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Zachar József 

 

Austerlitz, 1805. december 2. 
A három császár csatája – magyar szemmel1 

 
 nagy francia forradalom diadalát követő sorozatos ideológiai és 
hatalmi háborúk, a szembenálló hatalmak szempontjából a koalíci-
ós háborúk kezdetének idejére a korábbi dinasztikus unióból már 

egyfajta quasi reálunióvá rögzült a Habsburg-család különböző birtokaiból 
egyesített birodalmának és a középkori magyar állam újra azonos uralom alá 
került különböző területeinek két és fél évszázadnál is hosszabb együttélése. A 
kétfajta uralomhoz jutás és az egyfajta sajátos magyar különállóság minden-
esetre még e háborúk során is egyértelműen megnyilvánult. Ennek legnyilván-
valóbb kifejeződését a császári méltóság újkori újjászületése jelentette.  

Egykor a keleti térségekben a török II. (Hódító) Mehmed 1453-tól „minden 
igazhitű szultánja”, az orosz IV. (Rettenetes) Iván 1547-től az „egész Oroszország 
cárja” méltóság felvételével kívánta kifejezésre juttatni, hogy a német-római bi-
rodalom nyugati császári uralkodójával azonos jogállású. Ezt tette a megválto-
zott történelmi körülmények közepette 1804-ben I. (Buonaparte) Napóleon is, 
amikor ő egyenesen a „franciák császára” méltóságba emelte önmagát. Mivel 

addigra közvetlen vagy közvetett uralma kiterjedt a német-római birodalmi 
területek döntő részére, az annak élén immár csak formálisan uralkodó II. 
(Habsburg-Lotharingiai) Ferenc is új méltóság felvételére kényszerült. Átmene-
tileg még megtartott korábbi császári méltósága mellé a császári felségterülete-
in kívüli legmagasabbra helyezett örökölt családi felségterület, az „Alsó- és Fel-
ső-Ausztriai Főhercegség” alapján az „Ausztria örökletes császára” új uralkodói 
megnevezést választotta. Ezzel együtt kifejezte, hogy ebbe Vorarlbergtől Buko-

vináig és Isztriától Zatorig terjedően valamennyi családi birodalombeli felség-
területét beleérti.  

Ám egyúttal külön leiratban tudatta, hogy e változás nem érinti a középkori 
Apostoli Magyar Királyságban fi- és leányágon ugyancsak már korábban örök-
letessé tett méltóságát. Miután 1806-ban formálisan is letette a német-római 
császári koronát, immár a quasi reáluniót jelentő Ausztriai Császárság – Ma-
gyar Királyság (pontatlan továbbélő megnevezéssel a Habsburg Birodalom) 

közös uralkodója volt.  
E kettős uralkodói minőségében folytatta a további franciaellenes koalíciók-

ban való háborús részvételt. Ennek megfelelően a továbbélő császári-királyi ál-
landó hadseregben az itt és most tárgyalt esztendőben is magyar királyságbeli 
kiegészítéssel 24 gyalog- és 12 huszárezredben 116.000 főnyi katonatömeg is 

                                                 
1 A Nemzetközi Napóleon Társaság (La Société Napoléonienne Internationale) és tagszerveze-

te, a Cseh-szlovák Napóleon Társaság (Cesko-slovenska Napoléonska Spolecnost) által a helyszí-
nen rendezett, a két évszázaddal korábbi eseményeket megidéző tudományos emlékülés-sorozat 
keretében elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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bevetésre került. Addigra már fél évszázad óta nemcsak a katonai határőrvi-
dékbeli „nemzeti” egységek, hanem egyenesen az egyéb területek portális felke-

léséből kiállítottak is - a sorezredeken túl - ebbe beleszámítottak voltak. Csak az 
időről időre kiállított nemesi (személyes és banderiális) felkelés élt különállóan 
tovább, de ezek szükség esetén történő királyi hadba szólítása a hadvezetés 
számára újabb 40-50.000 magyar katona kiállítását jelenthette.2  

E katonatömegből azonban csupán szerény létszámú magyar kötelék (hat 
gyalog és ugyancsak hat huszárezred) vett részt az 1805-ben az alapvetően a 
Duna völgyében lezajlott harmadik koalíciós háborúban. Miként ugyanis a csá-
szári-királyi hadba vetett erők zömét Itáliában állomásoztatták, a magyaror-
szági kiállítású egységek többsége ugyancsak a Habsburg Birodalommal délen 
szomszédos területeken várta a hadba vetést.3 Napóleon zseniális döntése kö-
vetkeztében azonban a francia főerők támadása az Alpoktól északra indult meg. 
A francia csapatok ehhez a Spanyolországra, Bajorországra, Württembergre, Ba-
denre és Hessen-Darmstadtra rákényszerített szövetségi szerződésekkel nyugat 
felől akadálytalanul vonulhattak fel. Ezzel szemben a bécsi hadvezetésnek azt 
kellett megállapítania, hogy saját hadainak időbeli átcsoportosítása ugyanolyan 
bizonytalan, mint a szövetséges orosz hadsereg beérkezése, miközben az 
ugyancsak szövetséges porosz hadvezetés látszólag kivárt, merre is induljon 
meg. A további szövetségesek, Svédország, Nápoly és Nagy-Britannia hadere-
jének bekapcsolódásával ilyen körülmények között az ausztriai császár nem is 
számíthatott.4  

