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Az 1848—1849. évi forradalom és szabadságharc fegyveres erőinek történe
tén végighúzódik a regularitás és irrégularités kettőssége. Ezt a kettősséget 
több tényező is magyarázza. Az első az, hogy 1848 előtt Magyarországnak nem 
volt saját hadserege, csupán a es. kir. hadseregnek voltak magyar sorozású 
gyalog- és huszárezredei. Az 1848 áprilisi pozsonyi törvénycikkek között nem 
volt kimondottan az ország fegyveres erejére vonatkozó törvénycikk; a nem
zetőrség felállítására vonatkozó 22. törvénycikk a belső rendfenntartó erő meg
teremtését szolgálta, a többi törvénycikkek pedig csak járulékos, bár igen 
fontos kérdésekben (kinevezési jog, az országhatárokon kívüli alkalmazás joga) 
érintették a hadsereg kérdését. A békésnek induló polgári átalakulási folya
matot azonban már 1848 májusától beárnyékolták a délvidéki szerb fegyveres 
mozgalmakról érkező hírek. Emiatt a kormánynak önálló fegyveres erőt kellett 
teremtenie, ám már ennek (a honvédségnek) létrejötte előtt bevethető erő után 
kellett néznie. A szerb felkelés lokalizálására és felszámolására az országban 
állomásozó, és május 7-én a kormány alá rendelt cs. kir. haderő nem látszott 
sem elégségesnek, sem megbízhatónak, ezért a Batthyány-kormány már jú
niustól kezdve intézkedett az eredetileg más célra szánt nemzetőrség egy ré
szének mozgósításáról. Ezek a nem túl jól felfegyverzett és éppen csak kikép
zett nemzetőri zászlóaljak — a nyári munkák kellős közepén — nem váltották, 
nem is nagyon válthatták be a hozzájuk fűzött reményeket, s így pótlásukról 
gondoskodni kellett. Erre csak részben voltak alkalmasak a május közepe óta 
szervezett honvédzászlóaljak; ugyanakkor a védelmi vonal egyre hosszabb lett, 
hiszen számolni kellett a Dráva vonalán fegyverkező Jellacic horvát bán ha
tárőrcsapatainak betörésével is. Batthyány Lajos miniszterelnök ebben a helyzet
ben határozta el az önkéntes mozgó nemzetőrzászlóaljak megszervezését, majd 
négy kerületi táborba történő összpontosításukat. Ezeknek az alakulatoknak a 
harci szelleme ugyan meghaladta a mozgósított nemzetőrzászlóaljakét, felsze
relésük és vezetésük is jobb volt; harcértékük azonban — az első összecsapá
sokig — nemigen érte el a honvédzászlóaljakét. A szervezés eredményei ezek 
esetében csak szeptember végén mutatkoztak — igaz, éppen ekkor lett rájuk 
szükség az időközben Magyarországra támadó Jellacic hadai ellen szervezett 
dunántúli magyar táborban. A népképviseleti országgyűlés augusztus végén 
elfogadta ugyan az újoncállításról szóló törvényt, ám ezt az uralkodónak is 
szentesíteni kellett volna. Batthyány és Deák azonban hiába utazott ennek 
érdekében Bécsbe, az uralkodó nem szentesítette a törvénycikket. Így az újon
cozás megkezdését Batthyány — már mint ügyvezető miniszterelnök — 1848. 
szeptember 14-én az uralkodó szentesítése nélkül, de Jellacic betörése miatt 
a körülmények nyomása alatt, a képviselőház határozata alapján rendelte el. 
Az újoncozás eredményei azonban csak kb. egy hónap múlva mutatkozhattak 
meg, s ebben az időszakban is szükség volt minden, gyorsan mozgósítható és 
bevethető fegyveres erőre. Az ügyvezető miniszterelnök, majd a helyébe lépő 

— 3 — 



Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) tehát kénytelen volt ideiglenes, illet
ve rendkívüli eszközökhöz is folyamodni. Ilyen volt a népfelkelés elrendelése 
az ellenség által fenyegetett vidékeken, illetve az egyes megyék nemzetőrsé
gének meglehetősen esetleges mozgósítása; végül pedig újabb önkéntes- vagy 
szabadcsapatok szervezése.1 

Az önkéntes, vagy szabadcsapatok (Frey-Corps) létrehozásának ez volt a ka
tonai indoka. Megszervezésüknek azonban voltak közjogi és napi politikai okai 
is. A közjogi ok az volt, hogy az ilyen alakulatok létrehozása — mivel egyedi 
esetekről volt szó — egyedül a magyar kormány hatáskörébe tartozott, nem 
igényelt törvényi rendezést, s a törzstiszti kinevezéseken kívül a nádornak sem 
volt köze a szervezéshez. Így anélkül lehetett a kormány rendelkezésére álló 
fegyveres erőt növelni, hogy abba az uralkodó környezete (mint pl. egy hadügyi 
törvény esetében) beleszólhatott volna. Az — elsősorban belpolitikai — indok 
pedig az volt, hogy pl. Kossuth a Hunyadi-csapat szervezésével saját fegyveres 
erőt kívánt teremteni, .amely egy belpolitikai válsághelyezet kialakulása esetén 
megakadályozhat egy számára kedvezőtlen fordulatot; ugyanezzel a célzattal 
kívánta létrehozni a radikális baloldal nagy részét tömörítő Egyenlőség Tár
sulat a maga ezredét 1848 szeptember elején. Végül nem hagyhatunk figyelmen 
kívül még egy tényezőt — az önkéntességet. Ezeknek a csapatoknak a létre
jöttében ez is komoly szerepet játszott, mint a nevükből is kiderül. Az önkén
tesség egyéni indokai sokfélék lehetnek: szociális helyzet, kalandvágy, maga
sabb zsold, az egyéni hőstettek remélt lehetősége, a toborzást kezdeményező 
személy, (illetve a mögötte álló szervezet vagy csoport) iránti lojalitás stb.-

Az előbbiekben önkéntes, vagy szabadcsapatokról beszélünk, ez a megfogal
mazás azonban így nem egészen pontos. Az önkéntes csapatok kategóriája 
ugyanis lényegesen tágabb, mint a szabadcsapatoké; az utóbbi beletartozik 
az előbbibe. Hiszen önkéntes csapatoknak tekinthetjük az első 12 honvéd
zászlóalj katonáit csakúgy, mint — többnyire — az önkéntes mozgó nem
zetőrzászlóaljak tagjait is. A legfontosabb eltérés ezek és a szabadcsapatok 
között az volt, hogy míg a honvédség és az önkéntes mozgó nemzetőrség 
országos intézmény volt, illetve jogilag egy országos intézményen, a nemzetőr
ségen alapult, addig a szabadcsapatok szervezése egyéni és eseti megbízásokra 
épült, ahol a szervező rendszerint kezdeményező is volt. Egy részük esetében 
más lett volna a feladatuk is, mint a reguláris katonaságot jelentő, vagy azt 
pótolni hivatott honvéd- és önkéntes mozgó nemzetőralakulatoknak, mégpedig 
az irreguláris, a gerillataktika alkalmazása egyrészt a szerb felkelőkkel szem
ben, másrészt Jellacic horvát hadseregének hátában. Az események kényszere 

1 A Batthyány-kormány hadseregszervezésére és a rendelkezésére álló erőkre 1. Urbán Aladár: 
A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973.; uő.: Batthyány és a honvédelem 
1848-ban. Századok, 1982/6. 1229—1250. o. és uő.: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986. 
548—591. és 660—693. o. 

2 A szabadcsapatok többségének története mindmáig feldolgozatlan. Korántsem teljes es pon
tos listáikat közli Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp., é. n. II. 
k. 59—60. o. (a továbbiakban: Gelich); Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 39—40. 
o. (a továbbiakban: Bona 1988.); Somogyi Győző—Barczy Zoltán: A szabadságharc hadserege. 
Bp., 1986. 170—178. o. Az egyes szabadcsapatok történetére 1. Kerekes Zoltán: A pesti szabad 
portyázó csapat története. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: HK) 1967/1. 65—103. o.; 
Urban Aladár: Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. HK 1988/4. 638—665. és uő.: Perczel Mór és a 
Zrínyi szabadcsapat. HK 1991/1. 77—107. o. A szabadcsapatok szervezésének politikai és közjogi 
indokaira 1. e két utóbbi tanulmányt. Az Egyenlőségi Társulat csapatára 1. urban Aladár: Kor
mányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. In: A nagy 
év sodrában, Bp., 1981. 484—486. o. és Spira György: Pest a negyvennyolcas forradalom szep
temberi fordulatának kezdetén. Tanulmányok Budapest múltjából. XIX. k., Bp., 1972. 343—344. o. 



alatt azonban erre nem került sor; az 1848 szeptember végéig szervezett szabad
csapatok lényegében reguláris alakulatok feladatait látták el, s később át is szer
vezték őket honvédzászlóaljakká csakúgy mint az önkéntes mozgó nemzetőr
zászlóaljak több mint felét. így a Woroniecki-vadászokból szervezték meg a 38., 
a Zrínyi-csapatból a 35., a Hunyadiból az 50. és a Bocskai-csapatból az 52—53. 
honvédzászlóaljakat. 

Mi volt ennek az oka? Valószínűleg az, hogy kiderült, az ilyen szabadcsapati 
ténykedéshez nincsenek meg ä kellő feltételek; így a legénység kiképzettsége, 
megfelelő fegyverzete, kellő mozgékonysága, illetve maguk a hazai terepadott
ságok. Emellett a Délvidéken a kisháború 1848 október közepétől igazi „nagy" 
háborúvá növekedett; a gerillataktika értelmét veszítette. Az újabb önkéntes 
csapatok, köztük a külföldi légiók létrehozására 1848 novemberétől immáron 
szintén a regularitás keretei között került sor. 

Kossuth Lajos, az OHB elnöke azonban úgy gondolta, hogy „Magyarország 
független szabadságát a guerilla háború vívandja iki." A különböző kormány
biztosoknak és hadvezéreknek j rot t levelei és utasításai tele vannak ilyen és 
ehhez hasonló kijelentésekkel. Ezek alapján a későbbi történeti irodalom haj
lamos volt Kossuthban afféle álmodozót látni, aki a valósággal számot nem 
vetve, reguláris katonaság nélkül is kivívhatónak látta Magyarország függet
lenségét. E levelek és utasítások alaposabb elemzéséből azonban kitűnik, hogy 
Kossuthnak ezek a megjegyzései két különböző dologra vonatkoznak. Egyrészt 
valóban sürgette gerilla- (szabad-) csapatok szervezését, másrészt viszont gerilla
harc alatt értette a kis erőkkel folytatott aktív határvédelmet is. Mindezt azért 
fontos meg jegyzenünk, mert arra mutat, hogy Kossuth nem annyira le-, mint 
inkább túlbecsülte a magyar hadsereg reguláris alakulatait, hiszen ilyen bo
nyolult harcászati eljárás eredményes alkalmazására is képesnek hitte akkor, 
amikor — Görgei tanúbizonysága szerint — a tisztek egy része még azt sem 
tudta, hogyan kell megtölteni egy puskát . . .3 

1848 december közepén Kossuth immáron arra tett kísérletet, hogy az önkén
tes mozgó nemzetőrség és a szabadcsapatok lehetséges előnyeit egyesítve „gya
log és lovas mozgó nemzetőrségi csapatokat" alakítson. Az erről szóló rendelet 
kibocsátásnak közvetlen oka a hadihelyzet alakulásában keresendő. Megkezdő
dött a es. kir. csapatok összpontosított támadása Magyarország ellen. December 
11-én a felső-magyarországi hadtestet érte csúfos vereség Budamérnél. Ezen a 
napon Budatinnál az ott állomásozó magyar csapatok visszaverték a Trencsén 
megyébe betört cs. kir. hadoszlopot. December 14-én Simunich altábornagy el
foglalta a nádasi szorost, gäu az ottani magyar különítményt vissszaszorította 
Nagyszombat felé. Kossuth ebben a helyzetben úgy látta, hogy ismét minden, 
azonnal előteremthető erőre szükség van az ellenség előrenyomulásának meg-

3 Az egyes szabadcsapatok átalakulására 1. az előző jegyzetben felsorolt műveket. A termi
nológia pontatlanságát mutatja Kerekes Zoltán hivatkozott tanulmánya, amelyben a szerző 
ugyan kísérletet tett a különböző kategóriák elkülönítésére, dé nála is. összemosódik a népfel
kelés, az önkéntes mozgó nemzetőrség és a szabadcsapatok közötti határ. Így pl. Görgeinek a 
háború végéig szolgálatot nem vállaló önkéntes mozgó némzetőri zászlóaljak feloszlatására és 
hazaküldésére vonatkozó javaslatát a szabadcsapatokra is vonatkoztatja; a gerillataktika al
kalmazásának lehetetlenségéről írott sorait szintén, holott Görgei ež esetben a rendes katonaság 
ilyen jellegű akcióiról fejtette ki véleményét. (71—73. o.) Görgei hivatkozott leveleit közli Steier 
Lajos: Görgey és Kossuth. Bp., é. n. 152—155. és 157. o. Kossuth idézett szavait 1. Batthyány Káz
mérhoz intézett, 1848. november 12-én kelt levélében. Közli: Kossuth Lajos összes munkái. (Szerk. 
Barta István) XIII. k., Kossuth Lajos az. Országos Honvédelmi Bizottmány élén I. Bp., 1952. 421. 
(a továbbiakban: KLÖM XIII.) Görgei szavait 1. Kossuthnak írott december 29-i levelében 

közli Steier: 266. o. 



állítására. Ezért december 16-án kibocsátott rendeletében arra szólította fel a 
cs. kir. csapatok által leginkább veszélyeztetett törvényhatóságokat, hogy a 
nemzetőrökből és más önkéntesekből alakítsanak gyalogos és lovas mozgó nem
zetőrcsapatokat olyan felszereléssel, amilyen éppen van. A lovasok használják 
saját lovaikat. A rendelet célja az volt, hogy minden törvényhatóságban legyen 
egy „organizált kész védőerő", amely a reguláris hadseregnek az illető terüle
ten azonnal rendelkezésére áll, és gerillataktikájával elősegíti annak működé
sét. A rendelet szerint az így nyert haderő összevonásától szétoszlatásáig rendes 
katonai fizetést kap, s a felszerelésében esett károkat a kormányzat megtéríti. 
Két nappal később az OHB újabb rendeleteket adott ki „a népfelkelés és a sza
bad mozgó (guerilla) csapatok iránt." Az első rendeletben főleg a népfelkelés 
alapelveiről volt szó; ezt Magyarország minden törvényhatóságához intézte az 
OHB. A felhívás szerint a „szabad mozgó csapatok" és a népfelkelés együttes 
feladata lett volna a reguláris hadsereg harcának támogatása. A második, nyílt 
rendelet szerint egy-egy megyében több ilyen „önkéntes mozgó csapat is fel
állítható." A csapatvezér megválasztása a megye főispánját, ennek távollétében 
az alispánt vagy a kormánybiztost illeti. A 100—200 fő közötti csapat vezére 
századosi, a legalább 400 főből állóé őrnagyi illetményt kap. A szolgálat lega
lább négy hónap, ezalatt rendes katonai zsold jár a csapat tagjainak. A csapat 
köteles önmagát felfegyverezni, „azonban mérsékelt fegyverváltsági díjt az 
állománytól fog nyerni." A rendelet legfontosabb pontja szerint „ezen szabad 
mozgó csapatok a rendes hadsereghez nem csatoltatnak, hanem minden csapat 
maga kezére szabadon fog az ellenség ellen működni, azonban ha megyéjökben 
nincs ellenség, tartoznak a kormány felhívására a szomszéd és második szom
széd törvényhatóságába is átalmenni." Ez a pont azért volt lényeges, mert — ha
sonlóan a kinevezési jogra vonatkozó rendelethez — ezeket a csapatokat teljes 
egészükben a polgári kormányzat alá rendelte. A további rendelkezések szerint 
e csapatok feladata nem az, „hogy csatarendben álljanak az ellenség ágyúi elé, 
hanem hogy hangya mód az ellenséget körüllepjék, azt szüntelen nyugtalanít
sák, soha békét ne hadjanak, az élelmiszereket elülle eltakarítsák, társzekerei
ket elfoglalják, éjjelenként az előttük ösmeretes utakon és ösvényeken oldalt 
és hátul megtámadják s pusztítsák." A zsákmány a csapat tagjait illeti; a fog
lyokért és a szuronyos fegyverekért külön díjat kapnak. 

A rendelet kétségkívül szükséghelyzetben született, s annak minden vonását 
magán viselte. Ezekben a hetekben folyt az egységes hadügyminisztérium meg
szervezése; az egyes hadseregek parancsnokai pedig hetek óta próbálkoztak a 
hadrendi egységesítéssel. Tehát éppen azokban a napokban, amikor a honvéd
sereg egységesülése megkezdődött, amikor a nemzetőrség és a katonaság egy
séges irányítás alá került, ezeket a mozgó csapatokat mind a kinevezések, mind 
az alkalmazás szempontjából kivették a katonai irányítás alól. Az alkalmazásra 
vonatkozó szabályozás szerint pedig egy-egy ilyen mozgó csapat 7—9 megyét 
is bekóborolhatott anélkül, hogy bármelyik hadsereg parancsnokának utasítá
sát követnie kellett volna. Kossuth és a hadügyminiszter, Mészáros Lázár viszo
nyát ismerve azt sem zárhatjuk ki, hogy az OHB elnöke azért sietett ennyire 
a rendeletek kiadásával, mert a hadügyminiszter december 14-én elutazott a 
fővárosból, hogy átvegye a felső-ímagyarországi csapatok vezérletét; ugyan
akkor a helyettesévé kinevezett Vetter Antal vezérőrnagy még nem érkezett 
meg a fővárosba, így Kossuth különösebb konzekvenciák nélkül nyúlhatott bele 
— szokás szerint — a hadügyek irányításába. A rendelet kedvezőtlen követkéz-



menyei azonban egyelőre elmaradtak. A katonai helyzet ugyanis szinte tragikus 
fordulatot vett. Két héttel a rendelet kibocsátása után a Felvidék nagy része 
és a Dunántúl egésze az ellenség kezére került, így ott e mozgó nemzetőrcsapa
tok szervezése meg sem kezdődhetett. A Kossuth és az OHB által december 
végéig kiadott egyes megbízatások már jóval több gondot jelentettek a későbbi
ekben; elsősorban azért, mert e megbízatások nem határolták egyértelműen 
körül a fölé- és alárendeltségi viszonyokat, s így egy néhányszáz főnyi gerilla
csapat vezére is önálló hadvezérként tevékenykedhetett. Az ilyen megbízások 
rendszerint visszautaltak a december 16—18-i rendeletekre, amelyekben, mint 
láttuk, egyetlen szó sem esett arról, hogy ezek a csapatok a hadügyminisztérium, 
vagy a seregparancsnokok fennhatósága alá tartoznának. Az egyes megyei 
mozgó nemzetőrcsapatakat is rendszerint alacsonyabb rangú és beosztású tisz
tek parancsnoksága alá rendelték. A zűrzavart csak növelhette, hogy pl. a regu
lárisnak szánt lengyel csapatok szervezésére kiadott nyílt rendeletek is hom
lokegyenest ellenkező rendelkezéseket tartalmaztak a közvetlen parancsnokság 
tekintetében — alig néhány napnyi eltéréssel.4 

December 19-én az OHB felhívást bocsátott ki a főváros lakosságához is, 
amelyben önkéntes szabadcsapatok alkotására szólította fel a vállalkozókat. 
A felhívásnak lett is némi foganatja. A Radikál Kör december 20-i közgyűlésén 
döntött egy szabadcsapat alakításáról, s annak szervezésével Oroszhegyi Józsát 
bízta meg. A megbízás tényét közölték Nyáry Pállal, az OHB tagjával, aki bele
egyezését adta a szervezéshez. (Valószínűleg tanultak az Egyenlőségi Társulat 
1848 szeptemberében tervezett ezredének dicstelen sorsából). Oroszhegyi de
cember 21-én tette közzé felhívását egy „szabad portyázó guerilla csapat" 
alakításáról. A január elején a főváros kiürítése miatt megszakadt toborzás 
idején a csapat 120 főt számlált, az eredetileg tervezett 400 fő helyett. 

A baloldal másik szervezete, az Egyenlőségi Társulat is elhatározta egy 1000 
főből álló csapat felállítását „a budapesti kétfejű sas bálványozói fékezésére." 
A Társulat december 21-i ülése előtt megjelent tudósításában a Marczius Tizen
ötödike már utalt arra, hogy mind ez a csapat, mind a Radikál Kör csapata „a 
fővárosban fognának maradni, s mintegy látható képviselői lennének a mostani 
kormány s országgyűlés auktoritásának." A Társulat aznapi ülésén Madarász 
József elmondta, „miképp a rend fenntartására és a Honvédelmi Bizottmány 
gyámolítására időhelyesnek látná alakítását egy olyan csapatnak, minő az 
Egyenlősági Társulat által már egyszer tervezett, de a volt kormány tétlensége és 
habozása miatt nem foganatosított." Horárik János még egyértelműbben fogal
mazott: „A csapat felállítása másodszor azért is szükséges, hogy támogassuk 
helybeli zavarok ellen a képviselőházat, mely ugyan nem olyan, minőnek lennie 
kellene, de olyan vezér alatt, mint Kossuth (harsány éljen) megbecsülhetetlen 
testület." Ábrányi Emil pedig azt tekintette a csapat fő hivatásának „a kormány 

4 Kossuth és az OHB december 16-i és 18-i rendeleteit közli Gelich II. 55—59. o. ; KLÖM XIII. 
767—770. o. és 794—797. o.; Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának tör
ténetéhez 1848—1849. Pest, 1869. II. k., 271—276. o. Az egységes hadügyminisztérium létrehozására 
és a honvédsereg hadrendi egységesítésére 1. Vrbán Aladár: Az 1848-as magyar hadügyminisz
térium megszervezése (1848. április—december) HK 1976/1., 50—66. o. Az eseti megbízatásokat 1. 
KLÖM XIII. 808. (Albrecht százados, Vas megye), 810. (Festetich Miklós képviselő, Somogy me
gye), 821. (Nemegyei Bódog őrnagy, Dunántúl), 911. (Kosztolányi Károly nemzetőr százados, 
Bars és Nyitra megye), 912. (Nógrád, Hont és Esztergom megyék szabadcsapatait Szodtfridt 
Ferdinánd őrnagy parancsnoksága alá helyezik), 918. (Nemegyeit kinevezik a Veszprém megyei 
népfelkelés parancsnokává is). A lengyel csapatok alárendeltségi viszonyai körüli zűrzavarra 
1. Kovács István: A légió. Bp., 1989. 91—179. o. és Wlodzimierz Mus: Lengyel légió szervezése Ma
gyarországon, 1848. november—1849. március. HK 1978/3. 341—356. o. 
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rendeleteinek pontos végrehajtásán kívül", hogy elfojtsa „az itteni demokrata 
elemnek netalán gyengítésére történhető törekvéseket", és „a veszély nagyob-
bulásával" meggátolja, „hogy valaki a győzelemről csak kétkedni is merjen." 
A Társulat a csapat alakításához szükségesnék mondta „a kormányi beleegye
zés és gyámolítás" kieszközölését, s ezzel Ábrányit, Horárikot és Zerffy Gusz
távot bízza meg. 

Az Egyenlőségi Társulat december 29-i ülésén Zerffy közölte, hogy Kossuth 
beleegyezik a csapat megalakításába, „ha a csapat vezére jóváhagyása alá ter
jesztik." Erre a Társulat Asztalos Pál képviselőt választotta meg a csapat vezé
révé, az egyes városrészekben szervezendő századok parancsnokságával pedig 
Zerffyt, Horárikot, Komis Károlyt, Töltényi Miklóst és Vanczák Józsefet bízta 
meg. A csapat szervezésének tényleges eredményeiről semmit sem tudunk. 
Valószínűleg a nem nagy számú vállalkozót már Oroszhegyi csapata „felszívta", 
s a túlzottan későn kezdett szervezés sem kecsegtethetett nagy eredményekkel. 
Arról sem tudunk, hogy Asztalos egyáltalán elfogadta-e a felkérést. 1849. január 
17-én ugyan jelentkezett Kossuthnál Paraicz Iván, a budai nemzetőrség I. 
zászlóalja 6. századának őrmestere azzal, hogy szívesen alkotna egy, a pesti 
egyenlőségi csapathoz hasonló csapatot, amelynek feladata volna „a nemzet
gyűlést és kormányt bárhová is követni, s ahol megállapodnék, az egész vidék 
bátorságát életükkel és vérükkel biztosítani." Mindezt olyan fiatalok nevében 
írja, akik nem kötelezhetik magukat hosszú időre. Arról azonban nem tudunk, 
hogy Kossuth ezzel az ajánlattal kapcsolatban bármilyen intézkedést is tett 
volna. 

Az Egyenlőségi Társulat tervezett csapatára vonatkozó adatokat azért tar
tottuk fontosnak ilyen részletesen ismertetni, mert egy figyelemreméltó tanul
ságot hordoznak magukban. Azt, hogy az Egyenlőségi Társulat — Kossuth de
cember 19-i felhívását ürügynek tekintve, de annak szellemétől idegenül — egy 
belső rendfenntartó csapat alkotását tartotta szükségesnek a válságos decem
beri napokban, akárcsak 1848 szeptember elején. Mindezt pedig egy olyan pilla
natban tette, amikor nem állt fenn egy jobboldali belpolitikai fordulat veszélye, 
ám annál erőteljesebb volt a fenyegető külső veszély, a közeledő es. kir. fősereg. 
Ám ezúttal — tanulva a szeptemberi kudarcból — már fontosnak tartották a 
kormány beleegyezésének megszerzését, sőt, mintegy az OHB támaszaként 
igyekeztek beállítani leendő csapatukat; ugyanakkor a Társulat december 21-i 
ülésén elhangzott szónklatból kitűnt, hogy elsősorban a „demokrat elemek", 
tehát a Madarász László által képviselt politikai irányzat támogatását tartják 
fontosnak az OHB-n belül is. Kossuth viszont — átlátva a helyzetet — ragasz
kodott ahhoz, hogy a csapatot olyan személy vezesse, aki elsősorban iránta, nem 
pedig a Madarászok iránt viseltetik lojalitással; ezért adott olyan feltételes 
beleegyező választ Zerffyék kérdésére. Asztalos személye Kossuth számára is 



megbízhatónak látszott; annál is inkább, mert tudhatta róla, hogy nem a kon
fliktusok kiélezését, hanem a békés megoldásokat tartja előbbrevalónak.5 

A főváros kiürítése és az OHB Debrecenbe távozása után Kossuth továbbra 
is fontosnak tartotta a gerillacsapatok szervezését, illetve a gerillataktika alkal
mazását. Mindezt kombinálni akarta a népfelkelés erőinek mozgósításával is. 
Erre sarkallhatták olyan hírek, mint pld. az, hogy Vasvári Pál január 2-án 
Nagykőrösön 500 ember jelenlétében „jó hatású" népgyűlést tartott, vagy hogy 
a Kunság lakosságában hajlamot látott ilyen csapatok alakítására. Ezért aztán 
egyrészt a különböző dunántúli szabadcsapatok és a népfelkelés erőinek Eszékre 
támaszkodó működésétől várt eredményt, másrészt a feldunai hadtestet gerilla
taktika alkalmazására utasította. Ugyanakkor megtiltotta, hogy a sereget úgy 
darabolják fel, hogy az „guerilla" színét vegye fel." Guerilla harcnak kell lenni, 
de nem a fősereg által, sőt, amaz csak úgy lehetséges, ha ez van. Tehát a vezérek 
defigálják [határozzák meg — H. R.] a pontokat, s pontokból alakuló kört, 
melyet a sereg fog védeni, ezen a körön kívül kell működnie a guerilla csapa
toknak az ellenség hátában, oldalában." Debrecenbe érkezése után pedig egymás 
után írta újabb mozgó nemzetőr csapatok szervezését sürgető leveleit az egyes 
törvényhatóságoknak, s utalványozta az ezekhez kért összegeket. Az újonnan 
szervezett vagy szervezendő csapatok alárendeltségi viszonyait azonban to
vábbra sem tisztázta; volt olyan, amelyet előbb katonai irodájának vezetője, 
Bikkesy őrnagy, majd pedig közvetlenül Perczel tábornok alá rendelt azzal, 
hogy azt ne ossza be hadseregébe; egy másik, szintén Perczel alá rendelt sza
badcsapattal kapcsolatban pedig úgy instruálta a tábornokot, „hogy azt, mint 
guerilla csapatot milyen iránybani működése iránt utasítsa."6 

Még 1849. január 2-án, Szolnokon kereste fel Kossuthot Hatvani Imre ügyvéd 
azzal, hogy szeretne felállítani egy éves szolgálatot vállaló szabad mozgó csa
patot. Kossuth az írásban beadott tervezetet hátirattal látta el, s utasította 
Madarász Lászlót, az OHB önálló osztályának, az Országos Rendőri és Posta
osztályának a vezetőjét, hogy utaljon ki Hatvani Imre számára 150 pengőforin
tot. Nem tudni, hogy a Hatvani által beadott tervezet mennyire volt részletes; 

5 Az OHB december 19-i felhívását közli KLÖM XIII. 807. A Radikál Kör csapatára 1. Kerekes: 
i. m. 76—82. o. Oroszhegyi ezzel kapcsolatos két felhívását közli Kerekes: i. m. 81. o. és Rózsa 
György—Spira Görgy: Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp., 1973. 242. o. Nyáry beleegyező 
nyilatkozatára 1. Marczius Tizenötödike (a továbbiakban: MT) 1848. dec. 21., 965. és 968. o. Az 
Egyenlőségi Társulat csapatára 1. Jövő, 1848. dec. 22., 75—76. o., MT 1848. dec. 21., 965. o. A Tár
sulat december 29-i ülésére 1. Jövő, 1848. dec. 30., 100. o. Asztalos felkérésére 1. még Madarász 
József 1848. dec. 29-i levelét Modrovich Ignáchoz, közli V. Waldapfel Eszter: A forradalom és 
szabadságharc levelestára. Bp., 1952. II. k. 404. o. (a továbbiakban: Waldapfel II.) Paraicz Iván 
Kossuthnak írott levelét 1. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) H 2. Miniszterelnök
ség, Országos Honvédelmi Bizottmány és Kormányzóelnökség iratai (a továbbiakban: OHB) 
1849:710. A csapat történetére nagyjából ezen források alapján 1. Spira György: A forradalmi 
ország szíve 1848—1849. In: (Vörös Károly szerk.) Budapest története a márciusi forradalomtól 
az őszirózsás forradalomig. Budapest története, IV. k., Bp., 1978. 72. o. Spira György azonban 
úgy véli, hogy a társulat csapatába jelentkezett „mintegy ezer fiatal ( . . . ) a főváros kiürítésekor 
szervezetlenül is mindenesetre elvonult Debrecenbe, hogy ott más keretek között mégiscsak 
közreműködhessék majd a császáriak elleni harcban". Mindezt Paraicz említett levele alapján 
véli így, noha egyrészt Paraicz levelében arról van szó, hogy az általa tervezett csapat hasonló 
lenne az egyenlőségi csapathoz (tehát nem azonos vele) ; másrészt Paraicz 1000 főnyi tervezett 
csapatról ír, és nem ténylegesen rendelkezésre álló 1000 főről. S míg a Radikál Kör csapatáról, 
vagy a haditanoda hallgatóiból alakult egyetemi légióról a forrásokban később is számos adatot 
találunk, addig erről az állítólagos 1000 főről egyetlen forrás sem szól. 

