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Poór János 

 

Berzeviczy Gergely Magyarországról, Ausztriáról és Napóleonról 
 

erzeviczy Gergely (1763−1822) a 18−19. század fordulójának ama 
igen kevés gondolkodója közé tartozik, akinek a neve pozitív példa-
ként rendre előkerül azokban a munkákban, amelyek a reformkor 

eszmei előzményeit a sötét századfordulón is jelenlévőknek vélik.1 Okkal. 
Munkái nemcsak közgazdasági, történelmi, politika- és jogtörténeti tájékozott-
ságát bizonyítják, hanem határozott elkötelezettségét is a modernizáció, a sza-
badság, a tulajdon, a közteherviselés és a jogegyenlőség eszméi − a reformkor 
hívószavai − iránt. Nyomtatásban megjelent fontos munkái: De commercio et 
industria Hungriae. Leutschoviae, Typis Michaelis Podhoránszki, 1797 (később 
németül is megjelent: Ungarns Industrie und Commerz. Weimar, Gädicke, 
1802.); Der Majestätsprocess in Ungarn. H. n., 18002; De conditione et indole 

rusticorum in Hungaria (1804-ben írta, 1806-ban jelent meg címlap nélkül3); 
Ueber den ungarischen Reichstag vom Jahre 1802. In: Magazin für Geschichte, 
Statistik und Staatsrecht der österreichischen Monarchie. I. Göttingen, 1806, 69–
145; Ansicht des asiatisch-europäischen Welthandels nach dem jetzigen Zeitbedüfniß 
betrachtet. Pesth, Bei Joseph Eggenberger, Buchhändler, 1808; Die Erweiterung 
des Nordischen Handels, dem hohen Wiener-Congreß unterthänigst dargestellt. Wien, 
In Commission bey Joseph Geistlinger, 1814; Nachrichten über den jetzigen 

Zustand der Evangelischen in Ungarn. Leipzig, In Commission der Kummerschen 
Buchhandlung, 1822. Anyjával folytatott levelezését nyugat-európai útja al-
kalmából Berzeviczy Aladár adta ki.4 Berzeviczy Gergelyről szóló monográfiája 

                                                 
1 A felvilágosodás és a reformkor közötti korszak értelmezéseihez (Berzeviczy munkásságára is 

kitérve) lásd MISKOLCZY Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között, Lucidus Kiadó, Buda-
pest, 2007. 

2 A felségsértési perről szóló írást BENDA Kálmán is kiadta: A magyar jakobinusok iratai. Aka-
démiai Kiadó, III. Budapest, 1952, 326-353. Magyar fordítását, amely nem teljesen azonos a Benda 
által is kiadott német szöveggel, korábban SZIMONIDESZ Lajos közölte: Az első magyar reform-
korszak drámai vége. Gondolat. II. 1936/4−5. 297−312. A felségsértési perről szóló írás Berzeviczy 
által írt eredeti latin nyelvű kézirata, a nyomtatásban megjelent német szöveg és a magyar fordítá-
sok közötti összefüggésekre − Szimonidesz más magyar fordítást is említ − lásd im. 298. továbbá 
uő.: Ki írta a „Felségsértési per Magyarországon” című ismertetést a Martinovics-féle összeesküvésről? 
Gondolat, II. 1936/6-7. 403-405. és BENDA: 11-14. 326. 

Benda Kálmán a jakobinus-iratokban az 1790-es De dominio Austriae in Hungaria című Berzevi-
czy-írást is kiadta: im. I. 1957. 92-105. Magyarul: A magyar függetlenségi nyilatkozatok törénete. Szer-
kesztette BALLAI Károly, Budapest, 1935. 37-56. 

3 A könyv kalandos sorsát GAAL Jenő írta meg: Berzeviczy Gergely élete és művei. I. Budapest, 
Politzer Zsigmond és fia kiadása, 1902, 163-165. A munka egy kivonata 1806-ban németül is megje-
lent. Erről lásd GAAL: uo. és Berzeviczy sorait a munka kiadásának történetéről: Vorbericht des 
Einsenders. (Magyar Országos Levéltár, P. 53. 126. 39. sz.) 

4 Aus den Lehr- und Wanderjahren eines ungarischen Edelmannnes im vorigen Jahrhunderte. 
Briefe Gregor von Berzeviczy’s an seine Mutter aus Deutschland, Frankreich, und England in den 
Jahren 1784 bis 1787. Herausgegeben und eingeleitet von Aladár von Berzeviczy, Verlag von Georg 
Heinrich Meyer, Leipzig, 1897. 
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függelékében H. Balázs Éva kiadta latin és német nyelvű önéletrajzát, több le-
velét, politikai, tudományos stb. írását.5 Öt közgazdasági tárgyú munkáját Gaal 
Jenő jelentette meg magyarul,6 és több kézirata és megjelent munkája tartalmát 
is ismertette.7 Napóleonnak szánt alkotmánytervét magyarul Marczali Henrik 
közölte.8 Számos fontos történelmi, hadszervezet-történeti és politikai tárgyú 
munkája mindmáig kéziratban van. Ezek közé tartozik az alább ismertetendő 
Ungarn während des letzten Österreichisch Französischen Kriegs 1809 című írás is. 9 

A munka önmagában is érdekes, és bízom abban, hogy az ünnepelt érdeklődé-
sére is számíthat. Vadász Sándor egyik kedvenc kutatási témája a francia for-
radalom és Napóleon kora. Rádiós szerkesztőként pedig ő tette a legtöbbet 
Magyarországon Napóleon és a napóleoni kor megismertetéséért és népszerű-
sítéséért. Berzeviczy írása e korszak egy kis szeletéről szól. De ismertetése előtt 
talán nem fölösleges szólni általában a magyarok és Napóleon viszonyáról, 
pontosabban: nem fölösleges illusztrálni néhány példával, milyen képek éltek 
Magyarországon a francia császárról. 

1809. május 13-án Napóleon elfoglalta Bécset, és néhány nap múlva kiadta 
híres, magyarokhoz intézett kiáltványát. Békét és szabadságot ajánlott. Döntse-
nek a magyarok arról, megtartják vagy megváltoztatják az alkotmányukat, Rá-
kos mezején összegyűlve válasszanak maguknak új királyt! Nem gyűltek össze 
Rákos mezején, nem választottak királyt, hanem fegyverrel szálltak szembe az 
ajánlattevővel. 

Pedig voltak hívei Napóleonnak és a franciáknak Magyarországon. Min-
denki előtt Berzeviczy Gergely, aki már a proklamáció kiadása előtt alkot-

                                                 
5 H. BALÁZS Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763−1795. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1967. 219-374. 
6 A közgazdaságról (De oeconomia publico-politica, 1819. kéziratból), A parasztnak állapotáról 

és természetéről Magyarországon, Magyarország kereskedelméről és iparáról, Nézetek az ázsi-
ai−európai világkereskedelemről, Az északi kereskedelemnek szélesb körüvé tétele. IN: GAAL: im. 
II. A Nézetek az ázsiai−európai világkereskedelemről című munka korábban Dessewffy József for-
dításában is megjelent (GAAL: im. I. 179.). A Magyarország kereskedelméről és iparáról című 
munka részlete és a Parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon című munka magya-
rul később: Tessedik Sámuel és Berzeviczy Gergely a parasztok állapotáról Magyarországon. Szerk.: 
ZSIGMOND Gábor, Gondolat, Budapest, 1979. 342-428. 

7 Gaal Jenő közöl egy listát is Berzeviczy önállóan megjelent műveiről. Folyóiratokban megjelent írá-
sainak lelőhelyét és megjelenési évét a címek megadása nélkül adja meg. Im. I. 223-224. 

