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PERCZEL MÓR ÉS A ZRlNYI SZABADCSAPAT 

Az átalakuló 1848. évi Magyarország politikailag két legfontosabb hónapja 
március és szeptember. Történeti ismereteink márciusról sokkal megalapozot
tabban mint szeptemberről, mely utóbbiak eseményei egyébként is bonyolul
tabbak, legalábbis abban az értelemben, hogy a politikai fejleményeket kiegé
szítik — sőt uralják — a szerb felkelés, a horváth támadás, majd az erdélyi 
néplázadás és azok ellenintézkedései. Az elemző történetírásnak ezért több 
feladata volt és marad 1848 szeptemberével kapcsolatban. Ez érvényes a ten
nivalók középpontjában álló védelmi intézkedésekre is, mindenekelőtt az ezek
ben a hetekben gyorsan szaporodó szabadcsapatokra. 

1848 márciusa meghozta a spontán módon szerveződő nemzetőrséget, amelyet 
az áprilisi törvények szentesítettek. Az új intézmény legális kiépítése április 
végén-május elején kezdődött és országosan párhuzamosan bontakozott ki 
a honvédség május második felében megindult toborzásával. A forradalomból 
született nemzetőrséget helyi rendfenntartó-katonai feladatokra hozták 
létre, s a 20—50 éveseket — bizonyos vagyoni feltételek mellett — a törvény 
szolgálatra kötelezte. Az önkéntesekből szervezett honvédzászlóaljak toborzá
sát a Szerbiából fenyegető támadás hírére szervezték, s kezdetben a táborba 
szállt sorkatonaság helyőrségi szolgálatára szánták őket, majd a honvédeket 
is a táborba — vagyis a szerb felkelők ellen — vezényelték. 

A magyar forradalom fenti két intézménye mellett a nyári hónapokig nem 
ismerte a szabadcsapatokat, míg Bécsben például már 1848 áprilisában tömege
sen jelentkeztek az önkéntesek, hogy Lombardiában, Radetzky seregében harcol
janak a piomenti király csapatai ellen. Batthyány Lajos miniszterelnök csak a 
szerb felkelés kibontakozása után adott engedélyt szabadcsapatok alakítására. 
1848 július-augusztus során két arisztokrata: Lo Presti báró lovasai és Woro-
nieczki herceg elit alakulatnak szánt gyalogos vadászai szerveződtek, akik saját 
költségükön gondoskodtak felszerelésükről. Amennyire a hézagos információk
ból megállapítható, a fentiek augusztus 22-én indultak meg a verbászi táborba. 

Időközben a kormány a tervezett tíz zászlóalj kialakítása után nem folytatta a 
honvédek toborzását. A királyi jóváhagyás nélkül megkezdett szervezést ugyan
is igen kelletlenül fogadták Bécsben, s a megromlott osztrák—magyar viszonyt 
nem akarták tovább terhelni. Megoldásnak a törvényhozás által jóváhagyott 
újoncozást szánták, de annak vitája nem kezdődött meg augusztus elejéig. Ek
korra már az is világossá vált, hogy a kis létszámú sorkatonaság és honvédség 
kiegészítésére ugyancsak tábori szolgálatra rendelt, kiképzetlen és gyengén 
felfegyverzett nemzetőri alakulatok — nagy költségük ellenére — nem felelnek 
meg a kívánt célnak. Ekkor született meg augusztus 13-án Batthyány rendelete, 
amely a továbbiakban önkéntesekből kialakított nemzetőri alakulatokat kívánt 
a táborba rendelni. Az országgyűlés hadügyi vitája előtt kibocsátott rendelet 
megállapíthatóan abból a megfontolásból született, hogy átmeneti megoldást 
biztosítson a délvidéki táborok, valamint a horvátok elleni védekezésül szer
vezett Dráva-vonal létszámnövelésére. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az 



országgyűlésen elfogadott újoncozási törvényt a király nem fogja szentesíteni, 
augusztus 27-én Batthyány kijelölte az önkéntes nemzetőrség négy gyülekező
helyét is. 

Az önkéntes nemzetőrség soraiba természetesen felvettek jelentkezőket is, 
akik nem rendelkeztek a nemzetőrségi törvény által megkövetelt vagyoni fel
tételekkel. Ez a változás, valamint a fegyveres erő minden eszközzel történő 
gyors növelésének igénye a horvát támadás után magától értetődővé tette, hogy 
lehetőséget kell adni olyan szabadcsapatok szervezésére, amelynek felszerelésé
ről és ellátásáról az állam gondoskodik. Ahhoz, hogy ilyen szervezkedés 1848 
szeptemberében intézményessé váljék, jelentős módon hozzájárult Kossuth 
Lajos, aki augusztus 12-én tette meg az első lépést saját szervezésében felállí
tandó szabadcsapat szervezésére — feltehetően a nemzetőrség tábori szolgála
tának megváltoztatásáról hozott és másnap Batthyány által rendeletileg élet
be léptetett döntés ismeretében. A kezdeti intézkedések legalizálása augusz
tus 17-én történt, amikor Kossuth levelében kérte Mészáros Lázár hadügy
miniszter hozzájárulását egy a fővárosban toborzandó gyalogos és egy Erdély
ben felállítandó lovas szabadcsapat szervezéséhez. Mivel a nem sorezredi fegy
veres testületek (nemzetőrség, honvédség) a minisztertanács döntése alapján 
Batthyányhoz tartoztak, Mészáros illetékességét előbb rendezni kellett, hogy 
ő adhasson Kossuthnak engedélyt. (Batthyány július közepén ui. nem reagált 
pénzügyminiszterének ilyen irányú írásos megkeresésére.) így jelent meg au
gusztus 22-i kelettel az a rendelet, amely minden „irreguláris" — vagyis nem 
a hatóságok által folytatott — toborzást a hadügyminiszter engedélyétől tett 
függővé. Másnap, augusztus 23-án Szalay László, Kossuth minisztériumi be
osztott tisztviselője megkapta a kormánybiztosi meghatalmazást a toborzásra, 
amely azonnal elkezdődött, hiszen már minden előkészület megtörtént.1 

Kossuth kezdeményezése példaértékű lehetett, bár az eLsősorban a nagyte
kintélyű és politikai önállóságát hangsúlyozni kívánó miniszter akciója volt. 
A kezdetben Kossuth-csapatnak nevezett alakulat eredeti rendeltetése egyéb
ként sem annyira katonai, mint inkább politikai volt. Talán ez is magyarázza 
hogy Kossuthnak nem akadt eddig érdemi követője — kivéve Pest városát — 
amíg meg nem indult a horvát támadás. Ekkor azonban egymás után alakultak 
a szabadcsapatok: a Zrínyi-csapat, a Bocskairól elnevezett gyalogság és lovas
ság, valamint a Lehel lovasság. Ezek szervezése valóban a veszélyhelyzet fel
ismeréséből fakadt, s különösen a lovaság kiállítása volt nagy jelentőségű. 
Ugyanis a honvédségnek nem voltak lovas alakulatai, így az ugyancsak Szalay 
László által szervezett Hunyadi lovasság, a Kossuth megbízásából Erdélyben 
toborzó Berzenczey László Mátyás-lovassága, valamint a Jászkunságban kiállí
tott Lehel-lovasság lett a honvéd huszárezredek magva. 

A Kossuth által szervezett és vidéken is toborzott szabadcsapat gyalogsága 
mintegy három hét alatt kb. 1600 főre szaporodott, s 15-én hagyta el a fővá
rost. Ehhez képest a Perczel Mór által ugyancsak Pest-Budán szeptember 16-ár 
szervezni kezdett Zrínyi-csapat boszorkányos gyorsasággal vált néhány nap 
alatt teljessé, miközben a Pest városa által a „pesti csatárak" számára augusztus 
31-én megkezdett toborzás a három hét alatt csak alig 500 önkéntest eredmé
nyezett. Ez a siker nem függhet össze azzal, hogy az Egyenlőségi Társulat 

l A Kossuth által kezdeményezett szervezés előzményeire és lefolyására 1. Urbán Aladár: 
Kossuth szabadcsapata 1848 őszén. Hadtörténelmi Közlemények (HK) 1988. 639—665. o. 



szeptember 9-én szervezni kezdett „ezrede" élén Perczel Mór állott volna, hi
szen nincsen különösebb nyoma Perczel utcai népszerűségének. (Bár a baloldal 
sajtója erősen ünnepelte augusztus 21-i országgyűlési felszólalása miatt, amely 
ben a sorezredek főtiszti karát — és közvetve a kormány újoncozási törvény
javaslatát — keményen megtámadta). Nem valószínű, hogy Perczel kedvezőbb 
feltételek mellett toborozhatott volna, mint Pest város főkapitánya. így vállal
kozásának gyors sikere magyarázatot kíván. 

Az 1848 szeptemberi napok feszültségének, a kormány — pontosabban: Bat-
thány — és a radikálisok közötti ellentét ismeretében külön kérdés, hogy miért 
adott toborzási engedélyt Batthyány a baloldal kiemelkedő alakjának három 
nappal azután, hogy leállította a Kossuth által kezdeményezett Hunyadi-csapat 
toborzását, s egy nappal azután, hogy ezt az alakulatot eltávolította a fővá
rosból. Mi történt, ami Batthyányi addigi politikáj ávail ellentétesnek tűnő lé
pésre késztette? Elegendő magyarázat erre a horvát sereg előnyomulása? A ku
tató érdeklődését tovább növeli, ha annak találja nyomást, hogy az ügyvezető 
miniszterelnök nem egyszerűen beleegyezését adta Perczel toborzási kérelméhez, 
hanem maga volt a megbízás kezdeményezője. 

