
Bonaparte Napóleon. 

 
 

Megosztó tragédia sújtja a francia nemzetet, de annál megnyugtatóbb Európa többi részét, 

Bonaparte Napóleon május 5-én, napnyugtakor elhunyt. 

A hazájában egykor hatalmas tisztességnek örvendő francia tábornok és hadvezér életének 52. 

évében vesztette életét Szent Ilona szigetén száműzetésének hatodik évében.  

A száműzött Bonaparte Napóleon 1815. októberében érkezett meg Szent Ilona-szigetére 

kíséretével. Tárasai elmondása alapján az idő elteltével betegsége egyre súlyosbodott és 

életmódja is teljesen eltért a megszokottól, orvosa tanácsait sem fogadta meg így az 

egészségügyi állapota jelentős romlásnak indul, mígnem május 5-éneste 6 órakor a 

naplementét jelző ágyú eldördülése után örök álomra hajtotta fejét.  

 

Gyermekkora 

 

Napóleon 1769. augusztus 15-én Napulione Buonaparte néven született Korzika egyik 

városában, Ajaccioban egy nyolc gyermekes család második fiúgyermekeként. Bonaparte 

családja egy toszkán kisnemesi család leszármazottja volt, így korzikai gyökerekhez híven a 

család és Napóleon is a korzikai nyelvet beszélte. Napóleonra gyermekkorában leginkább 

édesanyja szigorú nevelése volt hatással, mígnem 1778 decemberében mikor még a tizedik 

életévét sem töltötte be, ügyvéd édesapjával, akit XVI. Lajos Korzika képviselőjének nevezett 

ki, Franciaországba utazott, ahol rövid ideig az autuni kollégium diákja volt mindaddig, míg 

ösztöndíjjal felvették a francia királyi katonai nevelőintézetbe. Iskolatársai elbeszélése alapján 

Bonaparte Napóleon rendkívüli tehetség volt, kitűnő tanulmányi eredményeket ért el, kivételes 

nyelvérzékkel rendelkezett, kézírása viszont olvashatatlannak bizonyult. Rendszeres 

összetűzésbe keveredett iskolatársaival és tanáraival. 1784-ben fejezte be a brienne-i katonai 

iskolát, majd egy párizsi iskola diákja lett tüzér hadapródként. Egy évvel későbbi vizsgája utána 

1785-ben hadnaggyá nevezték ki. A tanulást hadnagy évei alatt sem hagyta abba, rengeteget 

olvasott, főként harcászati és hadászati műveket valamint történelmi olvasmányokat. 

 

A kezdeti sikerek, felemelkedése 

 

A francia forradalom kitörése után Napóleont fokozatosan tisztré léptették elő. Hamarosan 

csatlakozott a tűzérséghez, és 1792-ben, 23 éves korában, majd egy évvel később őrnaggyá 

léptették elő. 

Ugyanebben az évben a jakobinusok átvették a hatalmat Franciaország felett és Napóleon 

felismerte, hogy ez egy jó lehetőség számára, hogy felkapaszkodjon a ranglétrán, mivel fiatal 

tisztekre volt szükségük. 

Miután alezredesként Toulonban visszaverte a francia royalistákat dandártábornokká léptették 

elő. Ezután karrierje jó ideig nem ívelt felfelé, mivel a jakobinusok elveszítették a hatalmat őt 

pedig börtönbe küldték, bár még abban az évben elhagyhatta azt. 

Később jóban lett az akkori teljhatalmú emberrel, Paul Barrassal, aki lehetőséget látott a fiatal 

Napóleonban és szárnysegédnek, majd az itáliai hadsereg parancsnokává léptette elő.  



Sikert sikerre halmozva foglalt el nagy területeket Itáliában, a Pápai Államtól, de elfoglalta a 

Velencei Köztársaságot és háborúzott az osztrákokkal is.  

A hadjárat(ok) hatására megnőtt Napóleon népszerűsége Franciaországban, emellett saját 

újságokat is megjelentett, népszerűsítse magát.  

Elöljárói látva ezt, Egyiptomba küldték, hogy megszakítsa a britek kapcsolatát Indiával. 

Először sikereket ért el itt is, de a britek visszavágtak és megsemmisítettek Afrikai csapatait, ő 

pedig Egyiptomban ragadt. Emellett egyre több területet vesztett és emiatt zavargások törtek 

ki pártja ellen. Napóleon ezt kijátszva puccsot hajtott végre és magához ragadta a hatalmat. 

 

A konzul 

 

A közigazgatást a saját képére formálva katonai diktatúrát hozott létre, majd 

„megválasztották” örökös Konzulnak. Elsők között békét kötött Franciaország ellenségeivel, 

így meg tudta teremteni a belső békét is. Emellett stabilizált az ország pénzügyi helyzetét és 

elismertette a pápával a vallásszabadságot. 

 

Szerelmi élete és fia 

 

Élete szerelme első felesége volt, a kétgyermekes, polgári származású Josephine Beauharnais 

volt. Josephine kedves, nyitott, segítőkész volt, nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Két 

gyermekét együtt nevelték, de Napóleonnak nem tudott trónörököst szülni, így pár év után 

1809-ben elváltak. Válása után, a második házasságnál politikai szempontokat figyelembe 

véve döntött Mária Lujza mellett. A vele kötött házasságtól a francia-osztrák kapcsolatok 

kedvezőbb fordulatát remélte. Mária Lujza apja, I.Ferenc Habsburg uralkodó vereséget 

szenvedett a franciáktól, így nem volt abban a helyzetben, hogy nemet mondjon a lánykérésre. 

A 19 éves lány kénytelen volt hozzá menni Napóleonhoz, de utálta férjét mindvégig. A nép is 

csalódottan fogadta az új arát. Zárkózott volt és arrogáns, senki nem rokonszenvezett vele. 

Napóleon viszont végig hű maradt hozzá. Frigyükből végre megszületett Napóleon 

trónörököse, fia Napóleon Francois-Charles-Joseph-Bonaparte. Napóleon bukása után Mária 

Lujza fiával együtt elmenekült, megkapták a Pármai Hercegséget, ott éltek. Mária Lujza 

1847-ben halt meg, a családi bécsi kriptába helyezték örök nyugalomra. 

 

A császár és bukása 

 

Miután megkapta a császári címet, 1804. december 2-án kikiáltotta Franciaországban a 

császárságit, majd Itáliai császárrá is koronáztatta magát. Híveinek magas rangokat adott és 

létrehozta a császári nemességet is. 

A következő 7-8 évben rengeteg csatát vívott, de van személyes érintettségünk is, hiszen 

1809-ben Győrnél nagyon fájó módon verte meg csapatainkat.  

A fordulópont a lipcsei csatában érkezett meg, ahol szövetségesei átálltak, majd Párizs 

elvesztése után lemondott a trónról. 

Később még egyszer megpróbálta visszaszerezni a hatalmat, de a waterloo-i csatában végleg 

vereséget szenvedett és Szent-Ilona szigetére vonult száműzetésbe. 

 

Lezárás 

 

Élete utolsó éveit itt töltötte, majd pár nappal ezelőtt, május 5-én elhunyt. Hivatalosan 

betegség után halt meg, de számos pletyka felütötte a fejét, hogy megmérgezték. 

Egy biztos, az egyik legmegosztóbb személy hunyt el, emléke valószínűleg még sokáig fogja 

kísérteni Európát. 
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