8 MARCZALI Henrik: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva. Buda-
pesti Szemle, 1933. 231. kötet, 16-40. 182-200. A tervezetet ugyanő korábban részletesen ismertette 
Berzeviczy De dominio Austriae in Hungaria című írásával (lásd 2. jegyzet!) együtt: Berzeviczy Gergely 
államiratai. Budapesti Szemle, 1907. 132. kötet, 41-54. Az alkotmánytervet egy, a francia forradalom-
ról szóló (azt a századfordulóig taglaló) latin nyelvű írással és egy Napóleonnak szánt francia 
nyelvű Berzeviczy-levéllel együtt bemutatta és elemezte H. BALÁZS Éva: Notes sur l’histoire du 
bonapartisme en Hongrie. Nouvelles Études Hongroises. Vol. 4-5. 1969-1970. 186-222. és ugyanő: 
Notes sur les relations franco-hongroises. Berzeviczy et Napoléon. Annales Historiques de la Révolution 
Française. 45. Nr. 212. 1973. 245-263. Foglalkozik Berzeviczy tervezetével KOSÁRY Domokos: Na-
póleon és Magyarország. Századok. 105. 1971/3-4. 545-629. A jegyzetek kiegészítésével és utószóval a 
munka könyvformában is megjelent: Magvető Kiadó, Budapest, 1977. 

9 Magyar Országos Levéltár P. 53. 129. 98. sz. 8 f. 
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mánytervet készített. Úgy vélte, hogy Európa megújhodása Napóleon műve. 
Ez a mű most megrázkódtatja Magyarországot is. Az osztrák házat valószínű-
leg le fogják győzni, de ez a katasztrófa Magyarország számára hasznos lehet. 
Úgy vélte, hogy az ország többsége fel fog zárkózni a francia császár mögé. 
Horvát István, aki korábban többször bírálta a franciákat és Napóleont, naplója 
1809. július 7-i bejegyzése szerint barátjával, Virág Benedekkel együtt már arra 
jutott: jó lenne, ha Magyarország független lenne Ausztriától. Néhány nappal 
később pedig úgy vélte, jó lenne királyt kérni Napóleontól.10 

Kevesen mentek ilyen messze, nevezetesen, hogy a Napóleonnal való 
„együttműködés” óhaját vetették volna fel, de sokan szimpatizáltak vele. Jókat és 

szépeket tudunk meg róla sokaktól: Dessewffy Istvántól11, Döbrentei Gábor-
tól12 és főként Kazinczy Ferenctől. Szívhez szól az a történet, amelyet Kazinczy 
1807 őszén terjesztett. Eszerint Hatzfeld Napóleon ellenében feladta Berlint, de 
ezt követően jelentéseket küldött a porosz királynak a francia hadmozdulatok-
ról. Egy levelét elfogták, és várható volt, hogy tettéért halálra ítélik. Terhes lá-
nya Napóleonhoz fordult segítségért. „Térdre esett előtte. Napóleon megkapta. Tűz 
égett a’ kandallóban. Asszonyom, ugymond Napoleon, ismered-e ez’ írást,’ s kezébe ad-
ta azt a’ Dámának − Ah az Atyám’ keze! − Míg ez a’ levél existál, addig nem remélhe-
ted életét. Az Asszony vagy nem értette a’ szót, vagy nem merte érteni. Mondom, Asz-
szonyom, felele a’ Császár, míg ez a papiros existál, nincs szabadúlás. Az Asszony a’ 
tűz felé mozdúlt a’ papirossal. Napóleon nem ellenzette. Elégett a’ papiros. À présent il 
est sauvé! [íme, meg van mentve] kiálta Napóleon franczia Atticismussal, melly még a’ 
köszönetet is elhárította magától.”13 Kazinczy már 1805-ben is őt tartotta Francia-
ország megújítójának, aki vallást és erkölcsöt adott annak a „frivolus népnek”, és 
kivezette a terrort követő zűrzavaros időszakból.14 Másutt azt írta, hogy ő Na-
póleont, „akár jó ember”, akár az Isten ostora, tiszteli, olyan nagy embernek tart-
ja, akinél nem talál nagyobbat a históriában.15 Kis János „tökélletesen” meg volt 

győződve, hogy Napóleon nagy emberek közt nagy ember, és az marad az 
idők végezetéig.16 E néhány kiragadott példa az érem egyik oldalára utal. Az 
éremnek van másik oldala is. Egyszerűsítsük le azt, ami a másik oldalon van! 

Az 1808-as országgyűlés a hatályosnak tekintett törvényeket megsértő mó-
don17 ajánlotta meg a felkelést, és ajánlott 20 ezer újoncot a francia császár el-

                                                 
10 Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805-1809. Szerkesztette TEMESI Alfréd és 

SZAUDER Józsefné, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 432. 435. 
11 Kazinczy Ferencz levelezése. I-XXI. Közzéteszi VÁCZY János, Budapest, A Magyar Tud. Akadé-

mia Kiadása, 1890-1911. XXII. Közzéteszi HARSÁNYI István, Budapest, A Magyar Tud. Akadémia Ki-
adása, 1927. XXXIII/1-2. Közzéteszi BERLÁSZ Jenő, BUSA Margit, CS. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP Géza, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. - IV. 913. Kazinczy Cserei Farkasnak, 1806. április 29. 

12 Kazinczy levelezése, IV. 1083. Döbrentei Gábor Kazinczynak, 1807. március 11. 
13 Kazinczy levelezése, V. 1180. Kazinczy Id. B. Wesselényi Miklósnak, 1807. október 15. 
14 Kazinczy levelezése, III. 733. Kazinczy Szentgyörgyi Józsefnek, 1805. március 13. 
15 Kazinczy levelezése, IV. 1049. Kazinczy Cserey Farkasnak, 1806. december 21. 
16 Kazinczy levelezése, IV. 1082. Kis János Kazinczynak, 1807. március 10. 
17 Felkelésről a (nemesi/országgyűlési álláspont szerint) hatályos törvények szerint országgyű-

lésen kell dönteni, akkor, amikor a háború kitör. Az 1808-as országgyűlés ezzel szemben a felkelést 
előre megajánlotta a várhatóan kitörő háború esetére. 
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len. Lehet, hogy elvi alapon: tudták, hogy Napóleon sem Spanyolországnak, 
sem Lengyelországnak nem hozta el a szabadságot. Lehet, hogy félelemből: a 
franciáktól félteni lehetett a nemesi előjogokat. Bethlen Elek gróf 1809-es napló-
jából egyértelműen kiderül, hogy Napóleon esetleges uralma szerinte veszé-
lyeztetné azokat. De azért sem érdemes kiállni mellette a gróf szerint, mert Na-
póleon veszíthet is. És akkor Ferenc császár joggal felingerlődne. Szembe lehet 
fordulni Napóleonnal hősi pózból is: Kisfaludy Sándor a győri csata előtt írt 
Hazafiúi szózat a’ magyar nemességhez című írásából áradt a pátosz. Előszámlálta 
a nemesség dicső tetteit Szent Istvántól saját koráig. Úgy érezte, a magyar ne-
messég meg fog újulni, választ fog adni a kor kihívásaira, és a magyar géniusz 
elérheti az angol színvonalat. De most mindenekelőtt vitéz lesz. „Ébredgyünk 
fel! Elevenedgyünk-fel! Eszmélkedgyünk-fel! Borzadgyunk-fel! Emelkedgyünk-fel! – 
Készűllyünk-el minden esetre.” Bölcs dolog volt – írta – a nemesi felkelés elrende-
lése: „a’ Hazának, Királynak, Constitútiónak védelme leginkább szívén fekszik a’ Ne-
mesnek, ki Constitútiója által mindent bír Hazájában, a’ mire egy ember csak vágyhat a’ 
földön, és vele mindent elveszthet, a’ mi az embernek kívánatos, drága, dicsőséges, édes, 
szent lehet”.18 A teljes ellágyulás hangján hívott fel: ne engedjük, hogy Mátyás 
várán idegen zászló lobogjon, Árpád népe idegen parancsolatoknak hajtson fe-
jet. Aztán következett többek között a győri csata (június), a megalázó 
schönbrunni béke (október). De intellektuális alapon is lehet távolságot tartani 
Napóleontól. Dessewffy József gróf szerint „szeretheti, tsudálhatja valaki a’ habja-
it, felségesen hempelygető Dunának folyását, de azért nem szükséges, hogy tapsoljon 

