tábornokban, a bátran harcoló csapatokban, a jól

elhelyezett sáncokban, illetve abban, hogy a harcok városukat elkerülik. Este

pozsonyiak ezrei nézték a partról Ligetfalu égését.676 A  bátran  harcoló  cs.kir.

seregnek a lakosság gyűjtést szervezett.677

Június 4-án a lakók ágyúszóra ébredtek. Miután az ellenség sikertelenül lőtte a

sáncokat, az ágyúkat a városra irányozta. Délelőtt 11 és 12 óra között lőtték

Pozsonyt a külvárosokkal együtt, ezért a lakosok egy része értéktárgyaival a

környező szőlőshegyekre, a város távolabbi negyedeibe és a Blumenthal

(Virágvölgy) nevű elővárosba menekült, mindezek ellenére már az első ágyúzás

672 Schikofszky 1895. 52. o.
673 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 1. 283. o; Pressburger Zeitung 1809. június 6. Nr. 45. 460. o.
674 Prot. mag. 1809. június 14. 307. o.
675 A pozsonyi topográfiai meghatározásokhoz lásd: Vladimír Horváth: Bratislavský topografický lexikon.
Bratislava, 1990, Tatran.
676 Chr. Oeser’s – Tobias Gottfried Schröer’s Lebenserinnerungen. Herausgegeben von seinen Enkeln. Schriften
des Deutschen Ausland- Instituts Stuttgart. Band 6. Stuttgart 1933. 50–51. o.
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alkalmával többen meghaltak. Különösen veszélyes volt az az ágyú, amelyet a

ligetfalui templom közelében található emelkedőre állítottak a franciák. Az ágyúzás

során meghalt a Nap fogadó szakácsnője, Kuntze magiszter Wödritzen álló házának

első emeleti plafonjába pedig egy 12 fontos ágyúgolyó állt meg. Ugyanebben az

utcában egy ház tüzet fogott, de sikerült hamar eloltani. A királyi akadémia épülete

szintén találatot kapott. A golyó a tetőt átütve a fizikai előadóteremben robbant, 20

ablakot és 2 ajtót összetörve. Jankovics grófnő házát is eltalálták. A Márton dómba

három golyó ütött be, miközben Rausch püspök a déli misét tartotta. Több találat érte

a sörházat is, illetve a közelében álló házakat, melyek közül a Tauber-féle épületben

akkor Zichy Mihály mosoni alispán lakott. Az osztrák Landwehr egyik katonáját,

miközben a repülőhídon sietett a túlparti hídfőbe, golyó találta el és azonnal meghalt.

A golyó ezután a vízbe esett, a kompban azonban nem okozott kárt. A túloldalon álló

Nepomuki Szent János szobra is megrongálódott. A franciák ágyúikat a Duna menti

magaslatokon bámészkodó lakosságra is irányították, akik közül senki nem sérült

meg.678 A délelőtt megkezdődött ágyúzás okáról megtudhatunk némi adalékot a

Pressburger Zeitungból. E szerint, a lövöldözés során a franciák először a sáncokat

lőtték, amire Bianchi ágyúival válaszolt, ennek során több francia ágyút is

megsemmisített. A franciák látva sikertelenségüket, lövegeiket ekkor a városra

irányították. Ez a cselekedetük az újság szerint teljesen embertelen és a háború

szempontjából haszontalan lépés volt. Válaszul az osztrák tábornok leállíttatta a

lövéseket, jelezve, hogy a város lövésének semmi hatása nincs a sánc körüli

harcokra. A franciák valójában néhány óra múlva abbahagyták a város lövetését. Az

okozott károkról és a lakosság körében kiváltott hatásról hasonlóan számol be ez az

újság. Másnap a lakosság körében terjedni kezdett a hír, miszerint a franciák

ágyúkban erősítést kaptak, ezeket körbe sáncolják, amit a városból látni is lehetett.679

Bár a város úgy tűnik a katonaság ellátásával kapcsolatban lelkes volt, ez kezdett

egyre nagyobb terhet jelenteni. A fősereg parancsnokságától származó június 2-i

parancs szerint a helyi katonai raktárba a pozsonyi pékmestereknek naponta 3.000

sütet kenyeret vagy 6.000 cipót kell szállítaniuk mindaddig, amíg ezt a körülmények

lehetővé teszik. Gyorgyovánszky tanácsos válaszában elmondta, hogy a polgári

pékmesterek és az ún. házipékek is csak naponta 3.290 cipót tudnak szállítani, a

677 AMB. 2a75. Prot mag. 1809. június 3. 287. o.
678 Westungarischer Grenzbote 1909. június 2. 2. o.
679 Pressburger Zeitung 1809. június 9. Nr. 42. 466–467. o.
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különbséget pedig Récséről, és a szintén szabad királyi városi rangban levő

Szentgyörgyből és Bazinból tudják beszerezni, mivel a helyi pékeknek ebben a

háborús állapotban kevés a segédük és el kell látniuk a lakosságot is.680 Két nappal

később a megyei Permanens Deputation keresztül ment is az utasítás a szomszédos

városokba Szentgyörgybe, Bazinba és Modorba a hiányzó mennyiség katonai

raktárba szállításával kapcsolatban.681 Gond volt a marhahús-ellátással is, mivel a

hentesek a hiány miatt már reggel 7-kor kénytelenek bezárni. A lakosság igényeit

nem tudják kielégíteni, ezért a tanács felszólította őket, hogy a megfelelő

mennyiséget szerezzék be és lássák el a pozsonyiakat, amit egyébként ellenőrizni is

fognak. Az ez ellen vétőket megbüntetik, aki pedig a boltját ki sem nyitja, azoktól a

mesterjogot örökre be is vonhatják.682 A továbbra is fennálló ellátási nehézségek

miatt 20-án a mészárosok Szencen 174 vágóállatot vettek. Végül egy megegyezés

született: börtön és szigorúbb ellenőrzés kilátásba helyezése mellett. Hétfőig a

mészárosok saját készleteikből, ezt követően pedig a most beszerzett állatokból

fogják a húst kimérni, melyet a tanács ellenőrizni fog.683

Június 15-én Bazinban tartottak a környező városok és a vármegye a kincstári

szállítások tárgyában egy megbeszélést. Természetesen mindegyik törvényhatóság

igyekezett a maga terheit a másikra hárítani. Pozsonynak a katonai raktárakból a

malmokba és vissza továbbra is szállítania kellett a terményeket, illetve a város

területéről a faanyagot. A pozsonyi polgármesternek könnyebbséget sikerült elérnie,

hogy a jövőben az ártérben található fát is a városnak fogják beszámítani.684

Június 4-én Bianchi tábornok a hídfőben harcoló csapatok parancsnoka nyílt

levelet intézett a városi magisztrátushoz. Ebben közölte: a jelenlegi helyzet bizonyítja

az ellenségnek, hogy mi mindannyian hű követői és védői vagyunk hazánknak. Az

ellenség kísérlete a város bombázására csak zavarodottságát mutatja. Ezzel

szeretnék az osztrák katonát a számára előírt hadikötelezettségeitől eltéríteni. Nem

veszik azonban figyelembe, hogy itt egy bátor patrióta nemzettel kell számolniuk. A

Pozsony előtti táborban csak egy aggodalom uralkodik, nehogy az ellenség egy

nyomatékos, döntő támadástól elálljon. Ha továbbra is bíznak erejükben, akkor

680 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 2. 286–287. o.
681 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 4. 290. o
682 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 2. 286–287. o.
683 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 20. 359. o.
684 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 15. 310. o.
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ugyanúgy fognak menekülni, mint az előző nap. A levél datálása: „A pozsonyi ártér,

1809. június 4. Aláírás: Bianchi, vezérőrnagy.” A hírt a tanács kidoboltatta.685

Június 5-én a franciák az Ligetfalu melletti ártérbe húzódtak vissza, amit

földsáncokkal meg is erősítettek. Az ágyúzás ezen a napon szünetelt. A következő

nap eseményeihez tartozik, hogy a védők ágyúkban erősítést kaptak, a franciák

pedig kivágták a Duna-ág melletti fákat. Miközben az ellenség Oroszvár mellett

megpróbált a folyón átkelni, addig húsz Landwehr katona egy csónakban Pötschen-

szigetről a Görög-szigetre (Griechenau) akart átjutni, a franciák azonban

meghiúsították a kísérletet. Erre a franciák próbálták öt hajón, mindegyiken kb. 50-80

katonával megtenni ezt az utat ellenkező irányba, ami szintén sikertelen volt, csupán

néhánynak sikerült megmenekülnie. Még ugyanezen a napon Reinhardt kapitány

tizenöt emberrel átkelt a Dunán, hogy a túlparton felállított francia ágyúkat elfoglalják.

Pötschen-szigetről csupán őtfős őrséget láttak, mikor partot értek, háromszáz

ellenséges katona lőtt rájuk. Akik nem estek el, azok fogságba estek. Az ellenség 9-

én éjszaka is tett egy átkelési kísérletet, amely során a sáncokból az ártérbe vezető

második hidat próbálták meg felgyújtani. A következő éjszaka ideig-óráig egy kis

szigetet foglaltak el a franciák, látva azonban a készülődő ellentámadást, ki is

ürítették. Június 7-én a franciák folytatták erődítési munkálataikat és mint a

visszaemlékező keserűen megjegyezte, a munkálatokra kivezényelt parasztok olyan

magas bért kaptak (2-3 forintot egy napra), hogy még szívesen is dolgoztak. Osztrák

oldalon egy ágyú áthelyezésén kívül semmi hadicselekmény nem történt. A

következő napon az a hír kezdett terjedni, mely szerint az asperni győzelem hírére

50.000 porosz csatlakozott Ferdinánd főherceg csapataihoz. Amúgy a várost érintő

hadicselekmények nem történtek. A sáncokban pedig csupán annyi, hogy a két fél

folyamatosan figyelte egymás mozgását, ha ellenséges katonát pillantottak meg,

azonnal tűzpárbaj kezdődött.686

Másnap a lakosság is megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy Davoust marsall

este 8-kor az engeraui táborból a Pötschen-szigeten felállított osztrák ágyúk

hatókörében, csupán kocsisa kíséretében hajtott el. Az ágyúk némák maradtak,

annak ellenére, hogy a tüzérek elmondása szerint könnyen eltalálták volna a francia

tábornokot. Bianchi tábornok másnap reggelre 150 hídverőt kért a várostól, amiből a

685 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 4. 289. o.
686 Westungarischer Grenzbote Nr. 12690. 1909. június 4. 2. o.; Pressburger Zeitung 1809. június 13. Nr. 43.
474. o.
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helyiek a hajóhíd közeli elkészültére következtettek. A lakosság csalódottan vette

tudomásul, hogy a hídverőket egy esetleges szerencsétlenség bekövetkezte miatt

tartják készenlétben, napi 2 forint fizetésért. A francia hadsereg létszáma a várossal

szemben egyre nőtt.687

Június 10-én Pozsony közönsége a sok szenvedés és bombázás ellenére

élelmiszergyűjtést szervezett a Marchfelden állomásozó bátor császári-királyi

katonák számára. Ennek során többek között 70 akó bort, 2.595 font lisztet, 1.056

font dohányt, 496 font szalonnát, 3 mérő babot, 41 mérő kását, továbbá árpát,

ecetet, szilvapálinkát, szappant és zöldséget adtak össze.688 Mindezekből kiderül,

hogy a lakosság nemcsak a hídfőben folyó harcokat figyelte aggodalommal, hanem a

fősereg harci szellemét, a katonák ellátását is igyekezett erejéhez mérten fenntartani,

tudták, sorsuk függ az ott harcoló katonákétól. Mindez azért különösen fontos, mert a

városban már ellátási nehézségek léptek fel. Elrettentő példaként szemük előtt

lebeghetett az 1805-ös rövid megszállás, illetve voltak híreik a már megszállás alá

került magyarországi területeken lezajlott és módszeresen végrehajtott francia

rekvirálásokról. Tisztában voltak vele, hogy a hazai hadsereget ellátni még mindig

jobb, mint az ellenségest. Az összegyűjtött adományt levélben köszönte meg a

Deutsch-wagrami főhadiszállásról Károly főherceg, külön hangsúlyozva azt, hogy

Pozsony hazafias polgársága dupla veszélyt vállalt ezzel.689

Június 12-én, hétfőn délelőtt 11 és 13 óra között újabb ágyúzás vette kezdetét. Az

első lövések még az osztrákoktól származtak, akik megpróbálták kideríteni a

sáncokban az ellenség elhelyezkedését és számát. Erre azért volt szükség, mert a

franciák csapatmozgásokat hajtottak végre, illetve egyes egységeket kivontak.

Valószínűsíthetjük, hogy ezeket a katonákat Győr felé vezényelték. Bianchi

tábornoknak sikerült a még nem teljesen leégett Ligetfalut ismét felgyújtania, ennek

során a francia őrszemeket elűznie és kiderítenie a francia ütegek elhelyezkedését

és számát. Az ellenség kb. 8 ágyúval rendelkezett, amiből talán kettőt sikerült

megsemmisíteni, a Pressburger Zeitung pedig annyit közölt, hogy 16 ágyút vontak ki

a franciák a hídfőből. Az osztrák ágyúzásra adott francia válaszra nem kellett sokat

várni, a szenvedő alany ismét a város lett. Erre az osztrákok ismét leálltak a

lövésekkel, egyrészt a célt már sikerült elérni, másrészt nem akarták a várost

687 Westungarischer Grenzbote Nr.12692. 1909.június 6. 2. o.
688 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 10. 299. o.
689 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 13. 306. o.
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hosszasan pusztításnak kitenni. Az ellenség lövéseinek eredményeként kb. 50 lövés

irányult az orsolyita zárdára. Az ágyúzás során egy vargasegéd a Schlossbergről

(Várhegy) nézte a bombázást, ahol nem érezte magát biztonságban, ezért lement a

városba. A Halászkapunál az őrségben álló polgárőr mellett egy golyó leszakította az

egyik lábát.690 Éjszaka 2.000 fős erősítést kaptak a franciák, miközben állásaikat

kissé visszavonták. Táborukat Köpcsénynél verték fel, sáncerődítésekbe kezdtek,

különösen Pötschen-szigettel szemben. A Wolfsthal előtti téglagyárba német katonák

érkeztek, Davoust pedig Wolfsthalban verte fel főhadiszállását. A másnapi pihenő

után, 14-én este fél tíztől reggel fél négyig ismét folytatódtak a bombázások,

amelynek eredményeként több ház leégett Ligetfaluban. A franciák a sötétség leple

alatt felállított ágyúikból lőtték a sáncokat. Ezen az éjszakán többszöri eredménytelen

kísérlet után sikerült a középső hidat néhány franciának meggyújtani, azonban a híd

nagy része sértetlen maradt. Közben a köpcsényi mezőre 500 francia érkezett

Ausztriából. Az alnádor, Prilesky Bazinba hívta Pozsony, Szentgyörgy, Modor és

Nagyszombat képviselőit, illetve Pozsony vármegye alispánját, Csákyt, Komárom

megyéből Véghet, illetve Nyitra és Trencsén képviselőit és felszólította őket, hogy

szerezzenek segélyt a harcoló és sokat nélkülöző csapatoknak. Az urak tudomására

hozta: Göding és Holics között egy 60.000 ember ellátására alkalmas

élelmiszerraktárt kell létrehozni, Pozsonyban a Sauhaiden (Disznómező) pedig hat

pékséget kell felállítani. A város nélkülözéseit és nehéz helyzetét tolmácsolta herceg

Esterházy Budán a királynénál, aki megígérte, hogy a helyzet két napon belül javulni

fog. A vesztes győri csata éjjelén negyedóránként egy lövést adtak le a városra.

Másnap francia erősítés érkezett, ezek egy része Győr felé vonult, másrészük itt

vonult állásba. Június 15-16 éjjelén, 1 és 3 óra között az ellenség megpróbálta 24

lövéssel a repülőhidat megrongálni. Az Engerau környéki harcok elismeréseként

Bianchi és több tiszttársa is kitüntetést vehetett át. Ezen a napon (16-án) négyszer

lőttek a franciák a sáncokra. Három nappal a győri csata után megérkezett a vereség

híre Pozsonyba is.691

Ezekben a napokban a sáncok is folyamatos lövéseknek és kartácstűznek voltak

kitéve, a franciák minden mozgásra lőttek. Az osztrák hadsereg azonban több

ágyúval rendelkezett, hiszen ekkor folyt Győr ostroma, így többet is lőhetett vissza.

690 A bombázás egyik következménye közét tartozott, az éjszakai őrségben levő polgárok megkettőzése és a
fecskendőkhöz lovakat is rendeltek. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 13. 306. o.
691 Westungarischer Grenzbote 1909. június 6. 2. o. Nr. 12692.; Pressburger Zeitung 1809. június 16. Nr. 44.
483–484. o.
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Mindazonáltal Bianchi parancsban tiltotta a felesleges lövéseket, hiszen ezek az

ártatlan lakosság körében nyugtalanságot és félelmet válthatnak ki. 16 és 18-a között

nem volt ágyúzás, mert a franciák maradék mozsárágyúik egy részét Győr felé

szállították el.692

A Pozsony körüli harcokban nemcsak a hadsereg, hanem a civil lakosság is

kivette részét. Június 15-én részesült dicséretben három ács, név szerint Anton

Wißenz, Aloys Adler és Jacob Anger, mivel e hónap 3-án a hídfő körüli harcokban

elhordták a hidat és ezzel megakadályozták az ellenség átkelését, illetve segítettek

egy sérült ágyú megjavításánál.693

A császári hadvezetés június 15-én kérte a várost, hogy biztosítson neki helyet hat

falazott sütőkemence felállítására olyan helyen, ahova francia bombák nem

eshetnek. A város ki is jelölt egy helyet (Sauhaide), amelyet a háború végéig a

hadseregnek átadott.694 A munkálatok még kilenc nappal később is folytak, mivel a

hadsereg körzeti ellátási igazgatósága még ekkor is 1.500 különböző méretű deszkát

kért, a város azonban csak 2-300 darabot tudott ígérni.695 Az 5. számú tábori

főkórház utasítása szerint a polgárság házaiban elhelyezett sebesülteket be kell

szállítani a kórházba.696

Június 22-én a francia csapatok a korábbi Komárom irány helyett, Győrnél kezdték

csapataikat összevonni, ami a pozsonyi támadást jelezte. A nemesi felkelő sereg

sem folytatta a visszavonulást Komárom felé, hanem megálltak, hogy a

későbbiekben készenlétben legyenek. János főherceg is Pozsony irányába kezdett

vonulni,697 ahová másnap a lakosság örömére vezérkarával megérkezett. A főherceg

a prímás palotájába szállásolt be, három nappal később a nádor érkezett meg.

Ezekben a napokban a hídfőben semmi különös harci cselekmény nem történt. A

franciák egyre nagyobb számban tértek vissza, miután Magyarország belseje felé

nem folytatták támadásukat.698 A hídfőben harcoló osztrák csapatok számára komoly

erősítést jelentett János főherceg megérkezése, mert így több mint 4.000 katona állt

a hídfőben, a hadtest többi része pedig a bal partot védte, illetve a városban

állomásozott tartalékként. Lehetőség nyílt a sáncok kijavítására és megerősítésére. A

692 Pressburger Zeitung 1809. június 20. Nr. 45. 489. o.
693 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 15. 310. o.
694 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 15. 310. o.
695 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 24. 367. o.
696 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 16. 349. o.
697 Pressburger Zeitung 1809. július 7. Nr. 49. 528. o.
698 Pressburger Zeitung 1809. június 27. Nr. 47. 517. o.
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sáncokról János főherceg június 24-i levelében a következőket írta: „… úgy építették,

mintha vele csak Pozsony sétahelyét akarták volna bekeríteni. Az ellenség most

elfoglalta a falut [Ligetfalut] és félkörben ütegsáncokat emelt, honnan az egész hídfőt

tűz alá veheti.”699 Közben a hídfőben harcoló csapatok számára az ország különféle

területeiről (pl.: Komárom megye, Ráckeve, Buda, Temesvár) uradalmak, nemesek,

kereskedők, polgárok küldtek élelmiszert, főleg bort, illetve egy-egy konkrétan

megnevezett ezred katonájának, vagy esetleg többnek is az ellátását vállalták a

háború idejére.700

A városba látogatók számát gyarapította június 26-án délután I. Ferenc. Ennek a

napnak az estéje azonban más miatt maradt emlékezetes, hiszen ami ekkor történt

az a hadiszokásokat, a nemzetközi jogot és a korabeli szokásjogokat is lábbal tiporta.

A franciák ugyanis ezen a napon is gyújtóbombákkal lőtték a várost. A helyiek az

ilyen esetekre már fel voltak készülve, az oltás gyorsan megkezdődött, a tűzet sok

helyütt még sem lehetett eloltani. Az ellenséges ágyúzás ugyanis egyre hevesebb

lett és a már égő épületeket is lőtték, megakadályozva ezzel az oltást. Az éppen a

Promenádon katonai zenét hallgató lakosság körében pánik tört ki. Kigyulladt a

városplébánia, majd rövid idő alatt tüzet fogott a kis és nagy Kapitel utca (Káptalan

utca). Több ezren kezdtek könnyen mozdítható értékeiket kocsira rakva, illetve

gyalog a biztonságot nyújtó Blumenthal külvárosba, a mezőkre, illetve szőlőhegyekre

menekülni, ahol az éjszakát eltöltötték. A városban a Kapitel utca után tüzet fogtak a

Ventur és a Herren utca házai is, annak ellenére, hogy a bátrabbak a folyamatos

lövések ellenére megpróbálták a tüzet oltani. Reggelre leégett a Zichy-, a Ballasi-, a

régi pénzverőház, a Jankovich-, a Keglevich-, az Erdődy-, és minden további ház a

már említett utcákban, továbbá a Dómtemplom, a Nap fogadó, mellette a Dóm tér

jobb oldalán álló kis házak és a Wödritz (Wödricz) nagy része. Több épület a

becsapódások miatt sérült meg. Ez lett az este fél tizenegy és a hajnali négy közötti

ágyúzásnak az eredménye. A tűzszünet idején a tüzeket sikerült teljesen eloltani.

Este kilenckor azonban ismét megszólalt a francia tüzérség. Egy bomba felgyújtotta

a Schlossbergen álló „Arany kereszthez” címzett fogadót, innen továbbterjedve

hamarosan a teljes hegy lángokban állt. Az itt álló könnyű szerkezetű házak, amelyek

nagy részét zsidók lakták, gyorsan tüzet fogtak. A tűz innen az ellenség folyamatos

ágyúzása közben terjedt tovább a Klarissa utcába. Reggelre ez a két utca romokban

699 Schikofszky 1895. 185–186. o.
700 Pressburger Zeitung 1809. június 27. Nr. 47. 517. o.
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állt, miközben az enyhülő intenzitású ágyúzás ismét erőteljesebb lett és egészen

este hatig tartott. Dél körül néhány lövedék a városháza mögötti területet gyújtotta fel,

a prímás palotával együtt. Innen a tűz tovább terjedt a Johannes téren át a nagy és

kis Hutterer utcába, egészen a Lörinc kapuig, majd innen visszafelé a Halászkapuig.

Itt a következő épületek égtek le: a harmincad vám épülete, a Ralnafetter-ház, a

Litzenmayer-ház és minden további épület az utca mindkét oldalán, így a Pálffy

Szeniorátus (hitbizomány ház), a Viczay ház, a gróf Esterházy Károly-féle ház és

további díszes házak a hátsó épületeikkel együtt az Andreas utcában, illetve néhány

ház a piac környékén. Éjjel tizenkettőkor újból megkezdődött az ágyúzás, ekkor már

azonban a sáncokban levő osztrák hadsereg is közbeavatkozott, amelynek

eredményeként nem érték újabb károk a várost.701

A Pressburger Zeitungnak csak a július 7-i száma közölte Dessai francia tábornok

június 26-i ultimátumát, mely szerint Bianchi ürítse ki a Ligetfalu mögötti sáncokat,

illetve Pötschen-szigetet, ellenkező esetben megkezdi a város lövetését. Az ajánlatot

Bianchi, I. Ferenc, János és József főherceg egyhangúan utasították vissza, mivel az

osztrák tábornok szerint Pozsony lövetéséből úgysem lesz az ellenségnek előnye,

bár az igazsághoz tartozik, hogy a franciák a választ amúgy sem várták be.702 Ezt

követően kezdték meg lőni a franciák a várost. Következő napon megismételték a

felszólítást, még azt is beígérték, hogy ha most sem fogadják el, akkor hamu lesz

Pozsonyból. Indokot is találtak: szerintük Pozsony is hadszíntér, ahol katonák és

nagy mennyiségű hadfelszerelés található. Bianchi ezúttal sem teljesítette a

követeléseket, sőt véleménye szerint a lakosság hű alattvalóként kész uralkodójáért

további áldozatokat is hozni. Ezt követően folytatódott éjjel 12-kor ismét a bombázás.