6 Vasvári népgyűlésére 1. KLÖM XIV. (Szerk. Barta István) Kossuth Lajos az Országos Hon
védelmi Bizottmány élén II. Bp., 1953. 28. A kunok között állítandó szabadcsapatra 1. uo. 33. A 
dunántúli gerillacsapatokról 1. uo. 40., 74. és 81. A feldunai hadtestnek adott utasítás: uo. 31. (Csá-
nyi Lászlóhoz, 1849. jan. 4.) Kossuth sürgető levelei és utalványozásai: uo. 93—94., 102—104., 137— 
138., 143—144. A Bikkesy és Perczel alá rendelt nagykunsági lovas szabadcsapatra 1. uo. 102. és 
161. Kossuth szerint „a szabadcsapatoknak nem az a rendeltetése, hogy a hadseregbe besoroz-
tassanak, hanem hogy önnállólag annak működéseit elősegítsék". 
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az eredeti példány nem ismeretes. A kiutalt összeg nagysága nem mutat valami 
túl részletes tervre. Ezt erősíti meg az is, hogy Hatvani 1849. január 9-én egy 
újabb tervezetet nyújtott be az OHB-nak, amelyben „Debrecenben és tájékán 
egy mozgó gerillacsapat alakítására kér engedélyt." A tervezetről csupán egy 
iktatókönyvi bejegyzésből tudunk; két nap múlva azonban — a január 9-i be
advány iktatószámára visszautalva — megszületett a nyílt rendelet „melynek 
erejénél fogva Hatvani Imre meghatalmaztatik Bihar megyében egy szabad 
lovas csapat alakítására, s evégre 5000 p[en]gő forint utalványoztatott." Sajnos, 
ezt a rendeletet is csak későbbi utalásokból ismerjük. A szűkszavú iktatókönyvi 
bejegyzések alapján talán kissé merész végleges következtetéseket levonni, de 
két dolog megjegyzésre méltó. Az első az, hogy az OHB Hatvani megbízatását 
Bihar megye egészére kiterjesztette; noha az eredeti tervezetben csak Debre
cenről és környékéről volt szó. A második az, hogy Hatvani lovascsapat alakí
tására kapott felhatalmazást. 

Hatvani 1849. január 14-én délutáni fél négy órára a debreceni Szabadság 
térre népgyűlést hirdetett. A megadott időpontban „roppant mennyiségben" 
sereglett össze a nép. Négy órakor a Szilágyi-ház erkélyén megjelent Hatvani 
„őrnagyi ruhában és szivarozva", több honvédtiszt és polgári személy kíséreté
ben, s „hosszas tanakodás után" előadta, „hogy ő a kormánytól egy szabad 
gyalog- és lovascsapat alakítására van megbízva, s fölhíja Debrecen város lako
sait, hogy őt holnap toborzással kezdődő működésében segéljék." Ezután át
engedte a szót Vasvári Pálnak és Horárik Jánosnak; Vasvári szónoklata sikert 
aratott, Horárikét azonban nem nagyon lehetett érteni, ezért a tömeg zúgni 
kezdett. Ekkor valahonnan előkerült Besze János országgyűlési képviselő, aki 
a nép ízléséhez idomított szónoklatával megmentette a helyzetet. A tömeg élje
nezni kezdett. „Végül, midőn már a nép oszlani kezdett, Hatvani úr egy fehér 
pokrócba burkolt egyént hozott elő, ki néhány, általunk nem értett szót intéz
vén még a néphez, a népgyűlésnek vége szakadt." 

A népgyűlés ismertetése két tényező miatt érdemel figyelmet. Egyrészt úgy 
tűnik belőle, mintha a csapat tényleges szervezése csak január 15-én kezdődött 
volna meg; másrészt Hatvani egy szabad gyalog- és lovascsapat alakításáról 
szólt, holott a megbízatása csak lovascsapat alakítására vonatkozott. A terve
zett létszámról nincs utalás; azonban az a figyelemreméltó tény, hogy Hatvani 
valódi rang nélkül őrnagyi egyenruhában jelent meg, arra mutat, hogy csapatát 
legalább 400 főre tervezte, hiszen az OHB december 18-i rendelete csak a lega
lább ekkora létszámú csapatok parancsnokainak ígért honvédőrnagyi illetményt 
(igaz, egyenruhát nem). Erre mutat az is, hogy a népgyűlésen két fegyvernem
ből álló csapat szervezését hirdette meg.7 

7 A Hatvani-szabadcsapat születésének körülményeire 1. Hatvani 1849. február 28-án Kossuth
nak benyújtott elszámolását. OL H 75. Hadügyminisztérium. Altalános iratok (a továbbakban: 
HM Alt.) 1849:5786. (OHB-iktatószáma 1849:3130); OL OHB-iktatókönyvek, 4. k. 1849:139. és 258. 
Hatvani népgyűlésére 1. Alföldi Hírlap, (a továbbiakban: AH) 1849. jan. 16., 19. o. Megemlékezik a 
népgyűlésről Jókai Mór is, „Emléksorok" c. munkájában, azzal, hogy azt az Egyenlőségi Tár
sulat rendezte, „ez pláne nevetségesen ütött ki. A szónok, Hatvani Imre (...) szivarral a szá
jában jelent meg a nép előtt, és elménckedésekkel fárasztotta magát ez igen komoly időben. 
Otthagyták beszédje derekán". Jókai Mór: Elbeszélések. (S. a. r. Győrffy Miklós) Bp., 1989. 2/B 
k. 170. o. A rosszindulatú beállítás oka az, hogy Jókai mindenképpen a Madarászok kreatúrá
jaként kívánta beállítani Hatvanit, holott az idézett sajtótudósításból az ugyan kiderül, hogy 
az Egyenlőségi Társulat több tagja is ott volt; a Társulat debreceni újjáalakulására azonban 
csak közel egy hónap múlva, február 12-én került sor. 



De ki is volt ez a Hatvani Imre? Volt-e katonai előképzettsége? Milyenek 
voltak a politikai kapcsolatai? Hogyan került az erdélyi hadszíntérre és hogyan 
szerepelt ott csapatával együtt? A továbbiakban ezekre a kérdésekre kívánunk 
választ találni. 

A szabadcsapat szervezője 

Hatvani Imre arcképét nem ismerjük. Külsejéről a kortársai és későbbi fel
jegyzések is keveset mondanak. Jókai szerint „ökölnyi termetű, éleshangú, 
obskúrus ember volt." Kovács Zsigmond szerint „kis vézna alak, fennkölt hom
lokkal." Termetéről mindenesetre árulkodik Jókai azon gonoszkodó megjegy
zése is, hogy Hatvani még Madarász Lászlónál is kisebb volt. 

Hatvani Imre 1820 körül született a Bihar megyei Monostorpályiban. Tanul
mányait a debreceni jogakadémián végezte, ezután Debrecenben ügyvédeske
dett. 1846. október 12-én kötött házasságot. Az 1840^es években a Konzervatív 
Párthoz csatlakozott, s annak vezérszónoka volt. A konzervatívok szócsöve, a 
Budapesti Híradó „magasztaltsággal" írt róla. 1848 februárja előtt váltót hami
sított Temes megyében; ezért a megye február 8-i közgyűlésén Kulterer köz
ponti főbíró megtámadta a megye kisgyűlésének tagjait, mert Hatvanit „erélyes 
intézkedések nélkül szabadlábon hagyták." Hatvani ekkortájt Pozsony megyé
ben tartózkodott; Kulterer tehát indítványozta, „kerestessék meg Pozsony me
gye, hogy nevezett ügyvédet őrizet alatt küldesse le." Az indítványt heves vita 
követte; a megyei konzervatívok igyekeztek mindenfélét felhozni Hatvani 
mentségére. Végül is az indítványt azzal a módosítással fogadták el, „hogy a 
vádlott vezérszónoknak adassék előbb két hónapi határidő a megjelenésére s 
csak ennek elteltével, ha nem jelenne meg, tétessenek meg Pozsony megye 
útján a szükséges intézkedések."8 

Nem tudni, 1848 áprilisában visszatértek-e Temes megyében erre az ügyre. 
Hatvaniról ezután hosszú ideig nem tudunk semmit. 1848 májusában aztán 
a fővárosban tűnt fel. 

A Marczius Tizenötödike 1848. május 25-én adta hírül, hogy Magyar Mihály 
könyvárusnál megjelent Hatvani egyetlen hosszabb munkája, a „Szózat az 
oláhfaj ügyében". 

A „Honfiak" megszólítással kezdődő röpirat a Pesti Hírlap egyik régebbi 
cikkét idézi bevezetőjében, amely szerint a románság „Bukovinától kezdve le a 
török szélekig hazánknak egész keleti határát lakja, s lakja némely székely 
székeket kivévén Erdélynek minden megyéjét, székét és kerületét, (tehát éppen 
azon vidékeket, melyek — tekintve ama körülményt, ha az alsó Duna (mi nem 
éppen hihetetlen, sőt nagyon valószínű) fontos események színhelyévé lenne — 

8 Hatvani külsejére 1. Jókai Mór: i. h. és uö.: A gyémántos miniszter. In: Elbeszélések 2/A 
k. 14. és Kovács Zsigmond : Pár adat Hatvani őrnagy életéből. Igazmondó, 1871. 51. szám, 407. o. 
Életrajzi adatai: Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848—49. 2. jav. 
kiad., Bp., 1987. 169. o.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. k. Bp., 1896. 502—503. 
hasáb; Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785—1848, Bp., 1963. 732. o.; OL K 57. Belügy
minisztérium .Honvéd Segélyalap, 1867:910. Konzervatív vezérszónokságára és váltóhamisítási 
ügyére 1. Pesti Hírlap, 1848. márc. 16., 220. o., „Temesből, febr. 8-án" c. tudósítás. A lap egy pél
dányát 1849-ben mellékelték a Hatvani ellen lefolytatott egyik magyar hadi igazságügyi vizs
gálat anyagához. H 84. Hadügyminisztérium. Igazságügyi osztály. 5. doboz. 1849:2438. (a továb
biakban: HM lü.) Arról, hogy ez a Hatvani azonos a debrecenivel, tanúskodik saját, 1848-ban 
megjelent röpirata, amelyben bánsági „laktat" említ. Hatvani Imre: Szózat az oláhfaj ügyében, 
Pest, 1848. 6. o. 
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figyelmünket legnagyobb mértékben megérdemlik." Ez a tényező — az idézett 
cikk szerint — már csak azért is fontos, mert a román nép keleti vallású, s 
köztudomású, hogy a keleti kereszténység az a „varázseszköz, melynek Orosz
ország keleten egész befolyását, protektorátusát, sőt birodalmának olyan hallat
lan gyors terjedését is köszöni." 

Hatvani szerint 1848 márciusa óta ugyan megváltozott a románok helyzete, 
ők is részesülnek a polgári jogegyenlőség áldásaiban, de nem szabad elfeledni, 
„miképp hazánkban a létezett elnyomatási rendszer sokoldalú terhei egyetlen 
néposztályt sem törpített úgy el, mint éppen az oláhokat, . . . s mi századokon 
keresztül egyik iránt sem viselteténk oly csekély részvéttel, mint e szegény 
faj i r án t . . . " Márpedig e nép „dépravait, [megromlott, lezüllött — H. R.] állásá
ból különös nemzeti gondoskodás nélkül nem lesz képes kiemelkedni", már 
csak azért sem „mivel minden koncessziók mellett is, e nép nem szabadult fel 
azon nyűgök alól, melyek iszonyú elaljasodásnak közvetlen tényezői valának." 

Ennek ellenére — Hatvani szerint — kevés történt a román nép felemelésére. 
Pedig ha az ország „ismerné e népet saját tűzhelyénél, és mint bölcshez illik, 
politikai számvetést tartana afölött, minő fontosságra vergődhetik e nép Ma
gyarhon politikai mérlegében a nemzet javára vagy ellene? . . . akkor hihetetlen, 
hogy összefont karokkal nézné kétmillió polgár erkölcsi és anyagi szenvedé
seit . . ." 

Hatvani saját bánsági tapasztalataira hivatkozik a következőkben leírtak 
előtt. Az Arad és Csanád megyei románságot szerinte a „jellemtunyaságnak... 
árnyékai" jellemzik, s ezért olyan gyakori e vidéken lakó románok között az 
ínség. Az erdélyi román lakosság nyomorának oka — szerinte — „nem annyira 
a nép dologtalansághozi hajlamában, hanem a földesúri önkénytől függő hely
zet s mindent meghaladó elnyomatás rendszerében" keresendő. A bánsági ro
mánok erkölcsi állapotáról riasztó képet fest. 

E megdöbbentő állapotnál is fontosabb azonban, hogy „az oláhfaj — legki
vált a déli részeken lakó görög nem egyesült óhitűek, úgy az erdélyhoniak is 
általánosan muszka eszméktől szaturált emberek, kiknek képzelete gyakran 
elfordul e hontól, s egy jobblét reményében amott a délkeleti bérceken túl 
tévedez, hol egy roppant óriás terjeszkedik protektori hatalmával, nemzetiség-
s vallási nivellációjával, két nagy világrész között. ." 

Hatvani szerint tehát segíteni kell ezen a népen, már csak azért is, mert 
„nyelvén soha nem hangzottak davoriák [a szerbek magyarellenes harci dalait 
nevezték így — H. R.] országunk érdeke ellen," nyolc évszázada a magyarok 
mellett áll, „s most is, midőn más háládatlan fajok bűnös reményletekkel tá
madják meg közérdekeinket, hazánk egységét s nemzetiségünket, egyedül az 
oláh marad nyugton, békével s követelés nélkül"; miattuk nem tudnak még 
nagyobb erővel fellépni a szerbek és horvátok, s „ha az Al-Duna mentében 
megkondulna véletlenül a vészharang," szintén a románokra lehet számítani, 
„mivel a többi népiség (...) legcsekélyebb mértókét tartja honunk s nemzeti
ségünk iránti rokonszenévnek..." 

Hatvani ezek után áttér a román nép szegénysége és erkölcsi süllyedése okai
ra. Szerinte nem a „hűbéri elnyomatás" a fő ok, hiszen ezt a más nemzetisé
gűek sem kerülték el, s „mégis láthatjuk, miképp ezek annyira el nem szegé
nyültek, s erkölcsiségöket szűzen megőrizték." A fő okok szerinte a következők : 
1. „Az oláh nép nevelési állapota," tehát az, hogy az iskolázottság ennél a 



nemzetiségnél áll a legalacsonyabb szinten. Hatvani szerint talán minden 500 
közül egy tanul. 2. Az „oláh papok (...) rendkívüli tudatlansága." Többségük 
nem részesül egyházi képzésben, ezért sem műveltségben, sem erkölcsiségben 
nem haladják meg híveiket; pálinkát isznak, a kocsmai verekedésekben „gladiá
tori szerepet játszanak," sok közöttük a köztörvényes bűnök miatt bebörtön
zött. 3. „A görög n[em] e [gyesült] egyházikormány." Hatvani szerint a szerb 
túlsúlyú ortodox egyház elnyomja a románokat; nem képezi papjaikat, rosszul 
fizető parókiákra helyezi őket; papszentelés címén iszonyatos összegeket zsa
rol ki belőlük; nem számol el sem közalapítványaival, sem egyéb jövedelmeivel; 
a román lakosságú területek iskoláiban is szerbül oktat; „rácosítja" a tanítók 
és papok neveit. Emellett „haza elleni bűn"-ként „a ikeleti vallás leple alatt az 
oláh nép szívében a magyar iránt gyűlöltség magva hintetett el s e nép szüntelen 
muszka eszmékkel szaturáltatik, s idegen vágyakra és szeparatizmusi igényekre 
ébresztetik gátolatlanul papjai ál tal . . ." 

Amilyen hosszan fejti ki e röpirat az „oláh nép szellemi és anyagi elmaradá
sát", olyan rövid és lényegretörő az „oláh-reformok" ismertetése. Eszerint 
a kormánynak különös gonddal kell lennie a románokra, „mert e nép az ország 
déli részein áradozó veszedelemnek, territoriális viszonyainknál fogva is, fenn
tartó védpartul szolgál." Ezért fel kell szabadítani a románokat a szerb egyházi 
hierarchia alól, s meg kell teremteni önálló egyházukat. A románok ne menje
nek el a következő karlócai egyházi kongresszusra, hanem a kultuszminiszté
rium hívja össze képviselőiket Budapesten. A kultuszminisztérium alakítson 
önálló osztályt a románok részére; ennek osztályfőnöke Pap Zsigmond legyen. 
A Bánságban szintén fel kell állítani egy önálló nevelési osztályt Eftimie Murgu 
vezetésével. A közalapítványi pénzeket arányosan el kell osztani a szerb és a 
román egyház között. A szerzetesrendeket meg kell szüntetni. Ezek vagyonából 
létesítsenek papneveldéket és tanítóképző intézeteket. A papszentelés díját 
alacsonyan kell megszabni. A községek maguk választhassák meg papjaikat; 
a püspökök kinevezési joga szűnjön meg. A román és szerb papokat saját nyelvi 
közegükben kell parókiához juttatni. Egy faluban csak egy pap legyen. A ro
mán iskolákból és templomokból „a rác nyelv korbácsoltassák ki." Végül „a 
rácosodás és muszka eszmék iránt e nép felvilágosíttassék." 

Érdekes írás ez a röpirat. Józan javaslatok és naiv elképzelések sajátos keve
réke, amely nem mentes az ellentmondásoktól. A románok jóindulatúak a ma
gyarok .iránt, meg „muszka eszméktől szaturáltak" is. Kettős a mérce is: Er
délyben a hűbéri rendszer, a Bánságban nemzetkarakterológiai tényezők be
folyásolják a románok nyomorát; igaz, ez utóbbiakat Hatvani szintén történeti 
tényezőkből vezeti le. A röpirat külpolitikai meggondolásai azonosak a kora
beli magyar politikai közvélemény nézeteivel; a fenyegető orosz előretörés 
megállításában Magyarország még mindig a románokra számíthat leginkább, 
hiszen a pánszlávizmus eszméjét itt nem a nyelvi rokonság, csak az azonos 
vallás segítheti elő. A Hatvani által megfogalmazott reformok nagy részét a 
magyar kormány is szükségesnek tartotta. Igazából kevés a teljesen új, eredeti 
gondolat ebben a röpiratban. Ami figyelemreméltó, az a megközelítés módja. 
Hatvani nem elégedett meg az állapotrajzzal, hanem az okok feltárására is tö
rekedett. Mindaz, amit a szerb egyházi hierarchia túlsúlyáról ír, meg is állja 
a helyét. Jó szemre vall a magyarországi és erdélyi románság közötti különb
ségek észlelése is (még ha e különbségek okainak elemzése nem is túl mélyre
ható). Naivitást mutat viszont az, hogy a román nemzeti törekvésekben csak 
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a pánszláv propaganda áttételes következményét látja, s így csak egy félmon
datban utal a román egységtörekvésekre. A röpiratban kifejtett gondolatok 
közül azonban nem egy később is megjelenik, pl. Vasvári Pál írásaiban is.9 

Hatvani 1848 augusztusában — mint annyian a konzervatívok támogatói so
rából — a radikális baloldal szervezetében, az Egyenlőségi Társulatban tűnt 
fel. Ismereteink szerint először a Társulat augusztus 13-án délelőtt 10 órakor 
tartott ülésén szólalt fel. Bizonyos azonban, hogy nem ekkor fordult meg elő
ször a Társulatban, hiszen ekkor kellett volna felolvasnia „a román dolgok-
róli értekezését". Kérte azonban ennek elhalasztását, „minthogy azok, kiket e 
tárgy leginkább érdekel, jelen nincsenek". Hatvani utalása a „román ajkúak" 
küldöttségére vonatkozott, akik személyesen szeretteik volna megjelenni a 
gyűlés előtt. A Társulat ezt az indítványt, ti. a halasztást, el is fogadta. 

Augusztus 20-án a Társulat következő, Madarász László elnöklete alatt tartott 
ülésén Hatvani 5. napirendi pontként „a kitűzött román ügyet hozta szőnyegre, 
s előadá, hogy a románok a magyarok iránt mindég rokonszervvel viselkedtek, 
— hogy pedig az oláh a magyar iránt jelenleg néhol ellenszenvet tanúsít — 
annak a rác papok az okai; — ugyanezért indítványa e következőkben közpon
tosult: 1. Az oláhok nevelésére — mely nagyon elhanyagolt állapotban van — 
terjessze ki minél előtt a kormány figyelmét. 2. Vegye ki az oláhokat a rác 
papi uralom alól. [Itt a bánsági románakról van szó, akik a karlócai szerb met
ropolita fősége alá tartoztak.] 3. Az oláhoknak saját papi igazgatásuk legyen." 
A Társulat mindezt elfogadta, „és nyilatkozni fog, hogy ő az oláhoknak mind 
szellemi, mind anyagi kifejlődésüket óhajtja. Az ittlévő oláh társulatnak pedig 
barátságát kikéri, s jelenleg az Egyenlőségi Társulat az említett oláh egylet 
iránt rokonszenvét kinyilatkoztatja" — szólt a határozat. Mint látható, Hat
vani májusi röpiratának rövidebb változatát adta elő az ülésen. 

Az Egyenlőségi Társulat szeptember 8-án tartott nagygyűlését nagy vára
kozás előzte meg. A nagygyűlés feladatát az előző, szeptember 3-i ülésen Vas
vári Pál úgy fogalmazta meg, hogy „adjunk irányt a iközépponti szellemnek és 
ellenőrködjünk." A Társulat szeptember 8-i közgyűlése arról intézkedett, hogy 
— amíg Bécsből Batthyány és Deák tárgyalásairól, illetve a szeptember 5-én 
elutazott országgyűlési küldöttség fogadtatásáról és a neki adott válaszról hír 
nem érkezik — egy 41 tagból álló komitét választanak. A választmány még 
aznap éjjel felhívást adott ki a főváros nemzetőrségéhez, meghívva a nemzet
őröket a Társulat üléseire, és készenlétre intve őket. Másnap a Társulat által 
tartott nagygyűlés elhatározta, hogy „aláírást nyit ( . . . ) egy honvédi seregre, 
fővezérül választott Perczel Mór, segédekül Kovács Ferenc, Hatvani, Horarik és 
Gajzágó, századosoknak Bangya, Nyíri, Perczel Vince, Mérei, Ágoston, Antal 
Mihály, Petőfi, Vasvári, Csernátoni, Funták." Az elfogadott szabályok szerint 
e „honvédi ezrednek" bárki tagja lehet, aki feliratkozik. A honvédi kötelezett
ség szeptember 10—13-áig tart. A 4. pont szerint minden tag, „kinek fegyverre 
volna szüksége, a választmány által láttatik el." A 2. és 3. pont szerint a „hon-

9 Hatvani az Egyenlőségi Társulatban: OL H 15. Belügyminisztérium, Rendőri osztály napi je
lentései. 23. d. b. f asc. No. 42. (aug. 13.), 48. (aug. 20.), 55. (szept. 3.) ; Népelem, aug. 13. Az Egyen
lőségi Társulat tervezett ezredében és a Társulat bizottmányában: uo. szept. 10., ennek alapján 
Endrődi Sándor: Petőfi napjai a magyar irodalomban, 1842—1849. Bp., 1911. 502. o. Az Egyen
lőségi Társulat ezredére 1. Urbán Aladárnak a 2. jegyzetben hivatkozott tanulmányát. Hatvani 
röpirata: Szózat az oláhfaj ügyében . . . Ismerteti és méltatja Asztalos Miklós: Kossuth Lajos kora 
és az erdélyi kérdés Bp., 1928. 115—116. o. és Lukácsy Sándor: Szózat Hatvani Imre ügyében. 
Élet és Irodalom. 1983. február 25. 



védi ezred" tagjai a már említett választmánynak fogadnak engedelmességet, és 
tartoznak annak parancsait „minden ellentmondás nélkül" teljesíteni. 

Mindez jogos aggodalmat keltett Szemere Bertalan belügyminiszterben és 
Hajnik Pál rendőrfőnökben. Hiszen ez nem volt más, mint az Egyenlőségi Tár
sulat félig-meddig nyílt felkészülése a hatalomátvételre. S a választmány tagjai 
között hiába voltak a Madarászoknál mérsékeltebb politikusok; a választmány 
egésze mégis az országgyűlésen belüli és kívüli baloldalt reprezentálta. Ezért 
aztán nem csoda, ha Szemere és Hajnik intézkedett a „honvédi ezred" tobor
zását meghirdető falragaszok eltávolításáról. Ehhez járult, hogy maga Kossuth 
is érzékeltette a Társulat vezetőivel, hogy fellépésüket időszerűtlennek tartja; 
így aztán a Társulat lapja, a Népelem szeptember 10-i száma a lap utolsó ha
sábjain közölte, hogy a Társulat választmánya „tanácsosnak tartotta honvé
delmi rendszabálya műtételét felfüggeszteni, mígnem ezen védelemre a tör
vényhozó testület hívandá fel a hon polgárait." 

A Társulat ezredének tisztikara azért érdemel külön figyelmet, mert abból 
— tudomásunk szerint — csak Perczel Mór, Bangya János, és Petőfi bírtak 
némi katonai képzettséggel, a többiek nem. Másrészt a nevek között ott van 
Hatvani mellett az 1849. január 14-i debreceni népgyűlés másik két leendő 
szónoka, Horárik János és Vasvári Pál is. A segédek egyikéről sem tudjuk, hogy 
bármilyen katonai tanulmányt folytattak volna; ellenben Horárik és Gajzágó 
a Társulat legtöbbet szereplő tagjai közé tartoztak. Ugyanakkor a honvédi ez
red tervezett tisztikarából Kovács Ferenc, Hatvani, Antal Mihály és Funták 
Sándor nem voltak tagjai a Társulat választmányának, míg a többiek igen. Ez 
némileg jelzi, hogy Hatvani milyen szerepet játszott a Társulaton belül; inkább 
a második, mint az első vonalba tartozott; személyes kapcsolatai is inkább a 
Társulat plebejus, mint nemesi szárnyához kapcsolhatták — ha mindebből le
hetséges következtetéseket levonni. 

A szeptemberi napok után Hatvaniról meglehetősen keveset tudunk. A Mar-
czius Tizenötödike november 6-i számában jelent meg Hatvani hirdetése arról, 
hogy 1849 elejétől megjelenik „A Forradalom" című, általa szerkesztett poli
tikai és szépirodalmi hírlap, „Az előfizetés e napokban fog megnyittatni." A la
pot a hirdetés szerint Kövér Ignác adta volna ki. December 29-én jelent meg 
a próbaszám Hatvani és Magos (Grosz) Ernő szerkesztésében, Kozma Vazul 
nyomtatásában. Magos Ernő szintén az Egyenlőségi Társulat tagja volt, radi
kális újságíró és műfordító, aki a francia forradalom bűvöletében élt, s barátait 
szívesen ruházta fel a forradalom hőseinek szerepével. Magos 1848 szeptember 
8. után a Társulat választmányának tagja volt. A lapnak csak ez a mutatvány
száma jelent meg, másfél ív terjedelemben. A lap erőteljesen republikánus, 
irányát jól jelzi a 6. oldalon Tóth Kálmántól közölt „Beteljesült" című vers, 
amely szerint „Vérpadra húzni, nem tisztelni kell./ A népölő szentségtörő ki
rályt!!!" Egy ilyen jellegű lap kiadása után nem csoda, ha Hatvani és Magos 
is biztosabbnak érezte a Pestről való távozást 1849 január elején. Ezek után 
kevéssé valószínű, hogy Windisch-Grätz hozzájárult volna a hetenként terve
zett négy szám megjelentetéséhez—10 

10 A Forradalomra 1. MT 1848. nov. 6. 810. o.; Kosáry Domokos: A forradalom és a szabad
ságharc sajtója, 1848—1849. In: Kosáry Domokos—Németh G. Béla (szerk.) : A magyar sajtó tör 
ténete, 1849—1867, II/l. k., Bp., 1985. 135. o.; Endrődi S.: i. m. 514—515. o. (Tóth Kálmán verse); 
Magos Ernőre 1. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek 
magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I. k. Bp., 1885. 10. o. A lap bibliográfiai adatait 
közli Busa Margit: Az 1848—49. évek sajtóbibliográfiája. In: Kemény G. Gábor: Társadalom és. 
nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban. Bp., 1957. 122. o. A lapnak ezt az egyetlen példányát 
sajnos nem sikerült fellelnem az Országos Széchényi Könyvtárban. 
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A szabadcsapatok szervezése 

Amikor Hatvani Imre szabadcsapatának alakításához fogott, a magyar fenn
hatóság alá eső megyék száma egyre csökkent. Görgei tábornok ekkortájt for
dult Léváról a bányavárosok felé, nyomában az ellenséggel; Perczel Mór ezek
ben a napokban adta fel a Duna-Tisza közét, s fenyegette meg az OHB-t és az 
országgyűlést, hogy szétkergeti őket; a délvidéki magyar csapatok ekkor kezd
ték meg a Bácska és a Bánság kiürítését, s húzódtak vissza a Szeged-Arad 
vonalra; igaz, Erdélyben Bem tábornok megindult Nagyszeben felé, de mindez, 
csak halvány vigasz lehetett; s ezekben a napokban adta fel Miskolcot a felső
tiszai magyar hadtest parancsnoka, Klapka György, s rendezkedett be véde
lemre a Tisza mentén. Mindebből következően a magyar kormány igazán csak 
a tiszántúli megyékkel rendelkezhetett; ezekre hárult a háború legtöbb terhe, 
itt kellett felállítani a hadiüzemeket, raktárakat; itt kellett kiképezni az újonc
zászlóaljakat, s innen kellett ellátni az egyre növekvő hadsereget. Ebben a 
feladatban kitüntetett szerep jutott a vegyesen magyar és román lakosságú 
Bihar vármegyének. Az ellenzéki érzelmű megye — minden morgás, húzó-
dozás ellenére — eleget is tett a rá háruló kötelezettségeknek; székhelye, Nagy
várad a hadiipar és hadfelszerelés központjaként működött; Bihar megye nem
zetőrei ott voltak az erdélyi hadszíntéren és a Tisza mentén egyaránt ; s emellett 
a megyében január elejétől több szabadcsapat szervezése is folyt. 