pusztító áradásának.”19 
Az 1809-es vereség, majd az azt követő szövetségkötés Napóleonnal (ami-

nek akarva, akaratlanul Magyarország is részese volt), komoly erkölcsi − kis 
túlzással: nemzet-karakterológiai − dilemmákat is felvetett. A politikai elit 
„naprakészen” alkalmazkodott a homlokegyenest ellentétes szituációktól. Des-
sewffy József kissé cikornyás kifakadása szerint: „A’ keresztes és kútsos szájá-
ban és fülében a’ háború előtt minden frantzia a’ daruk körmeik közzé való Pigmeus, 
a’ fegyvernyugvás közben Toldy (!) Miklósnak nyúlik de a békesség után ismét mi 
óriásodunk, a’ frantzia törpül”.20 Ugyanerről a „rugalmasságról” írt 1812-ben a 
már Napóleonnal együtt elkezdett oroszországi hadjárat kapcsán: „Még a mi-
nap vétek, s nagy vólt a Franczia Tsászárt/ Most a’ kivel mégis győzünk/ emliteni 
dísszel/ Mennél jobb Hazafit valamellyik játszani igyekezett/ Annál szükségesebb 
vala torsonkodni rája/ Meg lehet egy kis idő mulva, az Muszkákkal, a kikkel/ Most 
viadalba vagyunk, ismét hogy majd Bonapártnak/ Fordulunk, mihelyt őtet nem hord-

ja a szerencse.”21 Így is történt. Rövidesen már Ausztria is szervezi a Napóleon 
elleni újabb szövetséget, és az egészséges reakciók Magyarországon ismét 
csak nem maradtak el. Lássuk, hogy látta Magyarországot, Ausztriát és Fran-
ciaországot − az 1809 elején Napóleonnak alkotmánytervet fogalmazó − Ber-

                                                 
18 Kisfaludy Sándor: Hazafiúi szózat a' magyar nemességhez. Pest, 1809.104., 108. 
19 Kazinczy levelezése, X. 2429. Dessewffy József Kazinczynak, 1813. május 7. 
20 Kazinczy levelezése, VII. 1607. Dessewffy József Kazinczynak, 1809. december 7. 
21 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár, MS. 10229/c. 
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zeviczy 1809 novemberében az Ungarn während des letzten Österreichisch 
Französischen Kriegs című írásában!  

Írását azzal kezdi, hogy kifejti: az ósdi feudális arisztokratizmus Európa 
egyetlen országában sem nyilvánul meg úgy, mint Magyarországon. Csak Ma-
gyarországon és Törökországban ragaszkodnak csökönyösen a régihez, miköz-
ben Európa minden más állama így vagy úgy megújult. Sem Magyarországon, 
sem Törökországban nem a nemzet ragaszkodik azonban a régi rendhez, hanem 
csak a hatalmon lévők, akik a patriotizmus álcája alatt kizárólag egyéni érdekei-
ket követik, és inkább elszenvedik az egész ország bukását, mintsem hogy bár-
mit is feláldoznának előjogaikból az egész érdekében. Nem teljesen azonos 
ugyan a két ország − Magyarországon az ismeretek és a nemesebb szándékok 
inkább jelen vannak −, de abban teljesen azonos, hogy a jobb szándékok a hatal-
masok miatt, és a kormány gyengesége miatt nem tudnak érvényre jutni.22 Ez a 
Berzeviczy által feudális arisztokratizmusnak nevezett ármány akadályozza Ma-
gyarország megújhodását. A feudális arisztokratizmus képviselői ugyanolyan 
gyűlölettel harcoltak II. József reformjai ellen, mint amilyen gyűlölettel állnak 
szemben a megújulást kilátásba helyező francia rendszerrel. A hatalmas magyar 
klérus − szövetségben a nemességgel és az uralkodó házzal − szenvedélyesen 
gyűlöli Franciaországot. Az uralkodó háznak egyébként nem ez lenne az érdeke, 
de vagy nem tudja, vagy nem akarja felismerni. Ha figyelne a népre, fel tudná 
számolni a papok és a nemesek túlhatalmát − olvassuk. De a kormány gyenge. A 
klérusé és a nemességé minden befolyás (hatalom), így semmi sem érvényesül-
het, ami érdekeinek ellent mond. A Franciaországgal szembeni engesztelhetetlen 
gyűlölet az uralkodó párt jelszava, Franciaország megsemmisítése a leghőbb vá-
gya, az örökös háborúskodás pedig az állandó törekvése. 

Természetesen bármennyire igaz is a fenti látlelet a Franciaországgal szem-
beni gyűlöletről, amely különösen a római katolikus klérusra áll − szögezi le 
Berzeviczy −, az is igaz, hogy nem terjeszthető ki sem az uralkodó család, sem 
a nemesség minden tagjára. Nem igaz, hogy mindenkit elragadott az ár. De 
azok, akiket nem ragadott el, kisebbségben vannak, és még csökken is a sú-
lyuk, mert az uralkodó párt intoleráns hévvel támad minden ellenvéleményt és 
mindent, ami machinációit akadályozza.23  

                                                 
22 Der Mißbrauch des Alten Erb Feudal Aristocratismus äüsert sich jetzt in keinem Lande von Europa 

so sehr, als in Ungarn. Alle Staate[n] von Europa, haben sich, entweder freywillig, oder durch die 
notwendige Entwickelung manchlicher Einrichtungen fortgerissen, dem Bedürfniß Gemäß, regenerirt: nur 
Ungarn und das Türckische Reich, wollen hartnäckig bey dem Alten verbleiben. In Ungarn so wohl, als in 
der Türckey ist dies nicht der National Wille der Mehrheit, sondern der Wille der Macht-Haber, die unter 
dem Deck Mantel des Alten Patriotismus, nur ihren Privat Nutzen beabsichtigen, und lieber den Sturz des 
Ganzen erleiden wollen, als etwas von ihren Privat Vortheile[n] dem Wohl des Ganzen, aufopfern. Zwar ist 
zwischen Ungarn und der Türkey, dieser Gleichheit der Tendenz ungeachtet, der Grosse Unterschied, daß 
in Ungarn bessere Kentnisse und eine höhere Ansicht der Dinge, viel ausgebreiteter ist, als in der Türkey: 
darin sind sie aber einander wieder Gleich, daß diese bessere Ansicht, wegen Ubermacht der Machthaber, 
und Schwäche der Regierung, nicht wirksam werden kann. 

23 Indessen so wahr auch diese Darstellung eines wüthenden Hasses Gegen Franckreich ist und 
besonders von der Röm. Katholischen Geistlichkeit Gilt: so ist es auch wahr, daß nicht alle Glieder 
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A nép sanyarú állapotban van. A hatalmasok minden lehető módon fél-
revezetik. Nem tudja, mi történik valójában. Nemcsak kifacsarják előtte a 
valóságot, hanem valótlanságokat terjesztenek a körében. Mindazokat, akik 
nem hiszik el a valótlanságokat, árulónak, az ellenség hívének és kémjének 
tekintik. A nép egy kis frakció érdekeinek van alávetve, és saját érdekei el-
lenében kell cselekednie. 