A fent röviden jelzett külső és belső okokból a bécsi kettős hatalmi központ 
ugyanúgy, mint utoljára az osztrák örökségért vívott európai háborúk során 
(1740-1748), arra kényszerült, hogy a birodalom keleti feléből mozgósítson to-
vábbi erőket.5 Már a francia felvonulás idején, de még az ausztriai császárhoz 
intézett szeptember 23-i francia császári hadüzenetet megelőzően napirendre 
került a magyar országgyűlés egybehívásnak szüksége, mivel a továbbélő al-
kotmányos előírások szerint az általános nemesi felkelés hadba hívásáról csakis 
a törvényhozás dönthetett.6 E háborús sorozat addigi tanulságai alapján ez 
nem lehetett kétséges, ezért József nádor még a törvényhozási döntést megelő-
zőn haladéktalanul hozzákezdett a felkelő hadsereg szervezéséhez.7 Azonnal 
világossá vált, milyen bölcsen járt el, amikor ugyanis október 13-án Pozsony-
ban a magyar országgyűlés a szükséges előkészületeket követően megnyílt, 

                                                 
2 WREDE, Alphons von: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht, V. k. Wien, 1905. 188. skk.  
3 Österreichisches Kriegsarchiv, Wien (a továbbiakban: KA), Alte Feldakten (a továbbiakban: 

AFA), Italien, 1805-XI-25 ½.  
4 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-19. 1805-XI-71. 1805-XIII-156 ¼. 
5 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-8 skk. V. ö.: Wertheimer, Ede: Ausztria és Magyarország a 

tizenkilenczedik század első évtizedében, Budapest, 1884 (továbbiakban: WERTHEIMER), I. k. 335. skk.  
6 Magyar Országos Levéltár, Budapest (a továbbiakban: MOL), Nádori levéltár, Militärkanzlei 

des Palatins Erzherzog Josef (a továbbiakban: MKdP), , 1805. Fasc. I. Nr. 1. 8. ad 8. Fasc. II. Nr. 88. 
218/1. Fasc.III. Nr. 612. 612/4. ad 667.   

7 DOMANOVSZKY Sándor (kiad.): József nádor iratai, II. k.: 1804—1807, Budapest, 1929. (továb-
biakban: JNI-II), 146. skk.  
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már öt francia hadtest a Dunán Donauwörth, Münster, Neuburg, Ingolstadt 
térségében átkelve vonult egyenesen a németországi császári-királyi hadsereg 
elleni döntő csatavívásra.8 Az itteni császári-királyi csoportosítás élén álló Karl 
Mack altábornagy elsietett október 17-i kapitulációja,9 pontosabban ennek két 
nap múlva megérkezett híre, óriási felháborodást keltett a magyar törvényho-
zásban, ugyanakkor gyors döntést eredményezett. Október 27-én már be is kö-
vetkezett az általános magyar nemesi felkelés uralkodó általi hadba hívása.10  

Akkor azonban Napóleon hadai már az Isar vonalán álltak, amelynek állásait 
előző este az I. Ferenc és I. Sándor szövetséges császári-királyi és orosz hadai 
élén állított főparancsnok, Kutuzov tábornagy feladta. Visszavonulása azt jelen-
tette, hogy a közvetlenül Napóleon császár által irányított francia hadak előtt Bé-
csig, sőt azon túl egész Magyarországig szabaddá vált az út.11 A magyarországi 
általános nemesi felkelés gyülekeztetése és megindítása ugyanis akkoriban há-
rom hónapot igényelt,12 de ezúttal még ezt is veszélyeztette a felvidéki súlyos éh-
ínség.13 Ennek az éhínségnek szükségszerűen jelentős befolyása volt a további 
bécsi hadműveleti tervezésre, ugyanis a Bécset védő csapatok ellátása szükséges-
sé tette az Inn és Enns folyók közti terület végsőkig való megtartását.14 Jól látta 
ezt a Császári-királyi Udvari Haditanács nem sokkal korábban kinevezett új el-
nöke, Latour tábornagy: „[…] ha ugyanis a hadseregnek át kellene kelnie a Thaya fo-
lyón, mivel minden élelmét Magyarországról kapja, ellátási lehetősége megszűnne”.15  

A kérdés felvetése azonban elkésett, november 13-án a francia hadak elfog-
lalták a birodalmi székesfővárost, Bécset. I. Ferenc császár-király már csak 
csehországi hadseregére számíthatott, egyébként egyaránt kiszolgáltatott volt 
ellenségeinek és szövetségeseinek.16 Ez okból még a francia csapatoknak Bécs-
be való bevonulását megelőzően fegyverszüneti ajánlattal küldte gróf Gyulai 
Ignác altábornagyot Napóleonhoz.17 A franciák császára a helyzetet tudatosan 
félreértelmezve, arról biztosította a magyar hadvezért, hogy egyáltalában nem 
áll szándékában magyar területre lépni. Egyúttal azonban követelte a magyar-
országi hadi előkészületek leállítását, mindenek előtt a gyülekezésben lévő 
nemesi felkelő csapatok elbocsátását.18  

                                                 
8 WERTHEIMER: I. k. 337.  
9 SCHÖNHALS, Carl von: Der Krieg von 1805 in Deutschland, Wien, 1877. (továbbiakban: 

SCHÖNHALS), 138. skk. o. Vö.: KRAUSS, Alfred: 1805. Der Feldzug von Ulm, Wien, 1912. 
ALOMBERT-COLIN: La campagne de 1805 en Allemagne, Paris, 1902.  