Toborzás Bécsben 

1848 augusztusában Pulszky Ferenc, a bécsi magyar külügyminisztérium ál
lamtitkára — aki Esterházy Pál herceg visszahúzódása miatt valójában vezette 
a minisztériumot — többek között az alábbiakról tudósította Kossuth Lajos: 
„Itt Bécsben könnyű volna számunkra verbuválni, akadt is már egy társaság, 
melly ezt tenni akarja, csak hogy a vállalkozókban nemigen lehet bizodalmam. 
Ha jó embert küldtök ide, s egy kis pénzt szántok rá, egy pár száz embert köny-
nyű szerével lehetne össze szervezni." Az első pillanatra talán meghökkentő 
hírt Pulszky azzal egészítete ki, hogy Jellasics számára már toboroz egy huszár
káplár, aki a napokban a Dunán akarja embereit leszállítani.2 

A datálatlan, valószínűleg augusztus 19-én kelt levél legkésőbb két nap múl
va Kossuth kezében volt. A hír nem érhette váratlanul a pénzügyminisztert, 
mert a Pulszky által említett bécsi „társaság" szándékáról már augusztus 15-én 
levélben tudósította Mészáros Lázár honvédelmi minisztert. A tájékoztatás 
szerint bizottmány alakult, amelynek célja, hogy nagyobb létszámú önkéntes, 
sereget szervezzen az ország védelmére, amely kész harcolni a lázadó „háládat
lan vakmerők" ellen. Az önkénteseket „öszve szedett pénzösszegekből — teljes 
egyéni ruha és fegyverrel ellátva" kívánták kiállítani. Vagyis nem pénzügyi 
támogatást vártak vállalkozásukhoz a magyar honvédelmi minisztériumtól, mert 
a szükséges anyagi fedezetet adakozásból akarták előteremteni. (Ekkor még 
nem volt köztudott, hogy Kossuth államköltségen akar szabadcsapatot szervez
ni, s egyébként sem kapta még meg az engedélyt.) A beadvány szerint a szerve
zők egyrészt tájékoztatni kívánták a minisztériumot, másrészt felvilágosításit 
kértek bizanyos szakmai kérdésekben. Utóbbiak a következők voltak: milyen 
formájú és színű legyen az egyenruha, milyen hosszú szolgálati időre kötelez
zék a jelentkezőket, mit ígérhetnek a szolgálat befejeztével a magukat kitünte-

2 OL Az 1848—-49-es minisztérium levéltára. H 21. Pénzügyminisztérium (PM) nem ikt. elnöki 
ir. 257.; közli Kossuth Lajos összes Munkái (KLÖM) XII. (S. a. r. Sinkovics István) Bp. 1957. 
749. o. 
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tetteknek, s milyen legyen az önkéntesek napidíja, illetve, a tisztek fizetése. 
Egyben „a már létező önkéntes sereg" (a honvédség) szabályzatait és a magyar 
nyelvű kiképzési utasítást kérték, s közölték: fenn kívánják tartani a jogot, 
hogy a szolgálatban tapasztalt, arra érdemes és megbízható egyéneket tisztek
nek jelölték, akiket azután megbízatásukban a honvédelmi minisztérium erősí
tene meg. A bizottmány hét tagja által aláírt beadványt nem postán, hanem 
feltehetően alkalmi kézbesítővel juttaták el a honvédelmi minisztériumba, 
ahol azt augusztus 21-én iktatták/5 

A bizottmánynak nem ez volt az első lépése, mivel már a Mészáros Lázárnak 
küldött tájékoztatás előtt megkezdték az adományok gyűjtését. Ezt bizonyítja 
a toborzás későbbi névadójának, Szeredy Józsefnek — aláírása szerint: ,,e vál
lalat rendezőjének" — augusztus 16-án a hadügyminiszterhez intézett újabb le^ 
vele. Eszerint előző nap arról értesült, hogy Esterházy külügyminiszter a hozzá 
„bizottmányilag, de magánpártolásra" benyújtott folyamodványt Budapestre to
vábbította. Holott ők nem a minisztertől, hanem a magánembertől akartak 
pártolást a toborzáshoz szükséges „előleges csekély alap" biztosítása érdekében. 
A levél megismétli a bizottmány előző napi érveit, amely szerint Bécsben sok 
mostoha sorsú magyar él, akik közöl már tavasszal többen álltak be önként az 
Itáliába küldött seregbe, most pedig a stájer verbuválóknak csapnak fel, sőt 
félő, hogy „a szerb toborzók elcsábítják őket". Az idő sürget, hiszen ezer, de 
akár ezerötszáz ember kiállítására is van lehetőség. De azért is szükségük van 
a sürgős jóváhagyásra, mert ők már annyira előrehaladtak a készületekben, 
hogy azt leállítani nem lehet. Nemcsak a „besorozási könyveket" nyomták ki, 
hanem egyeseket ténylegesen be is soroztak, így a megkezdett munkát már 
nem lehetett felfüggeszteni. Szeredy befejezésül még egyszer hangsúlyozza 
vállalkozásuk lehetőségeit: mivel Bécs városa „minden rendű, rangú, felekezetű 
egyének gyülpontja", ezért lehet ott jól toborozná. Kéri tehát a támogatást, s 
hogy a miniszter a jóváhagyást minél hamarabb „küldje fel".'1 

Mészáros Lázár nem várt gyorsasággal reagált a megkeresésre. Utasítására 
augusztus 22-én Leitner százados levélben tájékoztatta Erdős Ferenc őrnagyot, 
a Nemzetőrségi Haditanács gazdasági osztályának vezetőjét, hogy „Bécsben egy 
bizottmány alakult, melly egy vagy több honvédi gyalog zászlóallyt az ottan 
lakó honfiakból állítani szándékozik". Kérte ezért, hogy a honvédség számára 
készült szabályzatokból a levél vivőjének 10-10 példányt adjon át a fenti vál
lalkozás számára.5 A hadügyminiszter közben tájékozódott a bizottság tagjairól, 
s a kapott információk nem voltak megnyugtatóak. Ezért augusztus 23-án meg
küldte Esterházynak a bizottmány és Szeredy levelét, közölve, hogy ő kész 
volt támogatni a kezdeményezést, de tudomására jutott, hogy „Szeredy József 
ezen terv áthozója itten rósz hírben áll és hasonló hír szárnyal Bakcsy Ferenc
ről is". A nem kívánatos fejlemények megelőzése érdekében Mészáros kérte 

. 
3 A beadvány lelőhelye: OL H 6. Külügyminisztérium elnöki iratok (KM ein.) 1848: 1027. Alá

írói Szeredy József, albisi Bakcsi Ferenc, Gubcs Gyula, nemes Bécsey Eduárd Henrik, altor-
jai László József, Muslai Edvárd, Fleischhacker Lajos. 

4 KM ein 1848: 1027. Mészáros Lázár ezt a levelet az előző napi folyamodvánnyal együtt küld
te föl Bécsbe, a külügyminisztériumnak. 

5 OL H 94. Országos Nemzetőrségi Haditanács (ONöHt) nem ikt. ir. (Az irat külzetén az át
vétel igazolása a szabályzatok 10-10 példányáról.) 
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kollégáját, hogy tájékozódjék a bizottság tagjainak jelleméről és nyilatkozzék: 
„vájjon ezen egyénekre azon fontos vállalatot aggódás nélkül bízni lehessen-e?"6 

Mészáros Lázár levelében azért beszél Szeredyről, mint a tervezet „áthozó j á-
ról", mert a vélhetően nem csupán hazafias indokoktól vezetett bizottmányi 
elnök türelmetlenségében augusztus 21-én megjelent Pesten, mint tudósított 
erről a Kossuth Hírlapja augusztus 22-i száma. Eszerint „a hon balsorsa min
den honfi szívét megilletvén", mindenki segíteni akar. Ezért jött Pestre a Bécs
ben lakó Szeredy, hogy egy a császárvárosban alakítandó „önkénytes sereg 
iránt utasítást kérjen" a hadügyminisztertől. Augusztus 24-én tudósított erről 
a Budapesti Divatlap is, majd aznap délután a Marczius Tizenötödike megtol
dotta azzal a hírt, hogy Szeredy nemcsak a Bécsben lakó magyarok, de „az 
irántunk rokonszenvvel viseltető másnyelvűek közt is toborzást szándékozik 
megindítani . . ." A Potpourri-ro vatban megjelent tudósítás pontos információ 
alapján közölhette, hogy a bizottmány eredetileg Esterházy véleményét „ille
tőleg segedelmét" kérte, akii azonban Mészáros állásfoglalását igényelte, de a 
honvédelmi miniszter a folyamodványt véleményadás végett ismét Esterhá
zyhoz „térítette vissza". A cikk írója (feltehetően Csernátoni Lajos) támadja a 
„Pontiustól Pilátushoz igazító modor" miatt az illetékeseket és követeli az 
azonnali igent vagy nemet. Majd így kiált fel: „Mikor bontakozunk már egyszer 
ki az informatiók lélek- és türelemölő tömkelegéből?" A cikkecske azt érezteti, 
hogy az eset nem csupán újabb alkalom volt támadni a „táblabíró politikát" 
(amire a lap mottója nap mint nap ösztönzött), hanem azt is, hogy a baloldal 
támogatást kíván biztosítani Szeredy vállalkozásának. Az is elképzelhető, hogy 
a nem magyar ajkúak közötti toborzás ötlete is Pesten született. 