Reggel harmadszor szólították fel Bianchit a már említett területek kiürítésére. Mivel

a válasz ezúttal is elutasító volt, következett a 27-i bombázás, amely még másnap is

tartott. Az újság szerint a pozsonyiak ekkor sem jajgattak, vagy panaszkodtak,

hanem hősként viselték sorsukat, hiszen királyukért és hazájukért mindent készek

voltak feláldozni. A leégett házak száma elérte a 123-at és ennél is több sérült meg.

A belvárosban szinte semmi nem maradt sértetlenül, csak a Blumenthal nevű

külváros nem szenvedett károkat, ezért is menekültek ide sokan. Az okozott kár

meghaladta az egymillió forintot is. A franciák nemcsak gyújtó-, hanem a levegőben

701 Pressburger Zeitung 1809. június 30. Nr. 48. 523–524. o.
702 Schikofszky Károly tanulmányában idézi Desaix tábornok 26-i ultimátumát, melyben már ekkor említi a
szigetek kiürítése mellett azt, hogy véleménye szerint Pozsonyban osztrák csapatmozgások mennek végbe,
illetve a hajóhíd építését erődítési munkálatnak vette. 187. o.
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robbanó bombákat is bevetettek. Sok bomba a becsapódás után a házakban

robbant, súlyos károkat okozva. A tanács az üléseit kénytelen volt áthelyezni a

József kolostorba. A vagyonosabbak Lamacsba (ma Pozsony IV. kerülete),

Szentgyörgybe vagy Bazinba menekültek. A városon síri csend lett úrrá, az

épületeket az omlás veszélye fenyegette. A franciák ekkor belátták, hogy a város

rombolásának semmi értelme, így a sáncokban is csak a szokásos csatározások

folytak. Említhető azonban egy másik ok is: Károly főherceg állítólag Napóleonnál

tiltakozott az értelmetlen rombolás miatt.703 30-án éjjel viszont az ellenség a régi

ártérből a Karlburgi (Oroszvár, ma Rusovce) gátnál létesített sáncokat támadta meg.

A reggelig tartó harcokban a franciák súlyos veszteségeket szenvedtek. Június 30-án

éjszaka két hajóval próbáltak a franciák a Mühlauba átkelni, sikertelenül, mert a

tüzérség a vízi alkalmatosságokat megsemmisítette. A következő két napon

nyugalom honolt a vidéken, a beérkezett francia csapaterősítések nagy része

Hainburg irányába vonult el. Július 3-án és 4-én viszont Győr felől Eugene itáliai

alkirály egységei érkeztek a hídfő elé. Ezen a napon két órán keresztül ismét lőtték a

várost, károkat azonban nem okoztak. Ugyancsak 3-án felverték a hajóhidat, amely

másnapra lett kész.704 Schikofszky szerint csak 4-én kezdték el építeni és 5-én lett

kész, de ennek a hídfő szempontjából már nem volt jelentősége, mivel Károly a

hídfőből kirohanást parancsolt, hogy minél több franciát sikerüljön lekötni. A Wagram

környéki francia csapatösszevonások miatt pedig az új parancs szerint, minden

nélkülözhető egységet útnak kellett indítani a császári főerőkhöz. János főherceg

azonban késve indult el. A végzetes késedelem oka: a csapatok és lövegek

nehézkes összegyűjtése, mivel a franciák a magaslatokról beláttak a sáncokba,

illetve csak a komp segítségével lehetett a Duna balpartjára jutni, ugyanis a hajóhidat

újból szétszedték.705

A lakosságot megrémítették a franciák egyre erőteljesebb támadásai, attól

tartottak, hogy betörnek a Bürgerauba és Stadtgrundauba, ahonnan lövedékeikkel a

város sértetlen részeit is elérhetik. Többek között a pozsonyiak megnyugtatásra,

Zichy706 jelezte a városnál, hogy őfelsége parancsára Pozsonyba fog érkezni. Itt

tartózkodása idején célja: a király együttérzését tolmácsolni és tájékozódni a

bombázások miatt szerencsétlenné vált lakosság számára adható segítségnyújtási

703 Schikofszky 1895. 189. o.
704 Pressburger Zeitung 1809. július 7. Nr. 49. 529-531. o. Oeser-Schröer 1933. 52. o.
705 Schikofszky 1895. 197. o.
706 Valószínűleg Zichy Károly hadügyminiszter.
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lehetőségekről. Ennek során, mint azt levelében írta, nemcsak a Permanens

Deputatio, hanem a tanács javaslataira és közreműködésére is számít. Jellemző a

háborús helyzetre, hogy Zichy azt is kérte a várostól, hogy számára egy biztonságos

szállásról is gondoskodjanak.707 Mint azt a továbbiakban írta, biztos benne, hogy a

fedél nélkül maradtak számára a város a szükséges lépéseket már megtette. A

dolgok valós állásáról megérkezte után pontos tájékoztatást fog kérni.708 Pozsonyban

ekkor már egyébként az ágyúzások miatt fedél nélkül maradtakról átmenetileg

gondoskodtak. Őket részben a környékbeli malmokban, részben pedig a

szőlőskertekben álló házakban, illetve a szomszédos településeken szállásolták el.

Pozsony és a lakosság sanyarú sorsának okozójában, nagyon helyesen, a franciákat

látták. Kérték Zichyt, hogy az uralkodónál, de legalább János főhercegnél

közvetítsen a franciáknak a szigetekről való kiszorítása tárgyában. Ne építhessen itt

az ellenség sáncokat. Ha mindez megtörténik, akkor a királyi kincstár térítse meg a

városnak a védelemhez eszközölt kiadásait, a természetben igényelt anyaggal és

élelemmel együtt. Azok a polgárok pedig, akiknek házai leégtek vagy bármi módon a

harcok áldozatai lettek, minimum tízévnyi adómenetességet biztosítsanak. A házak

újjáépítéséhez a király biztosítson elegendő épületfát és nyújtson kisebb

kamatmentes kölcsönöket. Elképzelhető, hogy a levél, illetve üzenet eljutott I.

Ferenchez, de itt és most csak az ínséget szenvedők megsegítésének módjáról

született döntés.709 Az uralkodó jóindulatával azonban számolni lehetett, illetve a

személyesen átélt bombázás is hatással volt rá, mert még ezen a napon 10.000

forintot jutatott a városnak, hogy azt a bombázás okozta tűzkárosultak között

szétosszák.710

Már többször szó esett a pozsonyi hidakról. Ezek számát, illetve éppen aktuális

működését nehéz követni. Valószínűleg a harcok kezdetén egy repülőhíd üzemelt,

mivel ez állandó veszélynek volt kitéve, ezért június 29-én elkészülhetett egy

második is. Már egy következő építésén is gondolkodtak, amelyhez azonban faanyag

nem, csak a munkaerő állt rendelkezésre. Elkészült a már szintén említett hajóhíd is,

amely csupán nagyon rövid ideig üzemelhetett, mivel szétszedték. A franciák –

bevonulásuk után – aztán újabb hidakat fognak építeni.711

707 A Klobusiczky palotában kapott szállást.
708 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 30. 375–376. o.
709 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 30. 376. o.
710 AMB. 2a75. Prot.mag. 1809. június 30. 381. o.
711 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 29. 374. o.
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Bár nem tartozik szorosan a témához, mégis érdemes megemlíteni I. Ferenc július

2-án kiadott rendeletét, amely a hadsereget érintő sürgető reformokat tartalmazott. A

rendelet az osztrák Landwehr katonákat érintette, akik közül Magyarországon is

sokan harcoltak. A győri csatában, a kismegyeri major védelméből vették ki részüket

graziak, illetve a pozsonyi hídfőben is harcoltak Landwehr katonák. Anélkül, hogy

minden pontba részletesen belemennénk, annyit érdemes említeni, hogy ezzel a

rendelettel I. Ferenc a Landwehrt a reguláris hadsereghez próbálta volna

közelíteni.712

VIII.5. Az osztrák csapatok ellátása a hídfőben

Több adattal is rendelkezünk a hídfőben harcoló csapatok ellátásáról. A város a

védők kívánságainak mindig igyekeztek eleget tenni. Teljesen megszokottak voltak a

lakosság által nyújtott önkéntes adományok. A harcok fokozódásával és

elhúzódásával fel kellett készülni a csapatok hosszantartó ellátására, ami helyben

nem mindig volt megoldható. Így például július elején a pozsonyi lisztkészletek

olyannyira megcsappantak, hogy ekkor Bazinból hoztak öt nagy kocsival és ebből

készítettek zsemlét és kenyeret.713

Még június 8-án biztosította a város a hadsereget a megfelelő mennyiségű tűzifa

jövőbeni ellátásáról. Ezen a napon viszont Bianchi vezérőrnagy közölte, hogy a régi

ártérben a vadászháznál található, a város tulajdonában levő tűzifát nyugta

ellenében és egy később megállapított áráért szeretné megvenni. Pozsony egy öl

árát 11 Ft-ban állapította meg, az átadással Michael Schneemahrt, az ártéri erdészt

bízta meg. A városi Pötschen-ártérben tartózkodó katonaságot Johann Koppány

hajómester feladata fizetség fejében élelmiszerrel ellátni. Koppányt a lopások

elkerülése érdekében, elégséges őrséggel is ellátja a tábornok.714

Június 19-én kérte egy pozsonyi brigadéros a várost, hogy a repülőhíd környéke

és a Duna mindkét partja, egészen a Promenádig (Sétatérig) megvilágítva legyen. A

repülőhídon dolgozó hajószolgák pedig az állandó életveszély miatt fizetésemelést

érdemelnek. A város az első ügyben azonnal intézkedett, a hajósok pedig már

712 Pressburger Zeitung 1809. július 14. Nr. 51. 550–551. o.
713 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 2. 389. o.
714 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 8. 296. o.
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korábban megkapták az emelést.715 Június 24-én kérte a város Nugent

beszállásolási mestert, hogy a mezőkön és szántókon álló téglakemencékhez

őrséget állítasson, hogy a szegények itt semmiféle kárt ne okozhassanak.716

Július 2-án érkezett a hír a városba, hogy legkésőbb a jövő héten kedden vagy

szerdán megkezdik a Sauhaiden (Disznómező) felállított katonai pékségek a

működésüket, ami egyben azt is jelentette, hogy a városi pékmestereknek már nem

kellett a hadsereg igényeire is sütni, sőt a város közönségének kenyérigényét sem

kell teljes egészében ellátniuk, mivel Bazinban Pozsony költségére egy bizonyos

mennyiséget továbbra is sütnek. Így szükség esetén a magisztrátus lisztet tud fizetés

ellenében a helyi pékeknek átadni. Ennek ellenére a liszt tárolására jelenleg

biztonságos hely nincs és ez áll az egyéb élelmiszerekre, még akkor is, ha már két

napja nem lőtték a franciák a várost.717

Július 7-én értesítette Bianchi Pozsonyt, hogy az ártérben felállított új raktárból a

hadsereg megnővekedett igényei miatt éjjel-nappal szükséges a lisztet a pékekhez

szállítani, ehhez viszont nem áll elegendő szekér a rendelkezésre. A tábornok

emlékeztette a várost azon ígéretére, mely szerint naponta tíz szekeret tart a

lisztszállításokhoz készenlétben. A következő napon ezt ígénybe veszik, ellenkező

esetben a pékeknek nem tudnak mivel sütni. A város elismerte: az Állandó

Bizottmány ígéretet tett, hogy a város naponta néhány kocsit tart a hadsereg

rendelkezésére, viszont a sok előre nem látható szállítás miatt, amelyek során főleg

a helyi katonai táborba, az ártérbe, és az országhatáron túl a fősereghez bort,

kenyeret és egyéb naturáliákat szállítanak, nehéz ezeket folyamatosan fenntartani.

Olykor a szekerek száma a harmincat is elérte, éppen ezért Pozsony már nem volt

képes a kért napi tíz kocsit előállítani, csupán négyet, egyben kérte a szállítási díjat

megfizetni.718 Pozsony ilyen irányú szállítási problémái hamarosan megoldódtak,

illetve más jellegűvé váltak, mivel egy hét múlva az osztrák hadsereg feladta a

várost.

715 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 19. 355. o.
716 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 24. 367. o.
717 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 2. 389–390. o.
718 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 8. 400. o.
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VIII.6. A wagrami csata következménye, a hídfő feladása

A július 5-6-i wagrami csatának döntő jelentősége volt a város sorsára nézve. A

francia győzelemmel végződött összecsapás eredményeként a franciák Bécs

térségében átjutottak a Duna bal partjára, Károly főherceg pedig Znaimba vonult

vissza. A csatába siető János főherceg, (aki a győri csata után Komáromba vonult

vissza) nem ért oda, előőrsei csak 6-án délután késve érkeztek meg. A helyzetet

látva azonnal Pozsony irányába visszavonult, ahová július 8-án meg is érkezett.719

Táborát ezúttal is a felgyújtott téglaégetők mellett verte fel. János főherceg a IX.

hadtesttel innen csak 11-én vonult el.720 Mindezeknek a hídfőben zajló eseményekre

is hatása volt, mivel a fősereg távozása után a kiszögelés tartása lehetetlenné és

értelmetlenné vált. A franciák a Duna jobbpartján egyre erőszakosabban próbáltak

egy gyors döntést kicsikarni. Bianchi megnyugtatta a lakosságot, hogy nem kell

ágyúzástól tartani, mivel János főherceg parancsára nemcsak Pötschen-szigetét,

hanem magukat a sáncokat is ki ürítik. A hadsereg a Duna Pozsony felőli oldalán

vonul védelembe.721 Mindez már mutatta a wagrami csatavesztés következményeit

és a lakosságnak is számítania kellett a közeli francia bevonulásra. Nem kellett erre

sokat várni.722

Július 9-én nyugtalanítani kezdte a várost az előző napi ágyúzás,723 amely délután

4 és 10 óra között tartott és egyre közelebbről hallatszott. Olyan hírek kezdtek

terjedni Pozsonyban, hogy a franciákat most sikerül megverni, teljesen körbe vannak

zárva, ezért a legénység támadásra kapott parancsot. A franciák vereségébe vetett

hit mindazonáltal felettébb érdekes, hiszen a közeledő ágyúzaj inkább pont ennek az

ellenkezőjét valószínűsítette. Egy biztos, ekkor még Pozsonyban pontos információik

a csatáról vagy Károly főherceg tartózkodási helyéről nem voltak. A közeli

719 Westungarischer Grenzbote 1909. július 4. Nr. 12718. 1–2. o. Győr elfoglalása után a franciák a Dunán egy
hajóhídat (ponton hídat) vertek, ezzel lehetővé vállt, hogy János főherceg seregét a Csallóközben is követni
tudják. Hohenegger 1820. 85. o.
720 A csatáról a városban az első hírek szerint annyit tudtak, hogy nem a legszerencsésebben zajlott le, bár Károly
serege súlyos veszteségeket okozott az ellenségnek.
721 Pressburger Zeitung 1809. július 14. Nr. 51. 549–550. o.
722 A franciák közelsége aggodalommal töltötte el a nagyszombati magisztrátust is. Kérték, hogy a pozsonyiak
jelöljenek ki valakit, aki időnként tudósítja őket, mivel ők pillanatnyilag senkit nem tudnak küldeni. Az
ostromhelyzetre való hivatkozással Pozsony a kérést nem tudta teljesíteni. AMB. 2a75. Prot.mag. 1809. július
10. 409. o.
723 Július 8-án a franciák a hídfőt ágyúzták, az ezt követő gyalogos rohamot sikerült visszaverni, sőt Bianchi este
7-kor ellenlökést is indított, bár a visszavonuló olasz egységeket nem üldözték. Mindenestre a közeledő
ágyúzásra ez nem ad magyarázatott, hiszen az ágyúk továbbra is beásva a sáncok mögött helyezkedtek el.
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ágyúszóból csak annyira lehetett következtetni, hogy nem túl messze történik valami.

Mindenesetre hamarosan szállingózni kezdtek a hírek a véres csatáról és a súlyos

veszteségekről. Egy fogságba ejtett francia lovaskapitány szerint, akivel János

főherceg személyesen is beszélt, azt állította, hogy a csata még legalább két napig

tart, naponta tíz- tizenötezren halnak meg. Véleménye szerint a csata végére csak

Napóleon és Károly főherceg marad életben. Mindez a wagrami csata kegyetlen,

véres voltát jelezte. A csata környékéről származó parasztok szerint, több nappal a

csata után még 9-én is sok halott és súlyos sebesült fekszik a Neusiedel és Wagram

környéki csatamezőn.724

Július 10-én adta parancsba János főherceg Trautenberg ezredes,

városparancsnokon keresztül a városnak, hogy kezdjék meg a sebesült tisztek

elszállítását Komáromba. Mivel a tisztek egy részét a wagrami csata után, a

kórházak zsúfoltsága miatt a polgárság házaiban ápoltak, ezért erről a várost is

értesíteni kellett. Ezt a visszavonulás első lépcsőjének tekinthetjük. Sőt, a következő

napon már Károly főhercegtől jött a parancs, mely szerint a pozsonyi hadikórház

folyamatosan készenlétben legyen egy esetleges kiürítésre. Az események gyorsan

peregtek, mert az időközben városparancsnokká kinevezett János főherceg

parancsára meg is kezdték a kórház kiürítését, a sebesült tisztek és legénység

Komáromba szállítását.725

A közelgő kivonulásnak köszönhetően lazulhatott a katonai fegyelem, ezért a

város július 10-én a következő panaszlevelet volt kénytelen János főhercegnek és

Nugent tábornoknak megírnia. A katonai táborban állomásozó gyalogság és

lovasság a Mühlauban (Malomliget) található téglakemencék környékén a

magánemberek tulajdonában lévő kertekből, szőlőkből tűzifát erőszakkal

rendszeresen elhordanak. A leégett házakból a nyárilakokba költözött személyeket

megzsarolják és tőlük pénzt vagy élelmiszert követelnek. A levél keltezésének napján

pedig végképp túllőttek a célon, hiszen a polgári hajómestertől Georg Schauertől

komoly fenyegetések közepette három lovat tulajdonítottak el, sőt pisztolyt is

szegeztek rá. A város levelében kérte az ilyen esetek megtiltását, hiszen a

polgárokat és tulajdonukat védeni kell.726

Elképzelhető, hogy a fősereg, vagyis Károly főherceg visszavonuló csapatai körüli harcokat hallották
Pozsonyban.
724 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 9. 402–403. o.
725 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 10. 411–412. o.
726 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 10. 410. o.
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Egyre több jel mutatott nemcsak a hídfő, hanem a város feladására is, de erről a

tanács hivatalosan még mindig nem tudott semmit. Bianchitől ez ügyben konkrét

választ követeltek, aki erre ismét elfoglalta az „őrállásokat”, egyben ígéretet tett ezek

tartására addig míg ezt nagyobb erő lehetetlenné nem teszi. Mindez persze nem

hatott nyugtatólag a tanácsra, akik visszatértek a külvárosi székhelyről a belvárosi

városházba és az ellenség közeledésének esetére megkezdték a választott

tanáccsal együtt a megadási feltételeket kidolgozni.727

Július 11-12-én éjszaka az uralkodó utasítására a Bianchi dandár megkezdte a

hídfő kiürítését, a hajóhídon át Pozsonyba vonultak. Az utóvédet a 27. Strassaldo-

gyalogezred adta, amely az őket üldöző franciákba kartáccsal lövetett.728 Július 12-

én felpörögtek az események, küldöttségek és tárgyalások sorozata előzte meg a

város feladását. Mivel itt már minden órának jelentősége volt, mindenképpen feltűnő,

hogy az információáramlás a város és a hadsereg között nem tekinthető

tökéletesnek. Ez azért meglepő, mert a két fél együttműködése az ostrom alatt

zökkenőmentesnek tűnt. A folyamatos csapatmozgások láttán a polgármester és a

fiscalis ment Bianchihoz küldöttségbe. Menetelük célja a tábornokot rávenni az

elvonulásra: ha már a várost megvédeni nem tudja, legalább jelenlétével ne ártson

annak. Mivel a személyes találkozó nem jött létre, levélben keresték meg a

tábornokot: A vármegyei Permanens Deputatio, amely néhány napig a heves

bombázások miatt Bazin szabad királyi városba tette át székhelyét, július 12-én tudta

meg a magisztrátustól, hogy az osztrák csapatok feladták sáncaikat és Pozsonyba

vonultak, melyet folyamatosan hagynak el. A Deputatio ezért megkezdte a tárgyalást

a város és megye jólétének, biztonságának fenntartása érdekében. A francia

csapatok az ártérben levő sáncokat már elfoglalták, reggel 7 óra óta pedig többször

jelét adták tárgyalási szándékuknak. Viszont a városban és a környékén tartózkodó

osztrák őrség a franciákat zavarhatja, ami ezt a sokat szenvedett várost könnyen

újabb bombázásoknak teheti ki. Így az eddig megkímélt házakat is károk érhetik,

arról nem is beszélve, hogy egy esetleges ellenséges invázió esetén a kevés számú

osztrák katona nem sokáig tudná a várost megvédeni. A magisztrátussal együtt

ülésező Deputatio ezért a hadsereg állásfoglalását kérte a jövőre vonatkozóan:

727 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 11. 414. o.
728 Veress 1987. 231–232. o.
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tovább védik a várost, vagy sorsára hagyják? Utóbbi esetben a szükséges lépéseket

meg kell tenniük.729

Július 12-én Baraquey D’ Hilliers felszólította a várost, hogy a két nappal korábbi

visszavonuláskor, az osztrák hadsereg által elbontott repülő-, és hajóhidat állítsák

helyre, ellenkező esetben a város kifosztását helyezte kilátásba. A megriadt város

azonnal egy küldöttséget menesztett Bianchihoz, és egy igazolást kért arról, hogy a

hidakat a hadsereg vitte el. Kérték továbbá, hogy a bombázás felfüggesztésében

járjon közbe, amit Bianchi megígért. Azonnal levelet küldött a franciáknak 48 óra

fegyverszünetet kérve, mivel ennyi időt találtak elegendőnek János főhercegnél az

igazolás beszerzésére. Ha ez elutasításra találna, akkor egy tiszt a város küldöttével

ismét kísérletet tehet a főhercegnél. Bianchi, mint az utóvéd parancsnoka ígéretet tett

arra is, hogy a Hidegkút és Lamacs között elhelyezett csapatait a nagyobb

ellenséges erő elől Pozsony megkerülésével fogja visszavonni, hiszen a város az

utcai harcoktól nagyon félt. Még ennek a napnak az eseményei közé tartozik, hogy

Bernat Wachtler, a polgárőrség parancsnoka egy tiszttel önként jelentkezett

parlamenternek. A város részletes szóbeli utasításokkal látta el mielőtt átment volna

a franciákhoz.730 A városon már a teljes kétségbeesés lehetett úrrá, amikor közölték

Bianchi tábornokkal, hogy a Sauhaide-én (Disznómező) felállított katonai raktárt sem

a városi gárda, sem a felfegyverzett polgárság a fosztogatástól megvédeni nem

képes. Ezért a város kérte Bianchit, hogy a raktárban még fellelhető javakat

szállítsák el. Ez valószínűleg megtörtént, mivel ellenkező esetben ígyis-úgyis a

franciák kezére került volna.731

A város július 12-én már nem tehetett mást, minthogy I. Ferencet biztosította

hűségéről, leírta szenvedéseit a hosszú ostrom során és kitartását az osztrák

csapatok mellett. A jelenlegi helyzetben, hacsak nem maradnak valami csoda folytán

a saját csapatok Pozsonyban, akkor a város francia megszállás alá kerül.732 Még

ezen a napon a Bianchi dandár teljesen elvonult a városból, a következő nap estéjén

pedig az utóvédet adó Bach dandár, nyomukban megjelentek a franciák előrevetett

osztagai. A fősereg, a francia IX. hadtest elsősorban szász katonái vonultak be július

14-én az év eleji árvíztől sújtott, agyonágyúzott és tűzvésztől is pusztított városba. A

Komárom felé visszavonuló osztrák sereg üldözése ezúttal elmaradt, hiszen 12-én

729 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 12. 416–417. o.
730 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 12. 418–421. o.
731 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 13. 1. o.
732 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 12. 420–421. o.



210

fegyverszünetet kötöttek Znaimban, amit Bianchi 13-án be is jelentett. Ez azonban

nem sokat segíthetett az elkeseredett pozsonyiak hangulatán.733

Ezzel befejeződtek a több, mint egy hónapig tartó hídfő harcok, amelyeknek során

az osztrák csapatoknak sikerült átmenetileg a Duna bal partját és Pozsonyt

megvédeniük. A vesztes wagrami csata és az ezt követő fegyverszünet a további

ellenállást értelmetlenné tette.