10 MOL, MKdP, 1805. Fasc. I. Nr. 2. 
11 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-57 1/4. 
12 MOL, MKdP, 1805. Fasc. I. Nr. 3. 
13 MOL, Nádori Levéltár, Archivum palatinale secretum archiducis Josephi (továbbiakban: 

APS), 1805. Acta insurr. Nr. 6. 
14 KA, AFA, Deutschland, 1805-X-212 ½, 1805-XI-26 1/5KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-12 ½. 

185-XIII-74 ½. 
15 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-56, vö.: 1805-XIII-59. 
16 THIERS: Geschichte des Consulats und des Kaiserthums, VI. k. Paris, 1857. 205. skk. o. 
17 MOL, MKdP, 1805, Fasc. II. Nr.  157, 213/1. 
18 TREUENFEST, Gustav Amon Ritter von: Geschichte des k. k. 11. Husaren-Regiments, Wien, 

1878. (továbbiakban: TREUENFEST 1878), 223.  
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Ezeket a követeléseket a császári-királyi hadvezetés és annak nevében Gyu-
lai altábornagy nem vehette komolyan, így 1805-ben mégis léptek magyar fel-
ségterületre francia csapatok, bár fegyveres összeütközésekre nem került sor. 
Egyébként már a Bécs előtti műveletek során is óvakodott a francia hadvezetés, 
hogy felesleges harcot provokáljon magyarországi alakulatokkal is. Ha a hát-
térbeli események máig nem egészen feltártak is, az világos, hogy francia rész-
ről egyenesen megtévesztés történt. Ugyanis a francia Bertrand tábornok arról 
biztosította Soproni Geringer Gábor ezredest, a 11. császári-királyi huszárezred 
parancsnokát, miszerint Gyulai altábornagy megállapodásra jutott Napóleon-
nal, hogy kölcsönösen kerülni fogják csapataik ellenséges összeütközését, el-
lenben buzgón tevékenykednek a közeli békekötés érdekében.19 Bár ez az állí-
tás is messze volt a valóságtól, mégis jelzésszerű a francia felfogást illetően. 
Ennek alapjául a magyar felségterületeken felderítő utakat tett Gérard Lacuée 
ezredes augusztus 7-i jelentése szolgált. Ebben határozottan azt állította, hogy 
amennyiben a francia hadsereg magyar földre lépne, és kilátásba helyeznék, 
hogy egy nagy tekintélyű francia tábornokot állítanak az ausztriai császár he-
lyébe a különváló magyar állam élére, a magyarok tömegesen állnának át a 
franciák zászlója alá.20 

Ezt a francia tábornokok, törzstisztek közt elterjedt nézetet még erősítette, 
amikor gróf Pálffy Lipót vezérőrnagy, a Morva és Duna mentén gyülekező 
nemesi felkelők kerületparancsnoka azt a parancsot kapta József nádor főpa-
rancsnoktól, hogy lépjen kapcsolatba a francia hadvezetéssel. Davout marsall, a 
3. hadtest parancsnoka erre Bourge ezredest küldte Pozsonyba a magyar tá-
bornokhoz. Találkozásuk során Pálffy azt közölte a nádor képében a francia ez-
redessel, hogy az Ausztria és Magyarország közti belső határon nem állomá-
soznak harcoló alakulatok, a gyülekező - vagyis még bevetésre nem alkalmas - 
nemesi felkelő kötelékek pedig ki fognak térni francia előrenyomulás esetén.21 
Davout erre november 17-én a bécsi félhivatalos sajtóban azt a hírt jelentette 
meg, miszerint biztosítékot kapott volna, hogy a Magyar Királyság részéről 
semmilyen intézkedést sem foganatosítottak a Franciaországgal szembeni el-
lenállás érdekében, sőt a magyarok éppen eltökéltek, hogy a franciák által el-
foglalt Bécset ellátják élelemmel. Ő viszont ennek ellenében kész elfogadni és 
elismerni a magyar nemzet semlegességét vagy a jelen háborútól való távolma-
radását, ezért megtiltja csapatainak Magyarországra való előrenyomulását, ha 
a nádor és a magyar nemzet csapatait hátra vonja, nem állít fel nemesi felkelést, 
Bécset továbbra is ellátja élelemmel, végül pedig hajlandó egyezmény megkö-
tésére a két ország közti összhang fenntartása érdekében.22 