Közvetlenül a pozsonyi béke (1805. december 25.) után nyilvánvaló volt, 
hogy Ausztria új háborúra készül. E szándék ostobasága és veszélyessége so-
kakban jogos aggodalmat keltett. De meg kellett gondolni, hogy ellenzői vajon 
hangot adnak-e aggodalmaiknak. Ha igen, akkor az volt a válasz, hogy rossz 
hazafi az, aki így beszél. Terjedt, hogy a kényszerből megkötött békét nem kell 
betartani, a legkevésbé Napóleonnal szemben, aki valójában csak egy szeren-
csés rabló. Hogy a pápa áldását adta arra, hogy ezt a békét nem kell betartani. 
Mit lehet az ilyesmire válaszolni? − kérdezi a szerző. Majd érdekes sorok kö-
vetkeznek arról, hogyan szították a hangulatot Magyarországon a franciák és 
császáruk ellen. Képtelen mesék terjengtek Napóleon zsarnokságáról. Az pél-
dául, hogy Párizsban 20−30 ember tűnik el naponta. Azokat ugyanis, akik a 
legkisebb mértékben felkeltik Napóleon gyanúját, éjszaka elhurcolják, és bezár-
ják egy toronyba. Majd a padló elmozdul alattuk, és kaszákkal, lándzsákkal, 
kardokkal teli mélységbe zuhannak. Ezért aztán egész Franciaország csak 
Ausztria intésére vár, hogy felkeljen, és a zsarnokot pereputtyával együtt meg-
semmisítse. Egész Európa azonnal csatlakozna Ausztriához, és magának a 
francia hadseregnek is annyira elege van már a vérontásból, hogy átállna.24 

Uszítottak a szószékről is, különösen aztán, hogy a franciák elfoglalták Ró-
mát. A klérus keresztes háborút prédikált. Elképzelni sem lehet, micsoda osto-
baságok hangzottak el a templomokban. Püspökök imádkoztak Franciaország 
és vezetői teljes megsemmisüléséért. Berzeviczy, mint írja, maga is hallotta, mit 
terjesztett a templomban egy plébános. Arról prédikált, hogy a franciák hadi 
sikereinek az az oka, hogy Napóleon szövetséget kötött Belzebubbal. Annyi 
ezer ördögöt osztottak be a francia seregekbe, ahány szentség van. De a szer-
ződés hamarosan lejár, és akkor az ördögök Napóleont híveivel együtt a pokol 

                                                                                                                       
der regierenden Familie, und nicht alle vom Adel, daran theilnehmen. Es giebt denn doch viele, die 
sich durch den Strom nicht hinreissen lassen, und sich einer wahren Ansicht fähig erhalten. Dies ist 
aber eine kleine Minorität, und sie verschwindet desto mehr , weil die herschende Partey, mit 
intoleranter Heftigkeit, alles niederwirfft, was die entgegengesetzte Meynung begünstigt, und sie 
in ihren Unternehmungen hindert. 

24 Dabey wurden die lächerlichsten Fabeln, von dem Despotismus, der Tyranney Napoleons 
ausgebreitet - Z. B. daß in Paris täglich 20 bis 30 Persohnen, verschwinden, die wenn sie im mind-
esten den Verdacht Napoleons erregen, bey der Nacht abgehohlt, und in einem Thurm eingesperrt 
werden, in welchem der Boden unter ihnen einsinckt, und sie in einen Abgrund von Sensen, 
Spießen, Schwerdten fallen läßten - daß Ganz Franckreich nur den ersten Schuß von Österreich 
erwartet, um in Massa sich zu erheben, und den Tyrannen mit seiner Ganzen Sippschafft zu 
vernichten - daß Alle Mächte Europens sich so gleich an Österreich anschlie[ssen] würd[en]; daß 
selbst die französische Armee des vielen Blutvergießens müde, folglich seinen Adler verlassen, 
und zu unser[en] Fahnen übergehen werde. 
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legmélyebb fenekébe vetik. Ezért bátran harcolni kell ellene, a vereségekkel 
nem kell törődni, a győzelmi korona meglesz. Ha a franciák betörnek, férfiak-
nak és nőknek, fiúknak és lányoknak szekercét, kapát, vasvillát kell ragadniuk, 
hogy e minden ellenségek leggonoszabbikát visszaverjék, amíg eljön a pillanat, 
és Isten büntetése eléri Napóleont, stb.25 

A protestánsokat, akik más vallási elveket követnek, nem ragadta el ez a 
zagyvaság. Pedig van elég sérelmük. Ennek ellenére nem használták ki az alkal-
mat (nyilván a monarchia szorult helyzetére gondol Berzeviczy), hogy most or-
vosolják jogos sérelmeiket. Aztán éppen amiatt, hogy nem ragadtatták el magu-
kat, kihívták maguk ellen a vádat, hogy ők Napóleon titkos hívei. Két millió em-
bert sértettek meg ezzel. Elterjedt a hír, hogy a császárné (Mária Ludovica), a 
testvére, a prímás (Károly Ambrus) és anyjuk (Mária Beatrix) úrnapján fogadal-
mat tettek: ha a háború osztrák győzelemmel végződik, akkor Szűz Mária, Ma-
gyarország Nagyasszonya iránti hálából megtisztítják az országot a protestán-
soktól. A protestánsok a nádorhoz (József főherceghez) és Rainer főherceghez 
fordultak. Mindkettőtől megnyugtató választ kaptak. Szükségük volt rá. 200 év 
szomorú tapasztalata, a magyar klérustól elszenvedett üldözések után okkal es-
tek kétségbe. A protestánsok ellen ima is született.26 

                                                 
25 Ich hörte einen Pleban predigen, der seine Zuhörer belehrte, das Kriegs Glück der Franzosen 

käme daher, weil sich Napoleon dem Belzebub gegeben habe, wofür er so viel tausend Teufel als 
Sacramente sind erhalten hätte, die in seiner Armee vertheilt wären - Nun aber wären nur noch ein 
paar Monathe übrig, biß zum Ende dieses Vertrags - und dann würden die Teufel ihn Napoleon 
selbst mit allen seinen Anhängern hohlen, und in den tiefsten Abgrund der Hölle schleyder[n]; 
deswegen solle man nur muthig kämpfen, ungeachtet aller Niederlagen, um am Ende doch die 
Sieges Krone zu erkämpfen, und wenn seine Schaare bißher verdringen so sollen alle Männer 
Weiber, Jüngling[e], Mädchen, Spieße, Äxte, Hacken, Heu Gabeln ergreifen, um diesen bösesten, 
aller bösen Feinde, zurückzuschlagen, biß sein Stündlein käme, und die Rache Gottes einträte. 

26 Zwey Millionen Menschen, waren dadurch erbittert, in einer der Gefährlichsten Epoche; das 
Gericht verbreitete sich[,] daß die Kayserinn, der Primas, ihr Bruder und ihre Mutter, am 
Fronleichnahms Tag das Gelübde Gethan hätten, wenn der Krieg Glücklich für Oesterreich 
ausfiele, zum Danck Gegen die Patronie von Ungarn, die Jungfrau Maria, das Land von den 
Protestanten zu säubern. Die Prorestanten machten hievon die Anzeige an den Erzherzog Palatin, 
und E. H. Rainer, dem die innere Verwaltungs Angelegenheiten anvertraut waren; und erhielten 
von beyden tröstliche Zusicherungen. Dies war aber auch nötig; denn bey der traurigen Erfahrung, 
die den Protestanten seit mehr als 200 Jahren in Ungarn sich aufdringt, und bey der Verfolgungs 
Sucht des Ungrische[n] Clerus, musten sie mit Recht in Große Besorgniß versetzt seyn. Folgendes 
Gebet gegen die Protestanten, hat sich vertheilt Gefund[en]. 