VIII.7. A francia hadsereg Pozsonyban

A wagrami csata közvetlen következményei közé tartozik a július 12-én Znaimban

megkötött fegyverszünet. A fősereg, a Dunai hadsereg vereségével Károly főherceg

számára értelmetlenné vált a további ellenállás, így a pozsonyi hídfő megtartása is,

melynek kiürítése ezekben a napokban történt meg.734 Pozsonyba 14-én este

bevonult az Itáliai Hadsereg kötelékébe tartozó 1. szász hadosztály, a francia

Reynier tábornok vezetése alatt. A hadosztály, amelynek parancsnoka von Zeschwitz

volt, két dragonyos ezredből, a Johann herceg és Klemens hercegről elnevezett

ezredből, egy huszár egységből, továbbá a királyi testőr gárda és más szász

zászlóaljakból állt, amelyeket a laktanyákban, nyilvános épületekben és a

polgárságnál szállásoltak el. A város környékén tartózkodó császári-királyi csapatok

a megállapított demarkációs vonalra735 vonultak vissza. A De Baur gyalogezred,

amely ekkor még a demarkációs vonalon állt, utolsó egységként még 14-én dél körül

török zenére vonult a városon át táborába. Eugène Beauharnais 15-én kíséretével

érkezett Pozsonyba (21-én távozott) és a Prímás palotába szállásolt el. Az újság

pontosított a következő számában, mert ekkor a Grassalkowich palotát említette, a

733 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 13. 3. o.
734 Július 14-én délután az osztrák katonaság a Kálvária hegyig vonult vissza. Pozsony ekkor még nem volt
tisztában a demarkációs vonal pontos helyéről, csak sejtették, hogy a város bele fog esni a megszállt területekbe.
Maga Bianchi ezen a napon Stomfába ment, mivel innen a fegyverszünet életbe lépése ellenére,
összecsapásokról érkeztek hírek. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 14. 3. o. A fegyverszüneti egyezmény
értelmében Bianchi a pozsonyi raktárakban fellelhető készletekről átküldte a leltárt és kérte ezek kiadását. A
válaszban azonban megírták, hogy készleten nincs már semmi, de ez nem eltulajdonítást jelent, hanem
valószínűleg a franciák kiosztották a készleteket. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 17. 13. o.
735 A demarkációs vonal Pozsonyt és „fél órás” körzetét a franciáknak ítélte, ami mutatja a város stratégiai
fontosságát, mivel azt követően a Duna főfolyása a határ, egészen a Rába torkolatáig, onnan pedig ez a folyó a
stájer határig. A fegyverszünet pontjait közli a Pressburger Zeitung 1809. július 18-i száma.
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Prímás palotában pedig Reynier tábornok lakott.736 Az első napokban a következő

tábornokok tartozódtak a városban: Reynier francia hadosztályparancsnok,

Guilleminot vezérkari őrnagy, Sorbier tábornoki adjutáns és Fontanelli szász királyi

hadosztály-parancsnok, von Zeschwitz szász altábornagy és hadosztály-parancsnok,

von Polanz altábornagy és a következő vezérőrnagyok: Zeschau, Beifietsch,

Gutschmiede és Steindel.737

Július 15-én, mint azt a tanácsülési jegyzőkönyvben olvashatjuk, a várost az a

megtiszteltetés érte, hogy a városba és közvetlen környékére bevonuló egységek

díszlokációját közölték a tanáccsal. Itt némileg eltérő egységekről van szó, mint az

előzőekben megadottak. Eszerint a francia császári-szász királyi vezérkar, egy

tábornok, a Johann herceg chevauxlegers ezred, egy zászlóalj szász gyalogság, és

két további zászlóalj került a polgárságnál elszállásolásra. Egy zászlóalj testőrgárda

a téren álló laktanyában, két gránátos zászlóalj szintén a városban, a tüzérgárda

pedig a vízilaktanyában (Wasserkasserne) szállásolt be. A városon kívüli

barakktáborban négy század Prinz Clemens és három század huszár talált kvártélyt.

A Duna felső folyásánál és Karlsdorfba egy gránátos őrnagy névszerint von Lecoque,

egy zászlóalj Clemens gyalogos és egy század „Garde du Corps” került. A környező

településeken, így például Lamacsban szintén több egységet szállásoltak el.738

Ezzel Pozsony (a megye összesen 24 helységét foglalták el) is megszállás alá

került, mint oly sok település Nyugat-Magyarországon. Bár ez a megszállás másfél

hónappal rövidebb volt más magyarországi megszállt területekhez képest, de az

ágyúzások súlyos károkat okoztak. Pozsony akkor esett el, amikor a fegyverszünet

életbe lépett. A szász csapatok bevonulása után azonnal átvették a külső posztokon

az őrséget, a városban azonban a szász királyi testőrgárda a polgárőrséggel

közösen járőrözött. Vagyis az őrségadás a helyi milíciával közösen, hasonlóan más

megszállt városokéhoz ment végbe. Hamarosan nőtt a megszállók száma, mert

néhány francia gyalogos és lovas ezred mellett az olasz gárda lovas és gyalogos

egységei is bevonultak. Bevonulásuk állítólag szemet gyönyörködtető volt. A

következő hírek azt erősíthetik meg bennünk, hogy a megszállás

konszolidálódásával a pozsonyiak számára kezdett az élet valamennyire normális

736 Az itáliai alkirályt és hadtestét csak úgy tudtak a városban elhelyezni, hogy a szász csapatok egy részét
Pozsonyból kimozdították. A jegyzőkönyv szálláshelyként szintén a Grassalkovich palotát erősíti meg. AMB.
2a75. Prot. mag. 1809. július 16. 8, 10. o.
737 Pressburger Zeitung 1809. július 18. Nr. 52. 559–560. o. Az újság a franciák bevonulása után a megszállás
helyi eseményeiről sokkal kisebb terjedelemben és visszafogottabban írt. Ennek oka a francia cenzúra volt.
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kerékvágásba visszatérni. Július 18-án ugyanis a Dunán való átkelés megkönnyítése

céljából egy új repülőhíd építését kezdték meg, amely már 20-án elkészült.

Számítottak arra, hogy néhány napon belül egy új hajóhidat építenek. Az utazás 16-

tól lehetséges volt, mind Brünn, mind Buda, illetve az örökös tartományok irányába.

Nem okozott gondot az árúk szállítása sem. Mindezek után azon sem

csodálkozhatunk, hogy kéthónapnyi szünet után a városi színház ismét megnyitotta

kapuit,739 Reynier tábornok 20-án az alkirály részvételével bált adott, ahová a

nemesség és az értelmiség is meghívást kapott. Öt nappal később a posta Sopron

és Kőszeg érintésével először jutott el Horvátországba.740 Reynier a városban

tartózkodó szász csapatok parancsnoka néhány ezrednél csapatszemlét tartott, ezt

követően 28-án Stomfába utazott, hogy az ott állomásozó csapatokat megszemlélje,

a következő napon pedig már vissza is tért a városba.741 A katonai parádék máshol is

jellemzőek voltak. Schönbrunnban például naponta tartottak a franciák katonai

parádét. Lazult, vagy talán inkább más beállítottságú lett a cenzúra. Minden olyan

könyvet, illetve színdarabot, amelyet a német államokban is játszottak, ki- és elő

lehetett adni. Egy esetleges későbbi ellenállást elkerülendő, július végére az osztrák

hadsereg által hátrahagyott sáncokat a franciák lerombolták.742

Ebben az új helyzetben a vármegye állandó Deputatioja a város tanácsával

közösen tartotta üléseit, külön ülésezni nem is kívánt.743 Az ellenséges bevonulás

után megindult a francia katonai bürokrácia berendezkedése. Ehhez többek között

papírt, könyvespolcot, gyertyákat és íróeszközöket igényeltek a városi kamarától.744

Augusztus 15-e ebben a korszakban nemcsak Franciaország, hanem minden

megszállt terület kiemelkedő jelentőségű dátuma, Napóleon császár születésnapja

alkalom a katonai parádéra. Ennek megünneplésére a francia csapatok mindenhol

különös hangsúlyt fektettek, nem történt ez másképpen a díszkivilágítást kapott

Pozsonyban sem. Az ünnepségek kezdetét 21 ágyúlövés jelentette. Reynier

tábornok előtt a város helyőrségét jelentő szász csapatok felvonultak, miközben a

katonák többször az „éljen a császár”-t kiáltották. A szemle után kitüntetéseket adtak

át. Zezwitsch tábornok a szász király parancsára több bátor tisztet a Heinrich-renddel

738 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 15. 5. o.
739 Pressburger Zeitung 1809. július 21. Nr. 52. 567–568. o.
740 Pressburger Zeitung 1809. július 25. Nr. 54. 575. o.
741 Pressburger Zeitung 1809. augusztus 1. Nr. 56. 591. o.
742 Pressburger Zeitung 1809. július 28. Nr. 55. 583. o.
743 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 14. 8. o.
744 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 15. 8. o.
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tüntette ki, míg az arra érdemes altisztek és legénység az arany és ezüst medált

kapta meg.745 A Napóleon tiszteletére tartott szentmisére maga a magisztrátus is

meghívást kapott, bár ennek nem mindenki tett eleget. A város kivilágítása is csak

részben történt meg, mivel csak a belváros kapott díszfényt.746

A megszállás első napjaiban bevonuló egységeket jól ismerjük, a későbbiekben

viszont már kevesebb adattal rendelkezünk. A katonaság létszámáról inkább csak a

beszállásolási listák nyújtanak adalékot. Szeptember közepén a város helyőrsége

átmenetileg lecsappant, ugyanis a testőr gárda és a Schützenbataliont (polgárőrség)

leszámítva minden egység a récsei (ma Pozsony III. kerülete) vonal előtt vonult

táborba. A táborban szalmakunyhókban vagy barakkokban laktak, de a tábor

méretéről sajnos nincs adatunk. Ezekben a napokban készült el a hajóhíd is – szól

az újság híradása.747 A táborba vonulás egészen a béke megkötéséig, tehát október

15-ig tartott, ezt követően ismét Pozsonyba vonult a katonaság. Ebben az egy

hónapban tehát csökkent a helyőrség száma, bár a beszállásolási listák alapján, mint

azt látni fogjuk, továbbra is ezres nagyságrendű a létszámuk.

Rendelkezünk első kézből származó adatokkal a szász katonaság viselkedéséről,

a lakossághoz való viszonyáról. A tanult és képzett, németül tökéletesen beszélő

helyi lakosságot nem nagyon nyűgözték le a szászok, különösebb szimpátia nem

alakult ki, mivel ők sokkal telhetetlenebbek, követelőzőbbek, illetve nyersebbek

voltak, mint francia tiszt társaik. A velük való beszélgetés is nehezebben ment, sokan

közülük szinte megközelíthetetlenek voltak és sokkal barátságtalanabbak, mint azok

a francia katonák, akik Austerlitz után foglalták el Pozsonyt. Erre a viselkedésre egy

szász közkatona adta meg a választ: Ezek a tisztek, mind Junkerek, akik életükben

keveset tanultak, az egyetemeken a magas szárú csizmáikban flangáltak, majd

protekcióval hadnaggyá nevezték ki őket. Természetesen azért voltak köztük tanult

emberek is, amiből a pozsonyi polgárnak annyi derült ki, hogy a Duna keleti

folyásánál sincsenek jobban elmaradva, mint német honfitársaik az Elbánál.748

745 Pressburger Zeitung 1809. augusztus 18. Nr. 61. 643. o.
746 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 13. 73. o.
747 Pressburger Zeitung 1809. szeptember 19. Nr. 70. 723. o.
748 Oeser-Schröer 1933. 62. o.



214

VIII.8. A polgárőrség megszervezése

A birodalom nagyobb városaihoz hasonlóan még a megszállás előtt, Pozsonyban

is megalakult a polgárőrség, amely nyolc századból és 1.600 emberből állt. Ennek a

szervezetnek a franciák jelenléte alatt is fontos szerep jutott. A testület parancsnoka

egy helyi nagykereskedő és a korábbi lövész százados Bernhard von Wachtler volt.

A lövészek az új polgárőrségben két századot alkottak, ezek élén Gottlieb Neck és

Franz Bader álltak, a hat további század élén, amelyek némileg elkülönülve egy

gyalogos zászlóaljat tettek ki, pedig a következő parancsnokok: Gottlieb Schiller, Karl

Geletneky, Ignaz Wolf, Tobias Spielmann, Stephan Rosza és Mathias

Habermayer.749

Báró Davidovich táborszernagy május 26-án hívta fel a figyelmet arra, hogy a

polgárőrségnek is le kell tennie egy előre kijelölt napon a szabályzatban leírt esküt. A

városkapitány (Stadthauptmann) és a polgárőrség vezérkari tisztje ígéretet tett ez

ügyben való gyors intézkedésre, bár az ügy tárgyalására csak június 16-án

szakítottak egy kis időt.750 Ennek eredményét csak június 18-án közölték a

táborszernaggyal: a város jelenlegi körülményei, vagyis a május 16-a óta tartó

ostrom, nem teszi lehetővé a csapatok felesketését. Mindezt nyugodtabb időkre

szeretnék elhalasztani.751

Az eskü letétele tehát eltolódott, mindez azonban nem akadályozta meg a

polgárőrséget feladatai ellátásában. Május 30-án referálta Kettner városkapitány,

hogy eddig a polgárságból négyen láttak el őrséget, így egy-egy polgár többször

került sorra, ami által többen a foglalkozásuk űzésében akadályoztatottak. Ezért a

jövőben a katonai rend szerint Györgytől Mihályig hárman, Mihálytól Györgyig

négyen fogják az őrszolgálatot adni.752

Ebben a fejezetben érdemes megemlíteni a következő toborzási felhívást. Bár itt

nem konkrétan polgárőr egységekről van szó, félkatonai jellege miatt mégis ehhez

lehetne hasonlítani. A június 10-i toborzási felhívás szerint egy új szabadcsapatot

fognak Károly főherceg parancsára felállítani gróf Franz Charneville tábornok,

szabadcsapat tulajdonosa parancsnoksága alatt, aki mellesleg ekkor Pozsonyban

lakott. Az egység huszárokból, könnyű gyalogságból és karabélyos vadászokból fog

749 Pressburger Zeitung 1809. május 30. 444. o.
750 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 16. 349. o.
751 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 18. 355. o.
752 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. május 30. 282. o.



215

állni. A tanácsi jegyzőkönyv lelkesítő bejegyzése szerint mindenki siessen a császár

zászlaja alá, aki csakis országai függetlenségéért fogott fegyvert. A jogos ügyért

pedig az asperni győztesekkel mindenkinek harcolnia kell. Azok a jelentkezők, akik

már szolgáltak katonaként megtarthatták eddigi rangjukat, az újoncok számára pedig

gyors előremenetelt ígértek. Mindazonáltal az is hamar kiderült, (és közismert is volt)

hogy az osztrák hadsereg nem dúskál a felszerelésben, hiszen aki bárminemű

felszerelést vagy fegyvert vitt magával, annak az ellenértékét készpénzben fizették

ki, aki pedig lóval vonult hadba, az a lova után 20 aranydukátot kap. Érdekes módon

a felhívást francia nyelven is a jegyzőkönyvbe vezették. A toborzásra felszólító

plakátot városszerte kifüggesztették.753 Az idő rövidsége nem tette lehetővé

mindezek megvalósulását.

VIII.9. A francia katonaság ellátása

Július 16-án, tehát rögtön a megszállás első napjaiban, a szász csapatok

parancsnoka, akár csak bármelyik megszállt városban szabályozta a katonák

beszállásolását és ellátását. Bár a város mindjárt megjegyezte, hogy az előíráshoz

sem a francia, sem a szász vagy olasz katonák nem tartják magukat, hanem a

házigazdától még a fejadagokon felül is ételt és italt követelnek, illetve a városi

raktárakból húst, kenyeret, bort és hüvelyeseket adatnak ki maguknak.

A szabályozás szerint a hadosztályparancsnok engedélye nélkül senki nem

kaphatott a városban szállást. Mind a legénységnek, mind a lakosságnál elszállásolt

tiszteknek a megállapított ellátással meg kellett elégedniük, azonkívül semmi mást

nem követelhettek. Húst, kenyeret és egyéb élelmiszert, amely a helyőrségben levő

csapatoknak járt, megbízhatóan, pontosan kellett a beszállásolóknak a katonák

szálláshelyére szállítaniuk. A lakosságnak ezenkívül kötelessége volt, minden egyes

katonának reggelire zöldséget és 1/16 liter borpárlatot adnia. A laktanyákban

található felszerelésről és ingóságokról a zászlóaljparancsnokok és egy civil

felügyelő leltárt vett fel. Az utóbbi a jegyzék dupla példányát adta át az újonnan

beszállásolt katonák tisztjeinek, akiket ezredenként megbíztak, hogy elvonulás

esetén a hiányról számadást adjanak. Ha valakinek kifogása, észrevétele volt, annak

a városházán ügyeletben levő tiszthez kellett fordulnia, majd ő a

753 AMB 2a75. Prot. mag. 1809. június 10. 301–303. o.
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hadosztályparancsnokhoz továbbította szükség esetén a panaszt. Mindezt von

Waresdorf báró, szász királyi alezredes, városparancsnok adta ki.754 A megszálló

erők Pozsonyban is igyekeztek, mint országszerte mindenhol a lehető

legalaposabban a katonaság és lakosság közötti viszonyt szabályozni. A

szabályozás legfőbb célja, mint mindenhol a megszállt területeken, a felesleges és a

lakosságot csak felzaklató visszaélések elkerülése volt. A laktanyákban elhelyezett

katonák némileg eltérő ellátást kaphattak, mivel Watzdorf augusztus 2-án utasította a

várost, hogy nekik is jár 1/16 icce pálinka, mégpedig naponta reggelire.755

A megszállók tehát rendezték a fejadagokat, a komolyabb feladat viszont ennek

az előteremtése volt. A városi tanács már július 20-án egy elkeseredett lépésre

szánta el magát, ugyanis az ellenség élelmezése, ellátása súlyos gondot kezdett

okozni. Mint írják: a fegyverszünet megkötése után, július 14-én szász csapatok

érkeztek a városba, a magisztrátus arra számított, hogy néhány nap múlva, ezeket a

csapatokat nagyobb területen fogják elhelyezni, ellátásuk nem fog túl sokáig tartani.

Már csak azért is bíztak ebben a tanácsosok, mert a demarkációs vonal csak egy

nagyon kis részét juttatta a vármegyéből a franciáknak. A helyzet azonban nem

változott. Most nemcsak a szász csapatok, hanem az Itáliai Hadsereg nagy részét, a

gárdával együtt idehelyezték, továbbá még egy hadikórházat is szeretnének

felállítani. Sem a város, sem a lakosság készletei nem elegendőek a katonák

adagjainak és a lovak porcióinak előteremtésére. Ennek okai a következők voltak:

először is Reynier tábornok a hadosztályának elegendő élelmiszer és lótakarmány

átadását követelte, továbbá a városi raktárakból az Itáliai Hadseregnek már adott át

Pozsony zabot és szalmát, emiatt szalmából már teljes hiány lépett fel.

Számszerűsítve egyetlen nap alatt 850 mérő zabot és árpát, illetve 772 mázsa

szénát követelt a hadsereg. Mindez egy akkora mennyiség, hogy azt a fegyverszünet

által a franciáknak jutatott Pozsony megye sem tudná teljesíteni.

Másodszor, a polgárságnál készleten levő és tölük beszerezhető árpa és zab

mennyiséget már rég lefoglalta a hadsereg. Náluk egyetlen napra elegendő sem

maradt. A hét elején már megbíztak a beszerzésre zsidó és keresztény

kereskedőket, de a demarkációs vonalon túl is lehetetlen ezek felvásárlása, mivel ott

az osztrák hadsereg ezt már felélte, illetve a nagy hiány miatt a még meglevő

készleteket az osztrák hadseregnek tartják vissza.

754 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 17. 11–13. o.
755 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 2. 42. o.
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Harmadszor, vágómarha beszerzése, különösen a 19-én követelt 22 ökör átadása

a második pontban leírtak miatt lehetetlen.

Negyedszer, Pozsony városa és lakosai a beszállásolási terhek által súlyosan

éríntettek. Katonasággal vannak tele a házak, a kocsiszínek, a pajta és egyéb

melléképületek. Ráadásul a katonák ilyen körülmények között húst, kenyeret vagy

bort csak nagyon ritkán visznek haza, így a lakosság képtelen őket ellátni.

Ezekből az okokból kifolyólag kérte a magisztrátus a megszállókat a nagy katonai

beszállásolásoktól és ellátási terhektől mentesíteni, vagy legalább a csapatok egy

részét máshová áthelyezni.756 Mindez nem túl sok jót ígért a továbbiakban, hiszen a

megszállásból még csupán egy hét telt.

Történtek furcsa esetek is. Egyik alkalommal az olaszok 170 darab teljesen

legyengült szarvasmarhát akartak átadni a városnak, ezeket ki kellett volna cserélni

új, egészséges állatokra. Pozsony ezt nem tudta vállalni, csak a legeltetést ígérte

meg. Az elhullásból vagy lopásból származó károkért nem vállalhatott

felelősséget.757

Július 22-én készült el a folyó hó 14-e óta, vagyis a megszállás elejétől, a francia

Itáliai Hadsereg és a szász királyi csapatok számára szállított termékekről egy

összesítő kimutatás. A jó egy hét alatt húst, sót, sajtot, zöldbabot, borsót, kását, sört,

bort, borpárlatot, gyertyát szállítottak a csapatoknak. Beszédes viszont az az adat,

mely szerint 160.188 porció kenyér is átadásra került. E szerint a kilenc nap alatt

átlagosan naponta 17.800 katona alkotta a megszálló helyőrséget Pozsonyban,

illetve valószínűleg a közvetlen környéken és feltételezve azt, hogy a porciókat nem

szállították máshová. Mindez összehasonlítva más magyarországi településekkel

óriási számnak tűnik.758 Természetesen a lovak sem pusztultak éhen, hiszen a

szükséges lótakarmányt, zabot, szénát, árpát szintén át kellett adni. Ezenfelül a

francia hadseregben nemcsak katonák és lovak voltak, hanem sebesült és beteg

katonák is. Ezeknek az ápolásáról is gondoskodni kellett, egészen pontosan itt az

Itáliai Hadsereg tartalék kórházáról van szó, ahova ebben az időszakban több, mint

2.080 forint értékben kellett vásznat, fertőtlenítőszereket, gyertyát és több ezer

varrótűt szállítani.759

756 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 20. 16–17. o.
757 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 20. 17–18. o.
758 Sopronban július végén állomásozott a francia Durutte hadosztály kb. 7.000 katonája, amely még mindig
kevesebb mint a felét tette ki a Pozsonyban tartózkodó katonáknak.
759 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 22. 32–33. o.
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Ugyancsak nem okozhatott túl nagy örömöt Watzdorf tábornok, a szász csapatok

intendáns tábornokának bejelentése, mely szerint a zökkenőmentes ellátás

biztosítása érdekében mindig egy havi készleteknek kell raktáron lenni. A napi

fogyást folyamatosan pótolni kellett. A megyei Permanens Deputatio kiköltöztetését

Pozsony, Stomfa és Malatzka bizonyos pontjaira haladéktalanul meg kellett kezdeni,

mivel ezáltal is zökkenőmentesebb lehet az ellátás. Amennyiben a csapatok

elvonulnának, akkor a mélyen tisztelt bizottmánynak még készletei is maradnának,

szólt a tábornok megjegyzése. Amúgy pedig egy jegyzéket is átadott a kért

„naturáliákról”, amibe több Linzben, Sankt Pöltenben és Bécsben tartózkodó szász

egészségügyi egységet nem kellett beleérteni, de ha ezek is megjelennek, akkor

értelemszerűen az ellátást növelni kell.760

A francia megszállás egyre nagyobb terhei nem csökkentek. Ezt jelzi a város

levele báró Watzdorf intendáns tábornokhoz. Mondhatni semmi különös egy újabb

panaszlevél, amiből viszont újabb információkat tudhatunk meg. Ezúttal

szemestakarmány szállítmányról van szó, amiből nem csak a helyi csapatokat kellett

rendszeresen részesíteni, hanem a környéken, sőt a Moson megyében állomásozó

csapatokat is. Ezért a kérés szerint a helyben állomásozó lovas csapatokat, legelő

hiánya miatt helyezzék vidékre, ami előnyösebb a lovas egységeknek és

természetesen a helyi lakosoknak is.761

Augusztus 3-án von Watzdorf a szász csapatok intendáns tábornoka a

következőket közölte a Pozsony megyei Permanens Deputatioval: ezekben a

napokban, az átvonuló Itáliai Hadsereg részére 12.600 porció került leszállításra, ez

azonban nem számítható bele abba az 50.000 porciós mennyiségbe, amelyet az

intendáns tábornok Reynier tábornok parancsára követelt. Már csak azért sem, mert

ez a mennyiség az Itáliai Hadsereg fogyasztása, amihez neki semmi köze, az 50.000

porciós szállítás pedig a szász hadsereg ellátási tartalékát fogja képezni. Közölte

továbbá, hogy a Reynier által megadott feltételek mellett Dévény, Garamújfalu,

Hidegkút és Lamacs települések (pontosabban az ott állomásozó katonaság)

Pozsonyból legyenek élelmiszerrel ellátva. Emlékeztetett arra is, hogy a raktárba

szállítandó ellátásra különösen figyeljen a Deputatio. Néhány esetben valóban

760 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 22. 30. o.
761 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 28. 38. o. A lovasság vidékre helyezését egyébként Sopron magisztrátusa
is kérte a franciáktól, hogy ez bekövetkezett volna arról nincs adatunk.
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nehézségek merültek fel, ezeket azonban át kell hidalni és megkerülhetetlen

követelmény, hogy a csapatok ellátása napról-napra zavartalanul menjen végbe.762

Mint láttuk, a városnak már július 20-án sem sikerült a demarkációs vonalon túlról

élelmiszert beszereznie, mert ott az osztrák hadseregnek volt rá szüksége.