Lehetséges, hogy a Marczius információja nem a minisztériumból szivár
gott ki, hanem magától Szeredytől eredt. Ha nem, úgy ő a lapból értesült arról, 
hogy Mészáros Bécsből további tájékoztatást vár. Az is lehet, hogy a honvédelmi 
minisztériumban hivatalosan közölték Szeredyvel, hogy tekintettel az ügy kü
lönleges voltára, a miniszter nem kíván a kérdéssel foglalkozni, hanem for
duljon a miniszterelnökhöz. Ez megmagyarázza ugyanis azt, hogy miközben 
augusztus 24-én a Közlöny publikálta Mészáros Lázár két nappal korábban 
kelt rendeletét, amely szerint a szabadcsapatok toborzásának engedélyezése 
reá tartozik, augusztus 25-én Szeredy Batthyány Lajoshoz fordult. A levél be
vezetésében ismételten elmondja, hogy a Bécsben négy hónappal ezelőtt ala
kult önkéntes sereghez sok magyar csatlakozott, miként sokan állnak be a most 
toborzott stájer lövészek közé. Jelenleg a horvátok is toboroznak, s félő, hogy 
„némely balsorsú honunk fiai még ellenünk megvásároltatandnak". Ezért szer
vezték meg saját választmányukat, amely tizennyolc nappal azelőtt adta be 
harminc aláírással ellátott kérelmét Esterházynak, aki azt véleményezésre le
küldte a honvédelmi minisztériumhoz, — „de az eddig — állítja a levél — ide 
nem ért". (Ez egyértelművé teszi azt, hogy a Marczius tévesen tájékoztatott 
akkor, amikor azt állította, hogy Mészáros az Esterházytól kapott levelet vissza-
küldve várt további információkat.) ő „időnyerés tekintetéből" utazott le, hogy 
megkapja az utasítást azokra a kérdésekre, amelyeket a honvédelmi minisz-

6 KM ein. 1848: 1027. — Szeredy József nem nagyon ismert 1848—49 szereplői között. Felte
hetően azonos azzal a Szeredyvel, aki az Életképek 1844 első félévi kötetében a borsodi népszo
kásokról írt. A Wiener Zeitung 1848. júl. 19. számában (majd kétszer megismételve) egy könyv
kereskedő — más tétel mellett — A. Motloch „Éljen. Ungarisches Nationallied" c. fordítását 
hirdeti, amely Szeredy Józsefet jelöli meg szerzőnek. 



terhez intéztek. Szeredy itt elismétli a Mészárossal már közölt kérdéseket és 
kéréseket, de a tiszti kinevezéseket illetően az előbbieknél pontosabban fo
galmazza. Eszerint a szükséges, kiképzett és megbízható tisztek kinevezési jo
gát fenntartják maguknak, de csak addig, „míg a sereg a honnak át nem ada
tik".7 

Batthyány vagy nem ismerte a Szeredyvel kapcsolatos fenntartásokat, vagy 
sokkal fontosabbnak tartotta a kezdeményezést annál, mintsem hogy az aggá
lyokkal törődjék. Ezért még a levél vételének napján, de legkésőbb augusztus 
27-ig intézkedett, hogy adják meg az engedélyt a bécsi toborzásra, pontosab
ban: válaszoljanak Szeredy beadványára. Batthyány rövid instrukcióit irónnal 
rávezették Szeredy levelére. Ezek szerint az egyenruha legyen minél olcsóbb 
és magyar. A szolgálat a háború végéig terjedjen, — de legalább egy évre. Az 
illetmények mint a honvédseregnél: a közvitéz napi 8, a tizedes 16, az őrmester 
24 krajcárt kap, míg a tisztek havi fizetése a hadnagy 30 Ft-jától a százados 
80 Ft-jáig terjed. A háború befejeztével a tisztek azonos rangban átkerülnek 
„az állandó hadsereghez". Az utasítások és szabályzatok azonosak lesznek a 
honvédseregével. Ami pedig a tiszteket illeti — hangzott Batthyány utasítása 
— „innen ki fognak neveztetni". Batthyány és Deák Ferenc augusztus 27-én 
bekövetkezett bécsi útjának előkészítése (a királytól remélt kéziratok fogal
mazványának, illetve tisztázatának elkészítése) azonban nyilván annyira le
foglalták a miniszterelnöki iroda személyzetét, hogy a Szeredynak adandó vá
lasz nem készült el a miniszterelnök elutazása előtt. így a feladat Szemere Berta
lan belügyminiszterre maradt, aki nem csak a déli táborba utazott honvédelmi 
minisztert helyettesítette ezekben a napokban, hanem Batthyányt is annak nem 
elnöki, hanem a nemzetőrséget és honvédséget érintő feladatkörében. Így a 
„ministerelnök távol lévén" megjelöléssel augusztus 28-án ő írta alá a belügy
minisztérium irodájában készült levelet, amëly a fentiek alapján adott választ 
Szeredy kérdéseire. Amire Szemere utasítása több, mint ami Batthyány instruk
ciójában szerepel, az a meghatalmazás természetének pontos megfogalmazása. 
„Végre értesítem — fejeződik be a Szeredynek adott válasz —, miként semmi 
különös felhatalmazást nem adhatok, hanem mihelyt egész, vagy táborozni 
czélbavett seregének egy részét is, a magyar határiba átteszi, azok azonnal a 
szükséges illetmény ékkel az álladalom részéről fognak ellátatni, és ön buzgó 
fáradozása sem fog jutalom nélkül maradni".8 A bizalom tehát nem volt tel
jes, mert pénzt — legalábbis egyelőre — a toborzók nem kaptak. Igaz, a kor
mánytól nem is kértek, mert vállalkozásukat magánadakozásra kívánták épí
teni. 

Szeredy minden bizonnyal csak Szemere utasításainak kézhez vétele után 
utazott vissza Bécsbe. Az elkövetkező napok eseményei valóban azt mutatják, 
hogy a bizottmány ekkor kezdte meg munkáját, illetve, hogy tevékenységet 
kellően végiggondolta. Napokon belül elkészült az a litografált körlevél, ame
lyet augusztus 31-i dátummal küldtek szét a kiválasztott, Bécsben élő tehetős 
magyar személyeknek. A német nyelvű szöveg bevezetése a jog és igazság, a 
dinasztia és a király jogainak megvédéséről szól, majd tájékoztat arról, hogy 
a minisztérium jóváhagyásával egy bizottság alakult, amely a helyben található 

7 H 92. ONöHt ir. 1848: 3519. Ugyanitt található Szeredynek aug. 27-én ugyancsak Pesten kelt, 
Kossuthhoz intézet rövid levele, amelyben tájékoztatja leutazása céljából és kéri tőle vállalkozá
suk „ministeriális jóváhagyását". Az irat külzetén Jászay Pálnak, Batthyány elnöki titkárának 
feljegyzése, amely szerint a levél már aug. 27-én a miniszterelnök irodájában volt. 

8 ONöHt 1848: 3519. 
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magyarokból kíván egy szabadcsapatot szervezni és felszerelni. Ezért kéri, 
hogy a bizottságnak ajánlott segélyeket a Seilergassén az 1093. szám alá küld
jék. A levél szövegében csak a megszólítás íródott tintával, az aláírás: „In 
Namen des Comités v. Szeredy" is litografált. A level fejlécén a koronás ma
gyar kiscímer és a következő felirat: „Das Wiener Frei-Corps für Vaterland 
und Freiheit". A kutatás számiára ismert példány címzettje Récsey Ádám, aki
nek a körlevelet postán küldték el. A bécsi bélyegző szeptember 5-én kelt, ami 
tehát a dátumhoz képest némi késést mutat. Lehet, hogy ennek oka a litográ
fiái munka kései kezdése. De az is lehet, hogy a bizottmány által rendelt pe
csét metszése vett több időt igénybe. A levelet ugyanis vörös viaszpecséttel 
zárták le, amelynek két félkörben elhelyezett szövege: „A Szeredy önkéntes 
sereg — A Hon és Szabadságért".9 

Bármi is volt az adakozásra felszólító körlevél késedelmes szétküldésének 
oka, a bizottmány gyorsan a nyilvánosság elé lépett. A Kossuth Hírlapja augusz
tus 31-i száma publikálta a „Felhívás a Bécsben alakítandó önkénytes sereg 
pénzalapjának felszerelésére" c. közleményt, amely címéből kitetszőleg az ado
mányok gyűjtését szorgalmazta. A különböző beadványokból már ismert ér
vek és szándékok ekkor kerültek a nyilvánosság elé annak hangsúlyozásával, 
hogy vállalkozásuk „ministeriális jóváhagyás mellett" történik, s ehhez kérik 
a hazai vagy külföldön élő, birtokos vagy jövedelemből élő magyarok hathatós 
segítségét, akiknek nevét a sajtóban közölni fogják. Az ajándékokat ,, a szeredi 
[így] önkénytes sereg rendezőihez", Bécs Stadt, Nr. 1093. küldjék. A felhívás 
befejezése: „Kelt Bécsben, a szeredi önkénytes sereg választmány nevében, 
augusztus 1848. Szeredy". Az alakuló szabadcsapatot Szeredy tehát a maga 
neve után keresztelte el — talán nem függetlenül attól, hogy Pesten Kossuth 
önkénteseiről hallott. A közleményt egyedül a Madarász-fivérek lapja, a Nép
elem, vette át, s közölte azt szeptember l-jén és 2-án, nem teljesen azonos szö
veggel.10 