Gebet der Gläubigen zur allerheiligste[n] Mutter Gottes 
O du allerheiligste Mutter Gottes, Patronie dieses Reichs was machst du, daß du die Feinde 

Deiner Allein heiligmachenden Kirche, ungestraft wüthen lässest? Warum verwendest du deine 
Himmels Macht nicht, um die teuflischen, von Teufel besessenen, und ihm ergeben[en] Ketzer, 
auszurotten und zu vernichten? Die hölländischen Wasser Hunde, die schweitzer Murmelthiere, 
die teuflische[n] Engelländer, die dänischen und Schwedischen Wölfe, die Preüsische[n] Füchse, 
die deütschen Bramsen und die Ungrischen Verräther! Bitte für uns du heilige Mutter Gottes, und 
befiehl deinem Sohn, daß er sie alle in den tiefsten Abgrund der Hölle hinabschleudere, auf daß 
wir allein herschen, und dich ungestört anbeten mögen, damit unsre katolische Kirche und ihr 
Haupt der Allerheiligste römische Vater, kein[en] Schaden nehme(!) (…) Erbarme, ermarme dich 
unser und erhöre uns in dieser Noth: Wir flehen zu dir, und wollen 22 Vater Unser und 20 Ave 
Maria zu dir beten. Kirie Eleyson Amen. 
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Érthetetlen, honnan ennyi ostobaság, hogyan tudja egy párt elvakult szen-
vedélye ilyen veszélyeknek kitenni az összességet − folytatódik a szöveg. Ha a 
francia hadak mélyebben benyomultak volna az országba, és kihasználták vol-
na a belső viszályokat, kiszámíthatatlanok lehettek volna a következmények. 

Az a proklamáció, amelyet Napóleon Schönbrunnból kibocsátott (1809. má-
jus 15.) azzal számolt, hogy megnyeri a jelenlegi uralkodó pártot − írja Berzevi-
czy. Az volt benne, hogy Magyarország tartsa meg az alkotmányát, a magya-
rok a régi szokás szerint tartsanak országgyűlést Rákos mezején, és válassza-
nak maguknak tetszésük szerint királyt. A kiáltványnak nem volt hatása. Min-
denekelőtt mivel az információáramlást minden lehetséges módon ellenőrizték, 
oly mértékben, hogy a fegyverszünet idején sem lehetett terjeszteni újságokat, 
és nem lehetett célba juttatni leveleket. A kiáltvány is későn és tartalmában ki-
forgatva vált ismertté. A hatalom jelenlegi birtokosai egyébként olyan szenve-
délyes ellenségei Franciaországnak, hogy józan mérlegelésre nem képesek. 
Tudják, hogy Napóleon rendszere a számukra előnyös visszaélések ellen irá-
nyulna − olvassuk. De a proklamáció nem hathatott a népre sem, akkor sem, ha 
tudomására jutott. Mert a népnek nem ígért semmit. Ha Napóleon Magyaror-
szágon hatni akart volna, hatékony akkor lett volna, ha a népnek − a parasz-
toknak és a városi lakosoknak − ígért volna előnyöket. Úgy, hogy a megszólí-
tottak meg is értsék. Vallásszabadságot, a bankócédulák kivonását, jó pénz be-
vezetését, a tized és a kilenced eltörlését, a forspont és a sószállítás könnyítését, 
kereskedelmi és ipari szabadságot kellett volna ígérnie. Ez hatott volna. 

A háború kitörésekor újra a legképtelenebb hírek terjengtek. Az például, 
hogy osztrák kormány biztos forrásból tudja, hogy amint Napóleon végez 
Spanyolországgal, azonnal megtámadja Ausztriát. Már előkészületek történ-
tek arra, hogy Ausztriától elvegyék az egész tengerpartot és Galíciát. Az, 
hogy Erfurtban − 1808. szeptember végén, október elején − Napóleon rávette 
I. Sándor orosz cárt, hogy osszák fel az osztrák monarchiát. Az orosz szená-
tus azonban ellenállt. Elhatározta, hogy minden módon támogatja Ausztriát, 
és ha Sándor cár nem szakít Napóleonnal, akkor, úgy, mint az apját (I. Pált 
1801-ben), elteszik láb alól. Az is terjedt, hogy Napóleon az osztrák monar-
chiát már felosztotta tábornokai között. A regensburgi csata után27 az terjedt, 
hogy Chatelie28 felszámolta és megszerezte Napóleon utóvédét/utánpótlását, 
kiszabadította az osztrák hadifoglyokat, besorozta saját seregébe, és Napóle-
ont teljesen elvágta Franciaországtól. Egyidejűleg Franciaországban felkelés 
tört ki ellene. Németország is felkelt, Ausztriához akar csatlakozni, és Itáliá-
ban is felkelés van. Az esslingi csata után29 hasonló, Ausztria szempontjából 
jó hírek terjengtek. Többek között, hogy a galíciai orosz csapatok Ausztria 
szövetségeseiként mozgásban vannak, és Felső-Magyarországon már szállás-

                                                 
27 Az 1809.április 22-i eggmühli csatáról van szó. 
28 Johan Gabriel Chasteler (1763−1825) osztrák mérnök-hadvezérről van szó, aki a tiroliak felke-

lését támogatta a bajor-francia uralom ellen 
29 1809. május 21−22-én az osztrák hadsereg megállította a franciákat Aspern-Esslingnél. 
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helyek vannak kijelölve nekik. Az információhiány miatt azonban a publi-
kum ezúttal is teljes tudatlanságban volt.30 

Amikor a wagrami csata (1809. július 5−6.) után létrejött a fegyverszünet, 
rövid ideig érkeztek az újságok, de a dolgok egészen más állásáról tanúskod-
tak, és a közönségre rossz hatást gyakoroltak. Rövidesen újra befagyasztották 
az információáramlást. És újra képtelen hírek terjedtek. Az, hogy az angolok 
partra szálltak Hollandiában, és elfoglalták. Hogy a francia sereg Spanyolor-
szágban megsemmisült, és mélyen visszavonult Franciaországba. 

Ami a hadsereg viselkedését illeti, Berzeviczy alapvetően pozitívan ítéli meg 
azt (annak ellenére, hogy különösen ami a magyar insurrectiot illeti, voltak bizo-
nyos kihágások, amelyek miben létéről egyébként nem ír semmit). Minden fegy-
vernem dicséretet érdemel. Az, hogy a hadsereg el volt keseredve, könnyen ma-
gyarázható, ha meggondoljuk, hogy oly sok éven keresztül szinte mindig a fran-
ciák győztek. Most a hadsereg bátran kezdte a hadjáratot. Nagy volt a létszáma, 
jól fel volt szerelve. Még soha nem állított ki Ausztria ilyen erőt. A seregek élére a 
főhercegek álltak, és kikre is lehetett volna biztosabban rábízni a parancsnoksá-
got? Mindenki elégedett volt a parancsnoklás eme felosztásával, már előre ünne-
pelték a győzelmeket, azt, hogy főhercegeink felszabadítják Európát, és legyőzik 
Franciaországot. Különösen Károly főherceget istenítették. 

Az (áprilisi) regensburgi (eggmühli) csata után aztán, amikor a francia csa-
patok Bécsig nyomultak, teljesen megváltozott a vélekedés, és a balsiker okát 
éppen abban találták meg, hogy a főhercegek voltak a parancsnokok. Berzevi-
czy szerint katonailag teljesen indokolhatatlan volt, miért kellett védeni Bécset. 