Az első ilyen „gyalog vadász-csapatot" Reviczky László táblabíró és gazdál
kodó kezdte szervezni, az OHB december 16—18-i rendeletei alapján, Beöthy 
Ödön erdélyi teljhatalmú országos biztos felhatalmazásával. A csapat négy hó
napra alakult volna, legalább 100 és legfeljebb 300 fővel. A csapat tagjai ön
magukat fegyverezték volna fel. A december 30-án kibocsátott toborzási fel
hívás szerint „a csapat a rendes hadsereghez nem csatlakozik, csatarendben 
az ellenség elé nem állíttatik, hanem külön fog az ellenség megsemmisítésére 
működni." Reviczky csapatának létszáma január közepén 203 fő volt, ám mire 
erről szóló jelentését megtette, ennél már jóval többen, mintegy 400-an jelent
keztek a csapatba. Hodossy Miklós megyei kormánybiztos ugyan húzódott attól, 
hogy pénzt utalványozzon e csapat számára, de a megye január 18-i közgyű
lése — visszautalva az OHB december 16—18-i rendeleteire — felszólította 
őt a csapat ellátására. Emellett Reviczky is — megváltoztatva csapata nevét 
— már egy „önkéntes szabad csapat vagyis másképpen mozgó nemzetőr" csa
pat szervezéséről beszélt, hogy ezzel is lehetővé tegye a csapat felszerelését az 
említett OHB-rendeletek alapján. A csapat alakulási idejéül és helyéül Reviczky 
január 24-én Váradolaszit jelölte ki; a megye azonban Püspökibe telepítette a 
csapatot. A szabadcsapat szervezésének további menetéről azt tudjuk, hogy a 
négy hónapos szolgálati kötelezettségből két év lett. A csapat április közepén 



már a zarándi hadszíntéren szolgált; csak április végén rendelték a zarándi 
reguláris erők alá.11 

Csanády Istvánt szintén Beöthy Ödön bízta meg „egy szabad vadász csapat ala
kítására". A Csanády által január 9-én kibocsátott felhívás szerint a szolgálati 
idő 1849. november 1-jéig tartott volna; későbbi jelentései szerint a csapat lega
lább hat hónapra alakult volna, 400 főből. A csapatot a Bihar megyében besze
dendő vadászfegyverekkel szándékozta felszerelni ; ám ezeket közben a kormány
zat már összegyűjtötte. Csanády az új erdélyi teljhatalmú országos biztoshoz, 
Csány Lászlóhoz fordult segítségért; ám tőle is csak bíztatást kapott, fegyvert 
nem. A csapat február 23-án 300 főt számlált ; ekkor Csanády Beöthy Ödön főis
pánt kérte meg tisztikarának megerősítésére és a fegyverek kiszolgáltatására. 
Csanády úgy vélte, március 4-re csapata elérheti a tervezett 400 főt, s akkor Er
délybe indíthatja azt. Egyedül a fegyver hiányzott; mindössze 30 embere rendel
kezett lőfegyverrel. Beöthy erre írt az OHB-nak, hogy véleménye szerint Csanády 
csapatát, amely már készen áll, előbb kéne fegyverrel ellátni, mint Vasvári Pál 
még csak alakulóban lévő Rákóczi-csapatát. Kossuth helyeselte Beöthy nézetét. 
Beöthy erre Nagyváradon Láhner György tábornokhoz, a fegyverkezési főlelü-
gyelőhöz utasította Csanádyt. Láhner azonban közölte Csanádyval, hogy amíg a 
hadügyminisztériumtól erre vonatkozó rendeletet nem kap, egyetlen fegyvert 
sem szolgáltathat ki neki. Csanády ismét Beöthyhez fordult, aki írt is az OHB-
nak ez ügyben ; az OHB azonban egyszerűen áttette az iratot a hadügyminisztéri
umnak. Közben Csanádynak elfogyott a pénze, s kérte Csanádyt, hogy lássa el őt 
pénzzel, mert különben fizetés híján a csapat feloszlik. Csány rosszkedvűen 
válaszolta, hogy semmi kedve felszedetlen és szervezetlen csapatokkal bajlódni. 
Csanády ismét Beöthyt kereste meg; Beöthy azonban két levelére nem vála
szolt. Közben a csapat szervezője már saját pénzéből fizette embereit. Március 
19-én Hodossy kormánybiztos felszólította Csanádyt, hogy a bihari nemzetőrök 
felváltására mielőbb siessen csapatával Halmágy vidékére. Csanády még 
aznap válaszolt Hodossynak, s hosszú levélben panaszolta el neki a szabad
csapat alakításának történetét. Kérte Hodossyt, hogy egyrészt fizesse ki neki 
az elmaradt zsoldokat; utalványozza a rendeletek alapján járó fegyverváltsá
got; a lőfegyverrel felszerelteknek juttasson egy-egy tölténytáskát és a csapat 
számára egy „töltényhordó szekeret". Kérte, hogy még legalább annyi fegy
vert juttasson számára, amennyivel a csapat már rendelkezik. (A csapat létszá
ma március 24-én 387 fő volt, 165 lőfegyverrel). 

Hodossy március 21-én közölte: mivel a csapat alakítása nem az ő intéz
kedései alapján történt, csak annyit ígérhet, hogy az indulás pillanatától 

11 A Hatvani-szabadcsapattal párhuzamosan szervezett Bihar megyei szabadcsapatokra 1. He
gyest Márton: Biharvármegye 1848—49-ben. Nagyvárad, 1885. 145—156. o. Reviczky felhívását 1. uo. 
305—306. o. A csapatra 1. Reviczky 1849. január 13-i levelét Beöthy Ödönhöz, Bihar megye 1849. 
j an. 18-i bizottmányi ülésének 174. sz. határozatát, OL H 106. Hodossy Miklós kormánybiztos 
iratai 3. doboz, dátum szerint, (a továbbiakban: Hodossy-ir. d. sz.), Reviczky 1849. jan. 22-i le
velét gróf Esterházy Mihályhoz, OL H 114. Különböző kormánybiztosok iratai. Esterházy Mihály 
iratai. Január 30-i levelét Kossuth-hoz, OL OHB 1849:1181, Beöthy Ödön 1849. februári leveleit 
Kossuthhoz, OL OHB 1849:2026. és 3586. A csapat létszáma 1849. márc. 13-án 77, április l-jén 111 
fő volt. OL HM Alt. 1849:7825. és Hegyest Márton: Az 1849-ik évi hadjárat történetéhez (Bölönyi 
Sándor okmánygyűjteményéből). Hazánk (szerk. Abaft Lajos) 4. k. 784. o. (a továbbiakban: 
Hegyest, Hazánk) A csapat április végi beosztására 1. KLÖM XV. k. (Kossuth Lajos kormány
zóelnöki iratai. Szerk. Barta István) Bp., 1955. 142—143. o. Egy 1849. május 17-i kimutatás szerint 
a szabadcsapat létszáma összesen 229 fő volt; ebből 173 fő a táborban, 35 fő május 15-én in
dult oda, 3 fő „központon", 6 fő a toborzásnál működött; két fő kórházban volt, 3 megszökött, 
3 pedig meghalt. OL Hodossy-ir. 6. d. d. sz. A csapat 400 főről 229 főre történő leolvadását az is 
magyarázhatja,hogy az érmelléki járásban az a Dömsödy Ferenc toborzott, aki később a Hat
vani-szabadcsapat századosa lett; elképzelhető, hogy az általa toborzott 100 fő ez utóbbi sza
badcsapat létszámát növelte. MOL OHB 1849:1181. 
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kezdve állami pénzből fizeti a csapatot, illetve a Rákóczi-csapat által még 
ki nem vett fegyvereket átadja neki ; egyéb követeléseit Csanády terjessze fel az 
OHB-hoz. Ebben aztán Csanády is megnyugodott; március 24-én elindult két 
századba beosztott, 388 főnyi csapatával, s 26-án már Belényesben volt. 29-én 
Vaskohra, 30-án Kristyórra, onnan pedig Csutak Kálmán őrnagy parancsára 
Nagyhalmágyra vonult. Itt is maradt május elejéig; a csapat ekkori létszáma 
375 fő volt. A csapat egy fél százada Brádon teljesített szolgálatot.12 

A többi szabadcsapat alakítását már nem Beöthy, hanem Kossuth és az OHB 
inspirálták. Kossuth január 15-én rendelte magához „lovas csapatok alakítása 
tárgyábani szóbeli értekezés végett" Dobozy Istvánt, Gázsy Imrét és Szunyogh 
Albertet. Január 26-án megbízta Dobozyt és Gázsyt egy-egy 600 főnyi szabad
csapat alakításával. A csapatok feladata, hogy ,,a legközelebbi táborvezér által 
kiszabandó irányban s annak hadi munkálatait előmozdítva, az ellenség ártal
mára és nyugtalanítására" önállóan működjenek. A csapatot lovasokból kell 
alakítani; a lovak és lószerszámok megszerzése azonban a csapatvezér feladata. 
A tiszteket a csapatvezér alkalmazza; a csapatvezérnek őrnagyi rang jár. 

Mindkét kinevezett csapatvezér nagy lelkesedéssel látott munkához; az ered
mény annál szerényebb volt. Dobozy, aki Bihar megyei főszolgabíró is volt, úgy 
értelmezte az önkéntességet, hogy a járásban lévő községeknek megszabta, hány 
önkéntest kell kiállítaniuk. Beöthy Ödön főispán úgy vélte, „az ilynemű hatal
masságok semmi jót nem szülnek"; Dobozy — őrnagyi kinevezésével — meg
szűnt polgári tisztviselő lenni, s így „kettős szerepet ne vigyen." A toborzás 
eredménye így sem volt komoly; a csapat létszáma június 18-án 141 fő volt. 
Gázsy Imre még a megyeházán raboskodó, kisebb vétkekért bebörtönzött köz
törvényeseket is feleskette csapatába, s így is alig 80 embert sikerült kiállí
tania.13 

A következő Bihar megyei szabadcsapat, a Vasvári Pál által szervezett Rá
kóczi-szabadcsapat története több ponton is kapcsolódik Hatvani szabadcsapa
táéhoz; ezért itt csak az előzmények rövid ismertetését tartjuk feladatunknak. 

A Hatvani, Vasvári és Horárik által közösen tartott január 14-i népgyűlés 
után nem sokkal, január 16. előtt Vasvári, Kléh István, Kopcsányi József, Vas 
Gereben, Dobsa Lajos, Emődi Dániel és Funták Sándor közös beadványt nyúj
tottak be Kossuthnak. Az aláírók mindegyike a forradalmi publicisztika többé-
kevésbé neves képviselői közé tartozott; általában a radikális baloldalhoz tar
toztak, de közöttük voltak a kormánylapok szerzői is. Az 1848 szeptemberében 
szervezni tervezett egyenlőségi társulati „honvéd ezrednek" a tisztikarában 
csak ketten, Vasvári és Funták szerepeltek közülük; a Társulat szeptemberi 
bizottmányában pedig csak Vasvári; tehát többségük nem exponálta magát 

12 Csanády szabadcsapatára 1. Csanády felhívását (Hadtörténelmi Levéltár, Az 1848—1849. évi 
forradalom és szabadságharc iratai 52a/21. (a továbbiakban: HL 48—49.) 1849. január 10-i levelét 
Hodossyhoz, OL Hodossy-ir. 3. d. d. sz. : február 25-i és márciusi levelét Kossuthhoz, OL OHB 
1849:3013. és Kossuth Polizei Akten 629. Beöthy Ödönét márc. 5-ről Kossuthhoz Hodossy-ir. 5. d. d. 
sz. (OHB-iktatószáma 1849:2915., HM-iktatószáma 1849:5486.), Csanády március 19-i és 21-i jelentéseit 
Hodossyhoz és a HM-hez uo. 5. d. d. sz. Ez utóbbibői kiderül, hogy az eredetileg 407 főnyi csa
patból 13 fő átállt Reviczky csapatába. Hodossy utasításait 1. uo. 9. d. fogalmazványok. No. 
819. és 840. Az OHB intézkedéseit közli KLÖM XIV. 567. és 645. A csapat harctéri szereplésére 
1. Hegy esi: Hazánk 4. k., 779—780., 783—787. o., 5. k. 67—72. o. Május 4-i létszáma: HL 48—49. 25/894. 

13 Dobozy és Gázsy szabadcsapatára 1. KLÖM XIV. 138., 245—246.; OL OHB 1849:2026. Dobozy 
csapatának június 18-i létszáma: OL P 876. A Gyalőkay-család levéltára, 1848—49-es iratok 2. 
tétel, No. 36. Az erdélyi hadsereg gyalogsága és tüzérsége 1849. június 18-án. (a továbbiakban: 
Gyalókay-lt., 48—49.) Gázsy csapata az aradi ostromsereg, az V. hadtest táborába került; lét
számának alakulására 1. HL 48—49. 18/145., 23/448., 24/298., 28/172.; április 3-án még nem, 24-én 
már ott volt a táborban. 
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azokban a napokban. A beadvány szerint az aláírók vállalják, hogy mint 
„népfelvilágosítók" bejárták a magyar kézen levő, illetve az ellenség által még 
kellően meg nem szállt vidékeket, s ott népgyűléseket tartva, felszólítják a 
népet gerillacsapatok alakítására. A beadvány szerint Vasvári néhány nappal 
azelőtt beutazta a Tisza-vidéket, s úgy tapasztalta, hogy a hatóságok megelég
szenek „a legszárazabb hivatalos rendeletek felolvasásával, s a nép nem lel
kesül, nem áll csapatokba." Ugyanakkor néhány helyen népgyűlést tartva, azt 
tapasztalta, „hogy a nép nem rossz, az lelkesülni tud, csak fel legyen a veszély
ről világosítva; s százanként íratták be magukat gerillákba." Ezért az aláírók 
kérték, hogy Kossuth lássa el őket megbízó levéllel, s ebben utasítsa a megyei 
tisztviselőket, „hogy eljárásainkban támogassanak, a nép előtt bemutassanak"; 
így a nép kormánymegbízottnak tekinti majd őket. Ha a tiszai síkságon „elhatá
rozó ütközet" történne, s a kormány elrendelné a népfelkelést, „a felvilágosítás 
mellett felkelésre is fognók a népet lelkesíteni." A beadványhoz Vasvári mellé
kelt egy hozzávetőleges költségvetést is, s felvilágosítást kért afelől, „vajon 
lesz-e a Tisza-vidékén népfelkelés rendezendő, és mikor, ha lesz?" Egyben kérte, 
hogy megbízólevelükben szerepeljen az utasítás a népfelkelés és gerillacsapatok 
szervezése elősegítésére, s kért egy proklamációt is „kormányelnök Kossuth 
Lajos úr neve alatt." Az OHB január 16-án ki is állította a kért nyílt rendele
tet, és utasította a pénzügyminisztérumot, hogy a hét „népfelvilágosítónak" szol
gáltassa ki a megfelelő összegeket. A nyílt rendelet — a kérvényben foglaltakon 
kívül — arra is feljogosította a „nép f el világosítókat," hogy ha egy, agitációjuk 
következtében alakult önkéntes csapat bármelyiküket „vezetőjéül óhajtaná, 
vagy valamely tisztség elvállalására felszólítaná, ezt a kormányhoz tett jelentés 
mellett elfogadni feljogosíttatik." A névsorban egyetlen változás történt; a 
Bácskába és a Bánságba küldendő Funták Sándor helyét egy bizonyos Theodo-
rovics vette át; akit talán azonosíthatunk a dunaföldvári, 25 éves Theodorovics 
(később Tomori) Anasztázzal. A népfelvilágosítók számára Madarász László ál
tal kiállított nyílt rendeletben viszont már sem Funták, sem Theodorovics neve 
nem szerepel. 

Január 25-én Vasvári már az eredményről számolhatott be Kossuthnak. Esze
rint Dobsával együtt utazott Csanádba, s ott kérdezősködésükre Návay Tamás 
kormánybiztos azt felelte, hogy a megyében egyetlen gerilla sincs, neki pedig 
embere nincs, aki fellelkesítené a népet; de ha a kormány megparancsolja, „ő 
ezreket állít ki erőhatalommal." Vasvári szerint „e hajdúrendszer minket célra 
nem vezet." Ugyanakkor úgy vélte, a négy hónapos gerillacsapatok sem jelen
tenek jó megoldást, mert a beállók többsége hajlamos feljogosítva érezni magát 
a szabad rablásra, s fegyvereit alkalomadtán saját honfitársai ellen is fordít
hatja. A nemzetőrség sem alkalmas rendszeres hadviselésre, a népfelkelés pedig 
„egy lelkesítő óriási frázis, de ezt ily üdőben országos alakba várni nem lehet". 
Ugyanis „a magyar nép sokkal indolensebb és szenvedélytelenebb, minthogy 
fegyvertelenül kirohanna a csatasíkra." Ezért egyetlen megoldás marad: a ren
des haderő növelése. Ezért Vasvári „tágas körű" meghatalmazó levelének azon 
pontját figyelembe véve, amely szabadcsapat alakítására jogosítja fel, Bihar 
megye szalontai járásában és Békés megyében szabadcsapat toborozásába kez
dett. Egyéves szolgálati időt tűzött ki, de úgy, hogy annak letelte után a csapat 
tagjai még 3 évig a csapat tagjai maradjanak. Ügy vélte, csak a magyarok kezébe 
szabad fegyvert adni, mert ha „mi most katonákká tesszük a tótokat és oláho
kat, ezek akkor a lázadók hadseregét fogják organizálni, mint a horvát határőri 
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katonák tevék." Ezért ő csupa magyarokat gyűjt. Kérte, hogy Kossuth lássa el 
őt fegyverrel és pénzzel, s akkor néhány napon belül kész századokkal fog elő
állni. Csapatába nemzetőrök és volt önkéntesek álltak be, ezért a szervezés igen 
egyszerű lesz. 

Nem sokkal ezek után Vasvári újabb beadványt nyújtott be Kossuthoz, 
amelyben közölte, hogy immáron 500 embere áll együtt, s kérte az OHB elnö
két, hogy nevezze ki a csapat „organizáló őrnagyául" Asbóth Adolfot. Kossuth 
ilyen értelemben utasította a hadügyminisztériumot. Január 31-én pedig immár 
hosszú utasítást adott ki Vasvárinak a csapat szervezéséről. Az utasítás szerint 
elkerülendő „mindazon rendetlenséget és fegyelmezetlenséget, mely egy ruha 
és fegyver nélküli tömegben — mint ezt a Bocskai, Hunyadi és más csapatok 
alakításánál eléggé tapasztaltuk — ki szokott fejlődni," mind pedig a fegyver
telen és fegyelmezetlen tömeg tartásával járó kiadásokat, Vasvári 500 főnként 
állítsa ki a csapatát, s ha az első 500 fő együtt van, azonnal kap számukra ruhát 
Nyáry Pál OHB-tagtól. A következő 500 fő kiállítását csak az első 500 felruhá
zása után kezdheti meg. Mivel a fegyvergyár kapacitását a még fegyvertelen 
zászlóaljak felfegyverzése hosszú időre igénybe veszi, Vasvárit az OHB felha
talmazza Bihar és Békés megyékben a magánfegyverek összeszedésére ; e fegy
verek kiigazítására és szuronnyal való ellátására Vasvári magánszerződéseket 
köthet; ezek költségét az állam átvállalja. A rendelet szerint az OHB már uta
sította a hadügyminisztériumot Asbóth őrnagy kiküldésére „a rendezésnek szi
gorú katonai értelemben leendő biztosítására," a pénzügyminisztériumot pedig 
8000 pengőforint utalványozására. 

Február 1-én Madarász László, az OHB önálló osztályának, az Országos Rend
őri és Postaosztályának a vezetője kiadta Vasvári számára a nyílt rendeletet a 
Bihar és Békés megyei fegyverbeszedés iránt. Ugyanezen a napon Vasvári levél
ben kérte az OHB-t, hogy az időközben Komáromba küldött Asbóth őrnagy 
helyett a — február 1-étől Rákócziról elnevezett — szabadcsapat szervezését 
bízzák Darabant Ignácra, a 63. honvédzászlóalj századosára. (Megjegyzendő, 
hogy Asbóth Adolf 1849 januárjától a hadügyminisztériumban szolgált; Komá
romba viszont nem őt, hanem Asbóth Sándor őrnagyot küldte a hadügyminisz
térium.) Az OHB a kérvényt áttette a hadügyminisztériumhoz, amely válaszában 
úgy vélte, hogy helyesebb lenne, ha a Vasvári által kiállított önkénteseket 
besoroznák a Hajdúszoboszlón alakítandó, de egyelőre csak tisztikarral rendel
kező 53. zászlóaljba. Az OHB azonban válaszában azt felelte, hogy „az önkényte-
sek, éppen mert önkénytesek, önként választott zászlótól és csapatból el és ki 
nem parancsoltathatnak, — mivel továbbá ha a Vasvári-önkéntesek szabad aka
ratú ajánlkozásuk ellenére a rendes honvédzászlóaljakba besoroztatnának; ak
kor a szabadcsapatok alakítása többé aligha történhetnék"; így az OHB nem 
egyezhet bele a hadügyminisztérium javaslatába. A kiképzőtisztekkel Vasvá
rinak továbbra sem volt szerencséje; Darabant — Vasvári előtt tett nyilatko
zata ellenére — ugyanúgy vonakodott elvállalni «a szabadcsapat kiképzésének 
irányítását, mint a hadügyminisztérium által felkért Kürthy István, az 53. 
zászlóalj kinevezett őrnagya. 

Február 10-én azonban Vasvári örömmel jelentette Mészáros Lázár hadügy
miniszternek, hogy csapatába több volt sorezredi és honvédtiszt állt be, akik 
képesek „az egyes alakuló századokat rögtön katonai fegyelem mellett rend
szeresen tanítani." Ez már a minisztériumnak is feltűnt, s február 12-én kelt 
válaszában felhívta Vasvári figyelmét arra, hogy ha a fent említett tisztek a 



hadsereg létszámához tartoznak, azoknak a szabadcsapatokhoz történő csat
lakozásába nem egyezhet bele. Közben Kossuth is sürgette a hadügyminiszté
riumot, hogy nevezzen ki kiképző tisztet a Rákóczi-szabadcsapathoz; a hadügy
minisztérium ki is nevezte Simonf f y József Nyitra megyei vadász őrnagyot ; ám 
közben Simonf f yt az OHB Bereg megye nemzetőrségének őrnagyául javasolta. 
Végül is egyik kinevezésből sem lett semmi, hanem Simonffy átvette a nagy
váradi dandár parancsnokságát. 

Vasvári ennek ellenére nagy lendülettel látott a szervezés munkájához. Feb
ruár 3-án Monostorpályiból értesítette Hodossy Miklós Bihar megyei kormány
biztost felhatalmazásáról, s kérte, hogy az általa a fegyverek beszerzésére ki
küldött Vári József hadnagyot segítse eljárásában. Február 11-én tudatta Ho-
dossyval, hogy csapata törzsállomáshelyét az érmelléki járásban fekvő Köböl
kút helységében állítja fel. Kérte a kormánybiztost, hogy a megyei hatóság 
útján tegye meg az intézkedéseket a csapat ellátására. Másnap Nagyváradon 
kiadott „Honpolgári szózat"-ában felhívta Bihar, Békés, Szabolcs és Szatmár 
megyék lakosait a Rákóczi-szabadcsapatba való beállásra. A szolgálati idő leg
kevesebb egy év, de 3, sőt 4 évre is be lehet állni a csapatba. Mivel Vasvárinak 
ekkor még nem volt fegyvere, vagy abban reménykedett, hogy el tudja látni 
embereit rövid időn belül, vagy pedig nem volt még együtt az az 500 ember akik
re hivatkozva Kossuthtól megkapta a megbízatását a szabadcsapat szervezésére. 
Vagy pedig együtt volt ugyan 500 ember, de ezeket nem Vasvári toborozta. 
Február 13-án Nagyszalontáról írott levelében Vasvári már Vukovics Sebőt, 
a Délvidékről felrendelt bácskai és bánsági hadtestek mellé kinevezett teljha
talmú országos biztost kérte, hogy az általa Békés megyébe küldött Péterffy 
Józsefet segítse a toborzás és a fegyverbeszedés munkájában. Péterffy sikerrel 
járt; a bánsági hadosztály parancsnoka, Damjanich János tábornok — valószí
nűleg a Békés megyében begyűjtöttekből — nagy mennyiségű fegyvert küldött 
Vasvári szabadcsapata részére Hodossy Miklós bihari kormánybiztosnak. Ettől 
a ponttól kezdve azonban a Vasvári által szervezett Rákóczi-szabadcsapat tör
ténete összefonódik Hatvani szabadcsapatáéval, s ezért itt elbeszélésünket rö
vid időre megszakítjuk.14 

Kell még néhány szót szólnunk a Bihar megye által szervezett önkéntes csa
patokról is. Hankovics György százados január 22-én azt jelentette Kossuthnak, 
hogy a Bihar megyei nép megunta a mozgó nemzetőri szolgálatot, s ehelyett 
örömest kiállítana mozgó csapatokat hosszabb szolgálatra. Kossuthnak tetszett 
az ötlet, s január 25-én értesítette Hodossy kormánybiztost arról, hogy ha a 
megye kiállítana egy 2000 főnyi mozgó sereget, akkor „a nemzetőrség az általán 

14 A Vasvári és társai által benyújtott kérvényt, költségvetést, s az OHB által kiadott ren
deleteket közli Bene János—Takács Péter: Források Vasvári Pál életéhez. Tiszavasvári, 1989. 
106—113. o. (a továbbiakban: Bene—Takács) ; csak a kérvényt Vasvári Pál: „A máreiusi ifjak 
egyike én valék". (S. a. r. Danyl Gábor és Simor András) Bp., 1988. 310—311. o., csak a nyílt 
rendeletet KLÖM XIV. 145. Madarász nyílt rendelete: OL H 95. Országos Rendőri és Postaosztály 
iratai (a továbbiakban: ORPO) 1849. 30. kútfő, 50. tétel. Vasvári jan. 25-i jelentését 1. OL OHB 
1849:2127.- Vasvári következő beadványáról csak Kossuth január 30-án a HM-hoz intézett uta
sításából tudunk; közli KLÖM XIV. 273—274. A másnap Vasvárihoz intézett utasítást közli KLÖM 
XIV. 276—277. Madarász rendeletét 1. OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz. Vasvári febr. l-i beadványát 
közli Bene—Takács : 117. o., téves jelzettel, a helyes: OL HM Ált. 1849:1995. A HM válaszát 1. uo. 
119—120., a fogalmazvány alapján; az eredeti tisztázat OL OHB 1849:1392. Az OHB válaszát közli 
KLÖM XIV. 311. éš Bene—Takács : 121. o. A HM a kiképzőtisztek vonakodásáról: Bene—Takács: 
122—123. o. Vasvári február 10-i jelentése a HM-hoz: OL HM Ált. 1849:2554. A HM válasza uo., 
másolata OL OHB 1849:5999. Kossuth sürgetése: KLÖM XIV. 457., a HM válasza OL HM Ált. 
18*49:3446. Vasvári febrl 3-i és 11-i levelét 1. OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz. A „Honpolgári szózat"-ot 
fényképmásolatban közli Rózsa—Spira: 306. o. A Vukovicsnak írott levelet 1. HL 48—49. 52b-2/7. 
A Damjanich által küldött fegyverekre 1. Vasvári február 28-í és Péterffy febr.. 10-i levelét 
Hodossyhoz, OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz. ' • . . - . . • 
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nos népfelkelés esetét kivéve a kimozdítás kötelessége alól fel fog menteni." 
Ugyanakkor az erről szóló értesítést csak február 16-án küldte meg Bihar me
gye közönségének. A megye el is határozta egy 2000 főnyi mozgó sereg március 
20-ig leendő kiállítását, amelyet később „Bihari önkéntes örhad Zászlóaljnak" 
neveztek el Mészáros Lázár hadügyminiszter rendelete nyomán. A szervezés 
számszerűleg jó eredménnyel folyt; az április elején kivonuló zászlóalj 1903 
főt számlált. A sok beteg miatt azonban a zászlóalj gyors fogyásnak indult; 
állandó létszáma 1780 fő körül mozgott. A zászlóaljat májusban honvédzászló
aljjá szervezték át, és a 123. számot kapta. Július végéig a román felkelők ellen 
működött a gyulai havasokban; Bem segesvári veresége után csatlakozott a 
Nagyszeben visszavételére induló hadosztályhoz, s az augusztus 5-i nagycsuri 
vereség alkalmával ez a zászlóalj is megsemmisült.15 

Szinte e felszólítással egy időben, január 26-án értesült Kossuth arról, hogy 
a Halier Sándor őrnagy vezette bihari nemzetőr zászlóalj, parancsnokának tá
vozása után, feloszlott. Január 26-án tehát meghagyta mind Bihar megyének, 
mind Hallernak, mind Hodossynak, hogy mielőbb igyekezzenek újra összeszedni 
ezt a zászlóaljat, s azzal Halier vonuljon Balmazújvárosra, az ott alakuló tarta
lék sereg táborhelyére. Február 9-én pedig — Bihar megye egy feliratára vála
szolva — felmentette ugyan a zászlóaljat a Balmazújvárosra vonulás kötelezett
sége alól, de elrendelte, hogy a zászlóalj azonnal vonuljon a csúcsai szoros őri
zetére. Február 12. körül Beöthy Ödön bihari főispán már azt jelentette 
Kossuthnak, hogy Halier zászlóalja néhány napon belül elfoglalja helyét a 
csúcsai vonalon. Valószínűleg az előbb említett, Szépszögi Ferenc őrnagy ve
zette „Bihari önkéntes örhad Zászlóalj" váltotta fel ezt a zászlóaljat április 
első felében. Létszámáról nincsenek pontos adataink. 

Az eddigieket összeszámolva kitűnik, hogy Bihar megye igencsak kitett ma
gáért az önkéntesek kiállításában — nem számítva a honvédzászlóaljak kiállí
tására adott újoncokat. Reviczky, Csanády, Dobozi és Gázsy szabadcsapataiba 
kb. 800 fő állott be; ehhez járult a Rákóczi-csapat több mint 600 főnyi állomá
nya. Hatvani 900 embere és az említett őrhadi zászlóalj közel 2000 embere. Hal
ier zászlóalját nem számítva, a megye kb. 4300 embert állított ki három és fél 
hónap alatt.16 

Visszatérve immáron témánkhoz, Hatvani szabadcsapatához, feltűnő, hogy 
— ellentétben Csanády vagy Vasvári szabadcsapataival — ennek az önkéntes 
csapatnak a szervezése milyen csendben történt. Ugyanakkor a Hatvani által 
február 28-án benyújtott elszámolásnak köszönhetően viszonylag jól követhető 
a csapat felállása. Hatvani ugyan csak január 14-én hirdette meg a csapat fel
állítását, elszámolása szerint azonban már január 12-től folytatott toborzást. 
A létszámnövekedés naponkénti számszerű eredményeit az 1. kimutatás tartal
mazza. (A táblázatban csak a legénységi állomány szerepel, alhadnagytól lefelé; 
55. o.) 

A táblázatot látva két következtetést lehet levonni. Az egyik az, hogy Hatvani 
csapatszervezése viszonylag rövid időn belül hozott viszonylag jelentős ered-

15 Kossuth jan. 25-i levelét Hodossyhoz közli KLÖM XIV. 232., a febr. 16-án Bihar megyéhez 
küldött értesítést Hegyesi: Bihar 319. o. A zászlóaljra 1. uo. 153—156. o. A zászlóalj parancs
könyve megtalálható OL R 293. Bihar megye iratai. 1. tétel 1848—1849. No. 105. A zászlóaljra 
-vonatkozó legfontosabb iratokat 1. OL HM Alt. 1849:18 370. és 18 502. és Hegyesi: Bihar 327—338. 
és 336—339. o. 