Augusztus 9-én Pozsony mégis a demarkációs vonalon túl tartózkodó Bianchival

vette fel a kapcsolatot. A városnak a franciák által meg nem szállt területeken

megvásárolt vágóállatait ugyanis az osztrák őrség nem engedte át a demarkációs

vonalon, pedig a lakosság minden rétegének nagy szüksége van ebben a sokat

szenvedett városban az élelemre (arról, hogy ennek a húsnak egy része esetleg a

megszállóknak jut, arról nem szól a levél), ezért kérték a vezérőrnagy segítségét.

Pozsony vármegye e szempontból a legszerencsétlenebb megszállt megyék közé

tartozott, mivel összehasonlítva a másik négy megszállt megyével a legkisebb része

került megszállás alá. A megyeszékhely gyakorlatilag háttérország nélkül maradt.

Egyszerűen nem volt honnan beszerezni az élelmet, hiszen a szomszédos Moson

vagy Győr is hasonló gondokkal küzdött. Nem is kellet sokat várni Bianchi válaszára,

amely jelezte, hogy az osztrák katonaság jogosan tart vissza minden élelmiszert. A

császár parancsára csak az a szállítmány lépheti át a demarkációs vonalat,

amelynek a Hadi Tanács vagy a hadsereg parancsnokság állított ki útlevelet. Éppen

ezek miatt nem tudott segíteni, mert minden naturaliát Komárom és Csáktornya felé

kellett küldeni. A dolgot felettébb sajnálta, mert tudta mennyi mindent köszönhetett a

harcok során Pozsonynak. Ajánlott viszont egy kiskaput: a fenti rendelkezések nem

vonatkoznak azokra a földesurakra, akik a demarkációs vonalon saját szükségletükre

visznek át élelmiszert, az ő útlevelüket a tábornok azonnal aláírja.763 Szeptemberben

a kérdés ismét napirendre került, mivel a tiltás ellenére sok vágómarha érkezett a

megszállt területre. Az állatokkal való kereskedés ugyanis továbbra is tilos volt,

ezúttal viszont már lehetett a lakosság saját igényeire állatokat behozni. Mindezzel a

város azért értett egyet, mivel sok kereskedő uzsora haszon reményében hozta át az

állatokat a demarkációs vonalon és nem a lakosság számára, tovább növelve az

amúgy is magas árakat. Fel kellet mérni, hogy egy mészárosnak hány állatra van

hetente szüksége a lakosság igényeinek kielégítésére. A rendelet ellen vétők, illetve

azzal visszaélők súlyos büntetésre számíthattak.764

762 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 3. 44–45. o.
763 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 9. 70–71. o.
764 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 19. 146–147. o.
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A pozsonyiak I. Ferenchez is fordultak segítségét kérve a demarkációs vonalon

túlról érkező élelmiszer-szállítmányok beengedés ügyében. A pozsonyiak ebben a

levélben szinte könyörögnek az uralkodónak. Tudták, hogy pénzbeli segítségre nem

számíthatnak, ezért kérték legalább a szállítások engedélyezését. A válasz már 25-

én megérkezett Komáromból: Meg nem szállt területen az élelmiszervásárlásra nem

biztosítható helyszín. Bár megjegyezte, hogy azért nem segíthet, mert ebben az

esetben mindez a franciák tudomására juthat és akkor megtöbbszörözhetik a

rekvirálásokat. Titokban viszont a városi követnek 50.000 forintot kölcsön adott át.

Addig is, kis mennyiségben törekedni fog a szállítmányok átjuttatásának

engedélyezésében. Az intézkedés néhány nap múlva meg is történt. Amennyiben a

város vagy vármegye által kiállított útlevelet Bianchi láttamozta, akkor bizonyos

megszigorításokkal engedélyezték a kereskedelmet.765

A hússal, illetve élelmiszerrel történő tisztességtelen nyereség céljából folytatott

kereskedelem nemcsak a demarkációs vonalon túl okozott problémát, hanem a

megszállt területeken is. A tanács tudomására jutott, hogy egyes személyek a piacon

bizonyos termékeket felvásárolnak és azokat máshol adják el. Ez egyébként tilos volt

és a tanács a francia térparancsnok figyelmébe ajánlotta, hogy továbbra is tiltott

tevékenység legyen. Ez egyébként egy felettébb ritka pillanat, mivel mindkét félnek

az érdeke, hiszen ellenkező esetben hiány és drágulás léphetett fel.766

Problémát okozott a pesti vásárra való eljutás. A franciák ugyanis minden hajót

lefoglaltak, így a kereskedők nem tudták áruikat eladni és némi készpénzhez jutni.

Reynier válaszában kifejttette: engedélyezi a nem tiltott árukkal való kereskedést,

erről azonban a jegyzéket egy francia tábornoknak be kell mutatni.767

Augusztus 29-én ismételten tiltott felvásárlásokkal kellett a tanácsnak foglalkoznia.

Mint az a tudomásukra jutott, külső kereskedők a mázsálóháznál marhazsírt

vásároltak fel és ezt külföldön akarják eladni. Ráadásul az üzletben sajtkészítők

(Käßstecher) is résztvettek, ezért nemcsak a tiltást ismételte meg a tanács, hanem a

polgárjog elvesztését is kilátásba helyezte.768

765 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 22. 32. o.; július 26. 37.o. július 28. 38. o.
766 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 29. 39–40. o.
767 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 3. 45. o.
768 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 29. 91. o.
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A városi Kamarás Hivatal csak ökör vásárlására, ideiglenes részvényjegy

ellenében, július végén és augusztus elején, illetve augusztus végén és szeptember

elején összesen 87.000 forintot előlegezett.769

A város négy biztost (Paul Scheidl, Wenzel Boborsky, Ignatz Mehr és Adam Roß)

nevezett ki a pékek által sütött kenyér összegyűjtésére. Feladatuk volt ennek a

kenyérnek az átadása a szász csapatoknak, amiért naponta 2 Ft fizetés járt nekik.

Ugyancsak napidíjat kapott (4 Ft-ot) Heinrich von Weißenstein, aki francia és olasz

tolmácsként dolgozott az élelmezésért felelős katonai egységnél.770

Augusztus 29-én referálta Gyorgyovánszky tanácsos, hogy az itt állomásozó

ellenséges francia csapatoknak szállítandó bort nagyon nehéz beszerezni, mivel a

borosgazdák a városnak átadott és a város által szállítandó borért pénzt nem, csak

kötelezvényt kapnak. Az ezért járó később kifizetendő pénzt sok esetben nem tudták,

és nem is akarták kivárni. Mindez azért veszélyes, mert így a bor szállítása

akadozhat, aminek komoly következményei lehetnek. Ezért a jövőben a polgármester

kétnaponta kijelöl 3-4 beszállítót, akik az átadott bor értékének felét 15 napon belül

készpénzben kapja meg, a másik feléért cserébe pedig egy kötelezvényt kapnak.771

Augusztus 1-én kapta meg a város a kért kimutatást, az utolsó két alkalommal

leadott élelemről és lótakarmányról. Ebből kiderült, hogy nemcsak a helyi katonaság

igényeinek ellátására, hanem más körzetekbe, sőt tartományokba is került a

naturáliákból.772

Az augusztus 15-i Napóleon ünnepségeket országszerte megünnepelték a

franciák. Pozsonyban három nappal korábban megkezdődtek az előkészületek, ez

ekkor a rekvirálások nagyobb méreteiben merült ki.773

A pontonhidat építők parancsnoka a Schlachthof és Backhof közötti Duna ágon

építendő hídhoz 60 darab erős deszkát kért, szeptember 27-én reggel 7-ig, mivel a

francia császár látogatását ezen a napon várják. A szükséges lépések megtételét a

polgármester vállalta. Szükséges volt Napóleon várható látogatása miatt egy városi

fogadóbizottságot összeállítani, ami meg is történt, a császár látogatása azonban

elmaradt.774

769 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 14. 128. o.
770 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 29. 40. o.
771 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 29. 91. o.
772 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 2. 42. o.
773 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 12. 72. o.
774 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 27. 169. o.
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A szász tábornok azt követelte, hogy tisztjeinek az ellátást ne a város, hanem a

polgárság nyújtsa. Ezek szerint a polgárságtól jobb minőségű ellátásra lehetett

számítani. Ebbe viszont a város nem egyezett bele, sőt a vízilaktanya kiürítésébe és

kórházzá átalakításába sem ment bele.775

Október 1-jén megnövekedtek a megyei Állandó Bizottmány terhei, mivel Reynier

írásban követelt a táborban lakó tisztek számára dupla adag húst, jó minőségű óbort,

félig búza, félig rozskenyeret és minden zászlóalj számára az eddigi hat öl tűzifa

helyett kilencet. A Deputatio a kérés teljesítését megígérte.776

A francia rekvirálások még novemberben is tartottak. 4-én Watzdorf generális 900

darab zsákot kért a várostól, amelyet a közraktárból átvett és megmentett készletből

lehetett kielégíteni. A kérés akár csak részbeni elutasítását, vagy késedelmes

teljesítését, gróf Szapáry József királyi felügyelő sem javasolta, mivel a franciák ez

esetben erőszakkal vennék el.777

Az 1810. június 29-i összesítés szerint az ellenséges francia-szász és osztrák

csapatokkal kapcsolatos kiadások 2.204.264,5 ½ Ft-ot tettek ki. Ebbe az összegbe a

hadiadó is beleértendő és nem egyedül a város, hanem a megszállt vármegyével

együtt fizették ki.778

VIII.10. A hadisarc kivetése

A francia hadsereg a megszálló katonaság ellátását a korban lehetséges

legmodernebb módon mindig igyekezett helyben megoldani. A győztes katonákat

követte a jól kiépített francia katonai bürokrácia. A katonaság ellátásán kívül

igyekeztek a franciák a hadjárat költségeit is a megszállt területekkel megfizettetni,

hiszen a hódítás és az okkupált területek gazdasági kihasználása a Francia

Birodalom létalapját adta. A hadiadó kivetésében már több éves tapasztalattal

rendelkeztek. Szem előtt tartották, hogy a megszállt területet a lehető

legtökéletesebben adóztassák meg, ugyanakkor a helyi lakosság ne éhezzen,

illetőleg tartósan ne szenvedjen hiányt semmiben. A Németországi Hadsereg

775 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 20. 147. o.
776 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 1. 185. o.
777 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 4. 260. o.
778 SNA. MMB. Voj 1809. 1408.d.
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gazdasági vezetője Pierre Daru gróf hatáskörébe tartozott a meghódított országok

általános adminisztrációja. A hadisarc kivetését és ennek a megszállt megyék közötti

arányos felosztásával de Riccé intendánst bízta meg. Ehhez szükséges volt az adott

terület gazdasági teljesítő-képességének felmérésére. Nem is kellett erre sokat várni.

Július 19-én Riccé tábornok, Magyarország intendánsa, kérte a városi urakat, hogy

segítsenek neki a bevételek minden fajtájáról információt adni. Ehhez kérte a

következő dokumentumokat: Mindenfajta rendelkezést, amelyek a bevételeket

érintik, kiadási listákat, továbbá pénztárkönyveket, hogy a kiadásokat és a

bevételeket összehasonlíthassa. A kiadásokba, mint azt külön hangsúlyozta,

beleértette a hivatalnokok fizetését is és a jelenleg is alkalmazottak számát. Közölni

kellett a számadási év kezdetét és végét, a raktári készleteket, a kormányzati

tulajdonban levő gyárak számát, és minden földbirtokot, hámort, amelyeknek az

államhoz közük van. Ezzel még messze nem ért véget a „kívánságlista”. Érdekelték

Riccét a város különleges bevételei, a rendőrség kiadási és a lakosság

megélhetésének költségei. Fontos volt megadni a malmok, molnárok és a hentesek

számát, a hús és kenyér árát, illetve érdeklődött, hogy a város hajlandó-e költeni

arra, hogy ezek a termékek olcsóbbak legyenek. Végül adatokat kért eddig a napig

bezárólag a francia hadsereg rekvirálásairól, illetve azon szállításokról, ahol a

rekvirálás részleteiben történik. Előre figyelmeztetett, csak azokat ismeri el,

amelyeket egy hadfelügyelő kézjegyével látott el. A mai naptól kezdve semmilyen

kifizetést nem lehetett eszközölni a pénztárból, ha azt Riccé nem engedélyezte,

ellenkező esetben vissza kell azt fizetni. Levele végén kérte az „adminisztráció

vezetőit”, hogy a szokott helyen gyűljenek össze, ahol ő 12-kor fog megjelenni és ott

személyesen közöl az írással kapcsolatos utasításokat.779 Az ilyen fajta

összeírásokra nem csak Pozsonyban, hanem a megszállt területeken mindenütt sor

került. Minderre azért volt szükség, hogy a francia katonai adminisztráció a megszállt

területeket gazdaságilag minél jobban és minél pontosabban kiaknázhassa.780 A

779 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 20. 19–21. o.
780 Pozsony gazdasági teljesítőképességéről kaphatunk adatokat egy jegyzőkönyvből. Sajnos pontos dátumot
nem találunk, illetve a felvétel konkrét oka sem derül ki, mivel azonban a francia megszállás iratai között
találhatjuk, valószínűleg az 1809-es évből származik. A kérdező Tállyai Dániel írnok, a válaszadó személye nem
ismert. A válaszokból megtudhatjuk, hogy Pozsonyban összesen 52 sütőkemence működött, amelyek naponta
4.160 darab kenyeret tudtak sütni, ha a szükséges fa mennyiség biztosított volt. Ehhez a Dunán a város
kezelésében 20 hajómalom állt rendelkezésre, a Brenner-ágon 18, a régi medernél pedig 3, így összesen 41
malom. Egész évben azonban nem üzemeltek, csupán nyolc hónapot egy évben, mert télen csak nagyon ritkán
tudtak a malmok működni. A városon kívül még kilenc malom létezett 27 kerékkel, amelyek a Kálvária-hegyen
túl a völgyben egészen a Dunáig voltak találhatóak és wödritzi malmoknak hívták őket. Ezek a várostól fél,
illetve háromnegyed órányi járóföldre helyezkedtek el. Az út egész évben jól járható. Mind a hajómalmok
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franciák ugyanis, mint azt láthatjuk, nemcsak a saját érdekeiket tartották szem előtt,

hanem bizonyos mértékig tekintettel voltak a helyi lakosság igényeire is. A gazdaság

átvilágításával lehetett a megszállt területeket a leghatékonyabban kihasználni.781

A franciák által Pozsony vármegyére július 23-án kivetett és ismertetett hadiadó

1.505.883 frankot és 13/57 centimest tett ki, amiből a városra esett 2/5 rész, vagyis

602.352 4/5 frank (Riccé utasítása alapján a pénz egy részét váltóval is helyettesíteni

lehetett).782 Ezek az összegek forintban némileg magasabbak, mivel egy frank egy

forintot és 16 krajcárt tett ki. Ebből ténylegesen kifizettek (sajnos a dátumot nem

adták meg, de a kifizetett összeg nagysága alapján szeptember-októbert

valószínűsíthetjük).

- Készpénzben Joinville783 úr („Reseveun”) részére: 106.766 Ft-ot,

- leszállított rekvirálásokért (pl. szalma, lovak) a szállítóknak összesen 364.023,50

forintot,

- Karl Königsberg784 kereskedőnek különféle részletezések alapján 5.436,6 Ft-ot.

- Ezekenkívül a hadiadó előírása alapján szállítottak 1.500 darab inget, 63.719

font búzalisztet és 22.257 font kenyérlisztet tartalékként a raktárba, összesen

27.997,1 Ft értékben. Mint megjegyzik ebben az összegben már benne van a vászon

esetén, mind a szárazföldieknél egy mázsa őrlésért 15 krajcárt kellett fizetni. Az osztrák kormányzat a hadsereg
számára végzett munkáért meghatározott árakat, mégpedig szintén 15 krajcárt fizetett, bár az elmúlt években
ettől eltérő árak is előfordultak. Az ismeretlen válaszoló még elmondta, hogy nincsen jegyzék, amely alapján az
őrlés árát meg lehetne állapítani. A közraktár mindig a molnárokkal közvetlenül köt szerződést és a molnároknak
kell az előírás szerint az őrlendő terméket beszerezni. A közönség számára, pedig az országos törvények és
rendeletek irányadóak. SNA. MMB. Voj 1809. 1406. d.
A város természetesen igyekezett és nem is volt más lehetősége, mint megfelelni az elvárásoknak, vagyis a
követeléseket teljesíteni. Ezeknek egy részét a jegyzőkönyvbe is bevezették. Pozsonynak 45 molnár dolgozott,
63 keréken, ezek nagy része hajómalom, de nyáron az alacsony vízállás miatt, nem üzemelt mindegyik. A
katonai pékségen kívül 50 polgári pékmester dolgozott a városban, mindegyik egy kemencével. A 28 mészáros
mindegyike valamilyen társaság tagja volt. A molnárok és pékek a termékeik nagy részét a heti kétszeri helyi
vásáron adták el. A kenyér árát 15 naponta a magyar helytartó tanács határozta meg, a pékek pedig kötelezettek,
mind nyáron, mind télen a helyi lakosság ellátására készleteket felhalmozni. A marhahús árát a megye állapította
meg, jelenleg 20 krajcár egy font. A mészárosok egyébként a vágóállatokat a közelebbi és a távolabbi környéken
vették meg. Ha tevékenységüket befejezték, akkor ezt előre jelenteniük kellett a város felé. A francia és szász
csapatok által rekvirált termékeket a tanácsülési jegyzőkönyv szerint a város egy mellékletben foglalta össze,
ami a kutatások jelenlegi állása szerint nem maradt fenn. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 22. 27. o.
781 A megszállt magyar területen működő francia katonai adminisztrációval kapcsolatban lásd: Vörös 1992. 183–
205. o.
782 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 12. 117. o. Pozsony már július 18-án azon gondolkodott, hogy a
vármegyére mért felosztást elutasítja. Ez az út persze nem volt járható. Riccé kijelentette: a várost a vármegyével
egy testnek fogja tekinteni. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 18. 15. o.
783 Kilétét nem sikerült azonosítani, a francia katonai bürokrácia egy vezető tisztviselőjéről lehet szó.
784 A kereskedő neve a megszállás során többször is felbukkan. Riccé generális egy bizalmasa lehetett, mert
Magyaróváron a generális a Permanens Deputationak bemutatta, mint olyan személyt, aki segít a hadiadó során
kíirt naturáliák beszerzésében. Benda–Érszegi 1979. 363. o.
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és a liszt beszerzése. Összesen tehát eddig a meg nem jelölt időpontig 504.221,57

forintot fizetett Pozsony városa a francia hadiadó kasszába.785

Fennmaradt egy feljegyzés a francia hadiadó készpénzes befizetésének

részleteiről, amelyet a város Joinville úr kezeihez fizetett be, öt részletben, augusztus

és szeptember hónapokban, összesen 106.766 Ft értékben. A már említett Karl

Königsberg zsidó kereskedő szállított többek között a városnak bort, ökröt, borjúzsírt,

vásznat és lovat a francia rekvirálásokra. Mindezért a kereskedőnek kb. 314.000 Ft-

ot fizetett a Permanens Deputatio. A részletezés azonban itt nem áll meg, mert

Königsberg további közel 800.000 Ft kifizetését várta a posztó, vászon és bőr

szállításokért, amelyeket a francia hatóságok részére teljesített. Erről az összegről

érdemes megjegyezni, hogy nem egyedül a város, hanem a megye is fizetett, a

kettőt elválasztani egymástól a forrás alapján pedig nem volt lehetséges. Erre csak

egy esetben van lehetőség, mégpedig a lovak szállításánál, amelyből 12 a megyére,

8 a városra esett. A „városi lovak” darabja egyébként 550 Ft-ba, a megyeiek pedig

600-ba kerültek. A feljegyzés szerint még további szállításokat fizettek ki egyéb

szállítóknak is.786

A hadiadó kivetése után nem sokkal, július 27-én Pozsony városának a kasszája

is kiürült a megszállás terheitől, ami egyáltalán nem volt egyedülálló a megszállt

területeken. A tanács felszólította polgárait és lakosait, önkéntesen adjanak kölcsön,

abban bízva, hogy így elegendő pénz fog összegyűlni. Amennyiben nem, akkor a

tanács fenntartotta a jogot a kölcsönök kényszerű jegyeztetésére, a minden egyes

lakosra eső részt hatóságilag fogják megállapítani. Az önkéntes felajánlások tárgya

egyébként arany, ezüst és Conventionelle Münze (CM)787 is lehetett, a jelenlegi

árfolyamon, visszafizetés pedig egy későbbi időpontban kerítenek sort.788 A

megszállt területeken a katonai jelenlét okozta terhek fedezésére a lakosság

önkéntes vagy kényszer alapján történt kölcsönadása egyébként nem egyedülálló.

A kölcsönök felvételével kapcsolatban a város készített egy formairatot. E szerint

a város egy évre 6%-os kamatlábra vette fel a pénzt, mégpedig rajnai arany vagy

ezüstpénzben. A visszafizetés a kölcsönadó döntése alapján történhetett CM-ben a

785 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
786 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
787 Konventionsmünze: húsz forintos pénzláb. A pénzérme értéket az állam állapította meg, ez esetben 20
forintban. Ausztriában 1748–1857 között volt érvényben.
788 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 27. 37. o. Felvetődött az is, hogy főuraktól és „kebelbeli polgároktól”
kérjenek kölcsön, ez az út azonban hosszú távon nem bizonyulhatott járhatónak. AMB. 2a75. Prot. mag. 1809.
július 26. 37. o
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jelenlegi értéken vagy bécsi papírpénzben (Bancozettel). Ebben az esetben a bécsi

tőzsdei árfolyam volt az irányadó. Mindezt szeptember 10-én tették közzé. Egy

valószínűleg csak részlista maradt fenn, amely azt mutatja, hogy a lakosság néhány

ezer forint kölcsönadásával igyekezett a haditerhekhez hozzájárulni.789

Az adót egyébként sem egyszerre, hanem tíznaponként részletekben kellett

befizetni. Ahhoz hogy a város tartani tudja a határidőket és egyáltalán a hadiadót ki

tudja fizetni, kénytelen volt élni a lakosságra kivetett kényszer kölcsönnel. Az ügy

sürgős volt, mivel a hadisarc befizetési határidőket nagyon rövidre szabták. Az első

harmadot három napon belül, tehát augusztus 19-ig, a másodikat a hó végéig, a

harmadikat szeptember 10-ig kellett befizetni, ellenkező esetben a franciák részéről

lehetett végrehajtással számolni. Az összegekről mindenki kötelezvényt kapott. A

város a lehetőségekhez mérten fogja a felvett kölcsönt 5%-os kamatra visszafizetni.

Akik kevesebb, mint 50 Ft befizetésére kötelezettek, azok elismervényt kaptak. A

kölcsönadók a következő kötelezvényt kapták: „Kötelezvény, amelyet a város

valamennyi lakosa és telektulajdonosa a rendkívüli, a francia hadsereg által kiirt

hadiadó, és ennek a hadseregnek az ellátására egy évre kamatmentesen kölcsönad,

és amely összeget az adós a tervezett jóvátételkor a hitelezőt érintő rész levonása

után, az egy éves futamidő után 5%-os kamatlábra féléves felmondással ismét

visszafizetni köteles.”790

Augusztus 23-án a hadiadóval kapcsolatos befizetések még egyáltalán nem

rendeződtek, ami miatt a tanács aggodalmának adott hangot, mivel a francia

intendáns tábornok sürgette az ügyet. A magisztrátus ezért mindenkit sietetett a

befizetésekkel, ellenkező esetben a beszedést a franciák fogják végrehajtani – szólt

az újabb, nyomatékos figyelmeztetés.791

Szeptember 9-én közeledett a harmadik részlet befizetésének határideje. A város

különösen is figyelmeztette a háztulajdonosokat, a bérlőket (arendator), a

helyetteseket és a házfelügyelőket, akiknek nemcsak a saját részüket, hanem az

általuk képviseltek részét is be kellett fizetniük. Ezúttal hozták a lakosság

tudomására, hogy a város arany, ezüst, illetve arany és ezüst konvencionális

pénzeket is elfogad. Utóbbiakat fél éven belül fémpénzben fizetik vissza, az aranyat

és ezüstöt pedig egy megállapított és nyilvánosságra hozott árfolyamon, amelyről

789 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
790 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 16. 77. o.
791 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 23. 82. o.
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kötelezvény kerül majd kiállításra. Adott volt egy következő lehetőség is, miszerint a

névleges súly került visszatérítésre.792 Mindez azt jelentette, hogy a lakosság

készpénz készlete jelentősen megcsappant és már az értéktárgyak felajánlására volt

szükség.