A toborzás tényleges megkezdését Bécsben egy méretével, sárga színével 
és illusztrációjával a figyelmet kétségtelenül magára vonó plakát jelentette be. 
A szeptember 2-i dátummal ellátott és „Auf Magyaren!" felszólítással kezdődő 
felhívás felett az illusztráció Zrínyi-dolmányoíS hőst ábrázol, jobb kezében kard, 
a balban magyar címerpajzs, jobbján trikolóros, balján császári sasos zászló 
a földbe szúrt lándzsán, előtte két ágyú és alatta félkörben a felirat: „Für Va
terland und Freiheit". A lelkesítő bevezetés után a felhívás a bécsiekkel is 
közli, hogy a magyar minisztérium jóváhagyásával helyben egy bizottság ala
kult, amely „a legrövidebb idő alatt" egy teljesen szervezett és felszerelt sza
badcsapatot kíván a veszélyeztetett haza rendelkezésére bocsátani. (84. o.) A 
jelentkezés szeptember 5-én kezdődik, a Seilargasse 1093. szám alatt. Ez a plakát 
valószínűleg még a feltüntetett dátum napján, de legkésőbb szeptember 3-ig 
megjelent Bécs utcáin. Féltűnő volta, de mindenekelőtt tartalma felkeltette a 
belügyminisztérium érdeklődését is. Doblhoff belügyminiszter szeptember 4-én 
ugyanis levélben fordult Pulszkyhoz és mellékelve a felhívás egy példányát 
felvilágosítást kért: milyen céllal és miyen létszámmal kívánják a toborzást 

9 OL Üjkori gyűjtemény. R 306. Katonai iratok, 18. csomó. A Récseynek szóló példány sor
száma: 54. 

10 Ennek a felhívásnak német változata állítólag szept. 8-án jutott el Pestre. Szövegét közli 
Johann Janotyckh von Adlerstein : Archív des ungarischen Ministeriums . . . Altenburg, 1851. 
II. 277—278. 
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folytatni. Pulszky két nap múlva válaszolt és közölte, hogy egy egyén kért a 
toborzáshoz hozzájárulást Pesten, hogy az alakultat azt az uralkodót fogja szol
gálni, amely egyben Ausztria uralkodója is, s hogy az összegyűltek Pestre szál
lítása és az önkéntesek mikénti alkalmazása a minisztérium feladata lesz.11 

^ter/and und ft**** 
- * 

• 

A jelek szerint Doblhoff ezzel az információval megelégedett, legalábbis további 
a témát érintő levélváltásról a két minisztérium között nem tudunk. Azt azon
ban feltételezhetjük, hogy Pulszky válasza az akkor Bécsben tartózkodó Bat
thyány tudtával született. Különben a volt miniszterelnök nem tudott volna 
Doblhoff megkereséséről és nem mondhatta volna 1849 márciusi kihallgatása 
során, hogy ez a toborzás az ottani hatóságok beleegyezésével folyt. 

11 KM ein. 1848: 1258. Az osztrák belügyminisztériumnak köszönhető, hogy tudomásunk van 
erről a plakátról, mert az az ismert nagyobb hazai gyűjteményekben nem található. 
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Mivel a Szeredy-féle bizottság csak egyike volt azoknak, amelyek Bécsben 
toboroztak, kívánatos volt, hogy feltételeiket is minél hamarabb nyilvános
ságra hozzák. Erre a „Statuten des Frei-Corps nach Ungarn" című röplapon 
került sor, amely szeptember 5-i dátummal és „Im Namen des Comités v. Sze-
redy" aláírással jelent meg. A tizenkét pontból álló szabályzat lényegét tekint
ve a Szemere által augusztus 28-án adott válaszon alapul, természetesen további 
szükséges információkkal egészítve ki azt. így az 1. pont 18—30 év között jelöli 
meg a szolgálatot vállalók életkorát, az 5. pont pedig tájékoztat a foglalópénz
ről: minden felfogadott egyén vagy Pestre érkezésekor, vagy már induláskor 
kap 10 pft foglalópénzt. A 7. pont eltér a korábban 'hangsúlyozottaktól, mivel 
nem igéri Bécsben a teljes felszerelésit, hanem azt mondja, hogy az részben 
helyben, részben pedig Pesten fog történni. A 4. pont a magukat kitüntetők ju
talmát, a 11. a rokkantakról és a hátrahagyottakróli gondoskodást ígéri. A 
10. pont szerint minden besorozott esküt tesz az alkotmányra és a zászlóra, s 
„a magyar hadijog alatt áll". Végül a 12. pont megkísérli áthidalni a tiszti ki
nevezések körüli korábbi elképzelések és a Batthyánytól, illetve Szemerétől 
kapott válasz közötti eltérést azzal a homályos fogalmazással, hogy a bizott
mány által adományozott rangot a magyar hadügyminisztérium fogja megerő
síteni.12 

Szeredy és bizottmányának várakozása, hogy a Bécsben élő magyar arisz
tokratákból vagy egyéb tőkepénzesektől kapott felajánlásokból fedezze vállal
kozása költségeit, nem járt sikerrel. Ezen egyébként nem is csodálkozhatunk, 
ha az 1848. szeptember eleji feszültségekre, politikai bizonytalanságra gon
dolunk, amely ekkor mind a magyar, mind az osztrák fővárost jellemezte. Fel
tehetően a feltámadó segítőkészséget is lehűtötte a tudat, hogy a bizottmány 
az adakozók nevét nyilvánosságra akarta hozni. Ez magyarázza, hogy Szeredy 
már szeptember 4-én pénzsegélyért fordult Kossuth Lajoshoz. Bécsből kelt le
vele szerint a felhívásnak nagy sikere van, diákok jelentkeztek, sőt egy katona
viselt gróf is beállott. De sok szegény is akad közöttük, akiknek napi betevő 
falatjuk sincsen, s akik azonnal segítségre szorulnak. A stájer toborzók napi 
egy-egy ezüst húszast adnak a jelentkezőknek, addig, amíg azok Bécseben tar
tózkodnak. Tegnap óta ezt neki is tennie kell, de nem teheti, mert az előké
születek pénzét felemésztették. így amíg rajta valami „jámbor adakozás" nem 
segít, ő sem támogathatja a rászorulókat. Kéri tehát Kossuth gyors segítségét, 
akinek — egy „felhívó lapot" mellékelve — bátorkodik ,,e nemes ügyet szívére 
kötni". Bár Szeredy levele panaszkodik Pulszky nemtörődömségére, ki „ez ügy
ről tudomást sem kért", mégsem zárhatjuk ki, hogy maga Pulszky volt, aki a 
csődbe jutott szervezőket Kossuth megkeresésére bíztatta. Kossuth minden
esetre szeptember 6-án megküldte Szeredy levelét Pulszkynak a következő hát
irattal: „Kellő tudás és körülmény szerint segédkéznyújtás végett Pulszky sta
tustitkár úrnak megküldendő." Ennek továbbítása még ezen a napon meg is 
történt.13 

A Magyarországra szánt bécsi önkéntesek jelentkezése tehát — ha hihetünk 
Szeredy levelének — nem szeptember 5-én, hanem a sárga színű rajzos plakát 

• 

12 OL, Üjkori gyűjtemény. R. 32. 1848/49-es nyomtatványok. Ismerjük a szabályzat kéziratos 
fogalmazványát Szeredy sk. aláírásával: R 306, Katonai iratok, 18. csomó. A fogalmazványon lé
vő feljegyzés szerint 1000 példányban nyomtatták. 

13 Szeredy levele: KM ein. 1848: 1324. A hátirattal ellátott levelet Rákóczy János, Kossuth 
titkára küldte meg Pulszkynak. 



megjelenését követően, már 3-án megkezdődött. A Szeredy által emlegetett 
diákok azonban nagy valószínűség szerint nem, vagy legalábbis többségükben 
nem magyarok voltak. Jelentkezésük után egészen természetes, hogy a bizott
ságnak meg kellett kísérelnie, hogy a Bécsben lévő, még mindig nagy számú 
és radikális politikai nézeteket valló diákok sorában is toborozzon. E rétegben, 
amely a császárváros szellemi proletariátusát képviselte, joggal számíthattak 
a magyar üggyel rokonszenvező rászorultakra. így született meg ezekben a 
napokban a dátum nélküli röplap, a következő agitatív címmel: „Ungarn muss 
siegen, oder Oesterreich ist verloren". Ismereteink szerint ez az első olyan fel
hívás, amely nemcsak pártolja a magyar erőfeszítéseket, az ország küzdelmét 
azonosítja a népszabadság eszméjéért folytatott harccal, s Jellasicsot a reakció 
támaszának minősíti, hanem fel is szólít a közös küzdelemre. A röplap arra 
hivatkozik, hogy a magyarok nyújtottak először testvéri kezet a zsarnokság 
megdöntésére, s most a szabad magyar nép biztosítja a védelmet az oroszok, 
s általában a szlávok, a szabad nemzetek elkeseredett ellenségei ellen. „Magyar
országon — érvel az ismeretlen szerző — mi a saját ügyünkért harcolunk, 
mert mi a népek szabadságáért küzdünk." Ezt a harcolt a német és a magyar 
trikolór alatt kívánja megvívni, vagyis a német—magyar összefogást a nagyné
met gondolat jegyében képzeli el. Rövidre fogva a felhívás ismétlődő gondolata
it, témánk szempontjából az a fontos, hogy csatlakozásra szólít fel Szeredy sza
badcsapatához, amelyhez a jelentkezés ott történik, „ahonnan először áradt szét 
a fény, ahol az önkény bilincse először lepattant": az egyetemen. Érdekes, hogy 
a röplapon nem Szeredy aláírása található, hanem egy igen általános megje
lölés: „Die deutschen Kämpfer für Freiheit an ihre Brüder".1'1 Talán ebből 
arra következtethetünk, hogy ezt a toborzást Szeredy számára egy külön, az 
Aula (az egyetemisták szervezete) vagy az Akadémiai Légió sorában létrejött 
csoport végezte. Az azonban feltételezhető, hogy a nyomtatványt Szeredyék 
költségére készítették, mert ugyanaz a nyomda szerepel rajta, mint Szeredy 
többi kiadványán. 