Természetesen a fenti nyilatkozat közzétételével Davout marsall azt tanúsí-
totta, mennyire szívesen látná a magyar semlegességet, és ez a nyilatkozat 
messze nem Pálffy tábornok valódi megbízatását tükrözte. Mindenesetre ma-

                                                 
19 KECSKEMÉTI, Károly: Témoignes francais sur la Hongrie à l’époque de Napoléon, Bruxelles, 1960, 96.  
20 WERTHEIMER, I. k. 344.  
21 Wiener Zeitung, 1805/98. nov. 17. 
22 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-12.  
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gyar részről komolyan vette a hadvezetés ezt a sajtónyilatkozatot. Ezért József 
nádor egyrészt szükségét érezte, hogy személyesen tiltakozzon e beállítás ellen, 
másrészt hogy felszólítsa Pálffyt, „haladéktalanul írásban küldje meg Davout 
francia birodalmi marsallnak azt a határozott nyilatkozatot, miszerint semmilyen 
módon sem volt feljogosítva arra, hogy az előőrs-parancsnokoknak bármilyen tár-
gyalásokat ajánljon”.23 

A Habsburg-házbeli uralkodó helyzete azonban ettől függetlenül továbbra 
is kétségbe ejtő volt, ezért arra kényszerült, hogy tovább folytassa a fegyver-
szüneti tárgyalásokat. Mivel az ő részéről továbbra is Gyulai altábornagy volt a 
tárgyalási főmegbízott, Napóleon is azon a véleményen volt, meg kell nyernie a 
magyarokat, hogy azok szakítsanak az ausztriai császárral. Ennek elérése érde-
kében a franciák császára nyilatkozattal fordult a magyarokhoz, amelyben fel-
szólította őket, hogy maradjanak távol a hadi eseményektől.24 Eközben Davout 
marsall felszólította Pálffy tábornokot, hogy írjon alá egy megállapodást a ma-
gyarországi csapatoknak az ausztriai határtérségből való visszavonására és a 
nemesi felkelés elbocsátására. Mivel Pálffy erre egyáltalán nem rendelkezett 
felhatalmazással, vissza kellett utasítania ezt a követelést, erre rövid úton be-
következett a magyar koronázó város, Pozsony francia megszállása. Ezzel egy-
idejűleg Davout marsall azzal fenyegette meg a magyarokat, hogy az egész or-
szágot megszállja, ha nem maradnak távol a háborútól. Nyomásgyakorlásként 
ugyancsak megszállás alá vonta a Bécs-Buda országúton fekvő stratégiai jelen-
tőségű Köpcsény térségét, és Buda irányában Öttevényig portyázó különítmé-
nyeket küldött ki.25 Erre adott válaszként József nádor mindent megtett, hogy 
nemesi felkelő csapatokkal feltartóztassa a franciákat a Duna völgyében. A to-
vábbi nemesi felkelő csapatok gyülekeztetésének lezárultáig az uralkodó enge-
délyével valamennyi magyar felségterületen állomásozó császári-királyi köte-
léket, azaz 12 gyalog zászlóaljat és 2 lovas divíziót Budára küldte.26 Harccse-
lekményekre azonban nem került sor, mivel a franciák teljesen váratlanul nov-
ember 30-án kiürítették a megszállt magyar területeket és helységeket.27  

E napon már bizonyos volt, hogy a háborút valószínűleg hamarabb döntés-
re viszik a szembenálló felek, mintsem eddig gondolni lehetett. A már jelzett 
ellátási nehézségek miatt ugyanis az osztrák és az orosz hadvezetés együttes 
határozatot hozott, hogy csapataikat Morvaországba vonják vissza,28 és előké-

                                                 
23 WERTHEIMER, I. k. 324. skk.  
24 MOL, MKdP, 1805, Fasc. III. Nr. 446, ad. Nr. 446. Íme a franciák császárának a magyarokhoz 

intézett elfeledett felhívásának pontos és hiteles szövege: „Hongrois! Restez paisibles et Votre 
Indépendence, Votre Constitution et Vos Privileges seront respectés. Gardez Vous de toute levée de troupes, 
d’Insurrection et de toutes especes d’hostilités et Vous ne trouverez en Nous que Bienveillance et ces 
sentiments d’estime que Nous avons tant de fois témoignes à Votre nation.”  

25 Hadtörténelmi Levéltár, Budapest (a továbbiakban: HL), Generalcommando für Ungarn (to-
vábbiakban: GCfU), Ungarische Insurrection, 1805-XI-4 1/2, 1805-26 a, 1805-26 b, 1805-XIII-8. Vö.: 
GYALÓKAY Jenő: A magyar nemesi insurrectio 1805-ben, Hadtörténelmi Közlemények, 1925. 281. skk.  