A tanács 1809. szeptember 10-én falragaszokon értesítette a lakosságot, hogy a

hadiadó harmadik részletének fizetési határideje lejárt, a befizetés pedig nem tűr

halasztást. Az adót három napon belül a városi hadiadó-hivatalnál feltétlenül fizessék

be. Ellenkező esetben mindent hátralékosnál végrehajtásra kerül sor, amiért a

háztulajdonosok lesznek a felelősek. Ezzel egyidejűleg tették ismertté, hogy a város

arany, ezüst, illetve arany és ezüst CM-ét olyan formában fogad el, hogy az

utóbbiakat a béke helyreállítása után fél éven belül CM-ben, vagy ugyanakkora

értékben pénzéremben fizeti vissza. A másik lehetőség szerint a pénz helyett, a

veretlen aranyért és ezüstért az akkor érvényes árfolyamon, egy kötelezvényt ad a

város 6%-os CM kamatra, vagy pedig a veretlen nemesfémet természetben,

ugyanakkora súlyban fizeti vissza.793

A szeptember 13-i ülésen a tanácsos urak ismét a város sanyarú gazdasági

helyzetével foglalkoztak. Mint írták, a város már nem képes az itt tartózkodó

katonaság ellátására, ami igaz a teljes demarkációs vonalon belüli területre is.

Mindez a lakosság teljes elszegényedéséhez vezet. A városnak már semmilyen aktív

tőkéje nincsen, és olyannyira eladósodott, hogy egy évszázad sem lesz elég a

kölcsönök visszafizetésére.794

Mivel a kényszer kölcsönök nehezen csordogáltak a kasszába, a város

szeptemberben Bécsben próbált pénzhez jutni, ami azonban komoly nehézségekbe

ütközött. Bár egy francia tábornok engedélyezte a zárolt árukkal (nem tudni, hogy ez

mit takar) való ismételt kereskedést, de a kerekedők általi 50.000 forintos kölcsön-

felvétel csak a hadiadó megfizetése után engedélyezett. Ezáltal minden remény oda

lett egy esetleges nagyobb összegű kölcsönfelvételhez.795

Október elején továbbra is a pénzügyi gondok megoldása volt a város egyik

legnagyobb problémája. A kényszer kölcsönöket még mindig többen nem fizették be,

ezért ők most végrehajtással számolhatnak. Önkéntesen pedig már szinte senki nem

ad kölcsönt. A korábbi pénzforrások már teljesen kimerültek. A csapatok ellátása

792 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 9. 114. o.
793 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
794 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 13. 121–122. o.
795 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 18. 141. o.
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pedig, naponta 15.000 forintba kerül. Ezenkívül a hadiadó részletét hamarosan

fizetni kell, továbbá Karl Königsberg szállítónak is hatalmas összeget kell juttatni. A

kereskedő neve több városban felbukkant, ő a francia hadiadó előteremtésében

„segédkezett”. A kötelező kölcsönök befizetése nélkül ez pedig nem lehetséges, más

forrásból pedig nincs mód pénzt előteremteni. Ezért minden elképzelhető külső

segítséget számításba kellett vennie a magára hagyott városnak. Így merült fel

újdonságként a következő, máshol nem alkalmazott megoldás: Ha valaki kölcsönt

szerez a városnak, akkor az egyszeri 12%-os jutalom províziót (Provisions

Remuneration) kap, a hitelezőnek pedig 6% jár a 6 vagy 12 hónapos futamidőre.796

A kölcsönökkel kapcsolatban felmerült egy olyan probléma is, hogy akik még akár

a megszállás előtt, vagy elején, önkéntesen kölcsönt helyeztek el a városnál, azok

most látva pénzük bizonytalanságát, a város szorult helyzetét, a korábbi 5%-os

lekötést most 6%-osra módosítanák.797 Így járt például Friedrich Bechner, aki kérte a

várost, hogy a 7.898 Ft-nyi kölcsönét vagy fizessék vissza, vagy emeljék a

kamatlábat 6%-ra. A város anyagi lehetőségeit figyelembe véve az utóbbi

lehetőséget választotta.798

November 1-én még mindig többen voltak olyanok, akik a hadiadó rájuk eső

részét nem fizették be a városnak. Ez azért is meglepő, mert őket már korábban is

végrehajtással fenyegette a város, most sem tehetett mást. Mint írják, az itt

állomásozó francia és szász csapatok ellátása különösen sok pénzbe kerül,

amelynek előteremtése csak nagy áldozatok árán, illetve egyáltalán nem

lehetséges.799

November 2-án a város, Michael Mayer aljegyző aláírásával egy nyomtatványban

próbálta azt a városszerte elterjedt hamis hírt eloszlatni, mely szerint a béke

beköszöntével nem kell a hadikölcsönt befizetni. Bár a béke hamarosan beköszönt –

áll a nyomtatványban – a jelenlegi körülmények még nagyon kedvezőtlenek, hiszen

továbbra is el kell látni a nagy számú francia és szász csapatokat, ezért aki még nem

fizette be a ráeső részt, az haladéktalanul tegye meg, ellenkező esetben

végrehajtással számolhat.800

796 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 2. 198. o.
797 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 3. 199. o.
798 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 9. 72. o.
799 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 1. 254. o.
800 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
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A kényszerkölcsön ügye nem ült el még 1810 júliusában sem. A város ekkor hozta

minden lakosa és polgára tudomására, hogy azok, akik az elmúlt évben az invázió

alkalmával a lakosságra felosztott kényszer hadikölcsönt nem vagy csak részben

teljesítették, azok Szent Mihály napjáig egy éves 6%-os kamattal együtt a

végrehajtást elkerülendő fizessék meg. Akik viszont rendben fizettek a megszállás

idején és erről előre nyomtatott elismervényt, vagy kötelezvényt kaptak, azok ügyével

még foglalkozni fognak.801

A francia hadiadó kivetésének és befizetésének vizsgálata során külön fejezetet

képez a Schlossbergen (Várhegyen) és a wödritzi Neustiften lakó zsidóság, akikre

52.500 Ft-nyi hadisarc jutott. Az összeg felosztását maguk között kellett

megoldaniuk. A város ezt a feladatot Israel Brüllre akarta bízni, aki azonban jelezte,

hogy nem elöljárója a zsidóságnak. Mindenesetre a fenti összeget a megadott

határidőre a városi adóhivatalba kellett befizetni, ellenkező esetben katonai

végrehajtással lehetett számolni.802 Augusztus 25-én még mindig a menteséggel

kellett a városi tanácsos uraknak foglalkozniuk, mert ekkor a zsidóság kérte a

befizetések határidejének elhalasztását. Erre persze nem volt mód, sőt a város

emlékeztette őket, hogy az éppen aktuális részlet befizetése, 24 órán belül

esedékes.803

A zsidóság kérvényére reagálva viszont a Permanens Deputatio 10.000 Ft-ot

elengedett a rájuk eső részből, a maradékot öt-ötnaponként kellett beszedni, majd a

tizedik napon a teljes összeget az adóhivatalnál befizetni. A beszedést a zsidóbíró

volt köteles irányítani. Az ügy sürgős voltát jelezte, hogy az éppen aktuális

bankócédulában fizetendő részletet három napon belül kellett befizetni a megyének a

franciák részére, ellenkező esetben jön a szokásos katonai végrehajtás – idézte a

tanács Riccé tábornokot.804 A zsidóság hadiadó fizetési problémája azonban ezzel

nem nyert megoldást. Szeptember 4-én Israel Brüll és Salamon Pollack szóban

adták elő, hogy a rájuk eső 52.000 forintot, az augusztus 29-én elengedett 10.000

forinttal sem tudták előteremteni. Csupán 24.000 forintot, és az ezenkívül két

személy által felajánlott 6.000 Ft-ot tudtak összegyűjteni. A város utasítást adott az

801 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
802 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 12. 73. o.
803 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 25. 84. o.
804 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 29. 89. o.
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összeg felének három napon belüli befizetésére, a másik felét pedig hat napon belül

kellett befizetni.805

A francia hadisarc beszedésére a megszállt Magyarorzságon több módszert

találtak ki. Pozsonyban nem extra adók kivetésével, hanem először kölcsönök

felvételével igyekeztek pénzhez jutni. Miután ez önkéntes alapon már nem bizonyult

elegendőnek, kényszerkölcsönöket jegyeztettek a város lakosságával, hogy az égető

pénzhiányt megoldják.

VIII.11. Egy epizód a megszállás alatt

A francia hadsereg a világ bármely hadseregéhez hasonlóan a lehető

legsúlyosabban büntette a háború szabályait be nem tartókat. Vas megyéből van

több adatunk arra, hogy mindkét hadviselő fél végzett ki kémkedéssel vádolt

személyeket, legyenek ők katonák vagy civilek. A francia katonai bíróságnak

Pozsonyban is akadt munkája, bár némileg más ügyben. A francia császár

parancsára szeptember 25-én összeült egy katonai bizottság, élén egy

vezérőrnaggyal. Az ok, két pozsonyi lakost, Friedrich Tugend puskaművest és

Marcus Obernbreit zsidó kereskedőt fegyverrejtegetéssel vádoltak, mivel azokat az

ellenségnek, vagyis az osztrák hadseregnek szándékoztak átadni. A bizottság a

törvényi előírásoknak megfelelően a következő urakból állt: De la’ Chartre ezredes,

Thomas zászlóaljparancsnok, Gargam tüzér zászlóaljparancsnok, Charlot

századparancsnok, Jarlot vezérkari százados adjutáns, mindannyian a becsületrend

tisztjei, illetve Begarlo a nassaui ezred századosa. Valamennyiüket a kormányzó

tábornok gróf Antoine-Francois Andrèossy Franciaország bécsi nagykövete, a

becsületrend nagykeresztjének tulajdonosa nevezte ki. Referensnek Gargam urat

választották, részére az ügy aktáját átadták, ő pedig írnoknak Bourgiont, a 7. tüzér

ezred őrmesterét nevezte ki. Miután az ülést megnyították, a fent már megnevezett

Friedrich Tugendet, Marcus Obernbreitet, továbbá Georg Schwarz puskaművest és

Simon Joseph zsidót azzal vádolták meg, hogy fegyvereket szállítottak az

ellenségnek, amiről Stephan Weiß és Johann Benczy is tudott, ezért őket is a

megvádolták. A vádlottakat az elnök utasítására elővezette az őrség. Ekkor

mindannyian elmondták nevüket, életkorukat és lakhelyüket. Weisz és Benczy bécsi,

805 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 4. 106–107. o.
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a többiek pozsonyi lakosok voltak. A tanúk meghallgatása után, a vádlottak

védelmükben nem hoztak fel semmit. Ezt követően visszakísérték őket a börtönbe. A

bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy Tugend és Obernbreit fegyvert

rejtegetett, amiért bűnös. Bűnösnek találták őket a fegyverszállítás szándékában is.

Schwarzot, Josephet, Weisst és Benczyt viszont a szavazatok összeszámlálása után

felmentették. A két bűnöst öt szavazattal halálra ítélték, a katonai kódex második

rész, első szekció, negyedik bekezdése alapján, amely többek között kimondta, hogy

aki a francia birodalom ellenségeinek segítséget nyújt városok, erődítmények,

kikötők, hajók, raktárak vagy hadianyag átadásában, legyenek ezek

Franciaországban, vagy a tőle függő területeken, továbbá segédkezik ezüst,

élelmiszer vagy lőszer átadásában, vagy erre előkészületeket tesz, azokat halállal

kell büntetni.806 Friedrich Tugend búcsúlevele október 3-án érkezett meg a városhoz,

amelyben a magisztrátus védelmébe ajánlotta feleségét és gyerekeit.807 További

sorsáról nincs adatunk.

VIII.12. Egészségügyi intézmények Pozsonyban

Minden erre alkalmas településen a franciák létrehoztak egészségügyi

intézményeket, illetve a már működőket is birtokba vették. Nem történt ez

másképpen Pozsonyban sem. A kórházak közül a legjelentősebb mindenképpen a

Várhegyen a kastélyban berendezett intézmény lehetett, de a források szerint a

Kórház utcában, illetve a Vízilaktanyában is ápoltak katonákat. Különösen júliusban,

a hídfő harcok következményeként volt jelentős a sebesültek száma, ezt követően

pedig országos tendencia volt a lázas-, illetve kisebb részben nemi betegséggel és

rühvel kezelt katonák ápolása. A francia hadsereg a kor színvonalán nagy figyelmet

fordított az ápolandók kezelésére. Egy-egy megszállt település polgári kórházai

viszont nem rendelkezhettek a megfelelő számú ággyal, ezért újabb épületek

kórházzá való átalakítására volt szükség. Mindez újabb feladatokat jelentett a

megszállt településeknek.

806 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 1. 185–193. o.
807 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 3. 199. o.
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Július 20-án intézkedtek a vár átalakítására központi kórházzá, továbbá a

városban még két kergekórházat („Qesery Spittal”) is elhelyezni szándékoztak.808

Július utolsó napján a franciák a lakosságtól 600 db kész inget kértek a kórházban

ápoltak számára. A magisztrátus meg is kezdte a lakosságtól az ingek

összegyűjtését. Három nappal később már a város kezében volt a kért mennyiség

egy része, amit hamarosan átadtak a franciáknak. A kért vásznat és takarókat pedig

a kastély gondnoktól kellett beszerezni, mert ezekkel ő rendelkezett. Itt ragadta meg

a tanács az alkalmat, hogy megkérje a kórházban ápolt betegek és ápolók kora

reggeli vagy késő esti létszámát, mivel csak így tudták a szükséges fejadagokat

előteremteni és átadni. A polgári sebészek száma ismert volt a tanács tagjai előtt,

viszont az ápolók száma nem, amiről a kastély gondnokától kértek felvilágosítást.

Ami a szükséges üveg és egyéb edényeket illette, Hauert egy polgári üvegmestert,

és Dobayt gyógyszerészt már megkértek ezek legyártására. A követelt csészéket

illetően kívánatosnak tartott a tanács egy mintát beszerezni.809

Augusztus elején a szász tábori egészségügyi adminisztráció újabb

rekvirálásokkal, mégpedig főleg sebészeti eszközök és irodai tárgyak követelésével

lépett fel, amelyek teljesültek is.810

A kastélyban, vagyis a várban berendezett francia katonai kórház felújításáról és

üzemeléséről egy részletes kimutatással rendelkezünk. A fejlécben megjegyezték,

hogy ez az épület is nagyban károsodott az ostrom során, mivel 61 bomba és 11

gránát811 csapódott be. Mindezek miatt szükségessé vált az épület helyrehozása,

különben a 10-15 mérföldes körzetből idehozott francia, szász vagy osztrák

sebesültek és betegek ellátása nem lenne lehetséges. Először is a több mint 700

ablakott kellett beüvegezni, amelyek jelenleg szükségmegoldásként papírral vannak

befedve. Akadt az asztalosoknak is munkája, mivel az ajtó- és ablakkereteket kellett

kicserélni, továbbá több helyen megsérült a padló is. A lakatosoknak a

megrongálódott zárak és a kályhák vasrészeinek felújítása adott munkát, de

gondoskodni kellett a kályhák üzembe helyezéséről is. A kőművesek szintén

dolgoztak a kályhák javításán, illetve a kémények helyreállításán, az ablakok és ajtók

beillesztésén és természetesen a megsérült falakon is. A további szükséges iparos

808 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 20. 18. o.
809 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 2. 43. o.
810 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. augusztus 2. 43. o.
811 A kimutatás nagyon pontosan meg adja az egyes épületszárnyba, illetve terembe becsapódott lövedékek
számát.
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munkák elvégzése után, meg is jegyezték, hogy csak a legszükségesebbeket

végezték el, de az épület már alkalmas a kórházként való üzemelésre. A költségek

ezen részét a megye állta. Most már csak a szükséges felszerelést (edények, papír,

írószer, kötszer, tisztálkodószerek, gyertya, ingek, éjszakai edények, stb.) kellett

beszerezni, ami meg is történt. A hegyen álló kastély vízellátását a Dunából oldották

meg, ehhez éjjel-nappal két ló állt rendelkezésre. Gondoskodtak a mosásról,

takarításról és a kötszerek mosásához tűzifa beszerzéséről. A kimutatás szerint július

18-tól üzemelhetett a kastély kórházként, ettől a naptól a hó utolsó napjáig 6.873

fejadagot osztottak ki a sebesült és beteg katonáknak. Az ellátás levesből, köretből,

zsemléből, kenyérből, húsból és borból állt. Augusztusban 662 fő ápoltak, akiknek

32.518 fejadagnyi ételt osztottak ki. Szeptemberben pedig 450-en kaptak ellátást, ez

54.057 fejadagot jelentett. Az összesítés szeptember 30-án készült, így a megszállás

hátralévő két hónapjára már nem rendelkezünk adatokkal. Az élelmiszer-ellátással

Johann Tumlert bízták meg, költségeit a város állta. A bor iccéje 26 krajcárba került,

legalábbis ennyit számítottak fel, de mint megjegyzik, ha ennél többe kerülne, akkor

azt utólag számolják el. A szeptember 30-án készült kimutatás szerint az épület

rendbetétele és üzemeltetése kb. 189.000 Ft-ba került, amiből a városra majdnem

53.000 Ft jutott.812

Az egészségügyi intézmények jelentős költségekkel járó fenntartása szintén a

megszállt területek törvényhatóságaira hárult. Éppen ezért október 24-én Watzdorf

szász királyi tábornokot kérte a város, hogy mentesítsék Pozsonyt a kastélyban

berendezett kórház üzemeltetése alól és inkább a megyét bízzák meg. A kérés

jogos, mivel Pozsony a Spitalgassen (Kórház utca) és a Vizilaktanyában,

lábadozókórházként is említett kórházakat úgyis fenntartja.813 A Spitalgasse-i szász

katonai kórházzal kapcsolatban viszont nem sokkal később, november 4-én már azt

tudhatjuk meg, hogy a város vette át az intézmény teljes ellátását.814 Ezzel

kapcsolatban pedig Johann Dobay gyógyszertárának a szeptember 22 és október

31-ike közötti költségeit megtéríti, amelyek 7.093 forintot és 32 krajcárt tettek ki.815

A városi katonai kórház „tracteur”-e, Franz Fürhauser kérte, hogy vagy egy napi

fejadag pótlékot állapítsanak meg az ápoltak („Lazarethaner”) ellátására vagy pedig

812 SNA. MMB. Voj 1809. 1408.d.
813 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 24. 226. o.
814 Ez alapján elképzelhető, hogy a város a megyével közösen tartotta fenn az intézményt, mostantól pedig ez a
feladat teljesen a városra hárult.
815 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 4. 261. o.
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egy havi átalányt, mivel az élelmiszerek árai jelentősen emelkedtek. A kamarási

hivatal az utóbbi megoldást választotta, az eddigi 13 krajcáros ellátást további két

krajcárral emelte meg.816 Fürhausernek egyébként szeptember hónapra 698 Ft-ot

fizetett ki a kamarási hivatal, a kórházban egyébként még ekkor is ápoltak császári-

királyi katonákat.817 Októberben már némileg csökkent az ápoltak létszáma, de még

ekkor is kárpótlásként 524 forintot fizettek neki.818

Bár az ápoltak számával kapcsolatban pontos adatokkal csupán a várban

berendezett kórházról rendelkezünk, ennek alapján is könnyen megállapíthatjuk,

hogy a pozsonyi katonai egészségügyi intézmények egyidejű kapacitása

megközelíthette az 1.000 főt is. Minderre szükség volt, hiszen nemcsak francia,

hanem osztrák sebesülteket is ápoltak. Bár a város feladása során a kórházak

evakuálása is megtörtént, a nem szállíthatóak helyben maradtak, ezzel is növelve az

ápolandók számát.

VIII.13. Beszállásolási listák

A beszállásolások az első napokban adták a legtöbb munkát. Ekkor a szükséges

adminisztráció elvégzése miatt a Deputationak éjjel-nappal üléseznie kellett. A sok

munka miatt, nemcsak a lovak és katonák adminisztrációja szenvedett késedelmet,

hanem a hídépítéshez szükséges faanyag beszerzése is, mivel ezt az osztrák

hadsereg magával vitte, illetve a leégett házak helyreállításához sok fára volt

szükség.819

Bár teljes beszállásolási listával még egyes időszakokra vonatkozóan sem

rendelkezünk, fennmaradt az Untere Kreutzgasse és a Landstrasse

negyedmestereinek (Andre Meixner, Ferdinand Ebert) kimutatása a szeptember 30-

iki állapotról. E szerint 212 legénységi állományba tartozó katona, 65 ló és négy tiszt

volt beszállásolva 95 házba, illetve lakásba. A két úr a kimutatás végén még

megjegyezte: „In übrigen befinde sich kein lehres Quartir”, vagyis nincsen üres

szálláshely. Ebben a negyedben egy személyhez 1-5 katonát szállásoltak be, lovat

nem mindenkihez, viszont olyan előfordult, hogy például Galentini gróf portáján 11

816 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 22. 159. o.
817 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. október 7. 205. o.
818 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 13. 275. o.
819 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. július 18. 13. o.
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állatot tartottak, de kiemelhetjük Georg Kaßbergert is, akinél 9 ló állt az

istállójában.820 A Windgassen szeptember 30-ától a következőképpen alakult a

beszállásolás: 14 tiszt, 129 közkatona, 38 ló, a következő hónapban 328 katona, 273

ló. Az emelkedés valószínűleg a katonáknak a táborból a városba való vonulásának

köszönhető. Ebben az utcában augusztus 19-én 18 tisztet, 103 közkatonát, 30 lovat,

október 15-én 12 tisztet, 103 közkatonát és 27 lovat helyeztek el. Walloner utca

(valószínűleg szintén a szeptember 30-kát követő állapotot adták meg): 119 szász

katona lakott, és 9 ló. Liniegasse: 62 katona, 30 ló. Donaugasse: október 15-iki

állapot: 7 tiszt, 193 közlegény, 39 ló. A prímás majorságban 71 ló, a prímás kertben

pedig 60 ló kapott „szállást”. A megjegyzés szerint ebben a negyedben nincs üres

tiszti szállás. A Wödritzi negyedben 295 közkatona, 12 tiszt kapott elhelyezést.

Donau-Neustift utca: 44 tiszt, 358 katona, 44 ló. Az ún. „Hochstrassen negyedben” az

5 tiszten kívül, 119 katona volt beszállásolva, mint azt Leopold Falvay negyedmester

jelentette. A Spitalgasse negyedben 27 tiszt, 311 közkatona, 75 ló, ezt megelőzően

augusztus 19-ikén reggel 22 tiszt, 312 közkatona és 67 ló. A Donaugasse

negyedben ez a következőképpen alakult: augusztus 19-ikén 2 tiszt mellett 257

közlegény és 6 ló, 9 nappal később 7 tiszt, 294 közkatona és 8 ló. Az Untere

Landstrasse és az Untere Kreutz Gasse-i negyedben augusztus 19-én 4 tiszt, 465

közkatona és 68 ló. A Schöndorfer Gasse-n ugyanezen a napon 22 tiszt, 334

közlegény, 43 ló. A Nonnebahn (Apáca, később Klarissza utca) és Gaißgasse-n,

augusztus 17-19 között 27 tiszt, 176 közlegény, 50 ló.821

Pozsonyban is alkalmazták a franciák az ún. „Einquartierungs-Billet”-et, vagyis

beszállásolási jegyet, amely tartalmazta a pontos címet, a házigazda nevét, a hozzá

beszállásoltak számát, rangját, az ellátást és a lovak számát. Egy ilyen jegyből tudjuk

meg, hogy augusztus 25-én egy Albrecht nevű orvosnál a Lange Gasse 214-ben egy

tiszt a szolgájával lakott.822

Sajnos dátum nélkül, de létezik egy vezérkari tisztekkel kapcsolatos listánk is.823 Itt

valószínűleg a Pozsonyban tartózkodó vezérkar tagjait ismerhetjük meg. Ugyanilyen

kimutatások léteznek a 2. és 3. hadosztály főtiszti karáról.824

820 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
821 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
822 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
823 Ezen a következő neveket olvashatjuk: Davout marsall ezredes, Daultanne tábornok, Sorbier tüzérségi
tábornok, Davout ezredes, Popre ezredes, Hervot ezredes, Toussare műszaki alakulatok ezredese, Sonye kapitány
a műszaki alakulatoknál, a csendőrség parancsnoka, Chambon comissar ordinateur, Laigle tábornoki felügyelő,
Dervu felügyelő, Ramsu pajeur general, Burget comissar de guerre, Delcour felügyelő, Thomas adjutans
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A Garde du Corps nevű egységgel kapcsolatban, abban a szerencsés helyzetben

vagyunk, hogy név szerint is ismerjük a tisztikarát,825 illetve hogy egy tisztnek hány

lova volt. Az egység két századból állt és valószínűleg csak az altisztek és a

legénység száma századonként 106 főt és lovat tett ki.