                                                 
30 Bey dem Ausbruch des Krieges, wurden die Grellsten Gerichte in Umlauf Gebracht: daß 

eine sichere Entdeckung es der östereichischen Regierung bekannt Gemacht habe, daß so bald 
Napoleon mit Spanien fertig sey, er so gleich Östereich angreifen würde; daß er schon 
Anregungen Gemacht habe, um Österreich das Ganze Littorale, und Galizien zu nehmen: daß 
er in Erfurt den Kaiser von Rußland überredet habe, die östereichische Monarchie zu theilen, 
daß aber der russische Senat dagegen sey, und beschlossen habe, Österreich mit aller Macht 
beyzustehen, und wenn Kayser Alexander von seiner Verbindung mit Napoleon nicht abtrete, 
ihn so wie seinen Vater aus dem Weg zu räumen: daß Kayser Napoleon es seiner Armee 
angedeutet habe, das Haus Östereich habe aufgehört zu regieren, und daß er die Ganze 
Monarchie bereits unter seine[n] Generäle[n] vertheilt habe etc. - Nach der Schlacht bey 
Regenspurg, als Kayser Napoleon biß Wien vorgedrengen war: wurde ausgesprengt, von 
Tyrol aus habe Chatelie, den Nachtrab der französischen Armeen Geschlagen, und Ganz 
vernichtet, alle Kassen, Artillerie, Munizion erobert; alle Österreichische Gefangenen befreyt, 
und seiner Armee einverleibt, Napoleon sey demnach von Franckreich Ganz Abgeschnitten - 
Zugleich sey in Frankreich ein Aufstand Gegen ihn ausgebrochen; und Deutschland sey auch 
im Aufstand, um sich an Österreich Ganz anzuschliessen: Auch in Italien sey eben ein s olcher 
Aufstand Gegen Napoleon. Nach der Schlacht von Eßlingen, wurden ähnliche Gerichte 
verbreitet: das Ponyatovßkische Armee Corps in Galizien, bloß als ein Rebellen Haufen 
zusammengerotteter Bauern Geschildert, die Russischen Truppen in Galizien, als Al iirte von 
Österreich angegeben, die im Anmarsch wären, und für welche in Ober Ungarn schon 
Quartiere bestellt wären. Alle diese Gerichte, konnten desto mehr ausgebreitet werden, weil 
keine Zeitungen[,] keine Briefe passirt wurden. Es war keine Zeitung zu erhalten als die 
Ofner Deutsch u. Pester Ungrische Zeitung, die beyde unbedeutend waren. Die Extrablätter, 
und die Armee Zeitung hatten kaum Angefrage ausgegeben zu werden, als sie Gleich Ganz 
aufhörten, das Publicum wurde in der Gespannsten Ungewißheit Gelassen. 
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Bécs nem alkalmas a védelemre.31 Aztán mikor tényleg kapitulált, Miksa főher-
ceget, Bécs parancsnokát kíméletlenül gyalázták. Amikor Károly főherceg 
Esslingnél győzött, istenítették, mivel az ellenség előnyomulását pár hónapra 
megállította, és megalázta. Aztán amikor elvesztette a csatát Wagramnál, majd 
lemondott, gyalázták, és minden kudarcot a nyakába varrtak. Meg vagyok 
győződve, írja Berzeviczy, hogy Károly főherceg félreállítása Napóleonnak 
többet ért, mint egy győztes csata.32 Érdekes, folytatja, hogy a méltánytalan és 
előnytelen vélemény a hadseregben is elterjedt. Érdekes ezzel szemben, hogy a 
harci kedv nem lankadt. Személyesen is tanúja volt Komárom környékén, 
mennyire óhajtották a katonák a háború folytatását. Ami visszatetsző volt: a 
franciák gyalázása. Amivel a gyalázkodók önmagukat is minősítik. Ha a győz-
tes franciák megvetendők, akkor még megvetendőbb a vesztes, ha hagyta le-
győzni magát a megvetendő ellenségtől.33 

A következőkben a magyar nemesi felkelésről olvasunk. Ez ekkor nagyobb 
létszámú volt, mint valaha, írja Berzeviczy. Az 1808-as vonatkozó törvénycikk 
óhaja szerinte az volt, hogy a felkelés lehetőleg csak nemesekből álljon. Több 
oka is volt e szándéknak. Először is az, hogy még a látszatát is el akarták ke-
rülni a támadó háborúnak,34 továbbá militarizálni akarták a nemességet, mert 
annak az érdeke volt elsősorban, hogy Franciaország ellen harcoljon, amely 
meg akarta semmisíteni Ausztriát, ezáltal a magyar alkotmányt is. A világ 
egyetlen szabad alkotmányát − mint sokan vélték. Aztán amikor a felkelésre 
sor került, a nemesség (egy része), mint szokta, visszahőkölt, és fogadott vagy 
hadba kényszerített nem nemeseket küldött maga helyett harcba.35 Mindössze 

                                                 
31 Ich muß noch ein Wort, über Wien sagen. Des Geschreyes über Wien daß es sich so 

Geschwind ergeben habe, war kein Ende. Mich dänckt es war ein Großer Fehl Griff Wien 
vertheidigen zu wollen: ein Hauptstadt von 300,000 Sele(n) Bevölckerung soll nicht  anders, als 
durch eine Schlacht auf ofnem Felde verteidigt werden: und wenn dies nicht Geschehen kann, 
so soll sie ohne Alle Frage Capituliren. Die Foderung des Gegentheils is barbarisch, und 
unausführbar - Alles ist dagegen: und von den Allen, ist der Hunger schon alle[in] hinlänglich 
zur Behauptung meines Satzes - die Localität von Wien ist über dies so, daß da die Vorstädte 
von Wien zweymahl so Groß sind, als die Stadt selbst, Wien, durchaus unfähig ist, es auf eine 
Belagerung ankommen zu lassen. 

32 Ich bin überzeugt, daß die Entfernung des Erzherzogs Carl vom Commando, für 
Napoleon mehr war, als eine Gewonnene Schlacht, aus dem Grunde, weil Erzherzog Carl in 
Comando bey unsre[r] Armee, Gar nicht zu ersetzen ist. - Wer hat die Erfahrung, diese 
Kenntniß, diese Macht, dies Ansehen, diese[s] Reichtum, diese trefliche Auswahl von Menschen 
als er? Hätte der Krieg fortgedauert, dann würde es sich Gezeigt haben; was die Armee an 
Erzherzog Karl verlohr[en] habe. 

33 Ich bewundere es aber, biß auf den Umstand, daß einige vom Militair sich beykommen 
ließen, mit Verachtung, und Schimpf Worten, von französischer Militie zu sprechen. Das ist blinde 
Vorliebe, das ist ungezogen, und verächtlich gegen sich selbst - denn sie setzen sich selbst herab, 
da sie ihren Besieger erniedrigen wollen. Wenn der Besieger verächtlich ist, so ist es der Besigte 
noch mehr, da er sich von ihm hat besiegen lassen. Das französische Militär erlaubt sich dies Gegen 
uns Besiegte nicht. 

34 Itt Berzeviczy arra céloz, hogy a nemesség csak a hon védelmére köteles, Tisztán nemesi se-
reg tehát csak a hont védelmezi.  

35 Ebben nincs semmi különös. Sok nemes okkal (például, mert alkalmatlan volt) küldött min-
dig is nem nemest maga helyett. Természetesen sokan ok nélkül is ezt tették. Erre céloz a szerző. 
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15 ezer lovas és 30 ezer gyalogos állt össze, az is későn. Aztán a nádor és a prí-
más vette kezébe az ügyet. Beutazták az országot, és a megyei közgyűléseken, 
mondván, hogy az alkotmány veszélyben van, kérték a lovasság növelését. Az 
alkotmány védelmére való hivatkozás ellenére az eljárás teljesen alkotmányel-
lenes volt, mert Magyarországon országgyűlésen kívül tilos segélyt, felkelést, 
újoncot, pénzt és terményt kérni és adni.36 Pénzért, alkotmányellenesen aztán 
sikerült 50 ezer lovast szerezni, így a felkelés létszáma 95 ezer főre emelkedett. 
De ez nem elég, még 40 ezer újonc kiállítását is megparancsolták (és azok rész-
ben ki is álltak), ami szintén törvényellenes, ráadásul az 1807-es országgyűlé-
sen ki is nyilvánították a rendek, hogy 12 ezernél több újoncot nem lehet adni.37 

Nehéz megmagyarázni, hogy a jelenlegi osztrák kormányzat hogyan képes 
ilyen erőfeszítésekre. Az ország erői ugyanis teljesen kimerültek. Nemcsak a 
nem nemesekéi, hanem a nemesekéi is. És mire minden áldozat? Csak a hatal-
masok szeszélyét szolgálja minden. Micsoda lárma volt II. József üdvös reform-
jai ellen? És most is az történik, amit ez a párt (a hatalmasok pártja) akar. Kivé-
tel nélkül minden − a pénzügyek, a háborúk, a békék, a kormányzás, a keres-
kedelem, az ipar − ennek az uralkodó pártnak az alkalmatlanságát, önzését, 
vakságát, romlottságát tanúsítja. 