Ilyen előzmények és készületek után kezdődött meg tehát az önkéntesek 
toborzása Magyarország számára Bécsben. Amilyen jól felderíthetőek ezek 
az előzmények, jelenleg annál kevesebbet tudunk a toborzás menetéről. Az 
áttekintést nehezíti, hogy szeptember közepén mások is bekapcsolódtak és 
— megállapíthatóan — Szeredytől függetlenül toboroztak és szállítottak ön
kénteseket Pestre. 

Ami Szeredyt illeti, ő szeptember 11-én Bécsből kelt levelében tájékoztatta 
Szemerét, hogy mintegy ötszáz főnyi seregével már másnap egy közönséges 
hajón (tehát nem gőzhajón) megindul Pestre, ahol szükséges, hogy emberei el
helyezéséről gondoskodjanak. Nem tudja, mikor ér Komáromba, de onnan gőz
hajóval kíván tovább menni, amiről — ha lehet — kéri, hogy Szemere gondos
kodjon. ts Erről az útról résaleteket azért tudunk, mert a Szeredy-féle szabadcsa
pat egy tollforgató tagja utukiat megörökítette egy Pesten szeptember 15-i dá-

14 1848/49-es nyomt. (szeptemberi, dátum nélküli anyag) ; közli Janotyckh II. 278—279. o., amely 
szerint a röplap szept. 9-én vált ismertté Pesten. Ott Lukács és társa nyomdájában újranyomták, 
mert az eredetit — mint Szeredy vállalkozásának minden kiadványát — U. Klopf senior und 
Alexander Kurien nyomtatta. (Az OL id. gyűjteményében mindkét nyomtatvány megtalálható.) 

15 OL H 82. Hadügyminisztérium biztossági osztály (HM bizt) 1848 — 51 — 341. (A levél a raj
ta lévő feljegyzés szerint későn érkezett, illetve a Nemzetőrségi Haditanács gondoskodott az 
elhelyezésről.) Az önkénteseknek evezőshajőval (Ruderschiíf) történő leszállítására a szerződést 
1. KM ein 1848: 1324. 
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tummal megjelent, „Die Aufnahme von Szeredy's Freischaaren in Pressburg, 
Komorn, Pesth" címmel ellátott röplapon. Ebből mindenekelőtt azt tudjuk 
meg, hogy Bécsben a gőzhajózási társasáig igazgatója „nem volt képes" szá
mukra gőzhajót biztosítani, így szeptember 12-én délután egy órakor két em
berekkel megrakott evezőshajóval indultak lefelé a Dunán, s este tízkor értek 
Pozsonyba, ahol igen lelkesen fogadták őket. Másnap reggel a Ferenc Károly 
gőzösön Gönyüig mentek, ott étkezési pihenőt tartottak, s egy másik hajó Ko
máromig vitte az önkénteseket. Komáromban is jól fogadták, ünnepi beszédek
kel köszöntötték őket és a lakosság gondoskodott kényelmes elhelyezésükről. 
Másnap, szeptember 14-én reggel tízkor indultak tovább Pestre, ahová este hat
kor érkeztek meg. A parton lelkes éljenző tömeg Várta a bécsieket, majd a 
Szabadság térre (a régi városháza elé) vonultak, ahol Rottenbiller polgármester 
német beszéddel üdvözölte őket, mire Dr. Gustav Ma they, „a filozófia doktora" 
válaszolt. Ezt követően Kossuth lakásához mentek, ahol az ünnepelt, „a nép 
embere" lejött a szabadcsapat soraiba, kezet fogott az őt körülvevőkkel, mél
tányolta az önkéntesek rokonszenvét hazája iránt, sőt testvéri csókot váltott a 
neki válaszoló szónokkal.16 Kossuth beszéde nem maradt fenn, de bizonyosnak 
vehetjük, hogy a Kossuth Hírlapja szeptember 16-i számában megjelent ve
zércikk — nyilván Bajza József írása — a 14-én este elhangzo/tt beszéd lénye
gét fejezte ki, amikor méltatta az érkezőket: „Legyenek üdvözölve bécsi ba
rátaink, ö k megértették, hogy a reactio diadala Magyarországon az ő szabad
ságuk halálharangja volna." 

Szeredy vállalkozását eddig a nyomdatermékek nagy száma jellemezte. A 
Pesti megérkezés kiemelt hangsúlyt kapott, mert ezzel dokumentálni lehetett 
a két nép barátságát, közös érdekét, a kamarilla és a reakció elleni közös küzdel
mét. Kossuth Hírlapja első, szeptember 15-i tudósítása szerint nem az ugyan
csak Pestre érkezett Szeredy, hanem az önkéntesek parancsnoka, Sternau kö
szöntötte Kossuthot, aki a német üdvözlésre németül válaszolt. Nos, ez a pa
rancsnok: Ernest Bresslern Ritter von Sternau már Bécsben kinyomatta „Él
jenek a magyarok!" című, egyébként német üdvözletét, amelyet egysége ne
vében tolmácsolt.17 Fennmaradt Gustav Ma they (Maathei), az Akadémiai Lé
gió tagjának beszéde, amelyet a Szabadság téren tartott.18 Az 1848/49-es ap
rónyomtatványok mindezen túl még legalább három verses röplapot őriznek, 
amelyek a Szeredy-féle szabadcsapattal, illetve annak Pestre érkezésével fog
lalkoznak.19 

Témánk szempontjából most az a fontos, hogy mit tudunk a bécsi önkénte
sek létszámáról, esetleg összetételéről. Szeredy „mintegy ötszáz főnyi" megje
lölése a Kossuth Hírlapja augusztus 16-i vezércikke szerint a megérkezéskor 
470 fő volt, amelyet a lap mint a bécsi toborzás „első negyedét" emlegette. A 
lap ugyanezen számában a „Fővárosi újdonságok" rovatában csak 400 főt em
lít, s ezt fogadja el a Wiener Zeitung pesti tudósítója is. (Id. Abend-Beilage, 
szept. 18.) Szeptember 16-án a Nemzeti című lap 5—600 főről tudósít, míg más
nap a Nemzetőr 400 s egynéhány főről tud. A kormányhoz közel álló Pesti Hír-

16 1848/49-es nyomt. Aláírása: Einer aus Szeredy's Freicorps für Alle. 
17 1848/49-es nyomt. (dátum nélkül) A röplap bécsi kiadását Pesten Eisenfels Rudolf újranyom

ta. Ernst Bresslernre 1. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 137. o. 
18 Janotychh II. 312—314. o. 
19 L. az 1848/49-es nyomt. között: 1. Schlachtruf für Szeredy's Freicorps von Friedrich Kreichel. 

Geschrieben auf dem Dampfer Béla am 14. Sept. 1848. 2. Lied des Szeredy'schen Freischaar von 
Hermann Schwarz beim Freicorps. Zweite Aufgabe, Lederer u. Heckenast. 3. Szeredy's Freicorps. 
Einer aus Szeredy's Freicorps. Landerer u. Heckenast. (A két utóbbi a dátum nélküli anyagban.) 
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lap szeptember 17-i számában a Kossuthnál tett tisztelgő látogatásra, a volt 
miniszter bécsi népszerűségére és üdvözlő beszédére teszi a hangsúlyt, s mint
egy mellékesen 300 főre becsüli a fővárosba érkezett csapatot. A kormány hi
vatalos lapja, a Közlöny nem foglalkozott Szeredy önkénteseinek megérkezé
sével, s csak koimáromi tudósítója említi szeptember 15-én kelt levelében, hogy 
az előző napon kísérték hajóra „a bécsi önkéntesek Szered! által vezénylett 
4—5 száz főnyi seregét". Mindezek alapján nem fér kétség ahhoz, hogy a Kos
suth Hírlapjának szeptember 16-i vezércikkében szereplő „középarányos" 470 
fő hiteles létszám.20 