A beszállásolások, mint mindenütt, Pozsonyban is komoly megterhelést

jelentettek, nemcsak a szegényebb, hanem a gazdagabb rétegeknek is. Még gróf

Csáky Imre is arról panaszkodott, hogy a hozzá beszállásolt tábornoki kar ellátására

rendkívül sok pénzt kell átutalnia.826

VIII.14. A megszállás költségei

A városvezetés nem meglepő módon csak 1811. augusztus 16-án tudta a harci

cselekmények időszakának kiadásait összesíteni.827 A kiadások teljes

részletezésébe nem érdemes belemenni, de néhány tételt nem árt kiemelni.

Mindenekelőtt az invázió kiadásaiba beszámították, a május és július 14-ike közötti

osztrák hadsereg számára teljesített szállításokat, napidíjakat, erődítési

munkálatokat, hajózásidíjakat és egyéb költségeket. Külön tételt képeztek az

egészségügyi intézményekkel kapcsolatos kiadások, így a hadikórháznál, a

kastélykórháznál, a „kis szász kórháznál”, az Itáliai Hadsereg kórházánál és a

lábadozó kórháznál jelentkező tételek. Külön sorban tüntették fel a halottak

hadnagy, Richare titkársági és posta felügyelő, Michaelik első orvos, Lacoste fősebész, Christophe különleges
felügyelő, Renout főcsendőr, Charbonek ezredes, Brunk felügyelő, Gautherot százados Davout marsall
adjutánsa, Legle tábornoki felügyelő, Larselle ezredes, Renare a fizetőhivatalból, Thomas gárda parancsnok,
Daner raktáros. Továbbá név nélkül két tüzérségi tiszt, két másik tiszt, egy kapitány és a kórház igazgató
tábornoka. SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
824 A 2. hadosztály: Frian, Grendau, Heudelet, Hochet tábornokok, Leclaire ezredes, Desirat guere felügyelő,
Kister tábornok városparancsnok, Lorent postaigazgató, de Bavier raktár felügyelő, Jaquin raktáros, Neuhauser
élelmezési tiszt. A 3. hadosztály Hudelet, Laigle tábornokok, Rose tüzérségi ezredes, Le Grand vadász kapitány,
Thomas Guerre felügyelő, Sire műszaki alakulatok századosa, Massot százados, Gottier élelmezési ellenőr,
Guillardo postaigazgató. SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
825 Őrnagyi rangban szolgált von Leiser, akinek hét lova volt, emellett két tisztiszolga és egy küldönc is a
rendelkezésére állt. Századosi ranggal Löffelholz, Brandenstein, Hoyer, Richtenfeld és Berie rendelkezett.
Hadnagy volt Titz, Senft, Goldaker, Kirchbach és Kajevsky. A tisztek közé tartozott még egy századosi rangú
szállásmester is. A Prinz Johann ezred tisztjeit név szerint nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy egy ezredes,
két alezredes, két őrnagy, öt százados, nyolc hadnagy, tizenkét alhadnagy, egy ezredsebész, egy könyvelő és az
ezredes mellé rendelt adjutáns és titkár alkotta a tisztikart. A Prinz Friedrich ezred felépítése egészen másképpen
nézett ki: élén egy őrnagy állt, akit felesége is elkísért és az ezredhez tartozott 14 zenész is. SNA. MMB. Voj
1809. 1409.d.
826 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. szeptember 9. 91. o.
827 A közel öt oldalas dokumentum a következő címet kapta: „Summarische Übersicht sämtlicher im Jahre 1809
von Seiten der königlichen Freystadt Preßburg gehabten Invasional Ausgaben”.



237

eltemetésének költségeit. Természetesen megjelentek a katonaságnak és a

lovaknak szállított porciók is. Komoly költséget tettek ki a francia hídépítés vagy a

város által teljesített szállítások. Megtudhatjuk, hogy Pozsony 20 lovat adott négy

hónapon keresztül az ellenség szállításaihoz. Súlyos összegeket tett ki a

bombázások során megsérült városi épületek helyreállítása, vagy az új repülőhíd

felépítése. Érdekes tétel az a több mint négyszázezer forintos kiadás, amelyet még

1809 előtt kölcsönként vett fel a város és többek között az 1798-es tűzvészben

megsérült dóm tornyának építésére használtak fel. Idesorolták az országgyűlési

kiadásokat, és az inszurrekcióra, az 1805-ös invázió kiadásaira, s az 1809-es árvíz

helyreállítási munkálataira költött pénzt is. De megjelentek a Napóleon ünnepség

kiadásai, és a francia autoritásoknak adott ajándékok is.

Lehetett azonban bevételekkel is számolni. A vármegyével való elszámolás után,

több mint 100.000 Ft-ot kapott a város. A visszatartott marhahús eladásából is

majdnem ugyanennyi folyt be. Ezenkívül, még kisebb tételek folytak be a franciák

elvonulása után eladott „naturáliákból”, és eszközökből, különféle visszatérítések, s a

nem konkrétan a megszálláshoz kötődő tételeket is itt bevételezték. Megtudhatjuk azt

is, hogy 725.793 Ft folyt be a lakosságra kivetett kényszerkölcsönből, további külső

felektől több mint 900.000 Ft kölcsönt vett fel 6%-os kamatra a város, amiből kb.

110.000-et már visszafizetett 1811-ben.

Az uralkodótól 260.000 Ft-ot kapott Pozsony. Összesen tehát az 1811. augusztus

15-iki állapot szerint Pozsonynak még 2.573.995,7 Ft adóssága volt, a teljes

megszállással és invázióval kapcsolatban.828

VIII.15. Szállítások a francia hadseregnek

A francia hadsereg bevonulásával megkezdődött számukra az élelmiszerszállítás

is. 1809. július 17-én Kamermayer úr az Itáliai Hadsereg részére húsz porció

kenyeret szállított. A következő napon már a szász hadsereg számára kellett 87

adagot előteremtenie. Augusztus közepén 360 rőf vásznat adott át a város.

November 17-én 952 darab kenyér ment a városi pékségben a rossz minőség miatt

tönkre, amit a város is igazolt. A szeptember és október hónapokban a Sächßil nevű

pékség kb. 3-3.000 porció kenyeret szállított a városnak, amelynek átvételét Friedrich
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Immanuel Benda igazolta.829 Rendelkezünk egy viszonylag teljes kimutatással a

július 20 és november 15-ike között a pékségbe szállított faanyagról. E szerint 273 öl

kemény és 186 öl puha fát szállítottak. Hasonlóan teljes a kimutatás (június 6 és

november 25 között, tehát még némileg tágabb is, mint maga a franca megszállás) a

széna, szalma és egyéb termények szállításával kapcsolatban, ez az összeg több

mint 280.000 Ft, amihez még közel 10.000 Ft értékű munka is kapcsolódott. Kiadási

tételként jelentek meg az osztrák sáncok lerombolásának költségei (914 Ft) és az

osztrák csapatoknak a Dunán való hajózása is.830

Július–október hónapokra elkészült egy lótakarmánnyal kapcsolatos kimutatás,

ahol feltüntették, hogy melyik egységeknek szállította a város az adott „naturáliát”,

ami kiegészítheti, esetleg pontosítja a konkrét megszálló egységekről kapott képet.

Július 13-áig kizárólag osztrák katonai egységek jöhettek csak számításba, így

például egy Landwehr zászlóalj, a Hiller gyalogezred, a Stipsitz huszárok, a Gyulay

gyalogezred, vagy akár a Pozsony megyei felkelő nemesség. 14-én azonban már az

ellenséges csapatok jelenlétét bizonyítja forrásunk is. Ezen a napon a Devaux

gyalogos zászlóalj, egy szállító egység, a 2. tüzér ezred, E. H. Jos. (Erzherzog Josef)

huszár ezred és a Beaulier nevű egység rekvirálásairól tudunk. A következő napoktól

a gárda parancsnokság (Garde Commandanten), König Battallion (talán szász királyi

zászlóalj), Reynier tábornok küldönce, a Henry és Bose zászlóaljak számára

történtek szállítások. A teljesség igénye nélkül július-augusztus hónapban a

következő egységek és egyének rekviráltak: július 17-én, 19-én és 20-án maga az

itáliai alkirály, illetve udvartartása jelenik meg. A két hónapban egy szász huszár

ezred, a Prinz Johann Chevauxlegers, egészségügyi tisztek, az 52. és 112. sorezred,

tüzér egységek, műszaki alakulatok, hídépítő igazgatóság, a 12. vértes ezred, a

Prinz Albert ezred. Szeptemberben a 3. vértes ezred, a térparancsnok Riquet, és egy

napra vonatkozó adattal rendelkezünk október hónapra, ekkor a 4. sappours század

és a 7. Clemens huszár ezred.831 A folytatást november hónapra ismerjük, ennek is

csak néhány napjára: 6-án a szász táborba szállítottak szénát, 16-án a tüzérségi

törzsnek, a lovasságnak és a testőrgárdának, 18-án pedig a katonai postának, a

törzsorvosnak, egy huszár ezrednek és Egidy zászlóaljnak.

828 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
829 SNA. MMB. Voj 1809. 1406.d.
830 SNA: MMB. Voj 1809. 1406.d.
831 SNA. MMB. Voj 1809. 1407.d.
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A francia és szász csapatoknak jutatott árpaszállítások is fennmaradtak

hónaponkénti lebontásban. Júliusban 5.253 mérő (1 pozsonyi mérő 53,72 l),

augusztusban: 5.263 mérő, szeptember 5.496 mérő, október 6.257 mérő, november

3.414 mérő. Amennyiben a városban állomásozó egységek, illetve lovaik számára

próbálunk ezekből az adatokból következtetni, akkor könnyen megállapíthatjuk, hogy

jelentős számbeli változás csupán a megszállás utolsó két hónapjában következett

be.832

Ugyancsak ismerjük a kiadott zab mennyiségeket. Július: 2.982 mérő, augusztus

1.989 mérő, szeptember 2.217 mérő, október 1.823 mérő, november 1.257 mérő.833

Külön kimutatás készült a Lamacsban elszállásolt szász csapatoknak szállított

élelmiszerről és lótakarmány adagokról. A források, a július 17 és november 15-ike

között kiadott mennyiségeket tartalmazzák. Érdemes a kiadott húsmennyiségek

alapján az itt elhelyezett katonák számára következtetni. Ez idő alatt, 44.423 porció

kenyeret adtak át, ami átlagosan 370 fős megszálló egységet jelentett ezen a

településen. Az ellátás (kenyér, hús, sör, bor lótakarmány stb.) összértéke 40.802 Ft-

ot tett ki. A kenyéradagokat azért nem tüntették fel, mert ezt a katonaság szász

pékségből kapja, és a porciók száma a húséval úgyis megegyezik. 834

A borokkal kapcsolatban az összeíró 1810. szeptember 24-én megjegyezte, hogy

részben kifizetésre kerültek, részben kötelezvényt adtak a beszállítóknak, összesen

8.807 akó (1 pozsonyi akó 53,72 liter) és 15 icce (1 pozsonyi icce 0,839 liter),

majdnem 200.000 Ft értékben.835

Keltezés nélküli az az „összesítő-ismétlő táblázat”, ahol a francia és szász

csapatoknak kiadott „Mundportiokat” tüntették fel. Sóból 8.732 fontot (1 pozsonyi font

0,55 kg) és 13 latot (1 pozsonyi lat 1,74 dkg), húsból 6.473 Leutz-ot(?) és 13 ¼ fontot

szállítottak. Kenyérből 59.632 veknit kapott az osztrák, francia, szász hadsereg és

Köpcsény község, illetve ebbe már beleértendőek voltak a megye által a

sáncmunkásoknak szállított adagok is. Továbbá összesítették a következőket is: sajt

1.073 font, bor 587342 icce, sör 175358 icce, borpárlat 27327 icce, borsó 12668 font

19 lat, lencse 564 font 12 lat, bab 10233 font 30 lat, tűzifa 9799 font 19 lat, kása 3411

font 4 lat, gyertya 1437 font. Mint említettem nem található dátum az iraton a nagy

832 SNA. MMB. Voj 1809. 1407.d.
833 SNA. MMB. Voj 1809. 1407.d.
834 SNA. MMB. Voj 1809. 1408. d. A következő egységeket sorolták fel: Prinz Clemens gyalogsági zászlóalj,
Escadron Garde du Corps, Coudray üteg.
835 SNA. MMB. Voj 1809. 1407.d.
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mennyiségek miatt biztosan a megszállás vége felé vagy esetleg már utána (ezt

erősíti meg az, hogy a levéltári dobozban is megszállás utáni iratok között található)

születhetett.836

Johann Georg fogadós a francia császári gárda 60 fős egységének egy napi

ellátásáért kért több mint 400 forintot, amit a város túlzottnak tartott, ezért csak 200

forint kifizetését rendelte el.837 Voltak, akik még ennyire sem jártak jól. Anton Dankó

polgári kőművesmester a szász hadseregnek felépített kemencékért a neki járó

6.259 forintot kérte. Pozsony városa a jelenlegi körülményekre hivatkozva ennek az

összegnek a kifizetését nem tudta vállalni.838

Franz Hofbauer a városi sörfőzde tulajdonosa és Georg Petz sörfőző mester kérte,

hogy egy korsó árát az eddigi 7-ről 8 krajcárra emelhessék. Indokul az alapanyagok,

vagyis a komló, a fa és egyéb anyag árának nagyarányú emelkedését hozták fel. A

magisztrátus az indokokat megalapozottnak találta és beleegyezését adta.839

VIII.16. Károk, kárpótlás

Már a bombázások idején megkezdődött a lakosság részleges kárpótlása, bár

mint azt néhány példa is mutatja, inkább gyorssegélyekről volt szó, amelyek a

szerencsétlenül jártak mindennapi életéhez szükségeltettek. Mindezekre a január 29-

i árvíz, és az azt követő ostrom miatt volt szükség. Juliana Huber, ligetújfalui lakos

már július 26-án 10 Ft segélyben részesült, mivel az árvíz és a harcok miatt mindene

odaveszett. Ez az összeg inkább a gyorssegély kategóriába tartozik, de említhetjük

Leopold Flüger, Kleine Hüterergasse 41. szám alatti lakost, akinek mindene elégett,

ezért a magisztrátushoz és az uralkodóhoz fordult segítségért. Mivel megállapították,

hogy kérvénye jogos, és a kérelmező méltó volt a segítségre, ezért 15 Ft kiutalását

engedélyezte a város. Július 7-én kértek segítséget néhai Andreas Lindtner lányai,

Anna és Theresia. Foglalkozásukat tekintve ócskások voltak, akik szintén

szerencsétlenül jártak a bombázás során, sőt boltjukat is kénytelenek voltak bezárni.

A kérvényükben leírtak valóságát a háziúr is megerősítette, bár arra nincs adatunk,

hogy mi lett az ügyük további menetele, nem zárható ki viszont itt is a néhány tíz

836 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
837 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 4. 261. o.
838 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 8. 267. o.
839 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 8. 268. o.
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forintos gyorssegély kiutalása. Wenzel Kwasnitzkyt a sors duplán is büntette. Még

április elején elvesztette állását, mint zenész, majd a tüzérségi tűzben szinte

mindene odaveszett. A háziúr szintén július eleji levele szerint, jelenleg nincs abban

az anyagi helyzetben, hogy feleségét és két gyermekét eltarthassa. A Laurenzer

Gasse 70. szám alatt lakó Katharina Ritznek csupán egy ládányi ruhája és

alsóneműje maradt meg a tűzvész után.840

A megszállás után a kérvények újabb hulláma indul meg. Ekkor a szerencsétlenül

jártak az uralkodóhoz fordultak segítségért. Theresia Most 1810. január 5-én keltezte

levelét. Ebben leírja: férje a pozsonyi nemesi felkelő ezredbe vonult be. Ekkor

megígérte, hogy családját mindvégig támogatni fogja, ami azonban nem történt meg,

sőt a feleség 1810 elején még azt sem tudta, mi lett férje sorsa, életben van-e még.

Mindezek miatt nem tudja gyerekeit ellátni, ezért kérte az uralkodó segítségét, I.

Ferencnek pedig hosszú életet kívánt. Szintén a szerencsétlenül jártak közé tartozott

Franciska Marsovszky. Az év eleji árvíz során négy hétig és két napig állt vízben a

pincéje, amelynek során nemcsak az itt tárolt 23 akó bora ment tönkre, hanem a

boltozat beomlása miatt minden, amit itt tárolt, összesen több mint 2.700 Ft értékben.

Ezt követték még az ostrom során elszenvedett károk. Mint írta nem is a tüzérségi

tűz okozott nagy kárt, hanem az azt követő tűzvész. Ennek során nemcsak a háza

második emelete, hanem az első emeleti szobák is nagy kárt szenvedtek. A ház

tetejében és a padlózatban mind a golyók, mind a bombázást követő eső súlyos

károkat tett. Különösen megrongálódott a mindenhova behatoló eső miatt a

bútorzat.841 Vesszőfutása ezzel nem ért véget, mivel a kölcsönből megvásárolt

faanyagot a franciák elvették tőle a Garamújfaluban épített hídhoz, ezért neki ezeket

ismét meg kellett vennie. A két kölcsönfelvétel miatt nehéz anyagi helyzetbe került,

„kis vagyona” szinte teljesen elveszett. Mindehhez jött még az ellenséges katonák

bekvártélyozása, gyakran 3-4 tiszt és 6-7 közlegény lakott nála, akik folyamatosan

követelőztek és zsarolták. Ellátásuk legalább 3.000 Ft-ba került, amit csak szintén

kölcsön felvételével lehetett biztosítani. Megemlítette még, hogy férje már 25 éve

megyei fizikus és most a megszállás alatt a hadikórházban dolgozott, mindenki

megelégedésére. Végül a szokásos uralkodóval szembeni tiszteletkörök után kért

840 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
841 Az anyaghiány miatt nem tudták a megsérült tetőket időben megjavítani, így az esőzések komoly károkat
okoztak.
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egy kis segélyt, legalább a ház rendbehozatalára, ellenkező esetben összeomolhat

az egész épület.842

Hasonló cipőben járt Michael Mayer polgári órásmester is, akinek házát szintén

megrongálta az ár, majd ezt követően az ostrom során háza leégett. Jelenleg a

rokonság adományain él. Segítséget az uralkodótól 1809 novemberében azért kért,

hogy ez megváltozzon, illetve ismét adófizető lehessen.

Magdalena Ott özvegyasszony még pontokba is szedte a megpróbáltatásait és

kárát. Először is, még az osztrák hadsereg itt tartózkodása idején 6-8 katona volt

hozzá beszállásolva. Másodszor, a francia ostrom alatt találat érte és teljesen leégett

a Kapitalgassen álló háza, amelyet csak kölcsön felvételével tudott felépíteni.

Harmadszor, az ellenség nagy és tartós beszállásolását és az ellátását is el kellett

viselnie. Negyedszer, 200 Ft hadiadót is fizetett, ellenkező esetben azzal

fenyegették, hogy 20 katonát kell ellátnia. Mindezekért kérte az őt ért kár legalább

részleges uralkodó általi megtérítését.843

Ugyancsak özvegy volt már Anna Thill, akinek férje 74 éves korában,

nyugalmazott császári-királyi századosként, a hétéves háború veteránjaként halt

meg. Az özvegy, aki mint írja, reverzálissal házasodott, jelenleg a helyi szegény

intézetben lakik és nemes lelkek segélyeiből tartja el magát, akik azonban az utóbbi

idők megpróbáltatásai és árdrágulásai miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy

segítsenek neki. Kérvényében ő is az uralkodótól várta a segítséget.844

Néhány pozsonyi lakos, pontosabban háztulajdonos emlékeztette a királyt egy

korábbi ígéretére. 1809. június 26-án, az ellenséges tüzérségi tűzben I. Ferenc

úgyanis szemtanúja volt több ház leégésének és ekkor ígéretet tett a

segítségnyújtásra. Ezért kérték az uralkodót, hogy a Pozsonyi Királyi

Harmincadhivatalhoz 150.000 forintot utaljon át, hogy ebből az összegből a

szerencsétlenül jártak előleget kaphassanak. Az összeg után öt éven keresztül nem

kellene kamatot fizetni, az ezt követő öt évben már igen, és a teljes összeget egyenlő

részletekben 10 éven belül kellene visszafizetni. Néhány tanácsos úgy gondolta,

hogy jobb lenne, ha az összeget nem a katonai közraktár számára kellene

visszafizetni, hanem a városi pénztárba folyna be, amivel a hadiadó kiadásait lehetne

csökkenteni. Ezzel kapcsolatban mintának az ország törvényhatóságai és a

842 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
843 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
844 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
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nemesség által a városkasszába befizetett 33.000 Ft-ot hozták fel. A levél egyébként

1811. január végén íródott, vagyis az uralkodói ígérettel valami nem volt rendben.845

Az uralkodó persze, ha nem is a fenti összeggel, de támogatta a legszegényebb

pozsonyiakat. A város meg is köszönte I. Ferenc pénzbeli segélyét. Mint azt a

tanácsi jegyzőkönyvben is olvashatjuk, Pozsony siralmas állapotát az uralkodó

személyesen is látta és meggyőződhetett róla, ezért sem kívánta a magisztrátus a

bajokat és a lakosokat ért szerencsétlenség miatt a királyt még jobban elszomorítani.

A pozsonyiak köszönőlevelének keltezése 1812. június 30.846

1809. november elején megkezdődhettek a legfontosabb helyreállítási munkálatok

is. A város a plébániahivatal bombázása során elszenvedett kárainak

helyreállításával versenyeztetett meg két helyi ácsot, akik közül Michael Wittmann,

aki már bizonyította hozzáértését és tehetségét, a munkát 104 forinttal olcsóbban

vállalta, mint Jakob Mahr, ezért őt hirdették ki győztesnek.847

Pozsonynak a meg nem szállt területekről segélyeket jutattak el „az ostrom és a

megszállás során szerencsétlenül járt város számára”. Többek között Selmecbánya,

Brezinóbánya, Szatmári püspökség, Temesvár város, Szepes megye, összesen több

mint 30.000 Ft értékben. Az összeg, ismerve a város helyzetét, inkább jelképesnek

számíthatott.848

VIII.17. A francia hadsereg kivonulása

A megszállt területek minden lakosának, de a megszálló hadseregnek is fontos

pillanata érkezett el az október 15-én, Schönbrunnban megkötött békével.

Pozsonyban délben 60 ágyúlövés adta hírül a fontos eseményt. A békeszerződést

előző nap, reggel 9-kor látta el kézjegyével Champagny gróf francia külügyminiszter

és az osztrák császár megbízottja Lichtenstein herceg. Reynier tábornok ebből az

alkalomból megvendégelte délután 2-kor a helyi francia és szász tábornokokat, több

tisztet, továbbá Galgóczy alispánt és Schmidt polgármestert. Bár a béke feltételei

ekkor még nem voltak ismertek, mindenki bízott benne, hogy az elvárásainak

845 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
846 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. június 30. 381–382. o
847 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 8. 268. o.
848 SNA. MMB. Voj 1809. 1408.d.
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megfelelő lesz.849 A békeszerződés pontjainak megismerése után a városban sok

minden megváltozott. A szász csapatok azon része, amely a récsei vonal előtt

táborozott, most a városba vonult kvártélyba. A környéken található sáncokat

kisimították, vagyis lerombolták. A különféle termékek városba szállítása elől minden

akadály elhárult, bár a közbiztonság még nem volt a régi. Mindez egyelőre nem

segített az árak csökkenésén, amelyek oly magasra szöktek, hogy az alacsonyabb

társadalmi rétegeknek például már a marhazsír megvásárlása is problémát okozott.

Végül az előzetes hírekkel ellentétben a szüret sem lett gyenge, inkább közepes.850

I. Ferenc egy Budán kiadott hadsereg parancsban hozta alattvalói tudomására a

háború befejezését. Elismerte népei ragaszkodását és hűségét az uralkodóhoz és

elismerőleg nyilatkozott a hadseregről is.851

Kiábrándítólag hatott a pozsonyiakra, amikor a városi tanács a francia császári

felügyelő parancsára a lakosság tudomására hozta, hogy bár a béke megkötetett,

továbbra is mindenki szorgalmasan fizesse a kényszerkölcsön részleteit, amiből a

francia és szász katonaság ellátását biztosítják.852

A szász csapatok Pozsony megyei kivonulási tervét ismerhetjük meg abból a

másolatból, amit báró Watzdorf a szász csapatok intendáns tábornoka írt november

15-én a megyei Permanens Deputationak. A szóban forgó egységeket Stomfából és

Malackából is Pozsonyon keresztül „evakuálják”. 15-én a Steindel dandár, a 2.

hadosztály tüzérsége, Feilisch tábornok a Prinz Johann chevauxlegers ezreddel és a

Gardes du Corps vonul el, a következő napon pedig Lecoque tábornok dandárra, a

testőr vértes gárdával és karabínerik fognak masirozni. Pozsonyból elvonul 15-én az

első hadosztály tüzérsége és Zeschau tábornok dandárra. Mindezekhez

természetesen a szükséges előkészületeket a megyének meg kellett tennie.853

A megkötött béke jegyében megkezdődött kivonulásoknak egyrészről mindenhol

örültek, másrészt az átvonuló katonai egységek újabb terheket róttak a

törvényhatóságokra. Pozsonyban november 14-én az átvonult szász szállító

csapatot, a tüzérséget és az ehhez kapcsolódó előőrsöt kellett háromnapi élelemmel

ellátni.854 A város válaszában kifejtette, vagy inkább kifejteni merészelte, hogy nincs

849 Pressburger Zeitung 1809. október 17. Nr. 78. 789. o. A békeszerződés pontjait közli a Pressburger Zeitung
1809. október 27-i száma.
850 Pressburger Zeitung 1809. október 27. Nr. 81. 818. o.
851 Pressburger Zeitung 1809. november 7. Nr. 84. 841. o.
852 Pressburger Zeitung 1809. november 7. Nr. 84. 841. o.
853 SNA. MMB. Voj 1809. 1409.d.
854 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 11. 274. o.
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lehetősége a kért naturáliák előteremtésére. A tábornok ekkor azonnal erőszakkal

fenyegetett, konkrétan a városba tartó szállítmányok lefoglalásával. Pozsony

visszavonulót fújt, az ügy tehát ismét „békésen” megoldódott.855 Ugyancsak

átvonulással volt kapcsolatban a térparancsnok kérése, amelyben 600 lábadozó

katonának és 160 lónak kért elhelyezést a teljes kivonulásig.856

A francia-szász csapatok elvonulásáról a Pressburger Zeitung a következőképpen

tudósított: November 15-én a szász Zeschau tábornok dandárra vonult el, majd

Klengel ezredes egysége, 17-én pedig Steindel dandárra, 18-án Lecoque tábornok

dandárra, amelyet utóvédként Guttschmidt tábornok egysége követett. Közben 16-án

a francia parancsnok Reynier adjutánsával és a szász Zeschwitz tábornok, illetve

több ezer francia hadifogoly, akik néhány napot a városban töltöttek vonult el.