16 Halier zászlóaljára 1. KLÖM XIV. 244—245. és 382—383., Beöthy Ödön levelét, OL OHB 
1849:2026. és az OHB jan. 26-i utasítását Hodossynak, OL Hodossy-ir. 3. d. sz. 



menyeket. Ezek az eredmények magyarázzák egyben azt is, hogy a viszonylag 
későn szervezni kezdett Dobozy- és Gázsy-szabadcsapatok szervezése miért járt 
olyan kis eredménnyel. Feltűnően magasak az eredmények a Csanády- és 
Reviczky-csapatok szervezési mutatóihoz képest is. Ennek az lehet a magyará
zata, hogy e két utóbbi szabadcsapat mindegyike Váradolaszi központtal szer
veződött — a megye határozatai ellenére is — s így egymás elől is elszívták az 
emberanyagot. 

A másik következtetés az, hogy a csapat létszáma január végén közel 650 fő 
volt ; abban a pillanatban viszont, amikor január 25-én Vasvári már rendelkezé
sére álló, de még alkalmas helyeken összevonandó önkéntesekről szólt Kossuth
nak írott levelében, a csapat létszáma éppen az 500 főhöz közelített. Ez pedig 
megerősítheti azt a gyanút, hogy amikor Vasvári január végén 500, rendelkezé
sére álló, s csak a felfegyverzést váró csapatról beszélt, nem saját embereit 
értette, hanem Hatvani már meglévő önkénteseit. Ügy tűnik tehát, hogy a 
Hatvani- és Rákóczi-szabadcsapatok a szervezés kezdeti időszakában nem külö
níthetők el egymástól, csupán február közepén válnak ketté; ami magyarázatot 
adhat arra is, hogy Vasvári február 11-én miért határozza el törzsállomásának 
áthelyezését Köbölkútra, s hogy miért másnap adja ki „Honpolgári szózatát" a 
csapat szervezéséről. 

A szétválás körülményeinek ismertetése előtt érdemes néhány szót szólni a 
Hatvani-csapat toborzási körzetéről, és tisztikarának kialakulásáról is. A csapat 
toborzása főleg Bihar megye sárréti járásában folyt, előbb Monostorpályi, majd 
február 22-től Álmosd központtal. A csapat egésze február 2-ig Monostorpályi-
ban állomásozott; február 2-án azonban a 2. századot Hatvani átirányította 
Álmosdra (177 fő). Február 21-éig egy újabb század is Älmosdon, a másik két-
két század pedig Kakadon, illetve Bagaméron szállásolt be, egészen március 
2-ig, amikor Hatvani az 1. és 6. századokat Erdélybe indította. 

A szabadcsapat tisztikarának többségét már katonaviselt férfiak adták; a 
Hatvani által 1849. március 19-én felterjesztett tiszti névsor szerint két nemzet
őr százados, egy nemzetőr főhadnagy, és három nemzetőr hadnagy, egy volt 
önkéntes nemzetőr főhadnagy, három volt haditanodai hallgató, egy „kiszolgált 
katona," három „kiszolgált huszár" és egy kiszolgált huszártiszt, s végül egy-
egy honvédzászlóalj i hadnagy, őrmester és tizedes alkották a tisztikart. A tiszti
kar összetételét és beállásának időpontját a 2. kimutatás tartalmazza. (55—58. o.) 

A tisztikar névsorában három név azonnal feltűnik; Péterffy József főhad
nagyé, Hidassy Elek lovaskapitányé és Vári József hadnagyé. E három névvel 
már a Rákóczi-szabadcsapat szervezésénél is találkoztunk, s ez megint megerő
sítheti előbbi gyanúnkat a két szabadcsapat kezdeti azonosságáról. S e három 
név talán magyarázatot adhat a szétválás okaira is.17 

Vasvári 1849. április 5-én Mészáros Lázár hadügyminiszterhez szóló jelenté
sében, szabadcsapata alakításáról szólva, a következőket írta. „Azonban a fá
tum úgy akarta, miszerint Hatvani Imre szinte Bihar megyében alakított sza-

17 Hatvani február 28-i számadásai mellett található az akkor 801 főnyi zászlóalj teljes név
sora és rangjegyzéke: OL HM Alt. 1849:5786., 55 db nyugtával (OHB-iktatószáma 1849:3130.) Ebből 
rekonstruálható a szabadcsapat gyarapodása és tiszti névsora. A 801 főből március 10-ig Horváth 
Pál, Oláh Lajos és Galli Balázs „őrvitézek" megszöktek (No. 269—270., 630.), három őrvitéz, Ka-
tonka Péter, Hatházi Ferenc és Vida József (No. 694., 716. és 736.) meghaltak. A nevek alapján 
kb. 10% tekinthető nem magyarnak; kb. 30 fő német, kb. 20 fő román, a többi más nemzetiségű. 
A csapat 2. századának átvezénylésére 1. OL HM Alt. 1849:7837. A február 21-i állapotra 1. Hatvani 
aznapi jelentését Kossuthnak, közli Bene—Takács : 125—127. o. A március 19-én felterjesztett 
tiszti névsort 1. OL HM Alt. 1849:7341. 
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badcsapatot, s én már e közös célnál fogva is hajlandó voltam, általa felszólítva, 
vele kezet fogni." Ebből az idézetből úgy tűnik, hogy Hatvani és Vasvári közös 
megegyezés alapján kezdték meg a szabadcsapat szervezését Monostorpályi 
központtal. Ennek okait csak találgatni tudjuk. Egy — alább ismertetendő — 
politikai indítékon kívül a következők képzelhetők el: egyrészt az, hogy Hat
vani — cserébe Vasvári támogatásáért — felajánlotta, hogy az alakítandó 
szabadcsapat Vasvári parancsnoksága alá kerül; ez emelte volna Vasvári presz
tízsét a politikai és katonai vezetés szemében. Hatvanit pedig mindazon segéd
eszközökhöz juttatta volna, amelyeket Vasvári felhatalmazása és politikai kap
csolatai jelentettek Másrészt elképzelhető az is, hogy volt valamiféle közös meg
állapodás arról, hogy ha a szervezendő szabadcsapat létszáma elér egy bizonyos 
szintet, a két csapat kettéválik, s azontúl külön folyik szervezés. Az azonban 
így is valószínűinek látszik, hogy Hatvani részéről volt némi rosszhiszeműség e 
megállapodás kötésekor, s eleve a megszegés szándékával kötötte azt Vasvá
rival. 

A szabadcsapatok körüli zűrzavart jelzi, hogy február első napjaiban Vas
vári mint „a Honv. Bizottmány felhatalmazottja a Rákóczi-csapat alakítására" 
írta alá leveleit; Hatvani viszont „Rákóczi-szabadcsapat vezérparancsnoksága" 
fejlécű levelén mint „csapatvezér", egy másikon pedig mint a Rákóczi-csapat 
„alkotó vezére" írta alá magát. A helyzet zavarosságát jelzi, hogy amikor Bihar 
megye február 13-i bizottmányi ülésén szóba kerültek a megyében szervezett 
szabadcsapatok, a határozat úgy említi Hatvani szabadcsapatát, mint amely 
„ezúttal történt szóbeli jelentés szerint Köbölkúton szándékoltatik törzsszállás
ra egybevonatni" holott ez Vasvárié volt; s a határozat a megyében alakuló sza
badcsapatok között Hatvanién kívül csak Reviczkyét, Csanádyét és Gázsyét, 
illetve Halier Sándor nemzetőrzászlóalját említette; Vasváriét nem. 

A Hatvani- és a Rákóczi-szabadcsapat kettéválására végül is a felfegyverzés 
és felruházás kapcsán került sor — nem éppen békés körülmények között. 
Vasvári még február 3-án bízta meg Vári József hadnagyot (akinek a neve 
február 1-én szerepel először a Hatvani-szabadcsapat számadásaiban), hogy a 
„Bihar megyében kint levő magánfegyverek" beszedésében Hodossy kormány
biztossal együttműködjön. A január 27-én a Hatvani-csapatba beállott Péterffy 
József február 13-án indult el Vukovics Sebőhoz, hogy a Békés megyében be
szedendő fegyverekből a csapat számára szükségeseket elhozza. Ugyanide küldte 
Vasvári Terabek László hadnagyot is. Valószínűleg e megbízatással egy időben 
felhatalmazta Hidassy Eleket, hogy a Rákóczi-csapat részére a Nyáry Pál által 
utalványozandó, s Lukács Sándor felszerelési kormánybiztos által kiadandó 
ruhaneműket átvegye. Hidassy nemsokára — Vasvári jelentése szerint — át
lépett a Hatvani által szervezni szándékolt lovascsapathoz; mire Vasvári a 
ruhák átvételével Vári Józsefet bízta meg. (Hidassy január 28—29. óta szerepelt 
a Hatvani-szabadcsapat névsorában). 

Február 15-én Mészáros Lázár hadügyminiszter megbízta Kálmány Lajos 
honvéd őrnagyot, hogy a Hatvani-szabadcsapat megszemlélésére induljon ki 
Monostorpályiba, s „a vizsgálat eredményéről a hadügyminisztériumot tudósí
tani ne terheltessék." Hatvani — talán a készülő vizsgálatról értesülve — ki 
akart tenni magáért, s amíg Vasvári hivatalos ügyben Nagyváradon volt, fel
nyittatta Vasvári ruharaktárát, s több mint 300, csaknem teljes egyenruhát 
kiosztott emberei között. Vasvári erről értesülve szekerekre rakatta a még meg-



maradt felszerelési tárgyakat, s elindította azokat Köbölkútra. Hatvani azonban 
résen volt, s feltartóztatta a szekereket, és Kakádra irányította azokat; a két 
szállítmány együttesen 500 attilát, kb. 400—400 nadrágot és köpenyt, közel 350 
bakancsot, 350 tölténytáskát és egyéb felszerelési tárgyakat tartalmazott. Nem 
sokkal ezután — Vasvári tiltakozása ellenére — újabb 70 borjút (hátizsákot) 
foglalt le Vasvári egyik emberétől, majd február végén Hidassy Elek jelent meg 
Nagyváradon, s ott Vári Józseftől Hatvani lovassága számára átvett 122 csákót, 
200 magyar kalapot és 100—100 db inget és gatyát. Emellett a Damjanich által 
küldött fegyverekből is kiválogatta a karabélyokat, s azokat is magával vitte. 
Vári Vasvári előtt Hidassy erőszakos fellépésére hivatkozott; ám az a tény, 
hogy Vári később Hatvani lovasságának felterjesztett tisztikarában szerepel, 
arra mutat, hogy ez csak afféle magyarázkodás volt részéről. Vasvári Várit 
„gyávasága vagy kétszínűsége" miatt eltávolította, s helyette Szikra Ferencet 
bízta meg a számára érkező fegyverek átvételével. Hatvani ugyanígy elvetette 
az egyes járások szolgabíráitól a Vasvári számára beszedett fegyvereket, amit 
Vasvári még csak eltűrt volna, de azt már nem volt hajlandó eltűrni, „hogy a 
nevem és felelősségem terhe alatt számomra kiadott fegyvereket is erőszakkal 
elszedesse." Ezért egyrészt kérte Hodossyt, hogy a Békés megyéből küldött 
fegyverek átvételi jegyzékének másolatát küldje meg számára; másrészt pedig 
írt Szőlényi József alezredesnek, az Országos Ruhabizottmány főnökének, s 
kérte, hogy a Rákóczi-csapat részére még hátralévő felszerelési cikkeket szol
gáltassa ki. 

Hatvani azonban nem elégedett meg a Vasvári raktáraiban található kész
letek eltulajdonításával. Február 25-én az álmosdi szabóktól és csizmadiáktól 
erőszakkal lefoglalta az államilag kiosztott nyersanyagokból általuk készített 
ruházati cikkeket; majd az akciót utólagosan jelentette Hodossynak, illetve 
Lukács Sándor felszerelési kormánybiztosnak. A Vasváritól erőszakkal elvett 
felszerelési tárgyak és az álmosdi mesteremberektől elkobzott cikkek ügye 
aztán összeért Lukács Sándornál. Lukács már március 2-án kérte mind Kossu
thot, mind a hadügyminisztériumot, hogy szorítsak fegyelemre Hatvanit, mert 
ő ugyan szívesen kiszolgáltat neki felszerelési cikkeket, de nem teheti ki magát 
annak, hogy egy szabadcsapatvezér önkényeskedése miatt ő, Lukács, több kész
lettel számoljon, mint amennyivel ténylegesen rendelkezik. Kérte tehát mind 
Kossuthot, mind a minisztériumot, hogy utasítsák Hatvanit szükségletei rendes 
kimutatására és felterjesztésére. Másnap pedig — immár Vasvári esetének 
ismeretében — már úgy vélte, „hogy ezen szabadcsapatok nem a legtisztábban 
kezeltetnek, miért is nem tarthatom meg azon meggyőződésemet, nyilvánítani, 
miképp célszerűbb volna ezen szabadcsapatokat, még mielőtt veszélyesebb ki-
csapongásokra fajulnának, a rendes zászlóaljakba beosztani". Lukácsot azért 
is külön felháborította Hatvani eljárása, mert úgy tudta, hogy már 500 emberre 
való felszerelési cikket bocsátott a szabadcsapatvezér rendelkezésére, mielőtt 
ez az eset történt volna. 

Ugyanakkor Vasvári tartózkodott attól, hogy — mint kézenfekvő lett volna — 
egyenesen Kossuthnál vádolja be Hatvanit. Egyrészt Hatvani állandóan azt 
ígérgette neki, hogy a tőle lefoglalt felszerelési cikkeket „3 nap múlva, egy hét 
múlva stb." vissza fogja adni; másrészt Lukácstól is ígéretet kapott arra, hogy 
„a Hatvani csapatja részére kiadandó ruhaneműk közül letartóztat számomra 
annyi darabot, amennyit Hatvani tőlem lefoglaltat." Vasvári csak 1849. április 
5-én tett szabályos feljelentést Mészáros Lázár hadügyminiszternél; akkor, 
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amikor erre kénytelen volt, hiszen a hadügyminisztérium az ő csapatát is a 
harctérre rendelte, de csapatának felszereletlensége miatt Vasvári képtelen volt 
eleget tenni ennek az utasításnak. 

Ilyen előjelek mellett indult meg a Hatvani-szabadcsapat szervezése, ám a 
folytatás sem volt sokkal biztatóbb. Hatvani igyekezetére nem lehetett panasz, 
ám ez olyan rámenősséggel párosult, ami gyakran túllépte az erőszakosság és 
önkényesség határát.18 

Hatvani is — akárcsak Vasvári — Nagyváradon plakátokat rendelt, január 
25-én 200, majd február 8-án újabb 600 példányt. Január 28-án az OHB-tól 
10—15 000 forintot és ruhautalványokat kért. Az utalványozott pénzből meg
kezdte a környékbeli magánfegyverek készpénzfizetés ellenében történő besze
dését. Kossuth február 8-án Bihar megye területén erre fel is hatalmazta. Feb
ruár végéig ezen az úton 49 puskához és karabélyhoz, és két pisztolyhoz jutott. 
Emellett lándzsákat készíttetett Álmosdon és Monostorpályiban. A csapat fel
szereléséhez tartozott még 12 dob (századonként kettő) és 16 vasbogrács is. 
Február 28-ig Hatvani különböző címeken összesen 15 150 forintot vett fel; 
ebből február 28-ig 12 007 forint 4 krajcárt költött el. Ennek az összegnek a 
legnagyobb részét a foglalók, napidíjak, toborzási költségek és tiszti* fizetések 
alkották. Fegyverre összesen 837 forint 54 krajcárt költött. Nagyobb tételt je
lentett még a tervezett lovascsapat számára megvásárolni szándékozott ,,120 
megvizsgált lóra" foglalóul kifizetett 1000 forint. 

Az OHB utalványozására Lukács Sándor felszerelési kormánybiztosnak 500 
öltöny ruhát kellett volna kiszolgáltatnia Hatvani szabadcsapata számára. Eh
hez járultak volna a Vasváritól és az álmosdi mesteremberektől illegálisan 
megszerzett készletek. Ennek alapján úgy vélhetnénk, hogy február végén a 
szabadcsapat egésze megfelelően el volt látva ruházattal. Ennek azonban ellent
mondanak mind Hatvani jelentései, mind pedig a zarándi dandárparancsnok, 
Csutak Kálmán őrnagy beszámolója a csapat állapotáról. Hatvani szerint a 
Kossuth által utalványozott 500 öltönyről Nyáry Pál azt mondta neki, „hogy 
ruházat jelenleg nincs." Ezért aztán április közepéig állandóan 500 emberre 
való ruházatot kért mind az OHB-tól, mind a hadügyminisztériumtól. Ugyan
akkor Lukács Sándor felszerelési kormánybiztos március 2-án azt jelentette 
Kossuthnak, hogy „nevezett csapatvezérnek kellő úton intézett felszólítására 
500 emberét szereltem föl." Az ellentmondás ezek alapján feloldhatatlannak 
látszik — ha csak nem feltételezzük, hogy Hatvani elsikkasztotta a ruhákat. 
Erre utaló nyom azonban nincs. Hatvani szerint Lukács még a Rákóczi-csapat 
számára szolgáltatott ki 500 öltönyt, s ő már ezeket dézsmálta meg, amikor 
Vasvári raktárait felnyittatta. Az sem elképzelhetetlen, hogy a két szabadcsa-

18 Vasvári április 5-i jelentését Mészároshoz 1. OL HM Alt. 1849:10 405. (eredeti iktatószáma 
1849:9391.) Vasvári említett aláírásait 1. a 14. jegyzetben hivatkozott levelein; Hatvaniéit OL HM 
Alt. 1849:7837. és HL 48—494. 11/313. Bihar megye íebr. 13-i határozatát 1. OL Hodossy-ir. 4. d. d. 
sz. Vári és Péterffy megbízatására 1. Vasvárinak a 14. jegyzetben hizatkozott leveleit, Péterfíy 
íebr. 10-i levelét Hodossyhoz (uo.). Hidassyra 1. Vasvári február 28-án Szőlényi József ezredeshez 
intézett levelét, másolata: OL HM Alt. 1849:5093. Kálmány megbízatását 1. uo. 1849:3295. Vasvári 
raktárának kifosztására 1. előbbi hivatkozott február 28-i levelét és ezen a napon Hodossyhoz 
intézett levelét: OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz, és fentebb hivatkozott ápr. 5-i jelentését Mészároshoz. 
A Vasváritól „kölcsönvett" tárgyak listáját közli Bene—Takács: 126—127. o., egy teljesebb pél
dánya: OL HM Ált. 1849:10 405. Lukács március 2-án az OHB-hoz és a HM-hoz intézett bead
ványát 1. OL HM Alt. 1849:4951. és 21 819. (utóbbi az OHB-nál 1849:2840. sz. alatt iktatva, majd 
áttéve a HM-hoz) és 1849:5093. (Az OHB-nál 1849:2861 alatt iktatva, majd áttéve a HM-hoz.) 
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pat kezdeti, együttes szervezése idején a ruházatra vonatkozó kérést Hatvani 
továbbította Lukácsnak, de az az öltönyöket már Vasvárinak szolgáltatta ki.19 

A csapat szervezése körüli botrányok azonban ezzel még nem értek véget. 
Már maga a diszlokáció is problémákat okozott. Hatvani ugyanis február 2-án 
csupán a saját feje után telepítette át a csapat 1. (vagy 2.) századát Álmosd 
községbe. Bertalan István főbíró már február 6-án jelentette Thurzó János 
Bihar megyei alispánnak, hogy Hatvani csapata nyugta, és nem készpénzfizetés 
ellenében követel ellátást ; s megkérdezte, mitévők legyenek hát. Thurzó alispán 
a folyamodványt az ellátásra vonatkozó rendelet hiányában áttette Hodossy 
Miklós kormánybiztosnak. Hodossy — hivatkozva a kormányrendeletekre — 
úgy vélte, hogy egy szabadcsapatot csak akkor illet meg az „álladalmi ellátás," 
ha fegyverrel ellátva alakul. Ezért utasította az álmosdiakat, kérjék ki a csapat 
parancsnokától azt a rendeletet, amelynek alapján Almosdra szállásoltak be, s 
ha abban szó van az élelmezésről, akkor azt utalvány alapján is teljesíthetik. 
Ha ilyen rendelete a csapatnak nincs, fel kell szólítani a parancsnokot annak 
mielőbbi kieszközölésére ; addig is azonban „hogy baj ne legyen, a szüksége
seket teljesítsék." Az álmosdiak a rendelet tartalmát február 13-án közölték 
Hatvanival, hozzátéve, hogy amíg Hatvani az OHB rendeletét elő nem mutatja, 
csak készpénz ellenében kötelesek ellátni csapatát. Hatvani azonban nem tö
rődött a beadvánnyal; sem az OHB ilyen értelmű rendeletével nem szolgált 
(mert nem is volt ilyen), sem a kiszolgáltatott élelmiszerek készpénzzel történő 
kifizetéséről nem intézkedett. Sőt, a csapat tisztjei minden térparancsnoki ren
delet nélkül állandóan előfogatokat csikartak ki a helység lakóitól. A község 
vezetői végül megunták a visszaéléseket, s március 26-án panaszlevelet nyúj
tottak be a hadügyminisztériumhoz. A minisztérium március 27-én utasította 
Hatvanit, hogy adjon magyarázatot az álmosdiak vádjaira. Hatvani tagadta, 
hogy tisztjei indokolatlanul használták volna az előfogatokat; megvádolta vi
szont a község elöljáróit, hogy „sürgetős hivatalos ügyben" is csak vonakodva 
szolgáltatták ki azokat. A lakosság által nyújtott élelmezésről azt jelentette, 
hogy azért a lakosok nyugtáikat meg is kapták, és azok kifizetésére meg is tet
ték a szükséges intézkedéseket. 

Ügy tűnik, a többi olyan község sem volt jobb helyzetben, ahová Hatvani 
szabadcsapata beszállásolt. Március elején a fcakadi elöljárók nyújtottak be 
panaszt az OHB-hoz. A panaszt — Kosuth távollétében — Nyáry Pál küldte át 
a hadügyminisztériumhoz azzal, hogy „miután a botrányig sűrűn érkeznek 
panaszok a Hatvani Imre s Vasvári Pál vezérkedése alatt álló szabadcsapat 
visszaéléséről, úgyhogy eddigelé ezen csapatnak inkább kárát, mint hasznát ta
pasztalja a haza; szíveskedjék a minisztérium néhány erélyes s kellő szigorral 
eljárandó tiszti egyént kiküldeni, kik ezen szabadcsapat állásáról, kötelességei
hez mikénti alkalmazkodásáról s egész szelleméről magoknak biztos tapasztalást 
szerezve, tudni lehessen, vajon méltó-e, hogy az álladalom továbbra is költséget 
és gondot fordítson reájuk?" A minisztérium igazságügyi osztálya a panaszt 
továbbította a táborkari osztályhoz. A minisztérium az OHB-hoz intézett vála-

19 A plakátokra 1. Hatvani számadását (17. jegyzet). A jan. 28-i kérés: OL OHB-iktatókönyvek, 
1849:3291. A febr. 8-i felhatalmazást közli KLÖM XIV. 380. A felszerelési tárgyak és költségek 
jegyzékét 1. a számadásokban. A ruházatra 1. Kossuth febr. 8-i utasítását Nyáryhoz, OL OHB 
1849:1628. és Lukácsnak az előző jegyzetben hiv. márc. 2-i jelentését. Nyáry szavait idézi Hat
vani febr. 21-i levele, közli Bene—Takács : 124—126. o. Hatvani verziója az 500 ruháról: OL HM 
Ált. 1849:21 819. (márc. 19-i jelentése Cserey Ignác alezredeshez, a 6. és 8. hadmegyék főparancs
nokához; eredeti HM-iktatószáma 1849:7380.) 
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szában úgy vélte, egyetlen ellenszer van a visszaélések további elkerülésére ; 
az, ha minden szabadcsapatot a hadügyminisztérium fennhatósága alá rendel
nek. Az ügy már csak azért is tanulságos, mert az OHB — az átirat tanúsága 
szerint — továbbra is egy csapatnak tekintette Hatvani és Vasvári csapatait. 
Ezt a téveszmét csak erősítették olyan tényezők, mint pld. Vasvári egy március 
10-én Hodossyhoz intézett jelentése, amelyben csapatáról úgy emlékezett meg, 
mint amelynek „több századai szállásolnak január hó közepétől fogva Monostor-
pályiban, Kakadon, Bagamérban s Vértesen;" holott a három első község a 
Hatvani-szabadcsapat szálláshelye volt. — Az álmosdiak és a kakadiak mellett 
a bagamériak is nehezen viselték a csapat tartását ; március 20. előtt az álmosdi 
és bagaméri elöljárók írásban kérték Hatvanit, hogy a községek szegénysége 
miatt igen kívánatos volna, ha néhány hétre megszabadulnának a katonatartás 
gondjaitól. Hatvani ezért kérte Hodossyt, hogy szabadcsapatának századait át
telepíthesse Várad közelébe. Hodossy azonban úgy vélte, hogy Hatvani ne új 
szálláshelyek után nézzen, hanem mielőbb vezesse a harctérre csapatát. 

A szabadcsapat körül állandóan lengedező botrány szellője lassan a tisztikar 
orrát is facsarni kezdte. Az Almosdon beszállásolt 1. század parancsnoka, Beró 
Ferdinánd százados a század kiindulásakor hátramaradt, mert a csapat csak 
március 10-ig volt ellátva zsolddal, s a keletkező zavar elkerülése végett szerette 
volna, ha a hihetőleg megérkező zsoldot mielőbb a század után viheti. Emellett 
már hírek keringtek arról, hogy a Hatvani-szabadcsapat elszámolásai körül 
nincs minden rendben, s hogy a hadügyminisztérium annak tisztázásáig nem 
utalványoz újabb összeget a csapat ellátására. Beró fejében megfordult az a 
gondolat is, hogy kéri a hadügyminisztériumnál századának honvéddé való 
átalakítását, hogy ezáltal állami ellátás és zsold alá kerüljön. Néhány nap múlva 
azonban megjelent Hatvani Álmosdon, s aznap este szóváltásra került sor 
kettőjük között. Ennek vége az lett, hogy Hatvani egyszerűen elzáratta Bé-
rót. Beró néhány nap múlva a porkoláb előtt nem a leggyengédebb szavakkal 
illette Hatvani eljárását. Szerencsétlenségére a csapatvezér hallotta Beró pa
naszát, s berontva a fogolyhoz, hasonló stílusban viszonozta azt. Majd Hatvani 
beparancsolt két közlegényt, s Béróról lehúzatva felsőruháját és gyűrűjét, meg
parancsolta nekik, hogy lőjék agyon a századost. Ha Hidassy Elek, a tervezett 
lovasszázad parancsnoka közbe nem lép, Beró aligha éri meg a másnapot. Az 
eset nagy megrőkönyörödést keltett a községbeliekben is, hiszen Beró jó rendben 
tartotta századát, és a kiképzés terén is szemmel láthatóan nagy eredményeket 
ért el. Ezért aztán amikor Csanády Ferenc helybéli közbirtokosnál megjelent a 
porkoláb azzal, hogy Beró bizonyítványt szeretne eddigi viselkedéséről, Csanády 
minden további nélkül kiállította azt. Sőt, Hatvani eljárásán felháborodva, ki
kereste az előző évi Pesti Hírlap azon számát, amelyben Hatvani váltóhamisí
tási ügyéről volt szó, s azt is mellékelte a bizonyítványhoz. A porkoláb azonban 
a bizonyítványt és az újságot nem Bérónak, hanem Hatvaninak továbbította, 
aki dühbe jővén, többek hallatára Csanádyt „huncf útnak, gazembernek, több 
idő elteltéig pecsovicsnak, akasztófáravalónak szidta, s ezt is hozzátéve, hogy 
»csak egy kevés időm volna még, hogy menni ne kellene, hogy megmutatnám 
én neki, baszom a gazember akasztófáravaló nem táblabírónak való teremté
sét.-«" Majd Kun István hadnagy útján megüzente Csanádynak, hogy ne avat
kozzon az ő dolgába, mire Csanády visszaüzente, hogy nincs is szándékában; 
de Hatvani eljárása után nem maradt számára más, mint hogy Beró ügyéről 
jelentést tegyen a hadügyminisztériumhoz. S ezt meg is tette, tüzes szavakkal 
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ostorozva Hatvani eljárását, „Vagy őrnagy Hatvani úr, vagy nem az — mert 
hiszen kineveztetését még a hivatalos Közlönybe nem olvastam. — Ha őrnagy, 
tudni kell neki a hadi törvényt, miként kelljen bánni egy hadi tiszttel; ha nem 
őrnagy, nem kegyetlenkedhetik egy olyan egyénen, kin csak az erőhatalom tette 
őt úrrá." A feljelentés mellé Csanády csatolta a helybéliek bizonyságtételét Beró 
jó magaviseletéről, illetve Hatvani minősíthetetlen kirohanásáról; s honnan, 
honnan nem, ismét elővette a Pesti Hírlap említett számát, s az egész külde
ményhez azt is mellékelte, mint amelyben „Hatvani úrról van némi észrevétel, 
mely, amint hiszem, még mai napig sincs expiálva." Ez aztán már a hadügy
minisztériumnak is sok volt ; április 5-én szigorú utasítást küldött Hatvaninak, 
hogy eljárásáról amely „hihetőséget szinte felülmúlva s a törvényt folytonosan 
tiszteletben s szemei előtt tartani köteles elöljárótól föl nem tételezhetik," a 
legrövidebb idő alatt küldjön jelentést, már csak saját becsülete érdekében is. 
Hatvani válaszát ebben az ügyben nem ismerjük. Beró azonban nem került be 
a csapat megerősített tisztikarába; s csupán 1849 májusának végén jelent meg 
a szabadcsapat táborában, ahol is Hatvani állítólag kifizette neki elmaradt 
három havi illetményét. 