26 MOL, MKdP, 1805, Fasc. II. Nr. 40. 55. 56. 71. 83. 98. 130. 
27 MOL, MKdP, 185. Fasc. III. Nr. 339. 
28 DUFFY, Christopher J.: Austerlitz 1805, London, 1977. (továbbiakban: DUFFY), 51. skk.  
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szítenek egy Brünn környéki döntő csatavívást.29 Míg Bécs továbbra is francia 
megszállás alatt állt, a francia harapófogóból ki tudtak csúszni a szembenálló 
szövetséges hadak, és ezt az osztrák és az orosz csapatok szétbontakoztatásával 
elő tudták készíteni.30 Az erre rákövetkező erőösszpontosításkor a 139 ágyúval 
támogatott, összesen 69.900 francia harcossal szemben 69.920 orosz és 21.195 
császári-királyi, összesen 318 ágyú támogatásában részesülő katona állt szem-
ben.31 A szövetségesek soraiban 6 gyalogzászlóalj és 14 huszársvadron, össze-
sen mintegy 5600 fő, vagyis a császári-királyi erők mintegy egy jó egynegyede 
származott magyar királyságbeli területekről.32  

Ennek ellenére a három császár csatáját a magyar hadtörténelem alig említi, 
magyar részről pedig egyáltalán nem elemezte.33 Ezért itt és most nem a csata 
általános lefolyásának megelevenítésére törekszünk. Még a többi alakulat harc-
tevékenységét is csak röviden érintjük, viszont megkíséreljük, hogy a magyar 
csapatkötelékek műveleteit állítsuk középpontba, a csatával kapcsolatos fejle-
ményeket e sajátos magyar nézőpontból ábrázoljuk.34 

A magyarországi egységeknek a csatában végül is bevetésre került huszára-
it és gyalogosait az összesen négy hadoszlopba tagolt szövetségesek 1. oszlo-
pának az elővédjébe osztották be, és így ők a csata előtti éjjelt Holubitz és 
Blasowitz között, a zömmel Aujezdnél és e körüli külső őrállásokban töltötték 
el.35 Röviddel éjfél után minden parancsnok reggel hét órára kapott támadási 
parancsot. A 11. székely határőr- és a 4. Hessen-Homburg-huszárezred előőrs-

                                                 
29 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-59. 1805-XIII-12 ½. 1805-XIII-74 ½. 
30 EGGER, Rainer: Das Gefecht bei Hollabrunn und Schöngraben, Wien, 1974. 15. skk. RÜSTOW, 

Wilhelm Friedrich: Der Krieg von 1805 in Deutschland und Italien, Zürich, 1859 (továbbiakban: 
RÜSTOW), 351. kk.  

31 STOCKLASKA, Walther: Die Schlacht bei Austerlitz, Brünn, 1905. (továbbiakban: 
STOCKLASKA), 153. skk. STUTTERHEIM, Carl von: Materialien zu der Geschichte der Schlacht bei 
Austerlitz, Wien, 1906. 39. skk.  

32 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-56, 1805-XIII-59, 1805-XIII-68. Vö.: Duffy, 174. skk. 
33 Az üdítő kivétel napjaink két eltérő jellegű ábrázolása: NAGY István: Az austerlitzi csata 

(1805. december 2.), Aetas, 2001/2. 50-79. és CSIKÁNY Tamás: Magyarok az austerlitzi csatában, IN: 
SZABÓ János (szerk.): „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak”. Tanulmányok Ács Tibor 
tiszteletére, Budapest, 2007. 15-26.  

34 KA, AFA, Deutschland, 1805-XI-66 ¼,. Ez az „ausführliche Relation” (részletes jelentés) képezi 
a csata rekonstruálásánál a részletekig menően hiteles alapvető forrást, ezért az ismétlődő hivatko-
zásokat mellőzve, innentől erre támaszkodunk, a további hivatkozások csak ennek kiegészítését 
jelentik. Ugyancsak visszatérő ellenőrzésül szolgáltak a továbbiakban külön ugyancsak további 
ismétlődően hivatkozás nélkül maradt művek: TREUENFEST (1878): 231. skk. JANETSCHEK, 
Clemens: Die Schlacht bei Austerlitz, Brünn, 1898. 56. skk. MAYERHOFFER VON VEDROPOLJE, 
Eberhard: Die Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezember 1805, Wien, 1912. 27. skk. STUTTERHEIM, Carl 
von: Az austerlitzi ütközet, H. n. 1912. 30. skk. Uő.: Die Schlacht bei Austerlitz. Von einem Militär, 
Augenzeugen de Zweiten Dezember 1805. H. n. 1806. 60. skk. ill. Österreichische Militärische 
Zeitschrift, 1846/2. 316. skk. SCHÖNHALS, Karl Ritter: Die Schlacht von Austerlitz am 2. Dezember 
1805, Österreichische Militärische Zeitschrift, 1822/2. 243. skk. V. ö.: UHLIR, Dusan: Bitva Tri 
Cisaru Slavkov/Austerlitz, 1805. Brno, 1995.  