Ugyancsak ekkor hagyta el a várost a francia tüzérség és pontonhídépítő egység

parancsnokukkal Chapnis-szal. Mielőtt ez a műszaki egység kivonult volna, még

elárverezte a francia hadsereg a már szükségtelenné vált felszerelését, így a récsei

vonalnál álló, már korábban szétszerelt deszka és szalma barakkokat, a helyi hajó-

és repülőhidat, s egyéb a környéken feleslegessé vált faanyagot.857

A városi kamara a kivonuló francia hadseregtől a fent említett hajó- és repülőhidat

10.000 forintért vásárolta meg, a faépítőanyag készletet 2.000-ért, továbbá az

ügyletet lebonyolító titkár jutalmul, vagy talán valamiféle megvesztegetés céljából 50

forintot kapott.858 Ugyancsak valamiért köszönetképpen 200 Ft-ot kapott a szász

ellátótiszt Raß, akitől a kamarási hivatal 14 darab üres hordót vett meg 150 forintért.

Elképzelhető, hogy egy ilyen hordó értéke ennél jóval több volt, ezért kellett némi

„támogatást” fizetni a tisztnek.859

A jegyzőkönyvi bejegyzés szerint november 18-án és 19-én az utolsó francia

csapatok elvonultak, ezért a helyi polgároknak kellett a 20-i osztrák bevonulásig

helyőrségi és rendfenntartó feladatokat ellátni. Ezen az ülésen a magisztrátus

tagjain860 kívül a Permanens Deputatio vett részt. Ekkor hoztak döntést a bevonuló,

855 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 13. 275. o.
856 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 14. 279. o.
857 Pressburger Zeitung 1809. november 21. Nr. 88. 881–882. o.
858 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 14. 279. o.
859 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 18. 281. o.
860 Sántha városbíró, Schmidt polgármester, a tanácsosok közül: Nagy, Gyorgyovánszky, Dévay, Hölzl, Mottkó,
városkapitányok Kettner, Beigler és Prohaszka, a fiscalis Mészáros, Sessel Vormund, a polgárőrség parancsnoka
Bernhard Wachtler és az örökös Vormund idősebb Peter Weber.
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illetve visszatérő császári-királyi csapatok köszöntéséről, továbbá a császár-király

látogatásának módjáról.861

November 20-án aztán eljött a hőn áhított nap, amikor az osztrák hadsereg első

egységei érkeztek a városba, mégpedig a varasdi határőrezred egy zászlóalja, s egy

félszázadnyi báró Stipsics huszár ideiglenes helyőrségként és nem mellékesen a

lakosság ünneplése közepette Bianchi tábornok.862

A nagy napon már kora reggel kivonult a terekre és az utcákra a polgárőrség

részéről a lövész egység és a hat polgári század, hogy üdvözölhesse a bevonuló

csapatokat. A récsei vonalnál több polgárőrségbeli tiszt várta és fogadta a

Szigetközből érkező Bianchi tábornokot és a császári-királyi katonaságot. Beszédet

mondott Bernhard von Wachtler a polgárőrség parancsnoka: „Érzéseink ebben az

örömteli pillanatban, oly hosszú és kemény szenvedések után, hangsúlyozom, nehéz

szavakat találni mindezek kifejezésére. Ami azonban fokozza érzéseinket, az az a

megtiszteltetés, hogy Bianchi altábornagy, aki olyan bátran védelmezett bennünket

és aki utoljára hagyott itt minket, most elsőként láthatjuk visszatérni.” (K.A. ford.) Ezt

követően a menet a Prímás fasoron, a korábbi Dürenmauth-kapun, a Kohlmarkton, a

Michael és Sattler utca érintésével a Fő térre ért, ahol a lovasság a városházával

szemben, a gyalogság pedig a Sattler utcában a Halász kapuval szemben sorakozott

fel. A katonaság a szokásos tiszteletdás után Bianchi a tisztikarral a Salvator

templom felé indult. A városháza előtt a teljes magisztrátus, a templomnál pedig gróf

Szapáry József titkos tanácsos és több mágnás, egy királyi tanácsos és Galgóczy

alispán, illetve a megyei Permanens Deputatio tagjai fogadták, üdvözölték és kisérték

a tábornokot a templomba. Itt, mint minden településen, ahová visszatért a császári-

királyi katonaság Te Deumot celebráltak. Ezt követően a Permanens Deputatio

részéről minden közkatona 1 Ft-ot, minden tizedes 2 Ft-ot, az őrmesterek pedig 3 Ft-

ot kaptak. Herceg Grassalkovich Antal ezeket az összegeket saját zsebből

megduplázta. Ezt követően a nagy Redouten teremben 84 fő részére fogadást

tartottak, ahol Bianchi vezérőrnagy, a Zach gyalogezred helyőrségi tisztjei, néhány

vezérkari- és főtiszt, s több jelenlévő tiszt, illetve főnemesek, valamint a Deputatio

tagjai vettek részt, ez utóbbiak állták a költségeket is. Először herceg Grassalkovich

861 AMB. 2a75. Prot. mag. 1809. november 18-19. 281–282. o.
862 Pressburger Zeitung 1809. november 21. Nr. 88. 881-882. o. A bevonulás eseményeiről és az azt követő
ünneplésről a tanácsülési jegyzőkönyv és a Pressburger Zeitung híradása is szószerint megegyezik. AMB. 2a75.
Prot. mag. 1809. november 20. 282–287. o. A császár-király látogatásáról ugyanez mondható el: AMB. 2a75.
Prot. mag. 1809. november 22. 291–296. o.
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üstdobok és trombiták szólama közepette ürítette poharát az uralkodóra, annak

családjára és a hadseregre. Bianchi tábornok, a sáncok hős védelmezője a

következő szavakkal ürítette poharát: „Éljenek Pozsony jó lakosai!” A programot két

énekes fellépése is színesítette. Este a hivatalos ünnepségek a színházban

folytatódtak. Amikor Bianchi több tiszttel a társaságában a nagyon szépen feldíszített

és kivilágított udvari lodzsába lépett, trombiták és üstdobok harsogása közepette

háromszoros „Éljen a császár!” tört ki, amire a színház zenészei és a szép számú

jelenlevő belekezdett az ismert (akkor még csak) népdalba: „Gott erhalte Franz den

Kaiser”. Az előadás egy opera volt Mozarttól a „Titus kegyelme”. A helyiek alig

heverhették ki az ünnepségeket, amikor november 22-én maga az uralkodó érkezett

a városba. Amennyi előkészületet az idő rövidsége megengedett, azt megtették. A

polgárőrség sorfalat állt a hajóhídtól a Fő téren át a prímás palotáig. A városi tanács

a híd túloldali hídfőjénél, a főnemesek és a Permanens Deputatio tagjai pedig a

prímás palotánál várták a császár-királyt. Alighogy mindenki elfoglalta helyét, délután

2-kor felbukkant az uralkodó hintója von Kutschera tábornok kíséretében. A hídnál a

tanácsosok őt nagy tisztelettel üdvözölték. I. Ferenc kénytelen volt a kocsiból kiszállni

és a hídon gyalog átkelni, mivel a franciák által épített és a város által megvásárolt

híd gyenge volt. A túlparton aztán ismét kocsijába ült. Innen a nép üdvrivalgása és a

polgárőrség sorfala között a prímás palotához hajtatott, ahol az ott felsorakozott urak

üdvözölték. Este a város ismét díszfénybe öltözött, a városháza előtt diadalkaput863

emeltek, a színház homlokzatát pedig gázlámpákkal világították meg. Az esti

program a két nappal korábbihoz képest nem változott, ugyanis a „Gott erhalte Franz

den Kaiser” kezdetű dal eléneklése után ugyanazt a Mozart darabot adták elő. Az

éjszaka folyamán utcabál jelleget öltött a város, az ünneplés csak reggel ért vége.864

Az uralkodó 27-én távozott a városból, de előtte még az Állandó Bizottmány

tagjainak és egyéb magánszemélyeknek audenciát tartott. Ezekben a napokban több

ezred vonult át a városon, hogy állomáshelyét elfoglalja. A Pozsonyba először

bevonuló warasdi határőrezred is távozott, helyükre a báró Mitrowsky gyalogezred

érkezett. A város egy meghökkentő cselekedetre is elszánta magát, mivel

uralkodójának az állami kiadások fedezésére 4.000 forintot, fémpénzben felajánlott.

Az összeget Szapáry József adta át, amit az uralkodó levélben köszönt meg, egyben

863 Ennek alján a következő szöveg állt: Augusti. Francisci. Primi. Patris. Patriae. Pacis. Et Pristinae Felicitatis.
Statoris. Sedata Belli. Rabie. Ter. Fausto. In. Urbem. Concessui. Gratus. Devotusque. Sen. Populusque.
Posoniensis. Posuit. Calendas. Decembres. M.D.CCCIX.
864 Pressburger Zeitung 1809. november 24. Nr. 89. 889–892. o.
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nagyra is értékelt, mivel tudta, hogy a város a háborúban mennyit szenvedett. A

dolog ezzel nem ért véget. A pozsonyi városvezetés, alig titkoltan, cserébe azt kérte

I. Ferenctől, hogy amennyiben az állam jóléte engedi, akkor helyezze át székhelyét a

városba. A háború során nagy pusztulásnak kitett város, így a király részéről több

hódolatot és kegyelmet élvezhet. A pozsonyi tanács nagyon okosan képzelte el a

város, az épületek gyors helyreállítását, hiszen ha az uralkodó ténylegesen, akár

csak ideiglenesen is Pozsonyba helyezte volna rezidenciáját, akkor egészen biztos,

hogy segítséget nyújtott volna a megrongálódott épületek újjáépítésében, mivel egy

romos városban csak nem székel egy császár-király. A válasz kiszámítható volt,

mivel az uralkodó válaszában kifejtette, hogy pozsonyi látogatásával már

bizonyítékát adta, milyen fontos számára a város. A rezidenciája azonban Bécsben

marad.865

Bár a béke megkötetett, a békebeli nyugalom még nem teljesen tért vissza. I.

Ferenc december 4-én ismét a városban tartózkodott (egészen 14-ig), folyamatosan

vonultak át az osztrák csapatok, hogy állomáshelyüket elfoglalják. Teljesen még az

ellenséges katonáktól sem sikerült megszabadulni, hiszen 4-én egy csapat szász

dezertőrt kísértek át Pozsonyon, illetve egy nagy transzport visszamaradt francia

sebesült és beteg katonát szállítottak Ausztria irányába. A rossz útviszonyok miatt a

posta is csak nehezen érkezett meg.866

Ugyancsak látogatást tettek a városban magas egyházi méltóságok, akik több

alkalommal ünnepi misét tartottak, miközben a Mitrowsky ezred díszegyenruhában

felsorakozott katonái háromszoros Salve-t, vagyis díszőrséget adtak. Természetesen

ezen az egyházi eseményen is nagy számmal vettek részt előkelőségek és a város

lakosai. Időközben a hadsereg egységei elfoglalták békebeli állomáshelyüket, így a

főparancsnok Lichtenstein herceg Pozsonyból december 13-án hadparancsot adott

ki: Ebben mindenek előtt köszönetet mondott a hadseregnek a fegyelmezettségért.

„Ha azonban a háború ismét kitörne, akkor biztos vagyok benne, hogy a hadsereg új

tettekkel lenne méltó a csodálatra.”- szólt többek között a lelkesítő mondata.867

A december 25-én megtartott karácsonyi misén még mindig a nemrégiben

megkötött békéről emlékeztek meg. A hónap közepén jött el annak is az ideje, hogy

a polgári Jägerkorps tagjai elismerésben részesüljenek. A levél a hadsereg

865 Pressburger Zeitung 1809. november 28. Nr. 90. 897–898. o.
866 Pressburger Zeitung 1809. december 5. Nr. 92. 913. o.
867 Pressburger Zeitung 1809. december 15. Nr. 95. 945–946. o.
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főparancsnokától Johann von Lichtenstein hercegtől származott, amely Bianchin

keresztül érkezett a városba. Természetesen egy kisebb ünnepség ezúttal sem

maradhatott el. Az egység tagjai teljes díszben Bianchi háza elé vonultak, hogy az

elismerést megköszönjék, majd a zászlóatya herceg Grassalkovich palotája

következett, ahol az egység századosa Mathias Habermayer több jeles személyiség

előtt köszönő beszédet tartott, amit háromszoros: „Es lebe der Kaiser und König!”

(Éljen a császár és király!) zárt. Végezetül a század 1.000 forintot adott át Bianchi

altábornagynak, hogy azt belátása szerint költse a helyi hadikórházra.868

VIII.18. A pozsonyi megszállás befejezésének körülményei

Magyarország francia megszállása a kortársak számára nem a háborús

pusztítások miatt maradt emlékezetes, hanem gazdaságilag mentek tönkre a

megszállt területek. Ez a megállapítás viszont csak részben igaz Pozsonyra. Itt a

háborús pusztítások is legalább olyan emlékezetesek maradtak, mint az előre

megtervezett, tökéletesen végbevitt francia-szász rekvirálások és hadiadó kivetések.

A lakosság a kivetett kényszerkölcsönöket és a rekvirálásokat is megsínylette. A

francia rekvirálásokért cserébe kapott bizonylatokért csak nagyon sokára láttak

valamennyi pénzt. Hiába igyekezett a város ezeket visszafizetni, a pénzügyek

rendezése évekig is eltartott, közben a pénz jelentősen inflálódott, sőt 1812-es

devalvációval a pénz értékét egyötödére csökkentették. Folyamatosan működött

Bécsben a bankjegy nyomda, amely eredményeként egyre inkább elértéktelenedett

az ún. Bancozettel, vagyis a papírpénz. Az értékesebb fémpénz, – köszönhetően

többek között a franciáknak – kiáramlott az országból. Magyarország ekkor

megismerhette, hogyan működik a kor legmodernebb tömeghadserege, katonai

bürokráciája, infrastruktúrája. Ebben pedig nem volt sok köszönet, legfeljebb

követendő minta az osztrák hadseregnek.

A város elestéig a lakosság nagyon jól látta, sorsa egybefonódott a várost védő

osztrák hadseregével. Ezért a lehetőségekhez képest mindent elkövetett Pozsony,

hogy a hídfőben harcoló csapatok harca sikeres legyen. A vesztes győri, és

különösen a wagrami csata azonban értelmetlenné tette a további harcokat. A

városba július 13-án bevonultak a francia-szász csapatok, akik ekkor már másfél

868 Pressburger Zeitung 1809. december 29. Nr. 99. 989–990. o.
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hónapja megszállva tartották Nyugat-Magyarországot, vagyis itt a megszállás

ennyivel rövidebb ideig tartott. A várost ért súlyos károk viszont csak Győrhöz

hasonlíthatóak.

Az 1809-es béke megkötése után Murat Napóleon szemére vetette, hogy túl

hamar kötött békét, erre a császár rákiáltott: „Hallgass, te nem láttad az osztrákokat

Aspernnél harcolni!”869 Ebben a hadjáratban bár sikerült először legyőzni a Napóleon

vezette francia hadakat, a döntőösszecsapásra Wagramnál került sor, amit egy

kisebb ütközet követett Znaim térségében, ezt pedig a fegyverszünet. Az októberben

megkötött béke ismét a franciáknak kedvezett. A wagrami csatát követő hetekben,

miután a környék lakossága a halottakat eltemette, sokan jártak ki a csatamezőre,

hogy a Károly főherceg csapatai által épített sáncokat megcsodálják. Különösen

azon csodálkoztak az emberek, miként lehetett ezeket elfoglalni. Állítólag Napóleon

császár és a sokat tapasztalt francia hadsereg soha ennyi taktikai lépést nem vetett

még be, mint ebben a csatában.870

A pozsonyi hídfőben lezajlott harcok az 1809-es hadjárat jelentős eseményei közé

tartoznak, hiszen Magyarországon súlyos összecsapásokra Győr és Pápa mellett

csak itt került sor. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy hazánk ekkor csupán a

mellékhadszíntér szerepét töltötte be, mondhatni szerencsére, mert így az ország

nagy része megkímélődött a háborús pusztításoktól. A hídfő körüli harcok pedig

ennek a mellékhadszíntér jellegnek voltak, egy oldalsó, mellékes frontja, amely a

sikeres és elhúzódó védelem, s a Znaimban megkötött fegyverszünet miatt csak

annyiban játszhatott fontos szerepet, hogy a franciák nem jutottak a Duna

balpartjára. Ez viszont ebben a térségben nem volt az ellenség elsődleges célja. A

francia hadvezetés a Dunai Hadsereget és János főhercegnek a magyar nemesi

inszurrekcióval kiegészült seregét tartotta elsősorban szem előtt. Mindezt bizonyítják

a franciák csapatmozgásai, amelyek során a hídfőbe csak a győri csata után küldtek

komoly erősítés. Addig inkább csak a fennálló helyzet konzerválására törekedtek,

miután az első rohamok sikertelennek bizonyultak. A város és a védtelen lakosság

ágyúzása is inkább csak a megfélemlítést célozta, mintsem katonai céljai lettek

volna.

Pozsonyban a nem túl sok szerencsét hozó 1809-es év lezárása nem

szilveszterre esett, hanem 1810. január 14-re, amikor egy földrengés rázta meg a

869 Westungarischer Grenzbote 1909. május 26. 5. o.
870 Pressburger Zeitung 1809. augusztus 1. Nr. 56. 592. o.
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várost. Talán már tényleg csak ez hiányzott a szerencsétlenségek sorozatából. Bár

súlyos károk nem keletkeztek, csupán az üvegek ütődtek egymáshoz, házcsengők

szólaltak meg, mégis nagy volt a riadalom.871 Érdekes módon ez a földrengés

lényegesen súlyosabban érintette a szintén sokat szenvedett Győrt, ahol több épület

is megrongálódott.872

871 Pressburger Zeitung 1810. január 16. Nr. 4. 34. o.
872 Pressburger Zeitung 1810. január 26. Nr. 7. 70. o.
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IX. Összegzés

A tilsiti békével Napóleon eljutott hatalma zenitjére. Katonái, 1808-ban Európa oly

nagy részét foglalták el, mint a földrész történelmében addig még soha senki. Sikere

mégis csak látszólagos volt. Az 1809-es háború már ízelítőt adott a rendszer

gyengeségeiből. Angolok szálltak partra Portugáliában és Hollandia partjainál,

Spanyolországban nemzeti felkelés tört ki, a Vatikán nem csatlakozott a kontinentális

zárlathoz, a harcok óriási, franciákkal már-már pótolhatatlan emberi veszteségeket

okoztak. A wagrami csatával helyreállt ugyan a kontinentális rendszer, ez a francia

hegemónia azonban már nem volt ugyanaz, mint Tilsit idején.

Poroszország legyőzése és a tilsiti béke oly eredményes volt, hogy az csak tovább

szította az egyre inkább erőre kapó német nacionalizmust, amelynek kulturális

gyökerei az 1806-os katasztrófával kaptak politikai színezetet. A modern

Poroszország megteremtése és katonai nagyhatalommá történő felemelkedése, bár

még hosszú időt vesz igénybe, mégis ekkor indult meg.

Az ötödik koalíció a francia-orosz szövetség egyértelmű bukását hozta. 1809-től

már csak három évnek kellett eltelnie a Napóleon számára sorsdöntő orosz

hadjáratig, amely egyben a vég kezdete is lett a császár számára. Spanyolország és

Portugália továbbra is meg nem oldott válsággócot jelentett a máshol győztes francia

hadsereg számára.

Az 1809-es hadjárat egyik eredménye az volt, hogy Ausztria immáron francia

szövetségesként egyelőre kiesett az ellenségek sorából. A meggyengült látszat

szövetséges azonban továbbra is Napóleon ellensége maradt, I. Ferenc ismét csak

egy kiváló revans lehetőségére várt.

A spanyolországi események megmutatták, hogy a nemzeti eszme milyen komoly

ellenállásra képes a francia megszállókkal szemben. A spanyol felkelés jelölte ki

Ausztria útját is. Az újabb francia ellenes háborúra lázasan készülő Ausztria, óriási

erőket mozgósított arra, hogy a birodalom népeiben felébressze a lelkesedést és

áldozatkészséget. Stadion külügyminiszter a nemzeti önérzet hangoztatásával

igyekezett maga köré gyűjteni Európa népeit, és Ausztria a népek függetlenségének

védelmezője szerepében tetszelgett. Ebben a harcban mindkét fél számára fontos

volt Magyarország szerepvállalása. Ezért is igyekezett Napóleon a schönbrunni
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kiáltvánnyal a magyarokat maga mellé állítani, amelyre a válasz a nemesi felkelés

volt.

Napóleon francia serege 1809-ben egy olyan történelmi pillanatban foglalta el

Magyarország nyugati megyéit, amikor már túl volt hatalma tetőpontján, de még elég

erős volt ahhoz, hogy az örökös ellenfélre, a Habsburg Birodalomra, és annak

részeként Magyarországra katonailag súlyos csapást mérjen. A Habsburgok feletti

győzelemnek köszönhetően, ha átmenetileg is, de Napóleon ismét megszilárdította

hatalmát. A megkötött békében a Habsburg Birodalom 150.000 négyzetkilométert

veszített el, teljes Adriai tengeri kijáratát és vált ezzel szárazföldi hatalommá.

Mint azt a dolgozatban többször is említettem, a franciák közeledésének hírére a

nyugati megyék kiépítették határfigyelő rendszerüket, mivel egy esetleges katonai

támadás őket érinti legelőször. A beszerzett információk nagy jelentőséggel bírtak,

mivel a francia hadsereg viselkedéséről – talán a pozsonyiakat kivéve – a nyugati

megyék nem rendelkeztek ismeretekkel. Számukra az ellenség teljesen ismeretlen

volt, ráadásul a nyugati határt már csak jelentéktelen osztrák és nemesi erők védték,

ellenőrizték. Ilyen körülmények között kellett a településeknek előkészületeket

tenniük a franciák fogadására. Valójában lehetőségeik korlátozottak voltak,

ellenállásra nem is gondolhattak. Így a franciák ellenállás nélkül vonultak be a május

végén-június elején elfoglalt településekre. Lehetőségeik a későbbiekben is

kimerültek a francia követelések teljesítésében. Szembesültek azzal is, hogy

felesleges erőszakoskodásokkal, rablásokkal nem kell számolniuk. Már az első

napokban viszonylag rendezetten zajlottak a beszállásolások, a fejadag

szabályozások ismertetése pedig rendezte és egyértelművé tette a katonák ellátását

a közkatonától a tábornokig.