A világosan gondolkodók látták ezt. Félelemmel tele érzéssel várták, hogy 
Napóleon teljes fordulatot hoz. Napóleon tényleg megújíthatta volna Magyar-

                                                 
36 Die ungrische Insureczion war diesmahl zahlreicher als je. Die durch das Gesetz 1808 

bestimmte Insureczion sollte vorzüglich aus lauten Adelichen bestehen. Der Gesichtspunct war 
dabey mehrfach: erstlich wollte man den Schein eines Angrifs Krieges vermeiden, dann wollte man 
den ungrischen Adel militarisiren, weil es sein Interesse vorzüglich sey, Gegen Franckreich zu 
kämpfen, indem man immer die Voraussetzung oben anstelle, daß Napoleons Absicht sey, die 
Östereichische Monarchie, und mit ihr, die Ungrische Constituzion, die einzige freye in der Welt, 
wie sie nemlich sagten zu stürzen - Als es aber zur Insureczion wirklich kam, so zog sich der Adel 
wie Gewöhnlich zurück, und schickte statt seiner Gedungene, oder Gezwungene Unadeliche. Ob 
es gleich nun dem Schein nach sehr streng zugieng: so wurde doch nicht mehr als 15000 Mann 
Cavalerie und 30,000 Mann Infanterie, auch dies sehr spät ausgerüstet. Da übernahmen es die 
zwey Prinzen, der Palatin, und der Primas von Ungarn, das Land zu bereisen, in den C[omi]taten 
Congregazionen zu halten, und Vermehrung der Cavalerie zu verlangen, weil die Constituzion 
und das Vaterland in der Grösten Gefahr sey. Der Vorwand wahr also die Constituzion zu 
erhalten, und ein Mittel wurde dazu Gebraucht, welches am meisten Anticonstitutionell ist. Denn 
Auser einem Reichstag ist es durch die ungrischen Gesetze, bey Strafe der Infamie verbothen, 
irgend ein Subsidium, an Insureczion, Mannschaft, Geld, Früchten etc. zu bitten[,] zu versprechen, 
zu Geben. und in der That, wenn der Hof auser dem Reichstag Subsidien, Insurecz[ion], Auflagen 
machen kann, so ist die Hauptstütze der jetzigen Ungrischen Constituzion dahin. 

37 Nem tudni, honnan veszi Berzeviczy a számokat. Az 1808-as országgyűlési felajánlás 50 ez-
res felkelő sereget tervezett. Ténylegesen mintegy 38 ezer fő jött össze. Ami konkrétan a június 14-i 
Győr mellett csatát illeti, József nádor naplójában a következőket olvassuk: die Insurrection mit 
jenen 7.000, die im Lager unter [Joseph] Mesko standen, 19.000. DOMANOVSZKY Sándor: József 
nádor iratai. III. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1935. 501.) VERES D. Csaba szerint az oszt-
rák csapatok száma a felkeléssel együtt 40.148 fő volt, a franciáké 53.865. Napóleon hadai Magyaror-
szágon 1809. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1987. 136-137.  ÓDOR Imre szerint az osztrákok száma 39.993, 
a franciáké 55.196. Magyarország és a francia háborúk 1792−1815. IN: RÁCZ Árpád (szerk.): Nagy ké-
pes millenniumi hadtörténet. Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 2000. 260.) Ami az újoncokat illeti, 
az 1808-as országgyűlés 20 ezer főt ajánlott. 
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országot, még ha nehéz is eldönteni háborús viszonyok között, hol a határ a 
rombolás és az építés között. Ha mélyebben benyomult volna, ha maga köré 
gyűjtötte volna a jobb fejeket, ha azt mondta volna, hogy hozzá akarja segíteni 
Magyarországot, hogy az legyen, ami a természet szerint lehetne, ha azt mond-
ta volna, hogy csatlakozzatok hozzám, mondjátok el a véleményeteket, mérle-
gelem, és a dolgok jobb rendjét vezetem be, hatalmammal támogatni foglak 
benneteket, hogy az ország és lakói boldogok legyenek, stb., akkor a legneme-
sebb szívű emberek micsoda szép körét láthatta volna maga körül. Magyaror-
szág második teremtője lehetett volna.38 Csak még egy csatára lett volna szük-
ség, és az osztrák házat detronizálhatta, a monarchiát feloszthatta és újjászer-
vezhette volna. Berzeviczy érzékelhetően sajnálkozik, hogy nem így lett. De hát 
ki tud belelátni a nagy uralkodók terveibe! − írja. Mindenesetre Magyarország 
számára ismét elúszott egy lehetőség, és visszasüllyed középszerűsége, elha-
nyagoltsága, jelentéktelensége régi medrébe. Aztán arról olvasunk néhány sort, 
hogy a jelenlegi háború alatt súlyos válságot élt át az uralkodó család is.39 S vé-
gül néhány fontos, általános megjegyzés következik Magyarországról. 

Magyarországon ma divat mindent az egekbe emelni, ami magyar. Ezt erő-
síti az udvar, amely hízeleg a magyar hatalmasoknak, csakhogy több segélyt 

                                                 
38 Die Hellsehenden sehen dies ein: und haben mit bangem Gefühl erwartet, daß Napoleon 

eine Gänzliche Umänderung vornehmen würde. Wirklich hätte Napoleon sich den Ruhm eines 
Regenerators von Ungarn erwerben können. Es ist schwer während eines Kriegs, Gegen die 
bestehende Ordnung irgend etwas zu unternehmen, wenn es auch noch so sehr zum wahren Wohl 
des Vaterlandes wäre. − Denn wo ist die Grenz Linie, zwischen Verrätherey, Aufstand, Erringung 
des Allgemeinen Besten, Sturz der herrschenden Mißbräuche, Genau zu treffen? Aber wenn 
Napoleon siegend in Ungarn weiter vorgerückt wäre, wenn er als Landes Eroberer die bessere[n] 
Köpfe des Landes hervorgerufen hätte, wenn er Gesagt hätte, ich will den Sieg dazu benutzen, daß 
ich Ungarn verhelfe das zu seyn, wozu es die Natur mit ihren reichen Seegen bestimmt hat, und 
was es noch nie, nie Geworden ist, durch ein widriges Schicksahl immer daran Gehindert: kommt 
und schließt euch an mich, sagt mir eure Meynungen, ich werde die besten davon wählen, und 
eine bessere Ordnung der Dinge einführen, sie mit meiner Macht unterstützen, damit Ungarn, und 
dessen Einwohner Glücklich seye[n], und mein Andencken für alle Zeiten segnen mögen: O welch 
schönen Kreiß der edelsten Menschen aus allen Ständen hätte er um sich Gesehen! und wie Groß, 
wie wohlthätig, wie einstimmig für sein eigenes Interesse als Herscher von Franckreich hätte er 
hier wirken können! ein zweyter Schöpfer für Ungarn! 