35 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-68; TREUENFEST (1878): 231. TREUENFEST: Geschichte des 
k. u. k. Husarenregiments Nr. 4. Wien, 1903. (továbbiakban: TREUENFEST 1903), 336. La bataille 
d’Austerlitz par un militaire, Hambourg, 1806 (továbbiakban: La bataille), 61.  
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különítményeit ezzel egyidőben arra utasították, hogy haladéktalanul gyüle-
kezzenek az oszlop-elővéd többi csapatával együtt Aujezdnél. A balszárnyon 
belül a korábbi elővéd is csatarendet vett fel, és december 2-án fél nyolckor 
kezdett előre nyomulni. A 4. huszárezred a jobb, a 11. huszárezred a bal olda-
lon menetbiztosítóként vonult, köztük az 1. és 2. székely, valamint a bródi és az 
ottocsáni határőr-gyalogezred összesen hat zászlóalja mellett tizenegy császári-
királyi és orosz svalizsér, ulánus és kozák divízió menetelt.36  

Nyolc óra körül ennek a 6.340 fős és tizenkét löveggel megerősített oszlop-
elővédnek az éle elérte a franciák Tellnitz elé előrevont jobb szárnyát. A reggeli 
köd miatt az elől menetelők nem észlelték időben, hol és milyen erős ellenséges 
csoportosítás várja támadásukat. Az oszlop-elővéd parancsnoka, báró 
Kienmayer altábornagy, miután felismerte a helyzetet, elsőnek a 2. székely ha-
tárőr-gyalogezred századait küldte a franciák ellen. Gyilkos muskétatűz fogad-
ta őket, mire a határőrök nagy hévvel támadásba lendültek. Heves ütközet 
bontakozott ki, a franciák dühösen védekeztek, ám a magyarok nagy lendület-
tel újra és újra rájuk támadtak. Közben a huszársvadronokat a határőrök két 
szárnyán állították fel, hogy az esetleg beérkező francia lovasságot feltartóztas-
sák. A kölcsönös tűzváltás során néhány huszár is az ellenséges könnyűgyalo-
gos lövészek (tirailleurs) áldozatává vált. E közben a 2. székely határőr-
gyalogezred Divéky Antal őrnagy vezényelte harcosai olyan nagy vesztesége-
ket szenvedtek, hogy támogatásukra a hadvezetésnek az 1. székely határőr-
gyalogezredet Knesevich György ezredparancsnokkal az élükön előre kellett 
küldeni. (Ám helytállása és példamutató küzdeni tudása elismeréseként 
Divéky Antal őrnagy a csatatéren nyerte el az alezredesi előléptetését.) A fran-
ciák is erősítést kaptak, így a továbbiakban még a bródi határőr-gyalogezredet 
is harcba kellett vetni. Még kétszer vetették vissza a franciák a határőröket, 
amikor végre további, ezúttal német gyalogszázadok a korábban a franciák ál-
tal védelmezett magaslatokat birtokba tudták venni. Ahhoz azonban, hogy 
Tellnitz faluig előre tudjanak nyomulni, további gyalog alegységeket kellett 
harcba küldeni, így az ottocsáni határőr-gyalogezred harcosait is. Még így is 
kétséges volt a siker, mivel a harc folyamán az első és a második hadoszlop fő 
erői még látótávolságon kívül voltak. A határőröknek nagy erőfeszítéseket kel-
lett tenniük, hogy egyáltalán tartani tudják magukat. A 2. székely határőr-
gyalogezred legénységének közel kétharmadát, az 1. székely határőr-
gyalogezred szinte a felét elvesztette e küzdelem során.37  

Végre reggel kilenckor az első hadoszlop éle elérte a harcolókat. Buxhövden 
tábornok azonnal friss erőket küldött támogatásukra, így a hét francia 
zászlóaljt ki tudták vetni Tellnitzből. A falun kívül azonban a franciák helyreál-
lították a csatarendet, így a támadás megújításával meg kellett várni a második 
hadoszlop beérkeztét. Az erősítés ezúttal a franciák számára érkezett meg 
előbb, és ehhez még a köd sűrűbbé válása társult. Ezt a helyzetet a franciák vá-

                                                 
36 KA, AFA, Deutschland, 1805-XIII-12. TREUENFEST (1878): 232. La bataille, 63. 
37 TREUENFEST (1878): 234. TREUENFEST (1903): 338. La bataille, 63.  
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ratlan ellentámadásra hasznosították, ez olyan heves volt, hogy a szövetsége-
seket kiverték Tellnitzből, és a falut ismét birtokba vették. Sőt az orosz és csá-
szári-királyi harcosokat tovább üldözték. Ezúttal a 4. huszárezred parancsnoka, 
gróf Mohr János Frigyes ezredes döntött roham indítása mellett. Ez együtt járt 
azzal, hogy a báró Vécsey Ágoston őrnagy vezényelte határőrvidékbeliek a 
franciákat ismét megállították. (E helytállásukat a későbbiekben a császári-
királyi hadvezetés azzal ismerte le, hogy mind Mohrt, mind Vécseyt a Mária 
Terézia Katonai Renddel tüntette ki.) Időközben a napsütés áttörte a sűrű kö-
döt, így a szövetségesek részéről ismét a balszárny általános támadását rendel-
hették el. A császári-királyi és az orosz csapatok megint előre nyomultak, és a 
franciáktól végleg elragadták Tellnitzet. A csatának ebben a szakaszában a 
franciák elhagyták a Tellnitz és Turas közti síkságot is, azonban a szövetsége-
sek nem kezdtek üldözésükhöz. Erre Turas magaslatain hamarosan francia lo-
vas alegységek jelentek meg. Kienmayer altábornagy, aki eközben további pa-
rancsokra várt, a 11. székely határőr-huszárezredet küldte ellenük, mire a fran-
ciák visszahúzódtak.38  