A magyarországi hadjárat első szakaszát a gyors és nagylétszámú katonaság

átvonulása jellemezte. A franciák célja volt János főherceg visszavonulását

megakadályozni, majd miután ez nem sikerült, megütközni és legyőzni a Győrnél

gyülekező reguláris hadsereggel és nemesi felkeléssel. Ebben az időszakban

sokszor a létszám megállapítása is gondot okozott. Június végén a franciák erőik

nagy részét visszavonták nyugatra, Bécs környékére. Városokban, fontosabb

településeken azonban helyőrségeket hagytak hátra. Jelentős, mintegy 2.000 fős

katonaságot hagytak Győrben. A várnak egy esetleges osztrák támadás

feltartóztatása és az ellenséges erők lekötése a felmentő sereg megérkezéséig, volt

a feladata. A hadjárat szempontjából sorsdöntő a wagrami csata, mivel ezt követően
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kötötték meg a fegyverszüneti egyezményt. A megszállás egy sokkal intenzívebb

szakasza a fegyverszünet megkötése után kezdődött meg. Ezt bizonyította az

országba visszatérő nagylétszámú katonaság. A városok gazdasági erejével

egyenes arányban állt az ezekre a településekre vagy közvetlen környékükön

állomásoztatott franciák száma. Győr falai között, annak stratégiai jelentősége miatt

mindvégéig erős helyőrséget tartottak a franciák, esetenként több mint egy

hadosztálynyi katonát. A fegyverszünet megkötése után Sopronba és a július

közepén elfoglalt Pozsonyba, illetve ezek környékére is hadosztálynyi erők vonultak

be. A katonák elszállásolása Sopronban és Pozsonyban is részben

barakktáborokban történt. Az előbbi befogadóképessége elérte a 6.000 főt, az utóbbi

ennél kisebb volt, de meghaladta az ezer főt. Az ezeknél a településeknél

lényegesen kisebb gazdasági fejlettségű Kismartonba kb. 1.000 katona érkezett, de

a közvetlen környékével együtt ennek a duplájával számolhatunk, ráadásul az itáliai

alkirály és népes kisérete szintén a városba, szállásolt el. Vas megyébe a De Pully

hadosztály került, ennek egyik ezrede a 29. Kőszegre, ez kb. 600-700 fős

katonaságot jelentett. Magyarország legkisebb városának, Rusztnak a legkevesebb

katona elszállásolásának és ellátásának nehézségevel kellett szembenéznie. Ide a

Grouchy dragonyoshadosztály, 7.ezredének 100 lovaskatonája érkezett. A szabad

királyi városok és környékük, különösen az első három, mivel ezek megyeszékhelyek

is egyben, jelentős létszámú katonaság, a teljes megszálló erők nagyjából felének az

ellátásáról és elszállásolásáról gondoskodott.

A franciák magyarországi viselkedése más megszállt területekkel összehasonlítva

jelentős eltérést mutatott. Bár Napóleonnak az országgal konkrét tervei nem voltak,

szívesen elkerülte volna az ellenségeskedést. Egy semleges vagy baráti

magatartással még a megszállás kezdetén is számoltak katonái. Ez azonban nem

valósulhatott meg, mivel a lakosság a franciákban egyértelműen idegen megszálló

erőt látott, akik kíméletlenül kihasználták a terület gazdasági erőforrásait. Mielőbbi

távozásukat a társadalom széles rétegei várták és óhajtották. A francia császár sem

számolt egyelőre Magyarország tartós megszállásával, így természetesen a francia

jogrendszer bevezetésével sem. Nem kellett a franciáknak a megszállás

rövidségéből adódóan fegyveres, tiroli vagy spanyol mintájú nemzeti ellenállással

számolniuk. Jelenlétük súlyosan nem sértette a magyar nemzet büszkeségét, a

franciák például nem kergették el az uralkodót, mint Spanyolországban. Sőt, több

esetben keresték a kapcsolatot a civil lakossággal. Igyekeztek a polgárság
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szimpátiáját megnyerni, erre kiváló alkalmat nyújtottak a fogadások, ahol a franciák

mellett a polgárság képviselői is résztvehettek. Céljukat a női szivek elnyerésével is

igyekeztek elérni. A megszállás Magyarországon békés mederben zajlott le, a

lakosság részéről a franciáknak nem kellett számolniuk ellenállással, így az ellenség

viselkedése sem irányult a lakosság ellen. A korabeli közvélemény a francia

jelenlétet nem tekintette hosszú távúnak, bízott a béke mielőbbi megkötésében és a

csapatok gyors távozásában.

Magyarország 665 települése került francia megszállás alá, ezek között volt a

dolgozatban tárgyalt hat szabad királyi város. A dolgozat a hat megszállás alá került

„civitas” féléves történetét igyekezett bemutatni. Ez a félév egy jól behatárolható

speciális időszaka Nyugat-Magyarországnak. Ritka pillanat, hogy az országot

nyugatról érje támadás. Az ország ezúttal közvetlenül is bekapcsolódott az európai

háborús sorozatba, testközelből érezhette, hogyan működik a francia hadsereg és a

nyomában érkező katonai közigazgatás. Az ellenség által bemutatott hatékonyság

nemcsak az országnak, hanem Európa több államának is példaként szolgálhatott. A

francia hadsereg taktikája a gyors mozgáson alapult, a súlyponti helyekre nagy

emberlétszámot igyekeztek összpontosítani. A katonák azért haladhattak gyorsan,

mert más hadseregekhez képest csak kevés, kizárólag a legszükségesebb

felszerelést vitték magukkal. Napóleon seregében igyekezett rendet és fegyelmet

tartani, tiltotta a fosztogatást. Intézőket jelölt ki, akik gondoskodtak az ellátásról. A

gyors vonulások során nem élték fel a terület erőforrásait. Ez a megállapítás igaz a

magyarországi hadjárat korai szakaszára is. A fegyverszünet megkötése után

azonban nagy létszámú katonaság szállta meg immáron tartósan az országot.

Ezúttal sem kellett attól tartani, hogy a megszállt terület lakossága tartósan hiányt

szenvedjen valamiben, de átmeneti ellátási zavarok, pénzügy problémák felléptek.

A magyar történetírás az 1809-es év kapcsán elsősorban a nemesi felkelés

történetének bemutatásával foglalkozott, a megszállás tárgyalása nem került a

kutatások fókuszába. A szakirodalom a megszállással kapcsolatban bemutatott

témákat csak nagyon felületesen tárgyalja. Ilyenek a már többször említett

beszállásolások, rekvirálások, hadiadó, kárpótlás, egészségügy, polgárőrség

szervezése és a megszállók kapcsolata a lakossággal kérdéskör. A hat megszállás

alá került város történetének levéltári forrásokon alapuló bemutatása és

összehasonlítása után reményeim szerint mindezekről pontosabb képet kaptunk.

Általánosságban azt állapíthatjuk meg, hogy a településeknek alapvetően hasonló
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feladatokkal és gondokkal kellett megbirkózniuk. Bécs eleste után már csak napok

kérdése volt a franciák magyarországi megjelenése. Ezért a városok megtették

előkészületeiket az ellenség fogadására, amelynek során az ismeretlentől való

félelem vezérelte őket. Útmutatóul József nádor rendeletei szolgálhattak a

Permanens Deputatiok megalakításáról, a belső rend fenntartásáról, a polgárőrség

megszervezéséről és arról, hogy mindenféle francia proklamáció tartalmának

megismerése tilos. A lakosságnak nyugalmát megőrizve, az otthon viszonylag védett

falai között kellett tartózkodnia. Az ellenséges csapatok konkrét megjelenése esetére

viszont már nem rendelkeztek pontos utasításokkal. József nádor azon rendelete,

mely szerint a reguláris katonaság védelme nélkül maradt városok kapuinak zárva

kell maradniuk és nem szabad senkit a falak mögé beengedni, nem volt

végrehajtható, és inkább szította a franciák haragját, mint szolgálta volna a teljesen

kiszolgáltatott helyzetben álló városok érdekeit. Így a május utolsó napjaiban, illetve

június elején megkezdődő megszállás, nem a háborús pusztítások miatt volt jelentős,

hanem elsősorban gazdasági teherként jelentkezett. Különleges a helyzete Győrnek

és Pozsonynak, mert ezt a két várost hosszas harcok után foglalták el a franciák, így

a megszállás rövidebb ideig tartott, viszont a háborús pusztítások is megnehezítették

a lakosok életét. A kb. hat hadosztálynyi megszálló katonaság ellátásának nagy

részét, a megyék mellett, a méretüknél fogva nagyobb teherbírásra képes szabad

királyi városok viselték, különösen ha azok egyben megyeszékhelyként is

funkcionáltak. Természetesen a szabad királyi városok eltérő gazdasági erőt

képviseltek, így a megszállás terheinek viselésében is nagy különbségeket

fedezhetünk fel. A legnagyobb különbség az alig 1.000 fős, lényegében

bortermelésből élő Ruszt és a gazdaságilag sokkal fejlettebb Sopron és Pozsony

között volt. Ez az eltérés legkönnyebben a városokban, illetve a környékükön

állomásozó katonaság létszámában érhető tetten.

A kutatásokból kiderült, hogy a beszállásolások mind a településeknek, mind a

lakosságnak komoly terhet jelentettek. A beszállásolási jegyek segítségével

igyekeztek a franciák a megszállt város vezetésével közösen ezt áttekinthetőbbé

tenni. Ez nagyrészt sikerült, bár a szállásadók terheit ez természetesen nem

csökkentette. A beszállásolás olyan terhet jelentett, amely egy város társadalmának

egészét érintette. Ezek során igyekeztek a családok gazdasági helyzetét figyelembe

venni, vagyis a jómódúakhoz több katonát szállásoltak el, esetleg tiszteket, akiknek

ellátása drágább volt. A lakosság a saját bőrén is tapasztalhatta a francia katonák
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közelségét. A bekvártélyozások során is egyértelművé vált, hogy a rend fenntartása,

a rendszer átláthatósága mindkét félnek az érdeke. Jogosulatlan igények

jelentkezése esetén a francia térprancsnokok a civil lakosságot védelmükbe vették.

Ez különösen a túlzott fejadag követelések esetén volt fontos. A fejadag

szabályozásokat, egyes esetekben teljes részletességgel, minden településen

kiadták a franciák. Az ilyen rendelkezések segítségével az esetleg felmerülő

visszaéléseket kerülték el. A legrészletesebben ismert fejadagszabályozást a

franciák Sopronban adták ki, ebben nemcsak a napi háromszori étkezést írták elő,

hanem az étkezésekhez járó bor és pálinka mennyiséget is.

A megpróbáltatások közül a franciák által kivetett hadiadót tekinthetjük a

legsúlyosabbnak, hiszen évekig-évtizedekig elhúzódó problémát jelentett. A hadisarc

visszavetette a tőkés felhalmozást, mivel megcsapolta a megszállt területeken azt a

nyereséget, ami a háborús konjunktúra nyomán jelentkezett. A legnagyobb gondot

az adó felosztása után ennek behajtása okozott. A kivetett kényszer kölcsönök, vagy

extra adók csak nehezen gyűltek, a városoknak többször is figyelmeztetniük kellett a

hátralékos feleket. Némi könnyebbséget jelentett, hogy a franciák a bizonylattal

igazolt rekvirálások egy részét több vármegye esetén beszámították az adóba. A

béke megkötése és a franciák elvonulása után sokan joggal bíztak a kárpótlás

megkezdésében. Különösen fontos volt a szegényebb rétegek segélyezése. Az

akkori körülmények között erre azonban nem kerülhetett sor, az esetleges

támogatások is inkább jelképesek voltak. A meg nem szállt területek nem vállaltak

sorsközösséget a megszállás alatt sokat szenvedett vármegyékkel. A városok maguk

is eladósodtak, sok esetben a hadiadó befizetésével, a vármegye felé hátralékuk

volt. Az újabb vesztes háború következményeként országosan, sőt birodalom szinten

is mélyültek a gazdasági bajok. Így a segélyek kiosztása helyett jellemzőbb volt az

adókulcsok emelése. A megszállás pénzügyi gondjainak rendezése hosszasan

elhúzódó problémát jelentett. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy még további

kutatásoknak kell kideríteni, hogy az infláció és a devalváció milyen mértékben

befolyásolta a hátralékok kifizetését.

A rekvirálások kérdése az egyik legösszetetteb és legbonyolultabb kérdés a hat

hónap során. A dolgozatban bemutatott és sokszor részletesen elemzett rekvirálások

után érdemes ezeket összefoglalni és általánosítani. A francia rekvirálások

többféleképpen zajlottak. Az „átlagos” rekvirálás során a megyét értesítették a kiírt

termékekről, ilyen esetekben kellett a legsúlyosabb tételekkel számolni. A
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Permamens Deputatioknak több lehetőségük is volt a kiírt rekvirálások után.

Természetesen elvileg megtagadhatták annak teljesítését, ez azonban nem tartozott

a járható út közé, mivel ilyenkor katonai végrehajtással kellett számolniuk, így nem

maradt más, mint a teljesítés. Ekkor lehetőség volt a terményeket kereskedőktől

beszerezni, ami a legegyszerűbb és egyben a legdrágább út volt, hiszen ilyenkor a

kereskedő háborús időkben eleve magas hasznát is meg kellett fizetni. Egyes

kereskedők, vagy inkább hadiszállítók tevékenysége szinte a teljes megszállt

területre kiterjedt és „szolgálataik” révén a települések, vagy a megyék a franciák

által követelt termékeket gyorsan be tudták szerezni. A másik lehetőség volt a

repartálás, a mennyiségek leosztása a megye települései, uradalmai között, amit

aztán a települések vezetői vagy a földesurak tovább osztottak a lakosságra, vagyis

az egyes személyekre. Általában figyelembe vették az egyes lakosok teherbíró

képességét, tehát a terheket igyekeztek a hatóságok arányosan felosztani. A

rekvirálások egy része pedig a vármegyék kihagyásával, azok tudta nélkül, a

településeken jelentkeztek. Pénzmozgás a legritkább esetben volt, jellemzően

elismervények, obligációk forogtak, a kifizetés pedig a következő évekre, évtizedekre

maradt.

Léteztek „nem átlagos” rekvirálások is, különösen a hadjáratok idején. Ilyen

esetekben egy-egy kisebb francia egység megjelent egy településen, lényegében

mindegy, hogy az milyen jogállású volt, és különféle termékekre, többnyire

élelmiszerre és lótakarmányra írt ki rekvirálást. A kívánt naturáliák összegyűjtése

után visszatértek a fősereghez. Természetesen ilyenkor jó ellátást követeltek a

tisztek, hiszen azt nem kellett kifizetni. A települések vezetőinek, ha ügyesek,

rátermettek voltak, akkor esetleg lehetőségük nyílhatott némi borral vagy egyéb

termékkel megvesztegetni a tiszteket, akik esetleg csökkentették a kívánt

mennyiségeket, de követeléseiktől alapjában nem álltak el.873 Láttuk azt is, hogy a

francia rekvirálások során a települések sokszor egymástól kértek segítséget, vagy

nem ritkán a vármegyei raktáraktól. Az egymás kisegítése azonban nem tartozott a

járható utak közé, mivel a készleteket vagy a későbbi rekvirálásokra tartották fenn,

vagy a raktárak amúgy is üresen tátongtak.

Bár a francia hadseregben többnyire rendet és fegyelmet tartottak (ellenkező

esetben nem lett volna ennyire ütőképes) előfordultak olyan rekvirálások, amelyek

873 Erre példa a nezsideri bíró Franz Basel esete, aki több alkalommal borral, és további vendéglátással vette rá a
franciákat követeléseik mérséklésére. Neusiedler Stadtarchiv. Militaria (Q). 1809/1853-1858/1882 jelzetű doboz.
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már a rablás fogalmát is kimerítették. Ilyen esetek az egységüktől leszakadt

katonáknál fordultak elő. Ezek minden háborúnak elengedhetetlen velejárói voltak.

A fraknói Esterházy birtok 1809. október végén elkezdte a megszállás költségeit

összesíteni. A figyelembe vett szempontok jól mutatták, hogy a rekvirálások milyen

tételekből álltak:

1. a beszállásoltak ellátási költsége,

2. készpénz, természetbeni rekvirálások, szállítások,

3. az ellenséges csapatok vagy hivatal által erőszakkal elvett vagy elszállított

tárgyak, illetve egyéb károkozások,

4. ajándékok,

5. az egyik uradalomból a másikba, Bécsbe vagy a kismartoni kastélyba szállított

termékek, természetbeni juttatások.874

A hadjárat során a franciák kiépítették egészségügyi hálózatukat. Közülük Sopron

és Kőszeg is a sebesültszállítási útvonal egy-egy állomása volt. Győr, Pozsony,

Ruszt és Kismarton elsősorban helyőrségi kórházként működött. Az a tény, hogy a

franciák mindegyik szabad királyi városban üzemeltettek hadikórházakat, azt

bizonyítja, hogy számukra kiemelt jelentőségű volt a katonák egészségi állapota.

Természetesen a kórházak között méretüket és befogadóképességüket tekintve

nagy különbségek voltak. Ruszt gyakorlatilag a soproni kórházak kisegítő

intézményének tekinthető, de Kismartonban sem volt jelentős az ápoltak száma.

Ezek mellett pedig további településeken is állítottak fel kórházakat a franciák. Az

egészségügyi intézmények minden esetben terhet jelentettek a településeknek, azok

költségeit nem a megszállók állták. A sebesültek és betegek ellátása, a kórházi

infrastruktúra előteremtése mind-mind súlyos kiadási tételként jelentkezett. A nem

elegendő francia személyzet mellett, mindig megjelentek a helyiek, s akár orvosok

vagy egyéb kisegítő személyzethez tartozók voltak, bérüket szintén a városok állták.

A kórházakban fekvők ellátását is pontosan szabályozták a franciák, legtöbbször a

kórházak saját konyhával is rendelkeztek. Az ápoltak országos összlétszámát

tekintve biztos, hogy több ezer sebesült-beteg egyidejű ápolásával számolhatunk. A

sebesültek a győri csata utáni időszakban töltötték meg a kórházakat, a

fegyverszünet utáni időszakban pedig a betegek ápolása volt jellemző, emellett a

rühes katonák ápolása adott munkát a személyzetnek. Nehéz helyzetben voltak a

gyógyszertárak is, mert készleteiket korábban Bécsben szerezték be, ez a forrás a
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háborús körülmények miatt most pedig elapadt. Speciális Pozsony helyzete, mert itt

a megszállást megelőzően nagy számban ápoltak osztrák katonákat, majd ezt

követően kezdték el a franciák „igénybe venni” a kórházakat.

A dolgozatból kiderült, hogy a városokban működő polgárőrségek a megszállás

alatt együtt tudtak működni a franciákkal, ami a közös járőrözésben és őrségadásból

állt. A milíciák 1809-ben már régi hagyományokkal rendelkeztek, ebben az

időszakban komoly feladat hárult rájuk a belső rend fenntartásában. Polgárőrnek

lenni elismerést jelentett, sokszor presztízs kérdés is volt. A politikai vagy gazdasági

befolyással rendelkezők a polgárőrségnél is valamilyen vezetői tisztség betöltésére

számíthattak. A polgárőrségek megszervezése részben társadalmi-vagyoni alapon

történt, erre jó példa Sopron esete, Győrben pedig nemzetiségi és ezen belül a

társadalmi-foglalkozási szempontok játszottak szerepet. A győri polgárőrök az

egyetlenek voltak, akik nem csak a belső rend fenntartásából, hanem az ostrom alatt

a vár védelméből is kivették részüket, akkor is, ha ez a francia fenyegetések

hatására csak rövid ideig tartott. Azt is látni kell, hogy a franciák nagyon helyesen

nem oszlatták fel az ilyen fegyveres szervezeteket, hanem felhasználva hely- és

nyelvismeretüket hasznosabbnak vélték velük az együttműködést. A milíciák részéről

persze modern fegyverzet hiányában semmilyen ellenállással nem kellett

számolniuk. A polgárőrségek jelenléte csak a szabad királyi városokban volt

elképzelhető, a törvényi szabályozás is csak a városokban rendelte el

megalakításukat. Más településeken a lakosság még ilyen mértékű felfegyverzése

sem volt lehetséges és elképzelhető.

A megszállt hat város közül Pozsonynak és Győrnek is súlyos ostromot kellett

elszenvednie, amivel a másik négy szerencsésebb városnak nem kellett számolnia.

A győri csata mellett ez a két ostrom, különösen a pozsonyi, kevésbé került a

magyarországi kutatók figyelmébe, pedig ezek bizonyítják, hogy a franciák részéről

gazdasági kiaknázás mellett háborús pusztításokkal is számolni kellett. A rombolás a

megszállást gazdaságilag is nehezebbé tette, sokaknak került veszélybe a

megélhetése. Ezt bizonyítják a nagy számban segélyért folyamodók kérvényei. Az

újjáépítés terheit a városok, illetve az érintett lakosok állták, csupán segélyekre

számíthattak.

Mielőtt a franciák a béke megkötése után véglegesen elvonultak volna, a

lakosságnak különféle szállításokat kellett teljesíteni, ugyanis a hadsereg

874 FEA. BF. DD. Fasc 57. 1809/5627.
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felszerelését szekérkaravánokon vitték nyugatra, Ausztria felé. Ennek során sokszor

érte kár a kocsik tulajdonosait, amennyiben a franciák hanyagul nem gondoskodtak a

visszajuttatásukról. De előfordult, hogy a tulajdonosok félve a bizonytalan és hosszú

úttól maguk hagyták hátra szekereiket.

Bár a dolgozatnak nem szoros témája a megyei Permamens Deputatiok

bemutatása, e szerveket mégis többször megemlítettem. Ezek a bizottmányok a

megszállás előtt elsősorban a külső- és belső rend védelmének fenntartása

érdekében jöttek létre, a megszállás során pedig a vármegyéket érintő francia

követelések futottak be hozzájuk. Természetesen az ilyen feladatokat a meg nem

szállt területeken nem kellett végezniük. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy még

további kutatásoknak kell tisztáznia az egyes vármegyék esetén a Permanens

Deputatiok szerepét, feladatait, és esetleges kapcsolatát a továbbra is müködő

megyei közgyűlésekkel.

Az egymást követő francia háborúk, illetve az ezekhez kapcsolódó kiadások

felborították az államkassza egyensúlyát. A kormányzat már a 19. század elejétől a

bankócédulák egyre nagyobb mennyiségű nyomtatásához folyamodott. A papírpénz

mellett érvényben maradt az ércpénz is, de míg 1798-ban a kétfajta pénzt még egy

az egyben váltották, 1810-ben 100 ezüstforintnak hivatalosan már 550 bankóforint

felelt meg, ugyanakkor 1811-re az arany- és ezüstpénz szinte teljesen kiszivárgott az

országból. Az is növelte az inflációt, hogy a schönbrunni békében Napóleonnak

átengedett területekről kitiltott papírpénz a franciák által hamísított bankjegyekkel

együtt visszaáramlott az országba. A pénzügyi stabilizációt az 1811-es pátenstől

várták, amely a pénz értékét egyötödére csökkentette. A devalváció mégsem érte el

a célját, a pénzromlást csak a bécsi kongresszust követő időszakban sikerült

megállítani.875

A totális háború a 20. század „találmánya”, gyökere, kezdete a napóleoni háborúk

időszakára esik. Míg a 20. században egy ország minden eszközét a háború

megnyerésének szolgálatába állított, addig a franciák minden rendelkezésükre álló

eszközt egy adott csata vagy ostrom megnyerése érdekébe állítottak. Nem számított,

hogy a várost civilek is lakják, számukra ez is a hadsereg felvonulási területének

számított, így nem zavarta őket az sem, hogy a már égő házakat is tovább lövik

nehezítve azok oltását. A lakosság morálját is igyekeztek megtörni, ez is a totális

875 Benda 1980. 466−469. o.
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háború irányába mutat. Így fordulhatott elő, hogy a polgárok küldöttei Győrben a harc

folytatása helyett, megadást kértek a katonai parancsnokuktól.

A dolgozatban tárgyalt szabad királyi városok polgárságának gondolkodására a

féléves megszállás nem volt túl nagy hatással. A polgárság országos szinten is

csekély számú, gazdasági-, politikai súlyát tekintve jelentéktelen rendi csoport, léte

pedig rendi privilégiumokon alapult, így sem a forradalom, sem a megszállás nem

sarkallta a polgári átalakulás önálló programjának vagy követeléseinek

megfogalmazására.

Összefoglalva ismételten azt kell hangsúlyoznunk, hogy a franciák magyarországi

hadjárata az 1809-es háború egy mellékhadszínterének tekinthető. Ez azonban nem

akadályozta meg a francia hadsereg egységeit abban, hogy Magyarország nyugati

területeire lépjenek, azt hónapokig megszállják és a terület gazdasági erőforrásait

kíméletlenül a hadsereg ütőképességének megőrzésére használják, és a francia

hadigazdaság szolgálatába állítsák. Cserében a megszállt területek nagyobb részét

megkímélték a háborús pusztításoktól. Jól példázza mindezt egy francia tiszt válasza

egy, a háborúra panaszkodó soproni kisasszonynak: „Oh a’ kisasszonyék ’s

általában a’ soproniak csak rózsáit szedik a’ háborúnak, töviseit pedig nem

esmerik.”876

876 Kis János superintendens emlékezései életéből. Első közlemény. Sopron, 1845. 220. o.
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1. Francia támadás Észanyugat-Dunántúlon 1809. május-június
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2. Sopron vármegye 1783.
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3. A soproni Lővészegylet egyenruhája
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4. Soproni gazdapolgár polgárőri egyenruhában
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A soproni kórházakban ápoltak átlagos száma
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5. A soproni kórházakban ápoltak átlagos száma

6. Kőszeg látképe 1808
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7. Kismarton 1800 körül
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8. Franz Otto Hieronymi: A győri magyar polgárőrség emlékfestménye. Felső rész:
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9. A győri csata

10. A pozsonyi hídfő



291

11. Pozsony a hídfővel
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