A bécsi magyar toborzók tehát nem ezer embert, nem egy zászlóaljat, hanem 
csak annak mintegy felét szállították Pestre. Igaz, ez a létszám néhány napi 
toborzás eredménye, hiszen a kezdetnek tekinthető szeptember 3-tól az indu
lásig tíz nap telt el. Fel is merülhet a kérdés, hogy nincs-e összefüggés a ma
gyar országgyűlés küldöttségének a királynál tett sikertelen látogatása és szep
tember 10-én történt visszaindulása, illetve Szeredy önkénteseinek két nappal 
később megkezdett leszállítása között. (Indulásukról Szemerét értesítik, meg
érkezésükkor Kossuthot ünneplik.) Erre pillanatnyilag nem tudunk felelni, de 
arra igen, hogy milyen sikerrel gyűjtötték Szeredy és társai zászlajuk alá a 
gazdasági és politikai bizonytalanság közepette munka nélkül maradt bécsi 
magyarokat. A tudósítások arról győznek meg, hogy a szeptember 14-én Pest- • 
re érkezett közel ötszáz főnyi seregnek a többsége nem magyar volt. A Kossuth 
Hírlapja már emlegetett szeptember 16-i vezércikke szerint az önkéntesek kö
zött akadnak számosan „nem magyar bécsiek is". A Nemzetőr szeptember 17-i 
tudósítása határozottabban fogalmaz: akadnak köztük magyarok, de többségük 
német. Egy szeptember 15-én kelt magánlevél szerint a szemtanúnak egészen 
németnek tűnt az alakulat: „Tegnap érkezett Pestre 500 bécsi német az Aulá
tól küldetve a magyarok részére harczolni, magam láttam őket mind."21 Ezt 
a benyomást erősíthették a külsőségek is, mert a Kossuth Hírlapja szerint a 
magyar zászlókon német birodalmi színű szalagok voltak, míg a Nemzeti tudó
sítója a sereg élén három magyar és egy birodalmi német lobogót látott. Ha a 
levélíró benyomása téves is volt, hogy ti. minden bécsi önkéntes német lett 
volna, a Közlöny október 5-i számából értesülünk, miszerint a pákozdi csata 
után a felsőháznak a táborban járt küldöttségének a csapatokhoz intézett üd
vözlő beszédét egy alkalommal németre kellett fordítani. Mint Perényi Zsig
mond előadásából megtudjuk: „Volt eset egy csapat előtt megállva, hol Bécs
ből lejött németek feles számban levén, miután nem értették jól a magyar elő
adást, kívánták, hogy küldöttség németül is megmagyarázza a felsőház hatá
rozatát." 

A bécsi önkéntesek megérkezése kétségtelenül politikai esemény volt, ami 
a radikálisokat érthető örömmel töltötte el. Jellasics támadásának megindulása 
után a segítségnek ez a szimbolikus megnyilvánulása komoly hatást gyakorolt 
a magyar fővárosra. Érthető, hogy Madarász József egy szeptember 15-én kelt 
levelében arról ír, hogy Szeredyék megérkezésének hírére a város nagy izga
lomba jött.22 A bécsiekkel kapcsolatban azonban fenntartásoknak is nyomát 

20 Ezeknek a bécsi önkénteseknek Pestre érkezésével röviden foglalkozik Böhm Jakab: A 
német légió szervezése és tevékenysége az 1848—1849. évi magyar szabadságharcban. HK 1970. 
194—195. o. — Berko István: Szabadcsapatok 1848—1849-ben. Honvédelem 1924. 15. sz. Szeredy és 
Bresslern alakulatát két külön egységnek véli. 

21 Waldapfel Eszter: A forradalom és a szabadságharc levelestára. II. Bp., 1952. 47. o. 
22 Waldapfel II. 51. o. 
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találtjuk ; nem kétséges, a konzervatívabb gondölkodásúaknál — és nem a nyil
vánosságnak szánt naplófeljegyzéseikben. Hunfalvy Pál szeptember 14-én nem 
hitte, hogy igaz a hír, miszerint a gőzhajóval bécsiek érkeznek „érettünk har
colni". Elment tehát megnézni őket, majd ezt jegyezte fel naplójába: „Igenis 
bécsiek azok — egyébiránt nyomorult emberek, kik a költséget meg nem ér
demlik." Gyulay Lajos gróf, Hunyad megye követe, a szenvedélyes naplóíró 
másnap így emlékezett a megérkezettekről: „Tegnap 300 egynéhány hitvány 
bécsi önkéntes érkezett zászlóink alá, kikkel burkust nem fogunk. Fegyverte
lenül, rongyosan; még odább állunk, ha ki lesznek állítva mindennel. Minda
mellett jól fogadtattak." Szeptember 16-án Jakab István, a belügyminisztéri
um tanácsosa foglalta össze az elmúlt napok csapatmozdulatait. A szóban for
gó egységről így írt: „Bécsből érkezett néhány száz — de silány és czondra 
önkénytes, Szeredi-csapata."23 A fenti egybehangzó vélemények alapján min
denekelőtt azt állapíthatjuk meg, hogy sem pénz, sem elég idő nem volt arra 
Bécsben, hogy Szeredy valamelyest felruházza és fegyverrel lássa el alakulatát. 
Az is kétségtelen, hogy önkéntesei többségükben a császárváros proletárjai kö
zül kerülnek ki, akik augusztus 23-án a munkanélküliség ellen tiltakozva vére
sen csaptak össze a belváros polgárőreivel és a nemzetőrség egy részével, s akik 
október 6-a után a barikádok harcosait adták. Megjelenésük okozhatott akkor 
némi nyugtalanságot a pesti polgárság körében, de a tapasztaltabbak tudták, 
hogy mindig az alakulatok tisztjein, az általuk fenntartott fegyelmen múlik, 
hogy a társadalom alsóbb rétegeiből kikerült katonák jelentenek-e szociális fe
nyegetést vagy sem. Az 1848 májusában a fővárosban beállott honvéd önkén
tesek távozásakor Podmaniczky Frigyes is azt írta naplójában, hogy általuk 
„temérdek itt Pesten alkalmatlan, de fegyver alatt hasznos elemtől szabadult 
meg fővárosunk".24 

A bécsi önkéntesek szeptember 14-én partra szállt csapata volt az első és egy
ben a legnagyobb, amely a magyar fővárosba érkezett. Mindkettő indokolja a 
kitüntető figyelmet, és egyben érthetővé teszi, hogy a továbbiakról, újabb egy
ségek érkezéséről kevesebb információval rendelkezünk. Azt tudjuk, hogy Sze
redy Bécsbe visszatérve, folytatta a toborzást. Erről tanúskodik, hogy szep
tember 23-án Pulszky 100 ezüst (pengő) forintot utalt Szeredynek „a Bécsben 
toborzott magyar önkéntesek szükségeire".25 Legközelebb szeptember 25-én 
találjuk nyomát annak, hogy Szeredy 114 pft-ot vehet fel százhúz embernek 
Pozsonyba szállításáért.26 Ez aznap meg is történt, mert szeptember 25-én je
lentette Pozsony polgármestere Batthyánynak, hogy „e pillanatban érkezett 
ismét 120 önkéntes Bécsből..."27 Ez volt Szeredy utolsó „szállítmánya", mert 
szeptember 27-én Pulszky megküldte Batthyánynak Szeredy „immár befe
jezett" toborzásának végelszámolását. Eszerint ő összesen 514 pft-ot utalt Sze
redynek, de az utóiratban megjegyezte, „miszerint közönséges híre van annak, 

23 Az idézett naplók: Hunfalvy Pál: Napló 1848—1849. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp., 1986. 79. o.; 
Gyulay Lajos naplója, 49. k. 22. o., Kolozsvár—Cluj, Egyetemi Könyvtár; Jakab István naplója 
1848—49-ből. OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 1315. 

24 Podmaniczky Frigyes: Napló töredékek (1824—86). Bp., 1887. II. 247. o. 
25 KM ein. 1848: 1440. Szeredy először az induláskor, szept. 12-én vett fel pénzt (300 ezüst 

Ft-ot) ; Pulszky utalását 1. KM ein. 1848: 1323. 
26 KM ein. 1848: 1476. Ezek az emberek sem voltak felfegyverezve, ill. legfeljebb 33 puskájuk 

volt, amit Wargha István szerzett be; KM ein. 1848: 1373., 1473. (Orvosi műszerek beszerzését 1. 
uo. 1478.) 

27 ONöHt 1848: 4580. Valószínű, hogy ezek az emberek sem gőzhajóval érkeztek, mert a pol
gármester a Pestre gőzhajóval történő szállításról kér intézkedést. 
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hogy az özvegy nádorné e czélra Szeredy úrnak 5000 pftot adott légyen".28 Az 
elszámolás igen soká húzódott, mert mint Szeredy október 16-án Pesten a Hon
védelmi Bizottmányhoz benyújtott igényéből kiviláglik, a „mintegy 1200 főnyi 
[?] önkénytesek" kiállításáért és Pestre szállításáért 2094 pft és 7 xr különbö
zet kifizetését kérte.29 Ezt követően sem tisztázta a helyzetet, mert az általa 
december 31-én Kossuthhoz intézett beadványára is az van rávezetve, hogy 
„még nincs reá határozat".30 Nem zárható tehát ki, hogy a Szeredyvel szembeni 
kezdeti fenntartás nem volt teljesen alaptalan. 