Déli fél egykor a szövetségesek bal szárnyát az a váratlan hír érte utol, hogy 
a franciák középen erősen benyomultak, a harmadik, az orosz hadoszlopot 
meghátrálásra kényszerítették, és nemcsak a Pratzen előtti magaslatokat, vala-
mint a hasonnevű falut is elfoglalták, hanem már az Aujezd-hegyen nyomul-
nak előre feltartóztathatatlanul, és látszólag ezáltal akarják leszakítani a bal 
szárnyat a zömtől. A császári-királyi csapatok ezért kiürítették az elfoglalt terü-
letet, és ismét visszavonultak a Tellnitz előtti magaslatokra, hogy onnan fedez-
zék Buxdhöfen tábornok orosz csapatainak visszavonulását. Az orosz gyalogos 
erők szárnyának biztosítására a 11. huszárezred svadronjait a balszárny Liech-
tenstein Móric herceg által vezényelt három további lovasezredével erősítették 
meg, és a Tellnitz és Sokolnitz közti síkságra küldték. A 4. huszárezred svad-
ronjai a gyalogosokkal, köztük a katonai határőrvidékbeliekkel maradtak. 
Közben a franciák megtámadták az Aujezd-hegyen visszavonulást kereső 
orosz csapatokat. Heves tűzharcot követően a franciák birtokba vették Aujezd 
falut. Az oroszok Tellnitz és a tavak közé vonultak vissza. Csak egyetlen lehe-
tőségük maradt, az ugyanis, hogy a tavak közti keskeny gáton vonuljanak el. 
Miközben az oroszok ezt az utat választották, azt is tekintetbe kellett venniük, 
hogy a franciák Aujezden és Satschanon át megkerülik az egyik tavat, és elvág-
ják a menekülési útvonalat. Kienmayer altábornagy a 4. huszárezredet a 
Satschan és Ottnitz közti magaslatokra küldte előre, hogy a mozgást, ezáltal a 
franciák szándékait megfigyelhessék. A 11. huszárezred egy svalizsérezreddel 
együtt támogatta az oroszok visszavonulását, miközben az Aujezd és Sokolnitz 
közti síkságon előrenyomult.39  

Délután két óra körül a francia Vandamme-hadosztály megtámadta a szö-
vetséges bal szárny maradványait, hogy végleg eldöntse a csata menetét. A tá-

                                                 
38 TREUENFEST (1878): 234. TREUENFEST (1903): 339. La bataille, 64.  
39 TREUENFEST (1878) 235. TREUENFEST (1903): 340. La bataille, 65.  
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madók a 11. huszárezred két svadronjával, valamint egy támogató orosz gya-
logos és a már jelzett császári-királyi svalizsér ezreddel szemben alakítottak ki 
arcvonalat. Az első francia lovas támadást vissza tudták verni, sőt ellentáma-
dásra indultak, amely a franciák megrendüléséhez vezetett. Erre váratlanul 
erős tüzérségi tűz volt a válasz, és a kartács-záporral elárasztott szövetségesek 
súlyos veszteségeket szenvedtek. A 11. székely határőr-huszárezred parancs-
nokát, a már említett Geringer ezredest is fejen találta egy golyó, súlyosan 
megsebesült. Akkor a huszárok és a svalizsérok az orosz gyalogság menetét 
fedezték, sőt maguk is visszahúzódtak. Miután valamennyi orosz átkelt a tavak 
közti gáton, visszavonták a lovas svadronokat is. A visszavonulást Boskowitzig 
folytatták. Kora este négy óra volt már, amikor a szövetségesek a csatateret tel-
jesen kiürítették.40 

A 11. huszárezred két divíziójának és a 4. huszárezred egy divíziójának 
azonban késő éjszakáig helyt kellett állnia, és a harcot mindig újra és újra fel 
kellett vennie. Ők ugyanis már a harccselekmények kezdetén a szövetségesek 
jobb szárnyára kerültek, és először az Austerlitz és Krzenowitz közti magasla-
tokon harcoltak, később Hostieradek és Birnbaum közt a Kobelnitz felé vissza-
vonuló oroszok menetét fedezték. Ezt a kedvező állást ezek a divíziók nem 
tudták már elhagyni, így került sor a franciákkal való megújuló összecsapása-
ikra. A harcban halálos sebesülést szenvedett Knesevich György ezrede helyére 
állt Rakovszky Mártonnal, a 11. huszárezred alezredesével példamutatóan 
helyt álltak, míg végül december 3-án követni tudták a szövetségesek vissza-
vonuló hadseregét.41 