Az egyes községek panaszai nem maradtak rejtve Bihar megye törvény
hatósága előtt sem. A megye március 7-i közgyűlésében intézkedett arról, hogy 
Hatvanit, ott ahol van, azonnal el kell fogatni. A dolog már csak azért is fi
gyelemre méltó, mert végletes elkeseredésre mutat a megyei hatóságok részé
ről; a szabadcsapatokat általában sehol nem szerették, de ilyen lépésre felsőbb 
jóváhagyás nélkül — tudomásunk szerint — a szabadságharc egésze alatt egyet
len törvényhatóság sem merészkedett. A határozatot valószínűleg megküldték 
a hadügyminisztériumnak, amely március 18-án utasította a nagyváradi vár-
parancsnokságot, hogy mivel Hatvaninak nemrég szolgáltattak ki 7000 forintot 
az elmaradt foglalópénzek és zsold fejében; egyetértve a megyei hatósággal, ha 
a Hatvani elleni vádak bebizonyulnának, vegye el azt a csapatvezértől. A nagy
váradi várparancsnokság azonban finomított az utasításon; március 21-én 
Csicza János százados csupán arra szólította fel Hodossy kormánybiztost, hogy 
Hatvanit utasítsa számadásának beadására és a pénz visszafizetésére. Hodossy a 
rendeletet tudatta Hatvanival; a csapatvezér pedig március 25-én a hadügy
minisztériumhoz fordult. Kijelentette, hogy nem érti a dolgot, hiszen 1. vele 
sem a rendeletet, sem annak okát a minisztérium nem közölte, 2. ha a rendelet
nek oka volna, akkor azt nyilván neki küldték volna meg; 3. a számadást túl 
korán követelik tőle, hiszen még nincs hónap vége, és az egyes századok szám
adásait is csak másnap fogja megkapni. Ezért aztán kérte a minisztériumot, 
hogy „ha csakugyan ez ügyben valami rendelet keletkezett volna, azt velem 
közölni kegyeskedják."20 

A szabadcsapat szervezésének kezdeti időszakát vizsgálva úgy tűnik, hogy 
Hatvanitól (akárcsak Vasváritól) sem volt idegen az a módszer, hogy a felsőbb 
támogatás reményében valamivel jobb képet fessen jelentéseiben a csapat 
állapotáról, mint amilyenben az ténylegesen leledzett. Február 8. előtt azt je-

20 Az álmosdiak panaszára 1. febr. 6-án Thurzó János bihari alispánhoz, febr. 13-án Hatvani
hoz és márc. 26-án a HM-hoz intézett beadványaikat, OL HM Ált. 1849:7837. Hatvani válasza uo. 
1849:9073. A kakadiak panaszára 1. OL OHB 1849:2871. és 3249. és HM Alt. 1849:6862. Vasvári márc. 
10-i jelentése OL Hodossy-ir. 5. d. Az álmosdiak és bagamériak közös kérésére 1. Hatvani márc. 
20-i átiratát Hodossyhoz, uo. Beró Ferdinánd ügyére 1. OL H 84. Hadügyminisztérium. Igazság
ügyi osztály (a továbbiakban: HM Iü.) 5. doboz No. 2438. Hatvani és Bihar megye konfliktusára 
1 . OL HM Alt. 1849:6796. és 7901., Csicza János szds. márc. 21-i átirata, OL Hodossy-ir. 5.d. és 
uo. 9i d. No. 852. fogalmazvány, d. n. és Hegyest : Bihar 146. o. 
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lentette Kossuthnak, hogy zászlóalja már tökéletesen ki van állítva. A február 
15-én kiküldött Kálmány Lajos őrnagy a csapat megszemlélésének eredményé
ről 18-án értesítette a hadügyminisztériumot, amely ezt a jelentést átküldte az 
OHB-nak; sajnos ez a jelentés elveszett. Február 21-én Hatvani Kossuthnak 
írott jelentésében beszámolt arról, hogy Vasváritól „kölcsönként" átvett „há
romszáz egynéhány" ruházatot, ugyanakkor jelezte, hogy csapata felszerelé
sében „még némileg hátramaradás van." Ügy vélte, néhány nap múlva két, de 
talán három százada is fel lesz fegyverezve. Ugyanakkor büszkén jelentette, 
hogy e hiányok ellenére csapata bármely pillanatban kiindítható „akár a 
lázadó oláhság, akár a pártütő rácok ellen." Ennek érdekében Kossuthtól egy 
felhatalmazást kért, „hogy én táborra szálló utamban is akármely ruha- és 
fegyverbizottmánynál (...) csapatom hiányzó szükségletét pótolhassam." A je
lentést Kossuth közölte Mészáros hadügyminiszterrel; Mészáros ugyan csodál
kozott a levél egyes kitételein, de jegyzékbe vétette Hatvani zászlóalját, hogy 
azt bármikor ki lehessen indítani. Kossuth Hatvaninak írott válaszában öröm
mel nyugtázta a jelentés egyes kitételeit, de a kért felhatalmazást megtagadta, 
mondván, hogy ily módon egyetlen ruharaktár készleteinek mennyiségéről nem 
lehetnének biztos adataik; illletve hogy a korlátlan fegyverbeszedésre vonat
kozó rendeletet a Hankovics György Bihar megyei nemzetőr századosnak és 
Vasvárinak adott felhatalmazások nem teszik lehetővé. 

Február 22-én Hatvani azt jelentette, hogy törzsállomáshelyét áttette Monos-
torpályiból Álmosdra. Az előző jelentés festette túlzottan rózsaszín képnek 
köszönhetően azonban egymás után kapta az egymásnak ellentmondó rendele
teket a kiindulásra Kossuthtól és a hadügyminisztériumtól. Ennek tisztázása 
érdekében február 27-én Debrecenbe utazott. Kossuth éppen a fősereg tábora 
felé indult, a Dembinski kinevezése keltette feszültségek lecsillapítására, így 
Hatvaninak csak a rezignált Mészárossal sikerült találkoznia. Mészáros az alá
rendeltségi viszonyai iránt érdeklődő Hatvaninak azt mondta, hogy őt ugyan 
Kossuth nem értesítette a Hatvaninak adott utasításáról, ti. hogy csapatának 
már felszerelt részével azonnal induljon Erdélybe, „de ezután minden rende
leteket vegyen a kormánytól, s nem a hadminisztériumtól." így ebben az eset
ben is Kossuth rendeletének engedelmeskedjen. Hatvani tehát két századot 
március 2-án megindított az erdélyi táborba. 

Március 9-én Hatvani kérte, hogy nevezzék ki őt szabadcsapatának „vezér 
őrnagyává." A folyamodványt az OHB automatikusan áttette a hadügyminisz
tériumhoz; Mészárosban azonban volt annyi humorérzék — már csak a szabad
csapatok bizonytalan alárendeltségi viszonyai miatt is —, hogy március 17-én 
azzal küldte vissza azt az OHB-nak, „miszerint aziránt intézkedni méltóztat
nék, melyre Elnök úr egy magánlevélbe tagadó nézetet nyilvánított." E dőlt
betűs passzust Mészáros sajátkezűleg szúrta be a fogalmazványba. Ezek után 
az OHB lelkesen azt válaszolta, hogy Hatvani őrnagyi kinevezése „a majdan 
általa felmutatandó eredménytől feltételeztetek." 

Az egymást állandóan keresztező honvédelmi bizottmányi és hadügyminiszté
riumi intézkedések révén Hatvani ugyan állandóan elodázhatta csapata egészé
nek tényleges kiindítását ; ugyanakkor mindez komoly akadályt jelentett a 
csapat felszerelése terén is. Március 11-én Hatvani ismét Debrecenbe érkezett, 
hogy tisztázza tényleges alárendeltségét. Kossuthoz írott beadványában kérte 
csapata ruházati hiányainak pótlását, az általa szervezendő lovascsapat szerve
zéséhez szükséges pénzt és az elmaradt foglalókra és zsoldra 7000 forintot; 



emellett egyenes intézkedést arról, hogy melyik hatóság parancsait köteles 
követni. Az OHB ezt a beadványt is áttette a hadügyminisztériumhoz. 
A hadügyiminisztériumhoz aznap intézett beadványban Hatvani már egye
nesen azt kérte, hogy helyezzék csapatát a hadügyiminisztérium rendelke
zése alá. Hatvani egészen március 13-ig Debrecenben maradt. Közben az 
OHB a szabadcsapatokat a hadügyminisztérium alá rendelte. Hatvani már
cius 13-án — már e rendelet ismeretében — megismételte kérését a 7000 forint 
kiszolgáltatásáról; ezt aztán a hadügyminisztérium gazdászati osztálya boszor
kányos gyorsasággal még aznap utalványozta is. A ruházati hiányok pótlása 
azonban nem ment ilyen gyorsan. Március 19-én Hatvani még mindig az emlí
tett 500 ruha kiszolgáltatását kérte, 25-én pedig már 800 ruházatét. Március 
28-án egy, április 5-én pedig maradék három századát is elindította az erdélyi 
harctérre; de ezekből két század ruházat és fegyverzet hiánya miatt Biharon 
hátramaradt, s április 18-án „mezítláb, egy ingben, gatyában" vonult be a 
Csutak Kálmán vezette zarándi magyar dandár brádi főhadiszállására; úgyhogy 
Csutaknak is első dolga volt 500 fegyvert és ruházatot kérni a szabadcsapat 
számára. A csapat felszerelt századainak egyenruhája szürke köpenyből, atillá
ból, kék nadrágból, bakancsból és kalapból állott. 

A Hatvani-csapat kivonulás előtti állapota talán megmagyarázza, hogy Hat
vani március 20-án miért akarta eddigi állomáshelyéről egyik századát Biharra, 
egy másikat Hegyközpályiba, a harmadikat Szent Jánosra, a negyediket pedig 
Püspökibe, Nagyvárad közvetlen közelébe áttelepíteni. Kérését azzal indokolta 
Hodossy kormánybiztosnak, hogy „így N. Váradról a ruhabeli felszerelés is 
könnyebben megtörténhetik," s emellett közelebb lehetne már kiindított két 
századához is. Ugyanezen a napon Cserey alezredeshez intézett jelentésében 
Hatvani 900 főre tette csapata létszámát, „hanem mindnyáját, kik a csapathoz 
beállottak, nem húztam össze, miután a felszerelés oly nehezen megy;" holott 
ezekkel a csapat létszáma 1500 fő lenne(!) A csapat két százada Halmágyon 
van, a 3. század Kakadon, a 4. Álmosdon, az 5—6. Bagaméron. Március 28-án 
Hatvani egy újabb századot indított az erdélyi harctérre, 137 fővel, lándzsával 
felfegyverezve, meglehetősen hiányos egyenruházattal. Az április 5-én útnak 
induló három század létszáma 514 fő volt. A március 2-án kiindított két század 
létszáma 262 fő volt; ezt hozzáadva az előző számokhoz, 913 főt kapunk; ez a 
szám jelzi a tényleges szervezési eredményeket. Ami már csak azért is érdekes, 
mert a Vasvári által szervezett Rákóczi-szabadcsapat létszáma 1849. május ele
jén 588 fő volt; a két szám összege pedig éppen kiadja azt az 1500 főt, amiről 
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Hatvani március 20-án Csereyhez írott jelentésében ír. Ami arra mutat, hogy 
akárcsak Vasvári, ő is hajlamos volt a két szabadcsapatot egynek tekinteni.21 

A szabadcsapat szervezésével kapcsolatban szólnunk kell még a lovasság szer
vezéséről is. Mint már említettük, Hatvani január 9-i felhatalmazása egy lovas 
szabadcsapat alakítására vonatkozott; január 14-én tartott beszédében viszont 
egy „szabad gyalog- és lovascsapat" alakításáról szólt. Január közepén azonban 
már maga Kossuth is úgy vélte, hogy oly módon lovascsapatot alakítani, mi
szerint a beállók számára néhány hónapra az állam vegyen lovat, nem célszerű. 
Addig tehát Hatvaninak sem nagyon lehetett reménye lovasságának megszer
vezésére, amíg a csapat szolgálati ideje nem tisztázódik. Ismereteink szerint 
Hatvani először március 20-án jelentette Csereynek, hogy a szabadcsapat tagjai 
egy évig kötelesek szolgálni, a katonaköteles korosztályok tagjai pedig három 
évig; mivel azonban a Rákóczi-szabadcsapat szervezéséről szóló felhívás feb
ruár 12-én hasonló követelményeket fogalmazott meg, ez a kérdés még február 
első felében eldőlhetett. Ezért aztán Hatvani február 21-én Kossuthnak írott 
jelentésében felhatalmazást kért arra, hogy egy század lovasságot is felállít
hasson. Mint írta, e lovasság felszerelésére pénzen kívül mást nem kér, „mert 
lovakról, kard-, karabin- — szóval az egész felszerelésről oly előleges intéz
kedést tettem, hogy ezen lovasság, ha engedélyt nyerendek, csapatommal együtt 
négy-öt nap múlva a harcmezőre kiindulhat." A jelentést Kossuttal együtt ol
vasó Mészáros ugyan csodálkozott, „miképp bír kardot, karabélyt és lovat öt nap 
szerezni, midőn az állomány sem bír három hét alatt is fegyvert teremteni," 
de végül is áldást adott rá. Kossuth pedig február 23-án írott válaszában kije
lentette, hogy az ilyen lovas csapat kiállításába csak akkor egyezik bele, ha 
annak tagjai vagy magukat látják el lóval, s ha az a harctéren elveszne, az 
állam kárpótlást fizet érte; vagy ha Hatvani néhány nap alatt képes lesz fegy
vert, ruhát és lovat teremteni, akkor az állam ennek költségeit szívesen vállalja 
ugyan, de csak akkor, ha az így kiállítandó lovascsapat legalább 1—4 éves 

21 A csapat állapotáról és felszereltségéről Hatvani különböző jelentései tájékoztatnak: OL 
HM Alt. 1849:3137. (febr. 16.); Bene—Takács : 124—126. o. (febr. 21., Kossuthnak); HM Alt. 1849:5094. 
(márc. 2., Kossuthnak, iktatva OHB 1849:3200. alatt); 1849:6074. (márc. 13.) 6121., 21 819. (márc. 
19.. Cserey Ignác alezredesnek); 7280. (márc. 20., Cserey Ignác ezredesnek), OL Hodossy-ir. 5. d. 
d. sz. (márc. 20., Hodossynak), HM Alt. 1849:7904. (márc. 25.,a Hadügyminisztériumnak), OL 
Hodossy-ir. 5. d. d. sz. (márc. 27., Hodossynak), 6. d. d. sz. (ápr. 5—6., Hodossynak). A február 
8. előtt benyújtott jelentés tartalmára 1. Kossuth aznapi utasítását, közli KLÖM XIV. 380. Kálmány 
őrnagy jelentését a Hadügyminisztérium 1849:6396. szám alatt iktatta (OL HM Alt. Iktatóköny
vek), átküldésére 1. Mészáros Kossuthoz írott levelét, közli Bene—Takács: 130. o. Kossuth 
február 23-i válaszát Hatvani febr. 21-i jelentésére 1. KLÖM XIV. 537—538. A Hankovicsnak jan. 
19-én adott rendeletet 1. uo. 171. Hatvani febr. 22-i jelentését a Hadügyminisztérium 1849:4131. 
szám alatt iktatta (OL HM Alt. Iktatókönyvek). Hatvani március 9-i folyamodását 1. uo. 1849:6147. 
Az iratot 1868-ban a Belügyminisztérium Honvéd Segélyalapja kiemelte, s csatolta Hatvani lá
nyának folyamodásához. OL K 57. BM Honvéd Segélyalap, 1867:910. Ma egyik helyen sincs. 
Mészáros átiratát ). OL OHB 1849:3491., az OHB válaszát közli KLÖM XIV. 684. Hatvani folya
modását a Hadügyminisztérium alá rendeléséről 1. OL. HM Alt. Iktatókönyvek, 1849:5964. A mi
nisztérium márc. 13-i utalványozása: OL HM Alt. 1849:6074. A Brádra bevonuló századok állapo
tára 1. Csutak két, ápr. 20-án kelt jelentését, uo. 1849:11359 — 11360. A csapat egyenruhájára 1. 
Nagy János szerepi főbíró márc. 17-i átiratát, MOL H 89. HM Vegyes iratok 8. doboz. A Hatvani
szabadcsapat iratai. 

Hatvani századainak sorszámozása eléggé ellentmondásos. Hatvani márc. 20-án Csereynek 
azt írta, hogy két százada van Halmágyon.a 3., 4., 5. és 6. századok pedig még Bihar megyében. 
Egy március végén az OHB-hoz írott jelentése és Csutak seregének április 1-i harcrendje szerint 
viszont az 1. és 6. századok vonultak ki először. OL OHB 1849:4074. és Hegy esi, Hazánk IV. 784. o. 
A márc. 28-án kiindított század sorszáma ismeretlen ; az április 5-én kiindított századok között 
volt a 4. és 5., ezek maradtak hátra felszerelés végett ápr. 12-ig Biharon. Csutak ápr. 20-i jelen
tése szerint „E csapatnak csak a két első százada van némileg fegyverrel ellátva, a többi min
denben, mi a fölszereléshez tartozik, annyira szűkölködik, hogy belőle helyőrségre is csak a 
harmadik és negyedik századot használhatom; az utolsó két század mezítláb, egy ingben gatyá
ban vonult be f. hó 18-án főhadiszállásomra". Csutak azonban valószínűleg az érkezési sorrend
ről beszél; a két jól felszerelt század az 1. és 6., a helyőrségi szolgálatra alkalmas a 2., 3.. a teljesen 
használhatatlan a 4., 5. volt. Vasvári csapatának május 10-i létszáma: 1848—49. Történelmi Lapok, 
1893. 90—91. o. Május 27-én a csapat létszáma 615 főből állott. MOL H 83. Számvevőség 2. doboz. 
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szolgálatot vállal. Ha Hatvani ilyen feltételek mellett is képesnek érzi magát a 
lovascsapat kiállítására, értesítse őt mielőbb, s akkor ő, Kossuth, azonnal meg
küldi a szükséges költségeket. 

Mint ebből a válaszból kitűnik, Kossuth meglehetősen óvatosan kezelte a lo
vascsapat kérdését. Hatvani azonban ezt a választ engedélynek tekintette, s 
március 2-án már azt jelentette Kossuthnak, hogy a környéken egy lovasszázad
nak való lovakat 10—20 pengőforintjával ,,utó jóváhagyás reménye alatt" le
foglalt, azokat a Nagylétán állomásozó huszárság lóorvosával megvizsgáltatta; 
ha e lovak árát kifizetheti, 24 óra alatt Álmosdon „mind össze fognak vonulni." 
Emellett „szert tett" 190 karabélyra (ez a Damjanich által Vasvárinak küldött 
szállítmány eltulajdonított része lehetett); ezekből 80-at kiosztott az Erdélybe 
indított két gyalogszázadnak ; a többi a lovasságé lesz. A kardok még nem érkez
tek meg; akinek nem jut kard, az dzsidát vagy baltát kap. A nyeregszerszámo
kat a környékbeli községekben „illő becsár mellett" szedi be; ha az a mennyiség 
nem lesz elég, készíttetni is fog. Mivel szabadcsapatánál 24 szabó van, az 
„árlejtés útján" vásárlandó posztóból maga fogja megvarratni az egyenruhát. 
A vörös csákó már megvan, a dolmány és mente zöld posztóból lesz, vörös 
zsinórral és fehér gombbal, a nadrág szürke lesz. 150 lovast akar kiállítani, 
s ha a kiállításukhoz szükséges 20 000 forintot megkapja, 4—5 nap alatt a csapat 
ki is állítható. A lovasszázad legénységét a gyalogosoktól már különválasztotta, 
s fakarddal és karabéllyal már gyakoroltatja is őket; a legénység itt is 1—4 
évre kötelezte magát. Az OHB ezt a jelentést ugyanúgy áttette a hadügymi
nisztériumnak, mint Hatvani március 11-én kelt feliratát is, amelyben a szabad
csapatvezér megismételte kívánságait. Mivel közben a szabadcsapatok a 
hadügyminisztérium rendelkezései alá kerültek, a minisztérium gazdászati osz
tálya március 20-án azt felelte Hatvaninak, hogy a kért 20 000 pengőforintot 
majd akkor utalványozzák, ha Hatvani elszámol a március 13-án utalványozott 
7000 forintról, illetve ha február 28-án benyújtott, és a számvevőség által több 
ponton kifogásolt számadásában lévő „nehézségek" eloszlattatnak. 

Hatvanit azonban ez a válasz nem zavarta; március 25-én, hivatkozva 
Kossuth említett február 23-i rendeletére, ismét kérte a hadügyminisztériumot, 
hogy mielőbb utalványozza számára a lovascsapat alakításához szükséges 20 000 
forintot, hiszen a lovakra foglalóul már kifizetett 1000 forintot, s a lovasgazdák 
minduntalan sürgetik lovaik átvételét, sőt, néhányat már ki is kellett fizetnie. 
Annál is inkább sürgős lenne a pénz elküldése, mert az ilyen szabadcsapatokra, 
mint az övé, napról-napra nagyobb szüksége van az országnak, s a tervezett 
lovasság „olyan legényekből áll, kiket, mint magyar fajt, büszkeséggel lehet 
bemutatni Európa színe előtt." Ezek után már a hadügyminisztérium is úgy 
érezte, hogy végleg le íkell számolnia Hatvani illúzióival. Március 29-én kelt 
válaszában a minisztérium gazdászati osztálya megszüntetni rendelte a lovasság 
kiállítását, s a következő kérdésekre kért választ : 

„a) e csapat számára állítólag már kiszemelt s felpénzelt lovakról szóló ki
mutatást — melyből az eladónak neve, lakása, a kialkudott ló ára, s a feladott 
pénz mennyisége — kitűnjék, haladék nélkül Ön avégből terjessze ide, hogy 
amennyiben kérdéses lovak megvizsgálás után használhatóknak lenni találtat
nának, azoknak az álladalom részére leendő átvétele s ára kifizetése iránt a 
további intézkedést megtenni lehessék. 

b) úgyszinte a gyalog csapat részére igényelt 800 darab ruha iránt a létszám 
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s szükségleti jegyzék be nem mutatván, ö n utasíttatik, hogy e hiányokat pótló
lag, valamint az egész csapat számára a ruhatárakból kikapott, valamint Vasvári 
csapatától erőszakosan és illetlen módon elfoglalt ruházati felszerelést lét- és 
darabszám szerint adja elő. 

c) nemkülönben a beterjesztett s számvevői vizsgálat után már visszaküldött 
számadásaiban előgördített nehézségeket oszlassa el — akként, hogy a nehéz
ség alá eső 2445 pengőforint 40 krajcárról magát kellő okiratokkal igazolja. 

Végül ami Hodossy kormánybiztosnak fentebbi 7000 pengőforintra vonatkozó 
intézkedését illeti; azt ö n mind személye, mind csapatja ellen ide felterjesz
tett s egymást érő panaszok kifolyásának tulajdonítsa." 

Ebből a válaszból már Hatvani is érthetett, s két nap múlva fel is terjesztette 
pótlólagos számadását mind a 9445 forint 40 krajcárról; április 2-án pedig már 
azt jelentette, hogy mindazon lovasgazdákat, akiknek felpénzt (foglalót) adott, 
a hadügyminisztérium pótlovazási osztályához utasította. így történt ez 13 
nagylétai lovasgazdával, akiknél Hatvani összesen 30 lovat foglalózott le. A 
hadügyminisztérium által a lovak megvizsgálására kiküldött Ferenczy Albert 
ezredes április 17-én azt jelentette a minisztérium gazdászati osztályának, hogy 
a 30 ló egyike sem alkalmas harctéri szolgálatra, s ezért az osztály intézkedjen 
a foglalók visszaszerzésével kapcsolatban; Pétery Mátyás osztályigazgató pedig 
két nap múlva felszólította Hodossy kormánybiztost, hogy az illető gazdáknál 
hajtsa be a foglalók összegét. 

Az említett március 20-i kemény hangú leirattal egy időben maga a hadügy
miniszter, Mészáros Lázár is egyértelművé tette, hogy nem tart igényt Hatvani 
lovascsapatára. Amikor Hatvani március 19-én megerősítésre felterjesztette 
neki szabadcsapata tiszti névsorát, Mészáros a gyalog századok tisztjeinek nevei 
után odaírta ugyan, hogy „megerősítem, Mészáros Lázár;" ezután viszont „A 
lovasságnál" című passzust aláhúzta, s a Hatvani által oda kinevezni szándékolt 
tiszteket sem lovas, sem gyalogos tiszti minőségükben nem erősítette meg. 
Aminek aztán az lett a következménye, hogy a csapat egyik századának nem 
volt érvényes kinevezéssel rendelkező tisztikara.22 

A szabadcsapat szervezésének politikai háttere 

A csapat szervezésének történetét áttekintve felvetődik a kérdés: mik voltak 
a szabadcsapat szervezőjének indokai, amikor e tevékenységbe kezdett? Milyen 
céllal szervezte meg szabadcsapatát, s kimutatható-e valamiféle „eszmei foly-

22 A lovascsapatra 1. a 7. jegyzetet. Kossuth véleménye a lovascsapatokról: KLÖM XIV. 
144., 161., 278., 285—286. Hatvani febr. 21-i jelentését, Mészáros megjegyzését és Kossuth válaszát 
közli Bene—Takács: 124—133. o., csak ez utóbbit KLÖM XIV. 537—538. Hatvani márc. 2-i jelentése: 
OL HM Ált. 1849:5094. A márc. 11-i uo. 1849:6897. A hadügyminisztérium válasza uo. Hatvani márc. 
25-i jelentése és a hadügyminisztérium válasza uo. 1849:7904. Hatvani márc. 31-én felterjesztett 
számadását 1856-ban a es. kir. hatóságok kiemelték; eredetileg iktatva OL HM Alt. Iktatókönyvek, 
1849:8508. Ügy tűnik, a minisztérium polgári gazdászati osztálya nem volt megelégedve a szám
adásban foglaltakkal, mert április 19-én március 29-i rendeletének nem teljesítésére hivatkozva 
tagadta meg a Hatvani szabadcsapat 4—5. századainak felszerelését. OL HM Alt. 1849:9954. Hat
vani ápr. 2-i jelentésének tartalmát 1. uo. Iktatókönyvek, 1849:9190. A nagylétai lovakra 1. uo. 
Alt. 1849:10 871. és Hodossy-ir. 6. d. d. sz. A felterjesztett tisztikar névsora OL HM Alt. 1849:7341. 
— Hatvani márc. 20-i jelentése szerint az Álmosdon állomásozó századot jelölte ki lovasszázadnak. 
Mivel a 4—5. századdal a lovasság kijelölt parancsnoka, Hidassy Elek maradt hátra Biharon, 
valószínűnek tűnik, hogy ezek valamelyike lehetett a lovasszázad. Ezt megerősíti Csutak Kálmán 
visszaemlékezése a csapat bevonulásáról a brádi főhadiszállásra: „néhány nappal később jött 
Hatvani a többi embereivel, kik rongyosak és mezítláb voltak, a lovasok is gyalog, veres csá
kóval, néhány karabinnal, rongyolva, a hideg havas eső dacára . . . " Aradi fogságom alatt írt 
adatok az 1848/9. évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról, 
Pest, 1868. 62. o. (a továbbiakban: Csutak). 



tonosság" az Egyenlőségi Társulat szeptember eleji és december végi csapat
alkotási kísérlete, és Hatvani (meg Vasvári) szabadcsapatának létrejötte között? 
Röviden: kik ellen szerveződött meg ez a csapat? Kik támogatták megszületését? 
Mivel magyarázható, hogy a február végétől egymást érő botrányok ellenére, 
a szabadcsapat mégis a harctérre került, sőt, parancsnoka rövid ideig dandár
parancsnokként tevékenykedett — minden katonai előképzettség nélkül? 

Az ún. Békepárt szócsövének, az Esti Lapoknak 1849. június 5-i számában 
Jókai Mór hosszú cikket tett közzé „Hatvani és Madarász" címmel. A cikk gon
dolatmenete szerint Madarász László, a bukott „rendőrminiszter" volt az, aki 
a háttérből irányította Hatvani szabadcsapatának szervezését. Ö tartatott Hat
vanival „épületes speecheket"; ő neveztette ki Hatvanit „őrnagynak és egy 
iszonyú szabadcsapat főparancsnokának". A cikk szerint amikor március végén 
„a Madarászok az országgyűlés szétkergetését indítványozták az országra nézve 
is, de rajok nézve is legkritikusabb időkben, egy fiatal tiszt a Hatvani hadtest
ből kérkedve monda szemünkbe: hogy a Hatvani szabadcsapat lesz az, mely az 
országgyűlést szét fogja verni". Tehát — Jókai szerint „ez volt a turma praeto-
riana Madarásziana". Azonban Madarász megbukott, s Hatvani szabadcsapa
tát is utolérte az isteni büntetés az Abrudbánya elleni orvtámadásért. Ezzel 
pedig „Madarász László utolsó satellesének" is tragikus vége lett. 

Jókai aztán ezt az állítását megismételte „A gyémántos miniszter" című el
beszélésében, amelyben Hatvani „Hetveni" néven szerepel, s ahol a következő 
elmés párbeszéd hangzik el Hetveni és „Laci" miniszter között: Hetveni: „Hát 
kineveztess holnap Őrnagynak. — Hová a pokolba? nincs üres hely. —• Szabad
csapathoz? — Van mindenütt. — A bihari oláhok ellen még nincs. — Hisz azok 
senkit sem bántanak. — Majd bántanak, ha én odamegyek. — Jól van no. Ki
neveztetlek, csak vigyen el a ménkű". Nem sokkal odább pedig „Laci miniszter" 
kijelenti, ha a békepártiak lejáratására tervezett lépései nem járnak sikerrel, 
„berendelem Hetvenit az ő gerilláival, s szétveretem az egész parlamentet". 
Az idézett 1849. június 5-i cikkben írottakat ismételi meg az „Emléksorok" 
című munkájában is. Eszerint „ezen jellem és tehetség nélküli emberre három
ezer főnyi önálló szabadcsapat volt bízva. Tisztjeinek egyike nem átallá egykor 
egy képviselő előtt nyilvánítani, miszerint nekik egyenes hivatásuk az ország
gyűlést szükség esetében széjjelverni". 

A tervre vonatkozó adatokat gyarapítja Hunfalvy Pál naplója is. Eszerint 
Hatvani Madarásznak Pesten „nagy demokratikus barátja volt", s tőle kapta 
a megbízatást a szabadcsapat szervezésére. Amikor Debrecenben „a nagy haza
fiak a képviselőház eloszlatását pengetnék, Hatvani felszólítá Madarászt, hatal
mazná fel szabadcsapat alakítására, mellyel ő közel Debrecenhez maradhasson, 
hogy amidőn keilend, a házat széjjelkergethetné, ha mindjárt a képviselők éle
tébe kerülne is. — Denique a zsák megleli a maga foltját." 

A Hatvanihoz fűződő puccstervről a legrészletesebben egy sokkal későbbi for
rás, Mészáros Károly 1867 után keletkezett emlékirafta szól. Eszerint a kormány 
székhelyének 1849 januárjában Debrecenbe való áttétele után óriási volt a 
bizonytalanság az új, ideiglenes fővárosban. „A képviselők hol egy, hol más 
helyen éppúgy, mint a fiatalság, klubozott, titkos összejöveteleket, s azt fesze
gette, hogy miképp lehetne a tátongó örvényből, melynek szélén állnak, kime
nekülni". Mészáros Károly, Horárik János, Vasvári Pál, Hatvani Gábor [!] és 
Bangya János esténként összeültek, s a dolgok felől értekeztek. Egy Bangyánál 
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tartott estélyen „Hatvani azon indítvánnyal lépett föl, hogy verjük szét a 
Honvédelmi Bizottmányt, s alakítsunk új kormányt. Eleinte többen meghök
kentek a vakmerő indítványtól, de csakhamar korszerűnek látták azt. Én meg
rémültem az ily értetlen s bűnös merényletnek még csak a gondolatától is. (...) 
Társaim egyelőre Perczel Mórt szemelték ki vezérnek, ki éppen ekkor megfosz
tatván egy hadtest parancsnokságától, a kormányra nagyon mérges volt, s 
éppen Debrecenben tartózkodott. Bangya az alvezérségre számított, de azt ta-
nácslá, hogy először is alakítsunk mindannyian külön-külön szabad csapatot, 
s csak ha eképp megerősödtünk, lépjünk föl határozottan. Hatvani és Vasvári 
azonnal hozzá is fogtak a munkához, s Köbölkút és Nagyvárad vidékén szép 
számú portyázó csapatot toboroztak össze, minek folytán ugyanazon csapatok 
őrnagyaivá is lettek kinevezve". A terv végül is azon bukott meg — Mészáros 
Károly szerint — hogy őt kinevezték Perczel mellé tábori történetíróvá, 
Perczeit kinevezték a IV. hadtest parancsnokává, Bangyát Munkács környékére 
küldte a kormány, Hatvani és Vasvári szabadcsapatait pedig Erdélybe. 