Szeredy számadásának feltételezhető csúsztatása — az indokolatlanul ma
gas létszámadat — onnan eredhet, hogy bizottmányának egyik tagja, Becsey 
Edvárd önállósította magát, de eredményeit Szeredy magának számolta el. 
Becsey Pulszkytól közvetlenül vett fel pénzt. így szeptember 16-án 116 „magyar 
önkéntesnek" Pestre szállítására 120 pft-ot, 19-én pedig „az ismét Bécsben to
borzott mintegy 100 magyar önkéntes Pestre leszállítására" 100 pft-ot.'51 Szep
tember 23-án — egyidejűleg Szeredyvel — Becseynek is utalt Pulszky „a Bécs
ben toborzott magyar önkénytesek számára" 120 pft-ot.32 Ügy látszik, hogy 
szeptember 27-én Becsey is be akarta fejezni a toborzást, mert számára Pulszky 
12 pft 47 xr kiutalását rendelte el, „a Bécsben már befejezett magyar önkénte
sek toborzására tett költségek vég-részletéül".33 Ez a végelszámolás a tartási 
költségek különbözete lehetett, mert szeptember 28-án Pulszky a toborzott ma
gyar önkéntesek (számot nem mond) Pestre szállítására ismét utalt Becseynek 
120 pft-ot.3'1 Becsey szeptember 28-án Batthyányhoz intézett levelében jelen
tette, hogy aznap egy szállítmány önkéntes vasúton Pozsonyba ment, s másnap 
gőzhajón folytatja útját Pestig. Egyben közölte, hogy ő több mint háromszáz 
önkéntest állított a hazának „költség nélkül", így a toborzást rövidesen le kell 
állítani. Mivel azonban „legénységet még lehetne kapni", határozott választ 
kér: folytassák-e az önkéntesek toborzását, vagy állítsák le azt. A német nyel
vű levél aláírása: „Im Namen des Comités Eduard von Becsey, Ausstellungs 
Commisär". Vagyis ezek mögött a teljesítmények mögött is — legalábbis név
legesen — bizottmányi munka van. A levél másik érdekessége viaszba nyo
mott zárópecsétje: „Zrinyisches Werbungs Comité für Ungarn".3-"' Tehát ekkor 
már Becsey és társai egyértelműen a Zrínyi szabadcsapat számára toboroztak. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy bár Becsey nem kaphatott levelére választ 
Batthyánytól (aki 27-én elhagyta a fővárost és 29-én Bécsbe indult), október 
4-én számára Pulszky — a mellékelt számla ellenében — 60 pft toborzási költ
séget utalt, majd október 6-án a toborzott önkéntesek Pestre szállítására 106 

2á KM ein. 1848: 1501. Mária Dorottya főhercegnő, József nádor özvegye tudomásunk szerint 
1848 szeptemberéig Pozsonyban élt. Ha a hír igaz, érdekes vonása ez Habsburg-ellenességének. A 
későbbi információ csak 1000 pft-os adományról tud; H 2. Az Országos Honvédelmi Bizottmány 
(OHB) iratai 1848: 1426. 

29 H 2. Kossuth—Polizei—Akten (KPA) 257. A kissé zavaros levél 1200 önkéntes toborzásáról 
beszél, de a Pestre szállítás fejében elszámolt összeg csak az az 514 pft, amit a két alkalommal 
Szeredy Pulszkytól felvett. A szept. 27-i — már felterjesztett — elszámolást csak az „első szál
lítmány" számadásának állítja. 

30 Az elszámolást megkísérlő iratok és az azokkal kapcsolatos levélváltás: OHB 1848: 1426., 
1494., 5965., 7143. Hiányzik az OHN 1848: 5584., ahol — az ikt. kv. szerint — együtt volt Szeredy 
elszámolása. 

31 K M ein. 1848: 1385., 1387., 1412. 
32 K M ein. 1848: 1441. 
33 K M ein. 1848: 1502. 
34 KM ein. 1848: 1503. (A leszállított létszám — az előző költségek alapján — 100—120 fő lehe

tett.) 
35 ONöHt 1848: 4693. Meg kell jegyezni, hogy csak Pulszky utalásai beszélnek magyar önkén

tesekről, Becsey nem. Bgy okt. 1-jei jelentése a „Freiwilligen für Ungarn" kifejezést használja; 
KM ein. 1848: 1566. 
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pft-ot.1"6 Feltehetően ez volt Becsey utolsó akciója, amit a Bécsben kitört forra
dalom is valószínűsít. 

Szeredy sikere — vagy talán részleges kudarca — másokat is arra ösztön
zött, hogy részt vegyenek a Magyarország védelmére toborzott önkéntesek ösz-
szegyűjtésében. Az előbbiek megértéséhez idéznünk kell a Kossuth Hírlapja 
bécsi levelezőjének (ez esetben Frankenburg Adolfnak) szeptember 12-i tudó
sítását, amely három nappal később jelent meg. Eszerint: „Ma indult, vagy 
induland el Magyarországra mintegy 500 önkénytes és 300 nemzetőr, ez utób
biakból kétharmada deák, s mindnyájan illően felszerelve vannak." A Pestre 
érkezett alakulat ismertetéséből világos, hogy a nemzetőrök — akik „illően" 
felszerelve voltak — nem indultak meg Szeredy önkénteseivel együtt. Azt, hogy 
miért nem, hogy ezt mi akadályozta meg, nem tudjuk. Tény azonban, hogy 
D [avid] Frfanz] Brezecsko már szeptember 13-án felkereste Pulszky Ferencet, 
majd a vele való megbeszélés után még aznap megalakította a Fekete Elefánt
ban a maga kis héttagú bizottságát, amely a „Papa" (Brezecsko) előterjesztésé
re megállapodott a toborzózászló feliratában (Szabadság! Egyenlőség! Testvé
riség!), majd elhatározta, hogy megalakítandó szabadcsapatukba csak olyan 
nemzetőröket és az Akadémiai Légió tagjait veszik be, akik egészséges test
alkatúak és kellően felszereltek. Az erről szóló jegyzőkönyvet benyújtva, Pulsz
ky szeptember 14-én elrendelte, hogy a külügyminisztérium „kebelbéli díjazó 
hivatala" fizessen ki D. Fr. Breczecsko [így] úrinak „a bécsi ifjúság között Ma
gyar ország honvédéinek száma erősítésére eszközlésbe vett toborzás előleges 
költségeire" 500 pft-ot.37 Az új bizottság nem sokat késlekedett, s rövidesen 
megjelent szeptember 14-i dátummal ellátott plakátja, „Auf! zum Kampfe nach 
Ungarn" címmel. A felhívás a „múzsák fiaihoz", vagyis az értelmiséghez, a diá
kokhoz fordul, hogy védjék meg Magyarországot. Ettől függ német Ausztria 
szabadsága. A szöveg nem hagy kétséget, hogy szerzői a nagynémet gondolat 
hívei: „Van egy nagy Németország, s ennek derék előőrse és hű fegyvertársa 
— és mindig is az marad — a jóérzésű magyar." A röplap a továbbiakban a 
népek szabadságának védelmére hív fel, ezzel azonosítja a magyarság önvé
delmi harcát. Aláírása: „Von dem Kommissariate des freien Eliten-Korps der 
Wiener Legion für Ungarn".38 

A Brezecsko-féle toborzásról nincsenek ismereteink. A külügyminisztérium 
levéltárából ismerjük Pulszky egy szeptember 23-án kelt rendelkezését, amely 
utasítja a díjazó hivatalt, hogy Brezecsko nyugtájára fizessen ki „a Bécsben 
toborzott magyar önkéntesek Pestre leszállítási költségeik fejében" 1000 pft-ot.39 

A rendelkezés egyik tanulsága, hogy Pulszky ebben az esetben is magyar ön
kéntesekről beszél, holott az előleg utalásakor (a mellékelt jegyzőkönyv alap
ján) világos volt, hogy a toborzást nem magyarok között folytatják. így a ko
rábbi hasonló kitételeknek sincs ebben a vonatkozásban valós információs ér
téke. A másik érdekesség az összeg nagysága, ami — az előző utalások átlaga 
alapján — megközelítőleg 1000 főnyi önkéntes szállítási költsége lenne. Mivel 
erről nyilván nincsen szó, elképzelhető, hogy az utalás jogcíme csak részben 

36 KM ein. 1848: 1566, 1580. Becseyre l. Bona, 104. o. — Okt. 4-én további költségeket Is kifi
zetett Pulszky ; 1. KM 1848: 1564—66. 

37 Az említett jegyzőkönyv és Pulszky; utalása: KM ein. 1848: 1349. 
38 1848/49-es nyomt; fényképmásolatát közli Rózsa György — Spira György: Negyvennyolc a 

kortársak szemével. Bp., 1971. 212. o. ; a szöveg fordítását 1. uo. 534—535. o. (Az id. rész ennek 
alapján.) 