39 Während dieses Krieges, sind Große Spaltungen in der regierenden Kayserlichen Familie 
entstanden. Der Kayser lebt von der Kayserinn getrennt − die Mutter der Kayserinn, ist von ihrer 
Tochter abgesondert, und kommt nicht zu ihr ongeachtet der tödlichen Auszehrungs Krankheit, an 
welcher die Kayserinn daniederliegt. − die leydenschaftliche Liebe des Kaysers zur Kayserinn, 
scheint Ganz erloschen zu seyn − die Prinzen sind so wohl unter sich selbst, als mit dem Kayser 
und Kayserinn Gespannt − der Primas ist unvermuthet Gestorben; seine Schwester die Kayserin, 
wird ihre Krankheit nicht überleben − der Kronprinz, sonst sehr furchtsam und schüchtern, so daß 
er nicht trommeln, nicht schiessen hören kann: hat seinen Geschwiestern und seiner Stiefmutter 
sich widersetzt: den Tod des Erzherzogs Primas, haben einige fanatische Pfaffen, der Vergiftung 
zugeschrieben, und sie bald auf Rechnung der Franzosen, bald auf jene der Protestanten Gesetzt. 
Sonderbahr, indessen Baron Aretin, in seiner Geheimen Schrift, über die Plane Napoleons, die 
Protestanten in Deutschland unter die Gegner Napoleons mit leydenschaftlicher Parteylichkeit 
rechnet: werden sie hier in Ungarn, unter seine Anhänger Gerechnet mit einem Haß, der sie 
blindlings beschuldigt, zu Gunsten Napoleons den Primas vergiftet zu haben, als ob daraus für 
Napoleon ein Haupt Gewinn hätte entstehen können. 
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kapjon. E divat egy másik megnyilvánulása a harc a magyar nyelvért, az elva-
kult büszkeség mindenre, ami magyar. Pedig nem ez az, ami a hazának hasz-
nál − józanít ki Berzeviczy. Sokat beszélnek a magyar nemzetről. Meg kell 
vizsgálni ezt a fogalmat! Az axióma az, hogy a kiváltságosok képezik a nemze-
tet. Tehát kb. 300 ezer ember, benne a 13 ezer fős római katolikus klérussal. De 
ez nem a nemzet. A nemzet 7 millió emberből áll. És ez nem a magyar nemzet, 
mert a többség német, szlovák, görög, román stb. Olyasmi ez, mint korábban a 
Szent Római Birodalom, amely sem szent, sem római, sem birodalom nem volt. 
Ne beszéljünk tehát magyar nemzetről, beszéljünk Magyar Birodalomról! Szo-
morú e birodalom sorsa. Soha még nem fejthette ki azokat az erőit, amelyekkel 
a természet felruházta, soha nem virágzott fel, még csak más birodalmakkal 
sem lett egyenlő. A legrégibb történelem (feljegyzések) nem is ismeri(k) a ma-
gyarokat. A középkorban aztán, a hunok, az avarok és a magyarok korában az 
ország rablások és pusztítások helyszíne. Választott királyai korában pedig 
frakcióharcok, anarchia, polgárháborúk színtere. Az osztrák királyok alatt tö-
rökkel vívott háborúk, vallásüldözések, vallásháborúk és állandó belső harcok 
pusztították, aminek az lett a vége, hogy Ausztria gyarmata lett. 

Azok persze, akik csak saját érdekeikkel vannak elfoglalva, nem győzik di-
csérni az országot. Kétségtelen, kellemesen lehet élni Magyarországon, különö-
sen a nemesség él kellemesen. Nem tagad meg magától semmi jót. De vajon ez 
egy állam rendeltetése? El szabad-e fogadnunk az elmaradottságot, azt, hogy 
csak a lakosság huszadának megy jól? A következtetés: Magyarországot csak 
felülről, katonai diktatúrával lehet megújítani.40 Mármint Berzeviczy szerint. 

Az utolsó bekezdés lényegében arról szól, hogy a helyzet reménytelen. A ne-
mes patriótát játszik, de szó sincs igazi patriotizmusról. Az udvar, a klérus és a 
nemesség egyaránt gyűlöli Napóleont. Az „oligarchák” pedig hátsó szándékkal 
támogatják, hogy ez a vak gyűlölet fennmaradjon. Az alkotmány álságos védel-
mezői inkább halálos sebet ejtenek azon, a patriotizmus pedig csak álarc.41 

                                                 
40 Diese Verbesserung, Reformazion, Regenerazion, oder wie man sie immer sonst nennen 

mag, kann in Ungarn nicht anders ausgeführt werden, als durch eine Diktatur von oben. Weil 
Ungarn zu sehr zerrissen ist, durch die Verschiedenheit, und die Antagonisme, der Nazionen, der 
Religionen, der Stände; weil diese partiellen Interessen, immer entgegenarbeiten dem allgemeinen 
Gemeinschaftlichen Staats Wohl; weil die Ganze Geschichte es bezeigt, daß Ungarn immer 
zerrissen war, durch Partey Geist, Faczionen, Mißtrauen, Einseitigkeit, und sich nie erheben konnte 
zur Höhe des reinen Patriotismus, dessen erste Eigenschafft ist, seinen eigenen Vortheil 
aufzuopfern dem allgemeinen Wohl des Vaterlandes. 

41 Man preiset den Ungrischen Patriotismus in diesen Kriegen Gegen Frankreich. Es ist wahr 
der Ungrische Adel (den[n] von diesem kann hier nur die Rede seyn) Giebt seit vielen Jahren 
Große Subsidien, die Adrepartizion dieser Lasten, da sie ohne einem Gerechten Maaßstab, 
willkührlich Geschehen ist, hat manche Familien niedergedrückt. Aber ich nehme keinen Anstand 
zu behaupten, daß diese Opfer nicht Patriotismus zu Ursache haben. Der Hof hasset die 
Übermacht Napoleons: der römisch katholische Clerus, dessen Einfluß Groß und entscheidend ist, 
hat einen fanatischen blinden Haß Gegen Napoleon: der Adel hasset wegen seinen Privilegien das 
System Napoleons: die Oligarchen sind theils selbst aus Vorurtheil in Großer Unwissenheit dessen 
was auser Landes, und wie es Geschieht, theils, wen[n] sie es auch wissen, trachten sie doch aus 
Nebenrücksichten, diese blinde leydenschaftliche Parteylichkeit durch alle Mittel zu erhalten, und 
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Konkrét évhez és eseménysorhoz kötve, nyilván nem kiadásra szánva, tehát 
kissé csapongva, de lényegében mindazokat a gondolatokat megtaláljuk, amit 
Berzeviczy a parasztok állapotáról, az 1802-es országgyűlésről írt munkájában 
vagy a Napóleonnak ajánlott alkotmánytervében rendszerezettebben kifejtett. 
Az ország meghatározó erői az előjogokkal körülbástyázott, azokból nem en-
gedő (katolikus) klérus, az arisztokrácia és a nemesség, amelyek a modernizá-
ció akadályai. Indirekt módon ebben az írásban is benne van az, ami az alkot-
mánytervben tételesen: a jobbágyfelszabadítás, a népképviselet, a köztehervise-
lés, stb. igénye. A reformkor „megelőlegezése”, a reformkor majdani „önbizalma” 
nélkül. Berzeviczy semmit nem vár a magyar politikai elittől. Mint olvastuk, 
úgy vélte: Magyarországot 1809 körül csak felülről, katonai diktatúrával lehet-
ne megújítani. 

                                                                                                                       
zu vermehren: Der Reiz der Spanischen Krone; die Aufhetzungen des Pabsten; die Bearbeitung des 
Volcks; das Geschrey der herschend[en] Partey: alles dies hat den Krieg entzündet, und diese 
Großen Subsidien hervorgebracht, unter dem lärmenden Vorwand, der Erhaltung der 
Constituzion, die doch eben hiedurch, tödliche Wunden bekam: dies Constituzionelle Gespenst hat 
Ungarn Geschreckt, und verschwindet vermutlich mit der Constituzion selbst, und der 
Patriotischen Larve, die wohl nichts weniger als wahrer Patriotismus war. 