Az előadás olyannyira plasztikus, hogy akár hihetnénk is neki. Azonban 
több ponton is bizonytalanság van a három szerző által elmondottak körül. 

1. Hatvani és Madarász kapcsolatára ebből az időszakból az egyetlen, január 
2-i, Kossuth utasítására történt utalványozáson kívül nincs értékelhető ada
tunk. Hatvaninak a neve sem fordul elő a Madarász vezette Országos Rendőri 
és Postaosztály iratai között. 

2. Hatvani megbízatása — mint ez a meglehetősen szűk adatbázisból is ki
tűnik — egyértelműen Kossuthtól származott, akárcsak Vasvárié is. Vasvári 
és Madarász kapcsolatáról már jóval több adattal rendelkezünk, fennmaradt 
Vasvári „Barátom László" megszólítású levele is Madarászhoz; a terveket azon
ban még ez sem valószínűsíti. 

3. A Mészáros Károly által előadott változatban nincs szó Madarász Lászlóról. 
Bár ez nem feltétlenül kizáró ok, de nem is erősíti meg a Jókai-Hunfalvy féle 
verzió hitelességét. 

4. A források keletkezési sorrendje is óvatosságra ad okot. Jókai említett 
cikkét Hunfalvy már olvashatta akkor, amikor idézett napló jegyzetét papírra 
vetette. Mészáros Károly pedig nemcsak ezt a cikket ismerhette, hanem „A 
gyémántos minisztert" is akkor, amikor emlékiratait írta. 

5. Mészáros Károly verziójában sok a kronológiai bizonytalanság, és az egyéb 
pontatlanság is. Perczel 1849. január 28-án mondott le a Középponti Mozgó 
Sereg, a későbbi II. hadtest vezényletéről, s ezután jött Debrecenbe. Bangya 
viszont ekkor már a 35. (Zrínyi) honvédzászlóalj parancsnokaként Tiszafüred 
és Polgár védelmét látta el; s tudomásunk szerint március végi Bereg megyei 
kiküldetéséig nem volt alkalmazás nélkül. Hatvani és Vasvári első megbízásai 
azonban még jóval Perczel lemondása előttről datálódnak, tehát az ok-okozati 
összefüggés itt is kétséges. Az idézetekből inkább úgy tűnik, hogy Mészáros 
Károlynál összekeveredhettek az 1848 szeptember elején történtek az 1849 feb
ruár-márciusáról olvasottakkal. 

Ezekhez az óvatosságra intő pontokhoz azonban igaz tények is járulnak. Az 
első mindjárt az, hogy Vasvári és Hatvani szabadcsapatai a bihari szabad
csapatok közül Debrecenhez legközelebb állomásoztak; igaz, együttes létszámuk 
sem nagyon érte el a Debrecenben általában létező rendes katonaságét. Egy 
esetleges puccs tervében talán számíthattak volna a Bangya vezette 35. (Zrínyi) 



honvédzászlóaljra; ám ez kb. 2 napi járóföldre állomásozott Debrecentől, s 
Bangya a tartaléksereg parancsnoka, Asbóth Lajos alezredes nélkül elvileg 
nem rendelkezhetett róla. A Debrecen környékén elhelyezett honvéd- és nem
zetőri erők pedig többszörösen felülmúlták a puccs esetén számbavehető erőket, 
mind létszámukban, mind harcértékükben. Véleményünk szerint tehát itt egy 
valós elemekből és politikai gyanúsítgatásokból utólag kombinált tervről van 
szó, amelynek nem volt realitása, s a „tervezők" (ha voltak ilyenek) sem nagyon 
jutottak el az elképzeléstől a józan számvetésig. 

Kik ellen szerveződött hát a Hatvani-Szabadcsapat? Hatvani február 21-én 
Kossuthnak írott jelentésében késznek nyilatkozott a harcra „akár a lázadó 
oláhság, akár a pártütő rácok ellen", sőt, „később majd Windisch-Grätz eleibe 
is". Március 2-án írott jelentésében fogadkozott, hogy ha a lázadók előtt áll, 
„azt cselekszem, mi illik egy republikánus emberhez, s mit a frank forradal
márok a fölkelt városok ellen követtek s elvül kimondottak". Március 11-én 
Debrecenben Hatvani találkozott a Szegedre induló Perczel Mór tábornokkal. 
Perczel kijelentette neki, hogy ha csapatával az ő táborába vonul, ő ellátja azt 
fegyverrel. Hatvani tehát kérte Kossuthot, hogy csapatát irányítsák a IV. had
test táborába. Ez utóbbi nyilatkozat két dologra mutat. Egyrészt arra, hogy 
Perczel és Hatvani között valóban volt valamiféle kapcsolat; másrészt arra, 
hogy a puccstervek (ha voltak ilyenek) 1849 március közepén végleg kútba 
estek, hiszen Hatvani el akart vonulni Szeged felé. Az sem kizárt persze, hogy 
nem Szegedre akart menni, csupán nem akart Erdélybe vonulni. 

Ebből a néhány idézetből úgy tűnik, hogy Hatvani elsősorban a nemzetiségi 
felkelők ellen kívánta alkalmazni szabadcsapatát, s e szempontból miben sem 
különbözött Vasváritól, aki február 12-én kibocsátott „Honpolgári szózať'-ában 
úgy vélte, „ha a kettő közt választani kell: vagy minket ölnek le, vagy mi öl
jünk; akkor szentség hóhérnak lenni, s legyilkolni a zsarnokság bérelt bakóit". 

Ehhez járult egyfajta szélsőséges forradalmi retorika is, s Hatvanitól egyéb
ként sem volt idegen a gondolat, hogy a hadiak mellé politikai érdemeket is 
próbáljon szerezni. Március 8-án a következő, rébuszokkal teli sorokat írta 
Kossuthnak: „Nem akarom leírni mindazt, mit óhajtanék, s honfi kötelességem 
i s . . . csak annyit mondok, hogy Bihar megyében egy bizonyos konspiráció 
útján a pacta conventak barátai dolgoznak a nép között és mindenhol. Én ezt 
a bizonyosságot saját magamul tapasztalom, mire nézve indok, hogy én az 
általam alkotott szabadcsapatot szembetűnőleg fanatizáltam az ellenség és 
pártütők ellen, s a legjobb és legcélszerűbb elveket hirdetem a legénység kö
zött. Igen sok tapasztalásaim vannak, mik ily forradalmi időben figyelemre 
méltóak. S egyedül az, hogy tisztelt kormányelnök úrhoz egészen alaptalanul 
ellenem vádak és feladások történtek; Bihar megye a feladásokat már megvizs
gáltatta, s az illető megyei tisztviselő egészen alaptalanoknak találta, de én ezzel 
nem elégedhetem meg, hanem mély tisztelettel kérem Kormányelnök urat, mél
tóztassék egy rendőrnököt ezen ügy megvizsgálására kiküldeni, ki a tapaszta-
landók felül tisztelt Kormányelnök úrnak hivatalos és apodicticus [megcáfol
hatatlan] jelentést fog tenni". Az OHB a beadványt március 16-án áttette a 
hadügyminisztériumhoz; Mészáros viszont mindjárt vissza is küldte az OHB-
nak azzal, „hogy e tárgyban a kellő intézkedéseket tegye meg, és ha szükséges
nek látja, a Nagyváradon lévő hadmegyei főparancsnokságtól egy katonai 
egyént rendeltessen vizsgálatra". Március 18-án — Kossuth távollétében — 
Nyáry visszaküldte Hatvani beadványát azzal az utasítással, „miként e tárgyat 
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szíveskedjék a minisztérium elintézni". Mészáros erre a hadügyminisztérium 
igazságügyi osztályának adta ki az ügyet, amely továbbította azt a 6. és 8. had
megyék főparancsnokához, Cserey Ignác alezredeshez, s kiküldte az ügy meg
vizsgálására Pajor István hadbíró századost. Cserey március 25-én felszóllította 
Hatvanit, hogy az OHB elnökéhez benyújtott általános panaszát részletesen 
fejtse ki; mire Hatvani április 2-án azt válaszolta, hogy „a politikai konjunk
túrák jelen stádiumában nem tartom tanácsosnak, hogy azon ügyet hivatalos 
tárgyalás alá bocsássam; egyébiránt a dolgot maga valóságában tudományul 
Kormányelnök úrhoz fel fogom terjeszteni". Ami egyet jelentett azzal, hogy a 
katonai hatóság még Kossuth utasítására se üsse bele az orrát az ő politikai 
ténykedésébe és Kossuthhoz fűződő kapcsolatába. Amiből aztán a kiküldött 
hadbíró sem tudott más következtetést levonni, mint azt, hogy Hatvani minden
képpen büntetést érdemel; mert ha létezik összeesküvés, akkor az arra vonat
kozó adatok kiszolgáltatásának megtagadásával követ el hazaárulást; ha vi
szont nem, akkor meg „mint honpolgár, ki hazug feladással s rémekkel vakmerő 
a kormányt aggodalomba hozni s fárasztani, s mint hadi főtiszt, kinek becsüle
tével s állásával a hamis vád s rágalom megférhetetlen". 

Mindezek után óhatatlanul felmerül a kérdés: ennyi botrányos eset után 
hogyan került Hatvani a harctérre; hogyan lehetséges, hogy nem találta már 
előbb haditörvényszék előtt magát? És milyen rangban viselte előbb csapata, 
majd a zarándi dandár parancsnokságát? 

Véleményünk szerint annak, hogy Hatvani ilyen hosszú időn keresztül el
kerülte a felelősségrevonást, két oka volt. Az egyik egy általános ok; a sza
badcsapatok alárendeltségi viszonyainak rendezetlensége. A másik ok pedig 
valószínűleg Hatvani „stílusában" rejlett. Mészáros Lázár sokat próbált és 
megélt harcfi volt, de ilyen lehengerlő pimaszsággal, mint amit Hatvani muta
tott, nem nagyon találkozhatott. Ne feledjük el, Hatvaninak már az abrudbá-
nyai expedíció előtt öt folyó haditörvényszéki ügye volt, ami valószínűleg re
kordot jelentett az 1849—49-es magyar szabadságharc történetében. Mészáros 
és a hadügyminisztérium valószínűleg értetlenül állt e jelenség előtt; hiszen egy 
túlzottan rámenős szélhámos már-már a tisztesség látszatát keltheti. Emellett 
Hatvani ügyesen minden dologban először Kossuthhoz fordult, s a hadügy
minisztériumhoz csak az OHB által áttett levelek kerültek. Ezek hangvételéből 
viszont úgy tűnhetett, hogy Kossuthot és Hatvanit valamiféle különleges kap
csolat fűzi össze, s Mészárost ez is visszatarthatta a határozottabb fellépéstől.2-* 

Hatvani rangjáról a köztudatban és a szakirodalomban az él, hogy őrnagy 
volt. Holott Hatvaninak legfeljebb az OHB 1848. december 18-i rendelete alap
ján járt volna az őrnagyi rang; azonban — mint láttuk — az OHB a kineve
zésre vonatkozó kérését azzal utasította el, hogy az ,ya majdan általa felmuta
tandó eredménytől feltételeztetik". Nyáry Pál, az OHB második embere 1849. 
július 26-án azt beszélte Hunfalvy Pálnak, hogy ő, Nyáry többször nyilatkozott 

23 Jókai 1849. június 5-én megjelent cikkét újraközölte Jókai Mór: Cikkek és beszédek. (S. a. 
r. Szekeres László) III. k. Bp., 290—292. o. „A gyémántos miniszter" újabb kiadása: Jókai Mór: 
Elbeszélések . . . 2/A. k. 19. és 29. o. Az „Emléksorok" hivakozott részeit 1. uo. 2/B. k. 193. o. 
A további tudósításokat 1. Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 305. o. 
és Mészáros Károly önéletrajza. (S. a. r. Csorba Csaba) Debrecen, 1974. 54—55. o. Ez utóbbi pontat
lanságaira 1. a Spira György és Csorba Csaba között lezajlott vitát: Századok, 1977/3—4. szám. 
Vasvári baráti levelét Madarászhoz 1. OL H. 95. ORPO 1849. 21. kútíő, 29. tétel. Korábbi kapcsola
tukra 1. még Madarász 1848. szept. 22-i ajánlólevelét, közli Bene—Takács: 85. o. Hatvani febr. 
21-i jelentését 1. uo. 125. o. A márc. 2-i és 11-i jelentések: OL. HM Alt. 1849:5094. és 6897. Hatvani 
márc. 8-i levelét Kossuth Lajoshoz 1. OL HM Iü. 5. d. No. 2438. Az erre vonatkozó iratokat 1. 
niég OL OHB 1849:3199., HM Alt. 1849:6862. és 21 813. 



Hatvani és kinevezése ellen az OHB üléseiben. Amikor megkérdezte Kossuthot, 
hogy ő nevezte-e ki őrnaggyá, Kossuth is nemmel válaszolt, mondván, hogy 
„Hatvaniról tudva volt, hogy váltóhamisító, kereset alatt volt, s csak kezessé
gen bocsáttatott ki". Hatvaninak tehát nem volt érvényes katonai rangja, s 
hogy ezt maga is tudta, arra bizonyíték, hogy magát a szabadságharc végéig 
mint „szabad mozgó csapat vezére", „szabad mozgó csapat parancsnoka", vagy 
„csapatparancsnok", rövid zarándi vezérkedése alatt mint „seregvezér" írta alá; 
de sem őrnagyi, sem más katonai rangot nem használt, noha őrnagyi egyen
ruhát hordott. 

Még mielőtt azonban áttérnénk a Hatvani szabadcsapat harctérre vonulásá
nak s ottani működésének ismertetésére, utolsó — ám jelentős kitérőként szól
nunk kell a szabadcsapatok alárendeltségi viszonyainak rendezéséről; mert ez 
is egy olyan kérdés volt, amelyet a Hatvani-szabadcsapatot környező botrányos 
esetek is segítettek eldönteni.24 

A szabadcsapatok alárendeltségi viszonyainak rendezése 

A január 15-én a Schlik elleni hadjáratból Debrecenbe érkező Mészáros Lá
zár hadügyminiszter nem a legrendezettebb hadügyi állapotokat találta az ide
iglenes fővárosban. A hadügyminisztérium és az Országos Nemzetőrségi Hadi
tanács egyesülése ugyan — köszönhetően a kényszerű költözködésnek is — 
megvalósult; a hadműveletek irányításába is némi rendszert látszott vinni a 
Vetter Antal vezérőrnagy vezette táborkari osztály. Ugyanakkor Mészárosnak 
tapasztalnia kellett, hogy Kossuth hajlamos közvetlenül levelezni az egyes 
seregvezérekkel olyan kérdésekben is, amelyek a hadügyminisztérium illetékes
ségi körébe tartoznak; s sajnálatos módon eziránt az egyes seregvezérekben is 
mutatkozik némi hajlandóság. 

Mészáros azonban ezúttal a sarkára állt, s rövidke sajátkezű levelében kö
zölte Kossuthtal, hogy ha az OHB a hadügyminisztérium tudta nélkül diszponál
na az egyes seregekkel, akkor ő kénytelen lenne lemondani; s mivel Mészáros 
mégiscsak a törvényesség utolsó cégére volt a magyar hadsereg számára, 
Kossuth engedett, s ezt követően már csak a seregvezérek belátásától függött, 
hogy respektálják-e a hadügyminisztérium jogait. 

Volt azonban egy olyan kérdés, ahol Mészárosnak és a hadügyminisztérium
nak meglehetősen hosszú erőfeszítésébe került, amíg saját elveinek megfelelő
en tudta azt rendezni, ez pedig a szabadcsapatok szervezése volt. Mészáros sze
rint Kossuthnak „a szabadcsapatok irtánt mutatott határtalan kegyelete" az 
ország „fenéje" volt. „Természetes, — írja Mészáros emlékiratában — hogy a 
fiatal legények örömestebb Íratták be magukat ezen csapatokba, több levén 
ott a szabadság, kevesebb a fegyelem, s több a magán-haszon; míg másrészt 
alakításuk háromannyit kívánt, mint a rendes zászlóaljaké. (...) Az egész haza 
felkiáltott ellenök, s a kormányfő többszöri ígérete dacára az első alázatos 
kérés után mégis újra megengedte alakításukat, hogy a józan észt háborítsák, s 
a haza ügyét veszélyeztessék. (...) Pénzt, töltényeket s ruházatot nemcsak 

24 Hatvani őrnagyi rangjára 1. Hunfalvy: 304—305. o.; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek 
a szabadságharcban 1848—49. 2. kiadás. Bp., 1987. 169. o. szintén őrnagynak tekinti. Saját rang
használatára 1. a fentiekben hivatkozott jelentéseit. Érdemes megjegyezni, hogy Hodossy fel
váltva titulálta őt „szabadcsapat-parancsnoknak" és őrnagynak. 
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úriassan költöttek, használtak s rontottak, de mintegy ették ezeket, mintha a 
haza 100 000 pelikánt tartott volna. (...) A sok tisztséget vadászó s kérő és a 
sokféle bukott egyén, ki üldöztetés ürügye alatt új elhelyezést esdett, hogy 
erkölcsi csorbáját kiköszörülhesse, — itt is légió volt. (...) Négyszázezernyi 
sereg kellett volna arra, hogy mindannyi kérése teljesíttethessék, vagy hogy 
— amint a seregtől távozni szerető tisztek leginkább óhajtottak — angol modor 
szerint fizetéssel — de nem fél fizetéssel — szabadságra bocsáttassanak". 

Mészáros malíciózus sorai jelzik, hogy milyen nagynak látta ezt a problé
mát a hadseregszervezés és -utánpótlás szempontjából. Hasonló lehetett a vé
leménye Stein Miksa alezredesnek, a hadügyminisztérium táborkari osztálya 
helyettes, majd tényleges főnökének is. Ez a képzett, de gúnyos modora miatt 
népszerűtlen vezérkari tiszt lehetett az, aki Mészárost állandóan biztatta a 
szabadcsapati kérdés rendezésére, s akinek érveivel végül Mészárosnak sike
rült az OHB-t és Kossuthot meggyőznie arról, hogy minden katonai testület
nek, így a szabadcsapatoknak is, a hadügyminisztérium alárendeltségébe kell 
tartozniuk. 

Talán már az is Mészáros fellépésének köszönhető, hogy Kossuth január kö
zepétől csak olyan lovas szabadcsapatok szervezését tartotta kívánatosnak, 
amelyeknek tagjai magukat látják el lóval. A hadügyminisztérium az első óva
tos lépést a szabadcsapatok irányítására január 20. körül tette, amikor Mészá
ros — valószínűleg Stein Miksa tervezete alapján — a Közlöny 1849. január 
23-i számában utasítást adott ki a lovas portyázó csapatok számára. Az utasítás 
egyrészt taktikai jellegű tanácsokkal látta el e portyázó csapatokat; pl. arról, 
hogyan kell végrehajtani egy rajtaütést, és miképpen kell a csapatot megóvni 
az ellenség rajtaütésszerű támadásától; másrészt Mészáros az utasításban ki
fejtette: „Minden egyes, minden összeköttetés nélküli megtámadások használ
nak ugyan, de nem annyit, mint ha a sereg mozdulataival, annak céljával egybe-
vágólag működik; azért a legközelebbi sereg, vagy még jobb, ha sereg fővezé-
rétőli parancsolatok, utasítások nem nélkülözhetők, hogy így a siker is nagyobb 
lehessen". Emellett felhívta a figyelmet a csapatban tartandó rend és fegyelem 
szükségességére, s arra, hogy „a tiszt urak pontosságban, ügyességben, szorga
lomban, bátorságban az elsők legyenek. . ." Az utasítás azért volt lényeges, mert 
a szabadcsapatok alkalmazásánál megpróbálta kiküszöbölni az OHB december 
16—18-i rendeletei által okozott zavarokat; a szabadcsapatoknak a seregpa
rancsnokságok alá vonása hosszú távon megelőzte volna a hadügyminiszté
rium felettük gyakorlandó fennhatóságát is. 

A rendelet megjelenése után néhány nappal, január 28-án Kossuth egy szűk
szavú utasításában Stein Miksa alezredest bízta meg „a nemzeti szabad lovas 
csapatok organizálásával". Ez azt jelentette, hogy a már meglévő lovas szabad
csapatok megszervezése a hadügyminisztérium hatáskörébe került; ily módon 
a minisztérium a szabadcsapatok kisebb részét alárendeltségébe vonta. A követ
kező lépésre Vasvári Pál január végén benyújtott jelentése szolgáltatott ürü
gyet. Vasvári — mint már említettük — január 25-én azt jelentette Kossuth
nak, hogy a gerillacsapatok (ez alatt valószínűleg a lovas és gyalogos mozgó, 
önállóan működő csapatokat értette) alakításától nem sokat vár ; helyettük leg
jobb lenne önkéntesekből hosszabb időre szolgálatot vállaló, reguláris kikép
zésben részesítendő szabadcsapatokat állítani; néhány nap múlva pedig már 
arról értesítette az OHB elnökét, hogy sikerült 500, 3 éves szolgálatot vállaló 
önkéntest összetoboroznia, s ezek rendezéséhez kiképző tisztet kér. Kossuth a 



folyamodványt áttette Mészárosának, s Mészáros válaszában úgy vélekedett, 
hogy ha már ennyi, ilyen hosszú időre szolgálatot vállaló ember együtt van, 
legjobb lenne velük feltölteni egy, még csak keretekkel rendelkező honvéd
zászlóaljat, hiszen így a csapat tagjai hamarabb megszoknak a katonai fegyel
met, s így gyorsabban lehetne őket használni. Kossuth válaszában nem helye
selte ezt a nézetet, mondván, hogy „az önkénytesek, éppen mert önkény tesek, 
az önként választott zászlótól és csapattól el és ki nem parancsoltathatnak", s 
ha ezek „rendes honvédzászlóaljakba besoroztatnának, akkor a szabadcsapatok 
alakítása többé aligha történhetnék.. ." Mészáros megértette a választ. 

A minisztérum azonban továbbra sem mondott le arról, hogy a szabadcsa
patokat irányítása alá vonja. A táborkari osztály vezetője, Vetter Antal vezér
őrnagy február 14-én a még Monostorpályiban állomásozó Hatvani-szabadcsa
patot szólította fel arra, hogy induljon Balmazújvárosra, másnap pedig az el
nöki osztály küldött ki egy törzstisztet a szabadcsapat megszemlélésére. Amikor 
Hatvani arról érdeklődött, hogy kinek engedelmeskedjen, mert közben az OHB-
tól is kapott rendeletet, Mészáros azt válaszolta, hogy a hadügyminisztériumtól 
kapott utolsó rendelethez tartsa magát. Ha mástól is kapna rendeleteiket, hivat
kozzon a hadügyminisztérium által kiadottra, „mert akkor azon tárgy minden
esetre hozzám fog kerülni, amidőn rendeletem okairól meg fogom azokat győz
hetni". 

Február 23-án Mészáros egy Batthyány Kázmértól érkező törzstiszti kineve
zési felterjesztés kapcsán kérdezte meg az OHB-t, „felhatalmazta-e a kormány
biztosokat azon jognak egyenes gyakorlatára, melyet magától a hadügyminisz
tertől megtagadott"; ha ugyanis igen, akkor ebből irtózatos zavarok támad
hatnak. Az OHB válaszában közölte, hogy „a mozgó nemzetőrségnél, népfelke
lésénél s az alakult szabadcsapatoknál" tett kormánybiztosi kinevezések min
denképpen megerősítendők; a reguláris katonaságnál eszközöltek viszont csak 
akkor, ha azok minisztériumi intézkedéseivel egybevágnak. Az OHB tehát to
vábbra is tartotta magát a december 16—18-án kimondott elvekhez. 

Mészáros valószínűleg úgy látta, hogy ha már általános rendezést nem érhet 
el, az egyes szabadcsapatokkal kell próbálkozni. Erre mutatott a Vasvári csapata 
kapcsán előterjesztett vélemény vagy a Hatvani-szabadcsapattal való diszponá-
lási kísérlet. Február 28-án a kevés számú harctéren szolgáló szabadcsapat 
egyikét, az Oroszhegyi Józsa vezette „pesti portyázó csapatot" rendelte a 
Henryk Dembinski altábornagy vezetette magyar fősereg alá, mondván, hogy 
egy magát önállónak tartó szabadcsapat ,ynemcsak alkalmatlan minden rende
zett hadsereg ikörében, sőt azzal ily alakbani haszonvehetetlensége miatt az 
álladalom tetemesen terheltetnék". A csapat pedig nemcsak Dembinskinek, 
hanem az általa kijelölt alparancsnokoknak is engedelmességgel tartozik; ha a 
csapat vezére ennek ellenszegülne, le kell tartóztatni; ha pedig maga a csapat 
állna ellent, le kell fegyverezni és Balmazújvárosra kísértetni. 

Az intézkedés nem a legjobbkor született, hiszen Oroszhegyi csapata éppen 
ekkor kezdett tényleges gerillaharcba a Mátra vidékén, maga az elv azonban 
figyelmet érdemel. 

Február 28-án az OHB áttette a hadügyminisztériumnak intézkedés végett 
Vasvári Pál február 25-én kelt jelentését; emellett értesítette a minisztériumot, 
hogy Vasvári azt az utasítást kapta, miszerint elégedjen meg a már kiállított 
500 emberének felruházásával és fegyverzésével, s a második 500 kiállításával 
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hagyjon fel. Mészáros az átiratra március 2-án válaszolt. Válasza szerint a 
szabadcsapatok alakítása az OHB „hatásköréből folyt ki", s az OHB tettleg 
fenntartotta magának a velük való rendelkezés jogát. Ezért azok parancsnokai 
„a katonai rendszabályt mellőzve, magukat eddigelé a hadügyminisztérium ren
delkezései alá nem vetették". Hivatkozott az Újvárosra rendelt Hatvani^szabad-
csapat ügyére, amely az OHB-tól kapott ellenkező rendelet miatt nem teljesí
tette a minisztérium utasítását. Mivel ugyanazzal a testülettel „két forrásból" 
nem lehet rendelkezni, a minisztérium azt tartaná célszerűnek, ha a szabad
csapatokkal a továbbiakban is az OHB diszponálna. A minisztériumnak azon
ban az ellen sem lenne kifogása, ha „minden szabadcsapatok kizárólag a 
hadügyminisztérium rendelkezései alá helyeztetnének, mind belső szerkezetükre 
nézve, mind az ellenség előtt használtatásukat illetőleg". Mindez azt jelentette, 
hogy a hadügyminisztérium hajlandó ugyan foglalkozni a szabadcsapatokkal, 
de csak akkor, ha nem mint az OHB kisegítő hivatala, hanem mint felettesük 
teheti azt. Az átirat végén Mészáros kifejtette saját nézetét is a szabadcsapa
tokról. Eszerint ezek mind belszerkezetük, mind hiányos képzettségük miatt 
kevés szolgálatot tehetnek, ellenben elvonják a rendes katonaság szaporítása 
elől a forrásokat, „mi okból a rendes hadseregnek hasznos szaporítása ugyan
azon mértékben akadályoztatik, mily mértékben a sokkal kisebb hasznú sza
badcsapatok szaporíttatnak". Ezért talán legjobb lenne „a szabadcsapatok sza
porítását egyátaljában megszüntetni". 

Kosssuth éppen a táborba készült, az átirattal tehát nem nagyon foglalkozott; 
legalábbis a választ nem ismerjük. Közben azonban az OHB-n belül is akadt 
Mészárosnak szövetségese, Nyáry Pál személyében. Március 5-én ő tette át a 
kakadi lakosok panaszait Hatvani és Vasvári szabadcsapata ellen azzal, hogy 
a minisztérium vizsgálja meg, méltó-e a szabadcsapat arra, hogy „az álladalom 
továbbra is költséget és gondott fordítson rájuk?" 

Éppen azon a napon, március 7-én, amikor a hadügyminisztérium igazság
ügyi osztálya ezt az intézkedést áttette a táborkari osztálynak, Mészáros egy, 
az OHB által átküldött folyamodványra válaszolva ismét határozott döntést 
kért az OHB-tól a szabadcsapatok alárendeltsége tárgyában. Hivatkozott arra, 
hogy „a szabadcsapatok alakítói nem ritkán a már más rendes zászlóaljakhoz 
szánt felpénzzel megjutalmazott, sőt az álladalom költségén fel is szerelt újon
cokat magukhoz vévén, ottan újabbi felpénzzel ellátni, és így a már rendes 
haderőhöz tartozó egyéneket elcsábítani nem idegenkednek", s ez egyrészt 
demoralizáló hatással van, másrészt az állam is károsodik. Az OHB március 
11-i válaszában közölte, hogy a „portyázó csapatok" alakítását és fölszerelését 
az OHB intézi ugyan, ám amint azok kiálltak, „azonnal a hadügyminisztérium
tól függnek, s velők a körülményekhez képest diszponálhat". 

Ugyanezen a napon a hadügyminisztérium táborkari osztálya is megküldte 
válaszát a kakadiak panaszára. Mészáros — visszautalva a március 2-i átira
tában kifejtettekre — kérte, hogy az OHB „mielőbb hozandó határozat által 
mindennemű szabadcsapatokat tökéletesen és kizárólag a hadügyminisztérium 
intézkedései és parancsai alá rendelni szíveskedjék". Ezáltal a minisztérium 
mindent megtehetne annak érdekében, hogy e szabadcsapatok „hasznos had
erővé átalakíttassanak". Az átírat utolsó bekezdésében Mészáros kérte, hogy 
az OHB minden szabadcsapat-alakítási kérelemre tagadja meg az engedélyt, 
„míg annak célszerűségéről a hadügyminisztériummal eleve nem értekezett". 
Az OHB ezúttal már gyorsabban intézkedett; március 12-én Nyáry értesítette 

— 42 — 



a minisztériumot, hogy „mindennemű szabadcsapatok egyedül és kizárólag a 
hadügyminisztérium intézkedései és parancsai alá rendeltetnek"; s ezt az in
tézkedést a hivatalos Közlönyben is közzététette. 

A szabadcsapatok körüli bizonytalanságnak azonban ezzel még nem volt 
vége. Március 13-án Mészáros — Kraszna megye egy feliratára hivatkozva — 
nyíltan kritizálta az OHB december 16—18-i rendeleteit, amelyek a kiállító 
megyék rendelkezése alá helyezték az illető szabadcsapatokat. Mészáros sze
rint ez az intézkedés ellenkezik minden katonai megfontolással, hiszen egy-
egy ilyen, önállóan operáló szabadcsapat felboríthatja egy-egy seregvezér min
den számítását. Mészáros ezért határozott intézkedést kért arról, hogyan kell 
értelmezni a megyék rendelkezési jogát. Véleménye szerint a megyék rendel
kezési joga csak akkor gyakorolható, ha a szabadcsapat határozott ideig, a me
gye határain belül, saját parancsnok alatt és önmagát fegyverrel és ruhával 
ellátva szolgál; ha határozatlan ideig, a megye határain túl és állami ellá
tással működik, akkor „rendes parancsnokság alatti hadi szolgálatot teljesíteni 
köteleztetnék". Másnap a Bács, Pest, Csongrád és Csanád megyékben felállí
tott szabadcsapatok kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha ezekhez a 
honvédzászlóaljaktól tesznek át tiszteket, akikor a szabadcsapatok feloszlása 
után ezek a tisztek, mint számfelettiek, az állam számára fölösleges költségeket 
jelentenek; másrészt tiszti karrierjük is megakad, hiszen volt zászlóaljuk tiszti 
létszámában már nem szerepelnek. Ezért egyrészt meg kellene határozni azt 
a kvótát, amelyet egy-egy ilyen szabadcsapat léttszámához képest honvédtisz
tekkel lehessen feltölteni; másrészt azt is osaik hosszabb, 2—3 évre szolgálatot 
vállaló szabadosapaltoknál lehetne megengedni, hogy ilyen áttételek megtör
ténjenek, Az átvezényelt tisztek száma ugyanis megközelíti a százat, s ezek 
többségét előléptetéssel tették át. 