Miután röviden felvillantottuk a magyarországi kiegészítésű csapattestek-
nek a három császár csatájában való részvételét, egyértelműen megállapíthat-
juk, nem ott küzdöttek, ahol minden eldőlt, nekik csak mellékszerep jutott. Sőt 
általánosan kiterjeszthető ez a megállapítás még azzal, hogy a francia császár 
és az orosz cár hadaiban küzdő két fél között az ausztriai császár és magyar ki-
rály alattvalói háttérbe szorítottan csak segédkezhettek. Ennek ellenére hasonló 
arányú veszteséget szenvedtek, mint a győztes franciák. A franciák 8.339 halot-
tat, sebesültet és eltűntet hagytak hátra,42 míg az osztrákok és magyarok együt-
tesen 5.922 főt,43 az oroszok viszont mintegy 11.000 főt.44 A véres magyar vesz-
teséget alapvetően a gyalogos kötelékek szenvedték el, így a négy határőr-
gyalogezred összesen közel 2.000 főt vesztett, míg a két magyar huszárezred 
együttesen alig 72 főt és 116 lovat.45  

A veszteségi számok mögött a harcba küldött katonák hősies helytállását 
kell látnunk. A sok kitüntetés mellett száz magyarországi huszárnak az jelen-
tett külön elismerést, hogy a csata részvevői közül december 4-én ők kísérhet-

                                                 
40 TREUENFEST (1878): 236. TREUENFEST (1903): 341. La bataille, 70.  
41 TREUENFEST (1878): 237. TREUENFEST (1903): 328. 343. La bataille, 102.  
42 LACHOUQUE, Henry: Napoléon à Austerlitz, Paris, 1961. 344. 
43 STOCKLASKA: 60. 
44 RÜSTOW: 393. 
45 TREUENFEST (1878): 238. TREUENFEST (1903): 343. 
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ték I. Ferenc császárt-királyt I. Napóleon császárral való személyes találkozóra 
a Nasisedlowitz előtti Spaleny nevű malomhoz, és ők díszeleghettek a két 
uralkodó előtt.46  

Végezetül meg kell még említnünk, hogy József nádor az előkészületeket az 
általános nemesi felkelés kiállításához a három császár Austerlitz melletti csa-
tájának napjaiban is folytatta.47 A már december 6-án megkötött fegyverszüneti 
megállapodás 3. cikkelye azonban kimondta a további szervezés tilalmát.48 I. 
Ferenc király erre úgy rendelkezett, hogy további csapattesteket már ne szer-
vezzenek, de a már megszervezetteket továbbra is tartsák együtt gyülekezőtá-
boraikban.49 A nádor azonban még a folyamatban lévő szervezési tevékenysé-
get sem állíttatta le, az általános nemesi felkelés felállítása így az 1805. decem-
ber 26-án Pozsonyban megkötött béke ellenére is rendületlenül folyt. Ennek 
véget vetni csak az 1806. január 8-i királyi pátenssel sikerült. 50 Ez azt is jelenti, 
az 1805-ös háborús esztendő magyar szempontból átcsúszott a következő esz-
tendő első napjaira.  

Az általános magyarországi háborús hangulat jellemzésére, az egyes csapat-
testek távoli ide-oda irányítására, a katonák nagyfokú mozgásának természetes 
voltára utalóan következzék e csatához kötődően egy igaz történet, ahogyan az 
ezredkrónika megörökítette, és ahogyan az a történet a katonautódok közt még 
egy évszázadig szájról szájra terjedt.  

Az austerlitzi csata előtti ezredmustrán a 11. székely határőr-huszárezredbe 
beosztott Stroje (?) nevű közhuszár olyan - ki tudja milyen megpróbáltatásokon 
keresztülment - szerencsétlen kinézetű lovon jelent meg, hogy nem kerülhetett 
hadi alkalmazásra. A távoli morvaországi síkságon ráadásul svadronparancs-
noka katonás rövidséggel így hozta ezt huszára tudtára: „Kend hazamehet!” Erre 

az iskolázatlan, de parancsteljesítéshez szokott katona ezt szó szerint vette. Ki-
válva svadronja kötelékéből, míg bajtársai a csatatér felé vonultak el, ő lovát 
Brünnek fordította, és a morvaországi székvárostól a székelyföldi Sepsiszent-
györgyben működő hadkiegészítési központig lovagolt harcképtelen lován. Öt 
havi, úttalan utakon történő folytonos úton léttel, minden ellenőrzés nélkül, tel-
jes előírt menetfelszerelésével, sértetlenül haza érkezve, előírásszerűen jelent-
kezett további szolgálatteljesítésre.51 Íme, az egykori igazi magyar virtus, köte-
lességtudat, becsületesség és hazaszeretet ma már ritka együttesének minden 
csatadiadalnál maradandóbb történelmi példája.  
 

                                                 
46 TREUENFEST (1878): 238. TREUENFEST (1903): 344. 
47 MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 362, 375, 391, HL, GCfU, Ungarische Insurrection, 1805-XIII-8. 
48 MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 499. A bizonyos 3. cikkely pontos szövege: „Il ne sera fait en 

Hongrie aucune espèce de levée en masse ni d’insurrection.” 
49 MOL, MKdP, 1805. Fasc. III. Nr. 499. JNI-II, 392. 459.  
50 MOL, APS, 1805. Acta insurr.Nr. 6.  
51 TREUENFEST (1878): 240.  