Március 15-én Stein ezredes a fővezérhez, Vetter Antal altábornagyhoz inté
zett emlékeztetőben fejtette ki, hogy a szabadcsapatokhoz fűződő szerencsét
len rögeszme még semmilyen gyümölcsöző eredménnyel nem járt. A kipróbált 
reguláris alakulatok többségének létszáma hiányos, még sincs kiegészítésükre 
egyetlen újonc sem. Ugyanakkor az önmagukat fel nem szerelő szabadcsapa-
toikat az állam látja el ruhával, foglalóval, s még fegyverük sincs. Akit a had
seregből elcsapnak, az — általában előléptetéssel — elmegy szabadcsapati tiszt
nek. A hadseregnél kétszer annyi tiszt van, mint kellene, s közben néhány gaz
fickó lopva meggazdagszik. Magyarország fővezére csak akkor rendelkezhet 
igazi hadsereggel, ha április l-jétől minden, különböző nevet viselő megyei 
csapat számára megszüntetik a toborzást. Stein nem mondaná ki ilyen nyíltan 
a véleményét, ha abban bárki megszimatolíbattná a hazaárulást; de — véle
ménye szerint — az ilyen kétes helyzetek és nyerészkedő gazemberek csak 
tönkreteszik Magyarország rendezett hadügyét. Tehát Hatvanit, Rembowskit 
(a Hatvanihoz hasonló botrányairól híres lengyel csapatszervezőt) és a töb
bieket szélnek kell ereszteni. Csak egyetlen olyan szabadcsapatszervezőt mu
tassanak neki, aki megbecsülést érdemel; csak egyetlen ilyen szervezést mo
csok nélkül! 

Vetter .megértette a zaklatott sorokban elrejtett célzást. Az emlékeztető ugyan 
jókora késéssel került a kezébe (valószínűleg az általa vezetett fősereg e na
pokban lezajlott sikertelen ellentámadási kísérlete miatt); ám március 21-én 
annál határozottabban fejtette ki véleményét a hadügyminisztériumihoz (!) in
tézett hivatalos jelentésében. Véleménye szerint a szabadcsapati kérdés ren-
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dezésétől függ a magyar hadsereg fennállása. E szabadcsapatok csak hátrá
nyokkal és rendetlenséggel járnak. Az efféle csapatok „elkerülése" a legjobb; 
de a már folyó szabadcsapat-szervezésekkel is fel kell hagyni és meg kell azt 
tiltani. Az országban csak egyfajta toborzást lehet megengedni: a honvéd
zászlóaljak számára folyó verbuválást. Másképp ahelyett, hogy a hadsereg 
erősödne, fel fog oszlani. Ezért Vetter kéri a hadügyminisztériumot, hogy ter
jessze elő az ő kérését az OHB-nak, s hasson oda, hogy április l-jétől minden 
más toborzást büntetés terhe alatt szüntessenek meg. A már fennálló szabadcsa
patok átalakulhatnak honvédekké, s ezáltal az óhajtott és mindig kinyilvání
tott egység is elérhető lenne. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a szabadcsapatok 
alkotóelemein inkább átüt a lázongási hajlam, mint a hazafiúság. 

Vetter fenti kérése ugyan némiképp elkésett, de azt mutatja, hogy a hadügy 
legfőbb irányítói között meglehetős egység mutatkozott a szabadcsapatok meg
ítélésében. Valószínű, hogy Stein is azért intézte ezt az emlékeztetőt Vetterhez, 
mert abban reménykedett, hogy a fővezér meg tudja győzni a táborban tar
tózkodó Kossuthot e kérdés halaszthatatlan rendezéséről. Mivel azonban az 
emlékeztető kézhezvételekor Kossuth már elhagyta a tábort, Vetter csak így, 
a szolgálati út betartásával támogathatta meg Stein — általa is osztott — vé
leményét. 

A szabadcsapati kérdés rendezése érdekében indított akció részeként a had
ügyminisztérium táborkari osztálya — Mészáros aláírásával — Stein emlé
keztetőjét követően egymás után adta ki az önikéntes és a szabadcsapatokra 
vonatkozó intézkedéseit. Március 16-án intézkedett Józef Woroniecki vadász
csapatának egy másik tiszt parancsnoksága alá helyezéséről és a toborzás fel
függesztéséről arra hivatkozva, hogy Woroniecki „illetlen és makacs viselete 
által" még alárendeltjei részéről is engedetlenséget idézett elő. Ugyanakkor 
egy, a Közlönyben közzétett rendeletben megtiltotta, hogy a szabad mozgó 
csapatok vezetői elcsalják a honvédzászlóaljak újoncait; a rendelet ellen vétő 
parancsnokokat súlyos felelősségrevonással fenyegetve, az így átállt újonco
kat pedig szökevényeknek tekintve. Március 17-én értesítette az OHB-t arról, 
hogy Idzikowski őrnagyot bízta meg a rendezetlen lengyel csapatok „öszveállí-
tásával", akiket aztán Wysocki ezredes parancsnoksága alá fog átadni. Március 
18-án pedig „az oly annyiszor megvitatott szabad mozgó csapatok kérdése vég-
képpeni eldöntése s tisztába hozatala célzatából" hivatva érezte magát „még 
némely fő körülményeknek kiemelésére" az OHB előtt. 

Visszautalva az OHB március 11-i, még a kettős irányítás szellemét tükröző 
intézkedésére úgy vélte, hogy már csak időnyerés szempontjából is jobb lenne, 
ha az OHB a szabadcsapati engedélyek kiadásán kívül nem foglalkozna még 
a szabadcsapatok felszerelésével és ellátásával sem, hiszen a tapasztalás sze
rint a szabadcsapatok szervezői vagy dupla költséggel, vagy sehogyan sem tud
ják kiállítani csapataikat. Közbevetőleg megjegyezte, hogy „a szabadcsapat áta-
lyános név alatt külön alakú csapatok keletkeznek s léteznek". Vannak ugyan
is portyázó, és nem portyázó csapatok. A portyázókkal sok gond nincs, hiszen 
önmagukat látják el felszereléssel; az utóbbiak az államtól várják azt. Az előb
biek „némi bővebb javítások folytán több hasznos szolgálatot tehetnek". Az 
utóbbiak viszont „az álladalomnak s a közügynek valóban érzékeny s kipótol-
hatatlan kárára szolgálnak". Egyrészt mert nemcsak ruházatot, de fegyvert is 
követelnek az államtól, s ezáltal a honvédzászlóaljak felfegyverzését akadá
lyozzák; másrészt mert hosszú ideig hevernek tétlenül, s az államot „roppant 
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költséggel terhelik". Ezért Mészáros szerint a következő intézkedéseket kel
lene kiadni: 1. A jövőben csak olyan szabadcsapat; alakítása engedhető meg, 
amely önmagát szereli és fegyverzi fel, s portyázóként működik. 2. A már meg
levő, nem portyázó csapatok legénysége besorozandó a honvédzászlóaljakba. 
3. A seregparancsnokok és kormánybiztosok a továbbiakban ne osztogassanak 
szabadcsapatalakítási engedélyeket. Végül indítványozta, hogy az OHB és a 
hadügyminisztérium által kiküldendő vegyes bizottmány intézikedjen „ez igen 
érdekes ügynek végképpeni hasznos" rendezéséről. Az OHB március 21-én tu
domásul vette az átiratot, s az elintézését a hadügyminisztériumra bízta. Ez
zel egyidőben, március 19-én a minisztérium — hivatkozva az OHB március 
12-i rendeletére — rendeletben kötelezte az immáron alá rendelt szabadcsapa
tok parancsnokait, hogy küldjék be csapatuk létszám-, felszerelési és elhe
lyezési kimutatását a hadügyiminisztérium táborkari osztályához. Március vé
gén aztán a szabadcsapatbeli tisztek ügye is eldőlt. Mészáros megkérdezte az 
OHB-4, hogy az egyes szabadcsapatok feloszlása után mi lesz azok tisztjeivel? 
Az OHB válasza szerint a csapat feloszlásáig rendes honvédtiszti fizetést kap
nak, utána pedig — ha a rendes zászlóaljakhoz nem sorozhatok be — a ma
gukat kitüntetettek „meg fognak jutalmaztatni". A minisztérium erre március 
29-én ilyen értelmű intézkedést adott ki, hozzátéve, hogy a honvédzászlóal
jakhoz visszavezénylendő tisztek előléptetése mindaddig megszakad, „míg a 
közvetlenül utánuk következő főtiszt hasonló rangba nem lépett".25 

Figyelemreméltó, hogy az OHB és a hadügyminisztérium közötti megállapo
dások nagyobbrészt Kossuth távollétében születtek. Éppen ezért érdemes meg
nézni, hogyan vélekedett Kossuth e kérdés rendezéséről. Ügy tűnik, a december 
végi, január eleji felbuzdulás után lassan Kossuth is kezdett meggyőződni ar
ról, hogy a fegyveres erők szaporításának nem a szabadcsapatok szervezése a 
legcélszerűbb eszköze. Ezért aztán február 13-án a szabadcsapatot szervezni 
kívánó Repetzky Ferenc Heves megyei kormánybiztost már arra figyelmez
tette, hogy „Mesterházy portyázóit kivéve, kik kitűnő szolgálatokat tesznek, 
mindenik szabadcsapat halva született". A március közepén védsereget szer
vezni kezdő Szemere Bertalan felső-magyarországi teljhatalmú országos biz
tosnak azt válaszolta, hogy gerillacsapatokat csaik bizonjros vidékeken lehet 
szervezni. Hiszen „az országnak kormánya már közel 1/2 milliomot költött el 
a célúknak meg nem felelt gerillák alakítására, és — kivéve azokat, melyeket 
alkalmas vezéregyéniség tett sikeressé — e nagy költség sárba dobva lőn". 
Igaz, amikor Szemere hosszú levélben igyekezett meggyőzni Kossuthot a véd-

25 Mészáros Lázár a hadügyminisztérium és a hadügyi igazgatás állapotáról: Mészáros Lázár 
emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest, 1867. II. k. 28—32. o. 
Mészáros datálatlan levelét az OHB-hoz közli Hermann Róbert: Görgei Artúr váci nyilatkozata. 
HK 1988/2. 271. o. A szabadcsapatokról alkotott véleménye: Mészáros Lázár i. m. II. k. 30—31. o. 
Steinre 1. Gelich jellemzését, II. k. 215—218. o. Mészáros utasítása a lovas portyázó csapatokhoz: 
Közlöny, 1849. jan. 23. A taktikai részletek elhagyásával közli Gelich: II 371—372. o. Stein megbí
zatását közli KLÖM XIV. 265. A hadügyminisztérium és Kossuth szóváltása a Vasvári-csapat 
ürügyén: Bene—Takács: 119—121. o. és KLÖM XIV. 311. A Hatvaninak adott febr. 14—15-i ren
deletekre és a hadügyminisztérium újabb utasítására 1. OL HM Alt. 1849:3137. Mészáros febr. 23-i 
átiratát 1. OL OHB 1849:2537., az OHB válasza KLÖM XIV. 546. Az Oroszhegyinek adott rendele
teket közli Kerekes: i. m. 89—90. o. Az OHB febr. 28-i átiratát és Mészáros márc. 2-i válaszát 
1. OL OHB 1849:2770., az előbbi tartalmára 1. még KLÖM XIV. 558. Nyáry márc. 5-i átiratát 1. OL 
OHB 1849:2871., iktatva HM Ált. Iktatókönyvek, 1849:5267. Mészáros márc. 7-i átirata: OL OHB 
1849:3003. Az OHB válasza KLÖM XIV. 638—639. Mészáros márc. 11-i átirata: OL OHB 1849:3249., 
az OHB válasza uo. és HM Iü. 5. d. No. 2438. Mészáros márc. 13—14.-i átiratai: OL OHB 1849:3347. 
és 3420. Stein márc. 15-i „emlékeztetője": HL 48—49. 17/187. Vetter márc. 2l-i kérése a hadügy
minisztériumhoz uo. 16/554. (Vetter fővezéri levelezőkönyve) No. 78. Mészáros márc. 16—17-i 
intézkedései: Közlöny, 1849. márc. 18. és 21., OL OHB 1849:3492. és 4162. Márc. 18-i átiratát és az 
OHB válaszát közli KLÖM XIV. 689—690. A szabadcsapati tisztek ügyének rendezésére 1. KLÖM 
XIV. 733—734. és Gelich : III. 181. o. 
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sereg szervezésének célszerűségéről, s a Mészáros által emelt kifogásokat sorra 
megcáfolta, Kossuth Mészárost kezdte el győzködni az újabb gerillacsapatok 
alakításának szükségessége felől. Amit aztán Mészáros meglehetősen kemény 
hangon utasított vissza, megismételve untig hangoztatott érveit arról, hogy a 
„szabadcsapatok elvonják a legénységet, ruházatot és fegyvert, melyekben a 
honvédsereg igen nagy szükséget szenved, holott ezen test harcedzett rendes 
csapatai kitanult tisztek által vezetve, minden tekintetben többet vívnak ki, 
s kevesebb költségbe kerülnek, mint csapatok, melyek külön-külön elemekből 
összeállítvák, és szinte csak újonc tapasztalatlan tisztek által vezényéltetnek, 
mely utóbbiaknak kineveztetése néha — a régi tulajdonosi kiváltságnál is (In 
habers-Befugniss) túl terjeszkedve — nem legtisztábban kezeltetik". 

A vita további menetéről nincs komoly adatunk. Tény viszont, hogy a Sze
mere szervezte védsereg volt az utolsó kísérlet arra, hogy nem reguláris csa
patok által oldják meg egyes területek védelmét. A szabadcsapatok többsége 
1849 május—júniusára feloszlott, vagy megsemmisült; értékesebb elemeik pedig 
lassan honvédzászlóaljakká alakultak át. Ebben komoly szerepe volt annak, 
hogy figyelemre méltó sikereket egyik csapat sem produkált; nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket. Valószínűleg maga Kossuth is érezte ezt, s 
ezért egyezett bele abba, hogy a hadügyminisztérium a maga fennhatósága alá 
vonja e csapatokat is. Az már más kérdés, hogy a hadügyminisztérium tudott-e 
élni ezzel a felhatalmazással. A szabadcsapatok a Felvidéken és a Délvidéken, 
az eltérő indíttatás miatt is, viszonylag könnyebben alakultak át honvéd- vagy 
vadászzászlóaljjá, mint Erdélyben. A szabadcsapatok engedelmeskedése azon
ban nem csak közvetlen parancsnokaikon, hanem magasabb parancsnokaikon 
is múlt. Márpedig a hadügyminisztériumnak komoly erőfeszítésébe került, hogy 
Dembinski, Perczel vagy Bem egyáltalán jelentést küldjön seregének állásá
ról; s ilyen körülmények között a minisztériumnak kisebb gondja is nagyobb 
volt annál, hogy a szabadcsapatok ügyes-bajos dolgaival törődjön; hacsak nem 
okoztak valami országos méretű botrányt.26 

A Hatvani-szabadcsapat kivonulása 

Az OHB Debrecenbe való átköltözése, s ezzel együtt az ország más kormány
szerveinek, illetve a hadfelszerelési központoknak a Tiszántúlra való átköl
töztetése után hetekig bizonytalan volt, hogy sikerült-e ezt a meglehetősen 
összezsugorodott, magyar kézen levő összefüggő területet biztosítani. Az Észak-
Erdélyből fenyegető veszélyek Bem december végi—január eleji győzelmei 
után némileg elmúlták; január közepén—végén pedig immáron a Tisza egész 
vonala már többé-kevésbé biztosított nagyobb ellenséges betörések ellen, hi
szen elég volt az átkelési pontokat védeni a mocsaras vidékekre amúgy sem 
szívesen merészkedő cs. kir. hadsereg elől. Két olyan pont volt, amelyek stra-

26 Kossuth állásfoglalásait 1. KLÖM XIV. 428. és 729—730. Szemere válaszát ez utóbbira közli 
Szemere Bertalan: Politikai jeleimrajzok — Okmánytár. (S. a. r. Hermann Róbert és Pelyach 
István) Bp., 1990. 440—442. o. Kossuth április 3-án Mészároshoz intézett levelének tartalmára csak 
Mészáros április 10-én kelt válaszából következtethetünk, 1. OL OHB 1849:6357. Megjegyzendő, hogy 
Mészáros ápr. 6-án Bem márc. 30-i javaslatára hivatkozva indítványozta az Erdélyben állomásozó 
mozgósított nemzetőrség hazabocsátását, ill. az ottani szabadcsapatok „erős csapatokban Arad felé" 
leendő indítását. Az OHB válaszában Csány válaszától tette függővé az intézkedést. Maga Csány 
is sokat panaszkodott az erdélyi szabadcsapatok által a román településeken tett dúlásokra, 
1. OL OHB 1849:5682., 6326. és 6848. 
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tégiai jelentősége ugyan elenyészett pl. a tokaji, cibakházi, szolnoki vagy sze
gedi átkelőké mellett, ugyanakkor nem lehetett őket mégsem figyelmen kívül 
hagyni. Az egyik Arad és Zaránd megyék vidéke, ahol a temesvári és aradi vár
őrség, meg a román népfelkelés erői jelenthettek veszélyt az ellenállás sikeres 
szervezésére; a másik pedig a Debrecen—Nagyvárad—Kolozsvár közti össze
köttetést biztosító csúcsai szoros és környéke, ahol szintén a román felkelőktől 
kellett tartani. 

E pontok védelmét nagyobbrészt mozgósított nemzetőri erők látták el, mi
után a sorkatonaságot január folyamán részben az erdélyi harctérre, részben 
az aradi ostromsereg táborába irányították. E vidékek védelme leginkább Bi
har megyére hárult; érthető tehát, hogy a hadfelszerelési központok, újonc-
telepek és tartalék lovasszázadok odatelepítése által amúgy is megterhelt megye 
minden módon igyekezett szabadulni e kötelezettségtől. 

Február 6-án a megye feliratban kérte az OHB-t, hogy a megyében található 
fölösleges katonai erőt küldjék nemzetőrsége felváltására a csúcsai szoros őri
zetére. Kossuth válaszában közölte, hogy a hadügyminisztérium a szoros védel
mére küldte a 63. honvédzászilóalj két századát. A megyében szerveződő Hat
vani-szabadcsapatot, amint felszerelése megtörtént, akár századonként is a 
bihari nemzetőrség felváltására fogják küldeni. Ugyanakkor jelentést kért 
Cserey Ignác alezredestől a Bihar megyében állomásozó fegyveres csapatokról, 
hozzátéve, hogy a megyei hatóság „alkalmasint a felszereletlen csapatokat s 
tartalék századokat nézi fegyveres katonaságnak". A rendelet kibocsátása után, 
február 11-én Beöthy Ödön főispán arról értesítette Kossuthot, hogy a Nagy-
halmágyon keresztül Bem táborába küldött szállítmányoknak vissza kellett 
fordulniuk, mert a környék „az oláh csoportozások által meg van szállva". At
tól tart — írta —, hogy a megyei nemzetőrség nem fogja megállni a helyét, s 
hogy nemsokára Csúcsa környékéről is hasonló hírek várhatók. Másnap Cseréy 
alezredes megküldte Kossuthnak a Bihar megyei fegyveres erők kimutatását 
azzal, hogy Nagyvárad csaknem fedezetlen, holott ez az állam legfontosabb had
felszerelési központja; inkább küldeni, mint elvezényelni kellene a fegyveres 
erőt. A helyzet azért is aggasztó volt, mert Bem közben katasztrofális vereséget 
szenvedett előbb Nagyszebeninél, majd Vízaknánál, s attól lehetett tartani, 
hogy Erdély ismét az ellenség kezébe kerül. Beöthy ezért ezekben a napokban 
állandóan fegyveres erőt kért Kossuthtól, főleg a román felkelők megfékezésére. 
Mint írta, a kristyóri vonal felől is lehet beütéstől tartani, a nemzetőrségre szá
mítani nem lehet, a szabadcsapatok szervezéséről pedig nem a legbiztatóbb hí
rei voltak. Jellemző módon, a Hatvani és Vasvári csapatokról még csak emlí
tést sem tett. Február 12-én Cserey már némileg megnyugtatóbb híreket közöl
hetett Kossuthtal. Tudatta, hogy a 27. honvédzászlóalj 230 főnyi csapata feb
ruár 10-én Nagyhalmágyra érkezett azzal az utasítással, hogy felszerelése után 
vonuljon Aradra, majd a zászlóalj ott állomásozó részével egyesülve, Zaránd 
megyén keresztül, vonuljon Kolozsvár irányába. Ez a 230 főnyi csapat még 
aznap megérkezik Nagyváradra. Szintén oda érkezett a 49. honvédzászlóalj 
205 főből álló részlege is. 

Február 13-án Bihar megye bizottmánya — Kossuth február 9-i levelét véve 
— úgy határozott, hogy Hatvani, Gázsy, Reviczky és Csanády szabadcsapatait 
mielőbb a csúcsai vonal védelmére kell küldeni. A megye felikérte e rendelet 
foganatosítására Hodossy kormánybiztost. A rendeletet Miskolczy Lajos alispán 



közölte Hatvanival, anélkül azonban, hogy azt felmutatta volna. Hatvani nem 
tudta, mitévő legyen. Az OHB — Bihar megye által közvetített — rendelete 
immáron a harmadik volt a február 16-án kapottak közül. Február 14-én a 
hadügyminisztérium táborkari osztálya Balmazújvárosra utasította csapatát; 
éppen a Bihar megye által Halier Sándor őrnagy parancsnoksága alatt ki
állítandó nemzetőr zászlóalj helyettesítésére; Halier zászlóaljának ugyanis Bal
mazújváros helyett Csúcsa őrizetére kellett volna vonulnia. Mészáros Lázár 
február 15-én kelt rendelete viszont helybenmaradásra utasította Hatvanit. 
Hatvani nem tudta, melyik parancsnak engedelmeskedjék, s kérdésére Mészá
rostól azt a választ kapta, hogy mindig a hadügyminisztérium utolsó utasítása 
követendő. Mindez persze arra is mutat, hogy a minisztérium elnöki és tábor
kari osztályai között nem volt egészen pontos az egyeztetés; hiszen Hatvani 
immáron Mészáros utasítása alapján maradt Monostorpályiban, ugyanakkor 
a táborkari osztály március 2-án Kossuthnak írott, Mészáros által szignált je
lentésében Hatvani terhére rótta, hogy a minisztérium utasítása ellenére nem 
vonult Balmazújvárosra. 

Ezzel egyidőben előbb Cserey, majd a hadügyminisztérium intézkedett 
Kristyór és Nagyhalmágy környékének biztosításáról. Február 16-án Cserey 
a 16. honvédzászlóalj egy századát küldte Kristyórra; 18-án pedig a hadügy
minisztérium utasította Csutak Kálmán őrnagyot, a 27. honvédzászlóalj 203 
főnyi csapatának parancsnokát, hogy vonuljon a halmágyi szoroshoz, s vegye 
át az ottani erők feletti parancsnokságot. Az ottani erőket a hadügyminiszté
rium az aradi ostromsereg (V. hadtest), ezen belül a 9. hadosztály alá ren
delte. Csutak február 26-án érkezett Nagyhalmágyra. A rendelkezésére álló 
2165 főnyi sereg kb. féle volt honvéd, 52 huszárral, 141 német légionistával és 
némi tüzérséggel; az erő másik felét Bihar és Arad megyei nemzetőrök alkot
ták. Ezzel rövid időre ez a környék is biztosítva volt. 

Február 22-én Bihar megye bizottmányi ülése úgy határozott, hogy megkéri 
az OHB-t, miszerint a megyebeli szabadcsapatokat mielőbb mozdítsa ki a csú
csai és Királyhágón-túli részek védelmére. Február 23-án Kossuth — Hatvani 
február 21-i jelentésére válaszolva — utasította Hatvanit, hogy szabadcsapata 
már felszerelt részét küldje mielőbb Erdélybe, a román felkelők megfékezésé
re. Hatvani az utasításnak megfelelően február 28-án értesítette Hodossy kor
mánybiztost, hogy az 1. és 2. (valójában az 1. és 6.) századot Nagyváradon, 
Diószegen és Biharon át Erdélybe küldi. Kérte, hogy tegye meg az intézkedése
ket a csapat ellátására, hozzátéve, hogy a két század karabélyaihoz még töltő
vesszőket fog csináltatni Nagyváradon, s csak azután indul el Erdélybe. A két 
század március 2-án Álmosdról el is indult. Március 4-én megérkeztek Nagy
váradra, s itt hozzákezdtek fegyverzeti hiányaik pótlásához. Március 5-én 
azonban Hodossy Miklós kormánybiztos azt a hírt kapta Sántha György zarándi 
kormánybiztostól, hogy az erdélyi román felkelők némi határőri segítséggel 
megszállták az Arad megye szélén fekvő Pétris községet, Csutak serege nagy 
részével ellenük indult, ezért Nagyhalmágy környéke fedezetlen maradt. Sántha 
tehát kérte Hodossyt, hogy mielőbb küldjön számára segítséget. Hodossy ezért 
felszólította a Hatvani-szabadcsapat két, Váradon tartózkodó századának pa
rancsnokát, Pogrányi Sándort, hogy vonuljon Nagyhalmágyra. Pogrányi erre 
hajlandónak nyilatkozott, feltéve, ha nem kap más parancsot. Hodossy ezért 
aznap levélben kérte Hatvanit, hogy említett századait ne Csúcsára, hanem 
Belényesen és Kristyóron át Nagyhalmágyra küldje. Hatvani ezt a levelet még 
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aznap meg is kapta, s utasította Pogrányit Hodossy felszólításának teljesíté
sére; ugyanakkor tudósította arról Kossuthot is. 

A Nagyváradra érkező, 260—270 főnyi két századot megszemlélte Cserey 
alezredes is, s állítólag néhány fegyvert adott nekik; Láhner György tábornok 
pedig az egyik század karabélyait kicserélte 103 szuronyos puskára. Ha a szá
zadok között egyenlően osztották el a 80 karabélyt, akkor a két század immár 
kb. 150 lőfegyverrel rendelkezett. A két század március 13-án indult volna el 
Váradpüspökiből, de az indulást 14-re halasztotta. Az útirend szerint 14-én 
Miklólazúron, 15^én Venteren, 16-án Belényesen szállt volna meg a két szá
zad, 17-én pihenőnapot tartott volna, majd 18-án Vaskoh, 19-én Kristyór és 
Lazúr érintésével érkezett volna meg 20-án a nagyhalmágyi táborba. A kiindu
lási létszám 262 fő volt. (Március 16-án Mészáros hadügyminiszter azt jelen
tette Kossuthnak, hogy Hatvani egy százada Nagybalmágyon van, a többi pe
dig fegyvereit várja.) A két század március 23-̂ án már bizonyosan a táborban 
volt, hiszen Csutak aznap egy 3 fontos ágyúval és 5 huszár kíséretében a 6. 
századot küldte ki Ribicsó „ellenséges helységbe". A század az ellenszegülő 
faluból kiseperte „az ellenálló mócokat", hatot közülük agyonlőtt, a falut por
rá égette, s elhajtott 35 darab marhát és 115 juhot. Csutak a másik századot 
is egy „ellenséges falu" ellen küldte, s ez a század is „példás sikerrel és zsák
mánnyal" tért vissza a március 19-én immáron Kőrösbányán levő főhadiszál
lásra.27 

A szabadcsapat többi négy századának kiindítását már nem annyira a Bihar 
megyét közvelenül fenyegető veszély, mint inkább a megyének azon törekvése 
indokolta, hogy egyrészt mielőbb megszabaduljon a területén lévő szabad
csapatok ellátásának gondjától, másrészt hogy ezek által felválthassa a külön
böző őrvonalakon szolgáló nemzetőreit. Március 5-én a megye, ismét arra hivat
kozva, hogy a megyében fölös számmal találhatók nemcsak szabadcsapatok, 
hanem különböző „rendes katonai és tartalékosztályok", amelyek a csúcsai véd
vonalon éppúgy állomásozhatnának, mint a megyében bárhol; illetve hogy az 
OHB február 9-én elrendelte a szabadcsapatok kiindítását a csúcsai vonal 
őrizetére, s ezek mégsem tettek ennek eleget; kijelentette, hogy ezek után 
„mi elhelyezési jogunkkal élni, és az ellátásnak másutti kiszolgáltatását meg
vonni kénteleníttetnénk". Kérte tehát, hogy az OHB mielőbb intézkedjen e 
szabadcsapatok kiindításáról, illetve felszereléséről. Az OHB a jelentést áttette 
a hadügyminisztériumnak, amely megnyugtatásul közölte a megyével, hogy 
amint egy-egy reguláris vagy szabadcsapati alakulat felszerelve készen áll, 
azonnal a csúcsai vonalra küldi őket. Mészáros azonban már kissé unta, hogy 
Bihar megye állandóan okvetetlenkedik ebben az ügyben, ezért amikor Hodossy 

27 Bihar megye febr. 6-i feliratát 1. OL OHB 1849:1718. Az OHB válaszát közli Hegyest: Bihar 
313—314. o. és KLÖM XIV. 383—384. A többi intézkedést 1. uo. 384—385. Beöthy és Cserey leveleit 
1. OL OHB 1849:1904., 2008., 2024. és 2026. Bihar megye bizottmányának febr. 13-i határozatát 
1. OL Hodossy-ir. 3. d. d. sz. A Hatvani által febr. 16-án kapott rendeletek: OL HM Alt. 1849:3137. 
Mészáros márc. 2-i, Kossuthhoz írt levele OL OHB 1849:2770. Kristyór és Halmágy vidékének 
biztosítására 1. Hegyest, Hazánk IV. 617—627. o., az ottani erő harcrendje OL OHB 1849:3171. 
Bihar megye bizottmányának febr. 22-i határozatát 1. OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz. Kossuth febr. 
23-i utasítása: KLÖM XIV. 537—538. Hatvani febr. 28-i jelentése: OL Hodossy-ir. 4. d. d. sz. A 
márc. 2-i indításra 1. OL HM Alt. 1849:5094. Sántha levelét 1. OL Hodossy-ir. 5. d. márc. 3. d. sž. 
Hodossy Hatvanihoz: uo. 8. doboz. No. 681. E két század útbaindítására 1. még OL HM Ált. 
1849:5972. és Hodossy-ir. 5. d. Hatvani márc. 7-i és Beöthy márc. 5-i levele, ez utóbbi Kossuthhoz. 
A két század útvonalára 1. OL HM Alt. 1849:6897., Pogrányi Sándor jelentése Hodossynak, márc 13. 
OL Hodossy-ir. 5. d. d. sz. és Hodossy intézkedései, 9. d. No. 750., 763., 798. Mészáros márc. 16-i 
jelentésének német fordítása: HL 48—49. 19/401. A ribicsói expedícióra 1. Hatvani márc. 27-i 
jelentését Hodossynak, és datálatlan jelentését az OHB-nak, OL Hodossy-ir. 5 d. d. sz. és OHB 
1849:4074. 
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kormánybiztos és Beöthy főispán ismét tanácsokat adtak az OHB-nak a Nagy
várad környékén lévő erő alkalmazásáról, mégpedig úgy, hogy Hodossy minden 
erőt Nagyhalmágyra, Beöthy pedig a magyar fősereg táborába akart küldeni, 
Mészáros rosszkedvűen jelezte Kossuthnak, hogy a két jelentés egymásnak 
teljesen ellentmond, s ezért jó lenne, ha az OHB utasítaná „az illető kormány
férfiakat", hogy „kitudván előbb a dolgok valódi állását, aszerint határozott 
pontos jelentésüket terjesszék fel; mire mint egy biztos alapra építve, szintoly 
biztosan és sikeresen intézkedni lehessen". 

Március 16-án a Debrecenben tartózkodó Sántha György, zarándi kormány
biztos kért ismét az OHB-tól 6 ágyút, 108—120 lovast és 10 század honvédet 
vagy más gyalogos erőt Zaránd megye biztosítására. A kérést támogatta a szin
tén Debrecenben időző Beöthy Ödön is azzal, hogy legjobb lenne talán Csanády 
és Hatvani szabadcsapatait küldeni e pontra. 

Március 19-én aztán Bihar megye örvendeztette meg egy újabb felirattal az 
OHB-t. Ebben a megyei közönség tudatta, hogy ha az OHB — saját február 9-i 
határozatának megfelelően — nem tesz eleget a szabadcsapatok és más katonai 
erők mielőbbi kimozdításának az erdélyi széleket védő bihari nemzetőrök fel
váltására, akkor a megye „különösen a Hatvani Imre és Vasvári Pál vezényletök 
alatti szabadcsapatoktól" március 27-től kezdve kénytelen lesz megtagadni az 
ellátást és élelmezést. Ez már az OHB-nak is sok volt; Nyáry Pál március 21-én 
közölte Bihar megyével, hogy az OHB szívesen veszi ugyan „felvilágosító, sür
gető vagy kérő felterjesztéseiket, jelentéseiket"; de ilyen határozatot hozni a 
kormány közvetlen fennhatósága alatt álló szabadcsapatokról nincs jogukban; 
tehát az OHB megtiltja a megyének, hogy említett határozatát életbe léptesse. 

Ezzel egy időben Hodossy is igyekezett mindent megtenni a megyében talál
ható szabadcsapatok eltávolítására. Március 19-én a már említett Hatvani-sza
badcsapatbéli két század példáját hozta fel, amikor felszólította Csanády 
Istvánt, hogy vadászaival mielőbb siessen Kristyórra és Nagyhalmágy vidékére. 
Március 21-én pedig, amikor Hatvani előző nap írott leveléből arról értesült, 
hogy a szabadcsapatvezér mind a négy századát át akarja telepíteni Nagyvárad 
környékére, Hodossy felszólította Hatvanit, hogy inkább küldje már felszerelt 
embereit „az erdélyi szorosakra" a bihari nemzetőrök felváltására. Hatvani 
hajlott a kérésre, s március 25-én jelentette a hadügyminisztériumnak, hogy 
egy újabb századot indít a harctérre. Március 27-én Hodossyhoz intézett jelen
tésében azt közölte a kormánybiztossal, hogy másnap Nagyvárad felé útnak 
indít egy újabb századot, 139 fővel, lándzsával felfegyverezve. 

Ugyanezen a napon Bihar megye — válaszolva az OHB március 21-i dorgáló 
leiratára — újabb feliratában közölte az OHB-val, hogy előző, a szabadcsapa
toktól az ellátás megvonását tárgyazó határozatát nem a kormány, hanem éppen 
a szabadcsapatok ellen hozta annak érdekében, hogy azok eleget tegyenek a 
kormány rendeleteinek, azaz váltsák fel a bihari nemzetőröket. Ugyanakkor a 
megye közönsége fájlalta az OHB rosszallását, mondván, hogy ez furcsa akkor, 
amikor az OHB utasításait „hetekig kijátszó, s Hatvani Imre és Vasvári Pál 
által gyűjtött szabadcsapatok meg sem rovatnak". Az ügyben véleményadásra 
felkért hadügyminisztérium úgy vélte, hogy a bihari nemzetőröket ugyan mi
nél előbb haza kéne bocsátani, azonban a csúcsai vonalon nem a kevéssé fel
szerelt szabadcsapatoknak, hanem a megye által kiállított önkéntes őrhadnak 
kellene felváltania őket. Az OHB a minisztérium véleményét határozatként 
közölte Bihar megyével. Ugyanakkor az erdélyi teljhatalmú országos biztos 
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helyettese, Berde Mózes április 1-én kérte a Bihar megyi hatóságokat, hogy „a 
havasokról letörő s minden órán vésszel fenyegető mócok" megfékezésére és a 
bihari nemzetőrök felváltására mielőbb indítsák ki a „Hatvani-, Rákóczi s más 
szabadcsapatbelieket". Csány László egy korábbi tudósítására hivatkozva Ho-
dosssy még ezen a napon kérte Hatvanit, hogy csapatát ne Nagyhalmágy, hanem 
Csúcsa felé diszponálja; április 4-én pedig hasonló értelemben írt Vasvárinak 
is. Hatvani azonban április 5-én a nagyváradi dandárparancsnokságtól kapott 
parancsra hivatkozva iközölte, hogy szabadcsapatával Nagyhalmágy vidékére 
indul. Hatvani ezen a napon már Nagyváradon volt; a szabadcsapat szintén 
ezen a napon indult el Álmosdról; 6-án már Biharban voltak, s még aznap 
két század megérkezett Váradpüspökibe. Az 514 főnyi két századot Hidassy 
Elek „százados s helyettes parancsnok" vezette. Hidassy közölte Hodossyval, 
hogy 8-ig felszerelés végett Nagyvárad környékén maradnak, s akkor indulnak 
tovább Kőrösbányára. Hodossy még aznap kiadta az úti rendelvényt, amely 
szerint a csapatnak 9-én Miklólazúron, 10-én Venteren, 11-én pedig Belényes-
ben kellett volna éjszakáznia; 12-én Vaskoh, 13-án Kristyór volt az úticél. 

Április 7-én Hodossy — Berde Mózes április 1-i levelére hivatkozva — ismét 
kérte Hatvanit, hogy csapatával Erdélybe vonuljon. Hatvani azonban — tudo
másunk szerint — nem is válaszolt e felszólításra. A tervezett 9-i elindulás sem 
sikerült teljesen. A Hidassy vezetése alatt hátramaradt 4—5. század 238 főnyi 
legénysége „ruházat hiánya miatt" még 12-én is Biharban volt. A 6. és 8. had
megyék főparancsnoksága is megszánta e két századot, s sürgette felruházásu
kat a hadügyminisztériumnál, de annak válasza az volt, hogy amíg Hatvani 
szabályos szükségleti kimutatást nem terjeszt fel, s nem ad választ a miniszté
rium március 29-i rendeletében írottakra, addig „e kérelme tekintetbe nem 
vétethetik". 

A Hatvani által még március 28-án útnak indított század beérkezésének idő
pontját nem ismerjük. A következő egy század április 17-én már Csutak brádi 
főhadiszállásán volt, s a Nagyvárad környékéről 13-án kiindult két utolsó szá
zad is bevonult 18-án. A csapat Nagyvárad környéki felruházásából semmi sem 
valósult meg; a két utolsó (4—5.) század „egy ingben-gatyában" vonult be 
Brádra. Csutak jelentése szerint a 3—4. (valójában 2—3.) századokat is csak 
helyőrségi szolgálatra lehetett használni. Csutak ezért egyrészt igyekezett ki
fizetni a szabadcsapat elmaradt illetményeit, másrészt kérte a hadügyminiszté
riumot, hogy a szabadcsapat ellátására küldjön 500 darab fegyvert és „500 
egyénre ruházatot". Ezt aztán a minisztérium utalványozta is; de a felszere
lési tárgyak nem jutottak el a szabadcsapathoz. 

Április 22-én Brádon megtartották a szabadcsapat zászlószentelési ünnepé
lyét. A zászlóanya Csutak felesége volt; az esküt Csutak olvasta fel, s — Hat
vani jelentése szerint — „az esküben a küszöbön álló magyar köztársaság szent 
neve is befoglaltatott. Megesküdtünk egyszerű zászlónk alatt a magyar szabad
ságot, függetlenséget és a köztársaság szentségét utolsó csepp vérünkig oltal
mazni, fenntartani és kivívni". A zászlószentelési ünnepély leírását Hatvani 
megküldte mind Kossuthnak, mind a hadügyminisztériumnak; nem mulasztván 
el megemlíteni, hogy a beszédekben üdvözölték az április 14-i trónfosztást és 
Kossuthót, aki „Magyarország szabadsága és függetlenségének s nemzeti léte-
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lünk fennmaradásának és dicsőítésének fő tényezője". Kérte Kossuthot: „csa
patom fölszentelt zászlaját a nemzet szabadságlobogói sorába beiktatni kegyes
kedjék".28 

Epilógus 

Hatvani szabadcsapatára a harctéren nem sok babér várt. Április 18-án 
Brádra érkezett a magyar nemzetgyűlés román nemzetiségű képviselője, a bi
hari loan Drágos. Drágost Kossuth bízta meg azzal, hogy lépjen érintkezésbe 
a román felkelők vezetőivel a béke megteremtése érdekében. Avram Iancu és 
társai szívesen fogadták e kísérletet, hiszen tartalékaik, s ezzel arányosan csapa
taik harci morálja egyre csökkent, s április végén közelinek látszott a teljes 
magyar győzelem. Kossuth azonban — a szerb felkelőkkel folytatott tárgya
lások rossz tapasztalati által vezettetve — nem volt hajlandó fegyverszünetet 
elrendelni a tágyalások idejére; a közben a zarándi dandár feletti parancsnoksá
got is átvevő Bem altábornagy pedig — mit sem tudva a tárgyalásokról — éppen 
április végén rendelte el az Érchegység legfontosabb pontjainak megszállását. A 
zarándi dandár parancsnoka, Csutak alezredes ugyan saját hatáskörében fegy
verszünetet rendelt el, de őt Bem rendeletére Bánffy János leváltotta a dandár 
éléről, s annak parancsnokságával Hatvanit bízta meg. A tárgyalások jó kime
netelében reménykedő Drágos hiába győzködte Hatvanit arról, hogy az Abrud-
bánya elleni előnyomulás ebben a pillanatban észszerűtlen, sőt veszélyes; Hat
vani május 6-án bevonult a városba, ahonnan a román fölkelők vezetői — köz
tük Avram Iancu — ennek hírére eltávoztak. Az ottmaradottakat Hatvani le 
is fogatta. Május 9—10-én Iancu és társai összpontosított támadást indítottak 
Abrudbánya ellen. Hatvani kénytelen volt kiüríteni a várost, és visszavonulni 
Brádra. Május 16-án azonban — némi erősítést nyerve — megismételte a tá
madást, de 19-én ismét katasztrofális vereséget szenvedett. A dandár átvé
telével megbízott Inczédy László alezredes néhány órával Hatvani második ki
indulása után ért Brádra, s már csak arra tehetett intézkedéseket, hogy az 
Abrudbányáról másodszor is menekülni kényszerülő magyar csapatok és pol
gári menekültek útját megkönnyítse. E két akció következtében lehetetlenné 

28 Bihar megye márc. 5-i felirata OL HM Ált. 1849:5968., a minisztérium válaszát közli Hegyest: 
Bihar 320. o. Beöthy és Hodossy jelentései az OHB-hoz, és Mészáros megjegyzései: OL Hodossy-ir. 
5. d. d. sz. (Hodossy jelentését az OHB 1849:3017., Beöthyét 2915., Mészárosét 3138. szám alatt 
iktatta). Sántha márc. 16-i kérését közli Hegyesi, Hazánk IV. 714—718. o., Beöthy pártoló levele: 
OL HM Alt. 1849:7825. (Itt található Sántha beadványának eredetije is). Bihar megye márc. 19-i 
feliratát 1. OL OHB 1849:3652. Az OHB válaszát közli Hegyesi Bihar 326—327. o. és KLÖM XIV. 
699. Hodossy felszólító leveleit 1. OL Hodossy-ir. 9. d. No. 819., 840—841. Hatvani márc. 25-i jelen
tését 1. OL HM Alt. 1849:7904., a márc. 27-it OL Hodossy-ir. 5. d. d. sz. Bihar megye újabb fel
iratát 1. OL OHB 1849:4080—4081. A Hadügyminisztérium véleménye: OL HM Alt. 1849:8802. és 
OHB 1849:5213. Az OHB válasza: KLÖM XIV. 815—816. Berde ápr. l-i kérése: OL Hodossy-ir. 
6. d. d. sz. Hodossy levelei Hatvaninak és Vasvárinak uo. 9. d. No. 928. és 951. Hatvani ápr. 5-i 
és Hidassy ápr. 6-i levelei uo. 6. d. d. sz. Hodossy rendeletei uo. 9. d. No. 971—972. Apr. 7-i 
levele uo. No. 977., azonos szövegű levelet küldött Vasvárinak is, OL OHB 1849:5999. Hidassy 
két századának hátramaradása és fel nem ruházása: OL HM Alt. 1849:9954. A negyedikként 
érkező század ápr. 17-i vagy azelőtti beérkezésére mutat, hogy az ápr. 6-án még Hidassy levelét 
író írnok kézírása legközelebb Csutak ápr. 17-i levelén tűnik fel. OL OHB 1849:5870. Az utol
sóként bevonuló két századra 1. Csutak két jelentését a hadügyminisztériumhoz, ÖL HM Alt. 
1849:11 359—11 360. és OHB Iktatókönyvek, 1849:5553. Érdekességként megjegyzendő, hogy Csutak 
kérésére a hadügyminisztérium azonnal utalványozta a kért 500—500 ruhát és fegyvert. Csutak 
visszaemlékezése szerint amikor a hadügyminisztériummal tudatta, hogy Hatvani csapata milyen 
ielszereletlenül érkezett a táborba, a minisztérium szigorú parancsot küldött arról, hogy Hatvanit 
állítsa haditörvényszék elé, s számoltassa el 85 000 ( !) forintról. (62—63. o.) Ennek semmi nyoma 
nincs; annál is inkább, mert Hatvani — tudómásunk szerint — összesen 22 150 forintot vett fel 
a szabadcsapat szervezésére, s ebből 9500-ról kellett volna pótlólagosan elszámolnia. — Hatvani 
két, azonos szövegű jelentése a zászlószentelési ünnepélyről: OL OHB 1849:6242. és HM Ált 
1849:11 790. 
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vált a béketárgyalások folytatása; az Abrudbányát elfoglaló román felkelők 
magát Drágost is megölték, Hatvani pedig két, fogságába került román prefekt-
tel végzett; Dobrát agyonlövette, Buteanut pedig felakasztatta. Az akciónak 
százával estek áldozatául az abrudbányai és környéki magyar családok.29 

A szabadcsapat Péterffy József vezette századát Hatvani még az első akció 
előtt Déva felé kikülönítette. Ez a század a vereség hírét hallva csatlakozott a 
dévai váracskát ostromló magyar sereghez, s később ebbe olvadt bele. A to
vábbi századok az immáron Inczédy vezette dandárban alakultak át honvéd
dé; az alaposan megfogyott századokat a 141. honvédzászlóaljba osztották be. 

A vereség hírét hallva az ideiglenes hadügyminiszter, Klapka György tábor
nok azonnal intézkedett Hatvani felelősségre vonásáról. A szabadcsapatvezér 
május 31-én érkezett Debrecenbe, ám az ellene indított eljárás a kormányszer
vek Budapestre való visszaköltöztetése miatt elhúzódott. Bonyolulttá tette az 
eljárást az is, hogy a második támadás előtt Hatvani olyan utasítást kapott 
Kossuthtól, amely a hadműveletek ,,mellékérdekeket figyelemre nem méltatva" 
történő folytatására utasította őt. Kossuth azonban ennek ellenére úgy nyilat
kozott, hogy ragaszkodik Hatvanival szemben a haditörvények szigorú alkalma
zásához. 

Maga a szabadcsapatvezér nem érezte át helyzetének súlyosságát. Nemcsak 
kérte eljárásának mielőbbi lefolytatását, de emellett felvetette azt is, hogy sza
badcsapatát szervezzék át honvédzászlóaljjá, s kérte, hogy zászlóaljparancs
nokká őt nevezzék ki. Felháborodott hangon utasította vissza a sajtóban meg
jelent, az abrudbányai akcióban való vétkességére vonatkozó utalásokat is. 
Július 2-án, Budapest újabb kiürítésekor követte a kormányt Szegedre; állító
lag a Perczel Mór tábornok vezette közép-tiszai hadsereghez csatlakozva. Fele
lősségrevonását a nemzetgyűlés képviselői is követelték a Szegeden tartott zárt 
üléseken. 

A vizsgálatot a hadügyminisztérium igazságügyi osztálya július 21-én fejezte 
be, s az iratokat aznap át is küldte a szegedi helyőrségi hadbírósághoz. Arról 
azonban már nincs adatunk, hogy ez lefolytatta-e az eljárást, s ha igen, milyen 
ítéletet hozott; nem lehetelen ugyanis az sem, hogy Szeged közelgő feladása 
miatt ez az eljárás elmaradt. 

29 Drágos akciójára és az abrudbányai katasztrófára 1. Kemény Gábor: Nagyenyednek 
és vidékének veszedelme 1848—49-ben. Pest. 1863. 216—251. o. ; Hegyest Márton : Biharvármegye, 
148—151. o. ; Hegyest, Hazánk V. 73—76. o., 148—150 o. ; Csutak. 73—80. o.; Szilágyi Farkas: Alsó
fehér vármegye 1848—49-ben. Nagyenyed, 1898. 305—324. o.; Jancsó Benedek: A román nemzetiségi 
törekvések története és jelenlegi állapota. Bp., 1899. II. kötet, 727—746. o.; I. Tóth Zoltán: Kossuth 
és a nemzetiségi kérdés 1848—1849-ben. In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfor
dulójára, Bp., 1952. II. kötet, 327—330 o. és uő.: Kossuth, Dragos és Papfalvi. In: Magyarok és 
románok. Bp., 1966. 319—339. o.; Miskolczy Ambrus: Roumanian-hungarian attempts at recon
ciliation in the spring of 1849 in Transylvania. loan Dragos mission. Annales Universitatis Sci-
entiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Tomus XXI. Sectio Historica. Bp., 1981. 
61—81. o.; Varga János: Fogalmazvány tisztázat — eredeti, másolat. Egy 1849-i kormányzói irat 
viszontagságai. Levéltári Közlemények, 1982/1. 95—109. o. ; Spira György : A túlpartról ismét meg
szólaló loan Drágos. In: jottányit se a negyvennyolcból! Bp., 1989. 241—271. o. Bem utasítására 
Miskolczy Ambrus hívta fel a figyelmemet; ež és Bánffy rendelete Csutak leváltásáról és Hatvani 
kinevezéséről megtalálható OL HM Alt. ir. 1849:13 379. Ugyanitt található Drágos május 3-i levele 
Hatvanihoz, amelyben az Abrudbánya elleni akció veszélyeiről és indokolatlanságáról ír. Hatvani 
hádijelentését az első támadásról 1. Közlöny, 1849. május 18. A második támadásról szóló hadi
jelentését Gyalókay Jenő publikálta, HK 1929. 511—515. o. Inczédy kései érkezésére 1. az ő május 
19—20-i, és Kovách Ágoston Zaránd megyei kormánybiztos május 20-i jelentését Kossuthhoz, 
OL OHB 18449:7565. és H 15. Belügyminisztérium. Rendőri osztály, 1849. 1. kútfő, 21. tételt (OHB-
iktatószáma 1849:7564.) Az abrudbányai katasztrófára. Hatvani és szabadcsapata sorsára 1. még 
Hermann Róbert: Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. Aetas, 1992/2. 
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Hatvaniról ezután hosszú ideig nincs adatunk. Azt sem tudjuk, emigrált-e, 
vagy sem. 1852-ben már bizonyosan az országban tartózkodott, ugyanis egy fel
kelési tervet dolgozott ki, s azt Kossuthhoz is el akarta juttatni. A terv azonban 
az osztrák hatóság kezére került, s a mozgalom résztvevőinek többsége is fog
ságba esett. Hatvanit csak 1856 januárjában sikerült kézre keríteni. A volt 
szabadcsapatvezér azonban nem volt hajlandó vallomást tenni, sőt éhségsztrájk
ba kezdett, és 1856. március 15-én éhenhalt börtönében. Szomorú epilógusként 
az 1867 után létrejött magyar királyi belügyminisztérium Honvéd Segélyalapja 
1867—68-ban rövid eljárás után felvette Hatvani 1849. szeptember 20-án szüle
tett Ilona lányát a honvédárvák jegyzékébe, s segélyt folyósított neki.:t0 

Hatvani Imre sorsa még saját, sokfelé elégazó életútú nemzedékében sem 
mondható tipikusnak. Konzervatív vezérszónokból, váltóhamisítóból lett a radi
kális baloldali ellenzék tagja, s szédelgő szabadcsapatalakító; a magyar-román 
megbékélés hirdetőjéből annak meggátlója. Hadi dicsőségre vágyott, de a harc
téren csak kudarcokat és gyalázatot aratott; az önkényuralom korában az or
szág felszabadítását tervezte, s börtönben kellett végeznie. Minden szándéka 
ellenkezőjébe fordult; ám ennek nem annyira környezete volt az oka, mint 
inkább az, hogy vágyai és tehetsége, szándékai és lehetőségei soha nem álltak 
arányban. Egyszerre volt önmagát túlértékelő akarnok és a nemzeti ügy már
tírja; sorsa, ha példáz valamit, azt példázza, hogy a történelem nem fekete-fe
hér jellemekből áll; hogy egyetlen életpálya sem magyarázható egyetlen, még
oly fontos cselekedetből; hogy a kétes jellemek nem feltétlenül diadalmaskod
nak, s hogy a vértanúk sem feltétlenül szentek. 

A Hatvani-szabadcsapat sorsa sincs tanulságok nélkül — az egész irreguláris 
harcmodor és seregszervezés szempontjából. Bizonyos, hogy költségei megha
ladták azt a mértéket, ami ésszerűnek nevezhető; s hogy a ráfordítás nem állt 
arányban a hozott haszonnal. Kései átszerveződése azt jelzi, hogy a szabad
csapatszervezés a seregszaporítás zsákutcája volt; s hogy az önkéntesség csak 
a regularitással összekapcsolva teremthetett eredményeket a harcmezőn. 

30 A szabadcsapa t so rsá ra vona tkozó i r a toka t 1. OL HM Alt. ir . 1849:17 982., 18 875., 19 785., 21223. 
OHB 1849:7567—7568 és H 69 HM Vegyes i ra tok 8. doboz. A Ha tvan i el leni v izsgálat ra 1. KLÖM 
XV. (Bp., 1955.) 610. OL OHB 1849:7623., 7839., 7873., 8197., HM Ált. i r . 1849:15 791., 17 581., 18 871..19 632., 
21036., 22 400., 25 310. HM Iü. oszt. 1849:2630. (6. doboz) és Gelich: I II . 104—107. o. A képviselők k ö 
ve te lésére 1. Hunfalvy: 298—305. o. Ha tvan i 1849 u t án i so rsá ra 1. Lukács Lajos: Magya r függet len
ségi és a l k o t m á n y o s mozga lmak 1849—1867. Bp. , 1955. 118—119. o. L á n y a k é r e l m e és a BM Honvéd 
Segélyalap in tézkedése a segé ly rő l : OL K 57. BM Honvéd Segélyalap 1867:916. A Ha tvan i ra v o 
na tkozó i r a t anyag ké t szer szenvedet t nagyobb csonkulás t . Először akkor , amiko r e l tűnt a h a d 
ügymin i sz t é r ium igazságügyi és t á b o r k a r i osz tá lya á l ta l lefolytatot t v izsgálat anyaga ; másodszor 
pedig akkor , a m i k o r Ha tvan i I lona k é r e l m é n e k e lbí rá lásához az l849-es hadügymin i sz t é r ium 
á l ta lános i ra ta i közül a BM Honvéd Segélyalap részére több i ra to t k iemel tek , amelyeke t az tán 
nem helyeztek vissza. 



MELLÉKLETEK 

1. k imuta tás 

A Hatvani-szabadcsapat napi létszámnövekedése 1849. január 12 és február 20 
között 

Dátum 
1849. január 12. 

14. 
15. 
18. 

február 1. 
2. 
3. 
4. 

10. 
14. 
20. 

összesen : 

Fő 
39 
63 
63 
69 
57 
44 
39 
42 
63 
58 
42 
39 

8 
20 

28 
21 

1 
20 
22 
13 
9 

14 
7 

781 

2. k imuta tás 

A Hatvani-szabadcsapat tisztikara 

A táblázatban feltüntetett rangok az 1849 február—áprilisi állapotot tükrözik. A 
későbbi változásokat külön jeleztük. Az áttekinthetőség kedvéért hét pontban fog
laltuk össze az egyes személyekre vonatkozó adatokat: 

1. Beállási sorszám. Forrás a Hatvani által február 28-án felterjesztett számadás 
mellett található szabadcsapat-névsor. (OL HM ált. 1849: 5786.) Volt olyan személy, 
akinek neve itt nem, viszont a számadáshoz csatolt 55 nyugta valamelyikén megta
lálható. Ezeknél a 2. pontban SZA jelöléssel közöljük a nyugta sorszámát. 

2. A beállás időpontja. A tiszteknél ezt nem mindig jelölték egyértelműen, ezért 
található itt két, egymást követő nap. A forrás mint fent. 

3. Előző katonai rang, vagy beosztás. Ahol ezt dátummal jelöltük, ott a Hatvani
szabadcsapaton belüli előléptetésről van szó. 

4. Beosztás. Forrás a tanulmányban feldolgozott iratanyag. 
5. A tiszti rang minősége. Forrás a Hatvani által március 19-én felterjesztett tiszti 

névsor (OL HM ált. 1849: 7341). Az ettől eltérő forrásokat külön jelöltük. 
6. További adatok. Itt általában azt jelöltük, hogy mi lett az illető személy sorsa a 

harctérre vonulás, illetve az abrudbányai események után. Forrás a Péterffy József 
által június 2-án Déváról felterjesztett névsor (DN), Hatvani június 16-i számadásá
nak pénztári naplója (PN), végül a szabadcsapat 1849. július 26—28. között kelet-
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kezett főtiszti névsora (FN). A numerus az ezeken belüli tételszámot jelzi. Az okmá
nyokat 1. OL HM ált. 1849:19785, 25310 és OL H. 89. Hadügyi vegyes iratok, 8. doboz. 
A Hatvani szabadcsapat iratai. Ezúton mondok köszönetet Csikány Tamás barátom
nak, aki erre a fontos iratanyagra felhívta a figyelmemet. 

7. Az illető személyre vonatkozó bővebb életrajzi adatok könyvészeti lelőhelye. 
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Róbert Hermann 

THE ORGANIZATION OF THE HATVANI FREE COMPANY 

Summary 

The history of the irregulars belongs to the less known problems of the war his
tory of the Hungarian War of Liberation of 1848—1849. The aim of the author is 
to enlight the military and political aspects of this question through the history of 
the organization of the Hatvani free company. He deals with the leader of the com
pany who was first leading spokesman of the conservatives but later joined to 
the leftist radicals; who preached the Hungarian—Roumanian reconciliation and or
ganized his free company against the Roumanian rebels later. The author draws 
the process how the voluntary and free companies got under the authority of Mi
nistry of War. Showing the political background of the organizing work he travers
es that this free campany would be created to disperse the Parliament. Finally he 
describes how this free company went to the front and gives an outlook on the 
tragic fate of the company and its leader. 

Róbert Hermann 

L'ORGANISATION DU CORPS FRANC DE HATVANI 

Résumé 

L'histoire des troupes irrégulières appartient aux questions peu découvertes de 
l'histoire militaire de la guerre d'indépendance de 1848—1849. L'auteur présente, à 
propos de l'histoire de l'organisation du corps franc de Hatvani, le contexte mili
taire et politique de cette question. Il s'occupe de l'organisateur du corps franc, qui, 
de leader conservateur devenait radical de gauche; il proclamait la réconciliation 
hungaro—roumaine, puis il a organisé un corps franc contre les insurgés roumains. 
L'auteur présente le procès, au cours duquel le ministère de la guerre a réussi à 
prendre le contrôle des troupes volontaires et irrégulières. En esquissant les dessous 
politiques de l'organisation, l'auteur dament que oe corps franc aurait été organisé 
pour le mise en fuite du parlament. Enfin, il présente la marche du corps franc au 
champ de bataille, et il jette un coup d'oeil sur le destin tragique du corps franc 
et de son organisateur. 

Róbert Hermann 

DIE ORGANISIERUNG DER HATVANI—FREISCHAR 

Resümee 

Einer der wenig bekannten Aspekte der Geschichte des ungarischen Freiheits
kampfes 1848/49 ist die Geschichte der Irregulärtruppen. Anhand der Geschichte 
der Organisierung der Hatvani—Freischar zeigt der Autor die militärisohen und 
politischen Zusammenhänge dieser Frage. Er beschäftigt sich mit der Person des 
Organisators, der sich von einem konservativen Hauptredner zum Linksradiikalen 
entwickelte, später zum Fürsprecher der ungarisch—rumänischen Versöhnung wur
de und schließlich einem Freikorps gegen die Rumänen organisierte. Hermann 
weist ferner nach, wie es dem Kriegsminiisterium gelungen ist, die Freiwilligen-
und Freikorps unter seine eigene Obermaoht zu bekommen. Indem er den poli
tischen Hintergrund dieser Organisation skizziert, widerlegt er die Hypothese, diese 
Freischar wäre nur zwecks Auflösung des ungarischen Parlaments organisiert wor
den. Zum Schluß beschreibt er den Zug der Freischar auf das Schlachtfeld und 
schildert das tragische Schicksal, das die Freischar und ihr Organisator erfahren 
sollten. 
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Роберт Хермйнн 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРЕГУЛЯРНОГО ВОЙСКА ХАТВАНИ 

Резюме 

История создания нерегулярных войск относится к менее разработанным вопро
сам военной истории освободительной борьбы 1848—1849 годов. В связи с историей 
организации нерегулярного войска Имре Хатвани автор статьи рассматривает воен
ные и политические аспекты этого вопроса. Он характеризует личность организа
тора нерегулярного войска, который из консервативного оратора стал левым ради
калом, проповедовавшим примирение венгров и румын, а затем сформировал не
регулярное войско против румынских повстанпев. Автор статьи показывает процесс, 
в ходе которого Министерству военных дел удалось взять под свое ведомство доб
ровольческие и нерегулярные войска. Анализируя политический фон формирования 
свободных войск, исследователь опровергает утверждение о том, что нерегулярное 
войско было создано якобы в целях разгона государственного собрания. В заклю
чение он показывает уход нерегулярного войска на поле битвы и делает ретроспек
тиву трагической судьбы организатора нерегуляного войска. 