39 KM ein. 1848: 1442. 
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valós/'0 Amennyire az egyáltalán megállapítható, szeptember 26-án 200 bécsi 
diák érkezett a magyar fővárosba, legalábbis ezt jelentette a Wiener Zeitung 
pesti tudósítója. (L, Abend-Beilage, szept. 30.) Ez nagyjából megegyezik azzal 
az adattal, hogy szeptember 25-én a bécsi Akadémiai Légió 160 főnyi alakulata 
érkezett Pozsonyba.41 

Perczel Mór seregszervezése 

Szeredy sikeres toborzása azt eredményezte, hogy szeptember 14-én este közel 
ötszáz, szemmel láthatóan a baloldal befolyása alatt álló, pontosabban: Kossuth 
politikai vezető szerepét nyilvános demonstráció formájában elismerő bécsi 
önkéntes jelent meg Pesten. Ezen a napon hagyták el a fővárost a szeptember 
10-én odaszállított idegen alakulatok, másnap volt útnak indulandó a Kossuth 
kezdeményezésére alakult Hunyadi-csapat. Bár ugyancsak szeptember 14-én 
érkezett meg Pestre a jól felszerelt, 1200 főnyi borsodi önkéntes nemzetőri 
zászlóalj is, a bécsi jövevények — bár fegyvertelenek voltak — kétségtelen 
biztonsági kockázatot jelentettek. Vezetőik demonstratív megnyilatkozása a 
magyar ügy mellett igért ugyan egyfajta biztosítékot, a legénység zömét a nyel
vi korlátok legalább részben akadályozták ugyan abban, hogy magával ragad
ja az utca hangulata (bár Pest-Buda lakosai között meglehetősen általános volt 
a német nyelvtudás), az azonban természetes, hogy az adott politikai helyzet
ben Szeredy csapatának megérkezése inkább gondot, mintsem örömet jelentett 
Batthyánynak, az ügyvezető miniszterelnöknek. A szeptember 10—11-i feszült 
hangulat oldódott, de Jellasics előnyomulásának híre, s Bécs hallgatása, hogy 
nem adott még választ azokra a feltételekre, amelyek mellett Batthyány a 
kormányt hajlandó volt elvállalni, ismét szította a kedélyeket, megnövelte a 
radikálisok hangját és befolyását. Ne feledjük: szeptember 14-én Batthyány, 
az országgyűlés és maga a város is várta már a királytól érkező választ, hogy 
hajlandó-e megálljt parancsolni Jellasicsnak. Mivel válasz nem érkezett, a nö
vekvő nyugtalanság táptalaja lett a gyanakvásnak, amely feltételezte, hogy a 
nádor és maga Batthyány is részese a halogató, a horvát inváziót feltartóztatni 
nem akaró bécsi összeesküvésnek. A bizalmatlanság érthető, s a baloldal és az 
utca ezen az estén Kossuth diktatúráját követelte.42 Ilyen körülmények között 
Batthyány számára egyáltalán nem volt mindegy, hogy Szeredy önkénteseinek 
parancsnokságát kire bízza. E feladatra olyan személy volt kívánatos, akit mind 
a pesti baloldal, mind a bécsi önkéntesek előtt tekintély, Kossuth számára is 

40 Brezecsko (Brežcesko) Dávid Ferencre 1. Bona: i. m. 137. o. Nevezett aug. 30-án Bécsből 
kelt levelében (mint gr. Hartig titkára és számvevője) kérte Kossuth támogatását; 1. H 21. Kossuth 
nem ikt. miniszteri ir. 319; közli Friedreich Walter: Magyarische Kebellenbriefe 1848. München, 
1964. 51—53. (Id. mű közli Brezecsko júl. 15-én Pulszkyhoz intézett levelét: 31—32; továbbá egy 
1348 őszén az osztrák hatóságok által készített kimutatást a nevezett által szept. 14-én felvett 
500 pft-ról: 133.) Mivel Brezecsko esetenként csak a Dávid keresztnevet használta, Károlyi Arpád 
feltételezte, hogy két különböző személyről van szó; 1. Károlyi Arpád: Németújvári gróf Bat
thyány Lajos . . . főbenjáró pöre. Bp., 1232. II. 348. o. (Károlyinál Brezecsko fentebbi júl. 15-i 
levele szept. 15-i dátummal szerepel.) Brezecsko Dávid „nemzetőr" 1848. okt. 16-án kér alkal
mazást az OHB-től ; OHB 1848 : 1160. 

41 L. Böhm, 195. o.; Kathrin Sitzler: Solidarität und Söldnertum. Die ausländischen FreiWil-
ligverbände in ungarischen Unabhängigkeitskrieg 1848—1849. c. disszertációja (Osnabrück 1980) 
nem regisztrálja ezeket a korai bécsi toborzási akciókat, ill. az Akadémiai Légió említett egy
ségének Pestre küldését. 

42 A szeptemberi napok részleteire 1. Urbán Aladár: Kormányválság és Batthyány Lajos ügy
vezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. L. A nagy év sodrában c. kötetben, különösen 

92 — 



elfogadható, rendelkezik katonai ismeretekkel, amellett Batthyány számíthat 
arra, hogy az illető felfogja parancsnoki felelősségét. 

A bécsi önkéntesek megérkezésének jelentőségét Kossuth azonnal felismerte, 
és az ezzel egyidejűleg jelentkező gondok megoldását is fontosnak tartotta. Az 
önkéntesek részéről a Szabadság téren, majd Kossuth lakása előtt elhangzottak 
olyan bécsi közhangulatot — vagy legalábbis a közvéleményt erősen befolyá
soló baloldali értelmiség körében létező magatartást — tolmácsoltak, hogy ez 
lehetőséget kínált egy újabb „politikai megoldást kereső" kezdeményezésre. 
Másnap, szeptember 15-én az országgyűlés délben megnyíló ülésén Kossuth 
napirend előtt szólalt fel, s hivatkozott arra, hogy az előző napon a Bécsből 
érkezett csapatban vannak olyanok, akik nem magyarok, de készek életüket 
is kockáztatni nemzetünk szabadságáért, mert meg vannak győződve arról, 
hogy „Magyarország szabadságának megtámadása egyszersmind felforgatása 
volna az ausztriai nemzet újonnan kivívott szabadságának". Mivel a szabad 
nemzeteknek érdeke, hogy barátságban éljenek, ezért Kossuth azonnal küldött
séget javasolt Bécsbe, „nem az udvarhoz, hol gyalázatos eselszövények űzik 
játékukat", hanem a nemzethez, hogy azt a magyarok barátságos indulatáról 
biztosítsa. „Nemzet szóljon a nemzethez barátságosan, s tegye a küldöttség az 
ausztriai népet bizonyossá arról, hogyha szabadsága megtámadtalak, a magyar
ra mindig bizton számíthat."40' Kossuth tehát a királytól eredménytelenül visz-
szatért országgyűlési deputáció megérkezése után öt nappal alkalmat talált ar
ra, hogy kellő alappal újabb küldöttséget javasoljon, immár a bécsi országgyű
léshez. (Tudjuk, hogy ezt a Deák Ferenc által vezetett küldöttséget a bécsi 
Reichstag nem fogadta, ami jól mutatja, hogy az említett magyarbarát közhan
gulat — amelynek mélységét az október 6-i felkelés kellően igazolta — nem 
gyakorolt érdemi befolyást a bécsi parlamentre.) 

Nem kétséges, Kossuth számára is világos volt, hogy bármi baráti szónoklatok 
hangzottak is el a bécsi önkéntesek szószólói részéről, a csapat élére rövid időn 
belül a magyar illetékesek által kinevezett parancsnokot kell állítani. Sok le
hetőség nem kínálkozott, hogy számára elfogadható személyt javasoljon, mert 
a baloldallal ezekben a napokban már határozottan együttműködő Kossuth 
környezetében egyetlen számottevő katonai tapasztalatokkal rendelkező sze
mély volt: Perczel Mór, a belügyminisztérium rendőri osztályának volt vezetője, 
aki az ún. „olasz segély" országgyűlési vitája miatt július 20-án lemondott ál
lásáról és a politikai életben csak mint képviselő vett részt. Perczeltől nem 
volt idegen a seregszervezés gondolata,44 hiszen ő lett volna az Egyenlőségi 
Társulat; által-szeptemiber 9-én szervezni kezdett „honvédi ezrednek" a parancs
noka. Perczel a baloldal katonai szakértőjeként viselkedett az országgyűlésen 
is, mint mutatják ezt szeptember 12-̂ én a hivatalát újból elvállalt Batthyány
hoz intézett kérdései. Fiatal korában mint kadét több évet szolgált a tüzérség
nél,45 így ez az igény megalapozottnak tekinthető. Mivel az Egyenlőségi Társulat 

43 KLÖM XII . 953—954. o. 
44 Hajnik Pá l , a r endőrség vezetője aug . 24-én így je len te t t Perczel rő l a be lügymin i s z t e r nek : 

„Móricz p r ivá t k ö r b e n monda , hogy Pes ten 15 ezer e m b e r áll r ende lkezésére , de én azt h iszem, 
hogy t á n 15-öt sem t u d n a k i m u t a t n i . " H 15. BM r e n d ő r i oszt. je l . 1848: 52. — To lnában e g y é b k é n t 
Mór t e s tvé re i : Miklós és Sándor szerveztek augusz tusban egy önkén te s zászlóaljat , amelye t szept . 
elején Szem ere a fővárosba rendel t , de So roksá rná l megál l í tot t , B a t t h y á n y pedig — m i n t e m 
l í te t tük — szept . 13-án azonna l a veszprémi t á b o r b a rendel t . L. Urbán Aladár: A nemze tő r ség 
és honvédség szervezése 1848 n y a r á n . Bp. , 1973. 193—194., 220. o. (Perczel Miklós m á r 1848. m á j . 
8-án publ iká l t Szekszárdon egy felhívást , amely sü rge t t e szabadcsapa tok szervezését . L. H 148. 
1848—49-es nyomta tványok . ) 

45 Perczel Mór 1827 ápri l isától 1830 jú l iusá ig szolgált az 5. tüzérezredné l . L. az ezred G r u n d -
buch jában ta lá lha tó fel jegyzést : Kr iegsarchiv , Wien. Acs Tibor szíves közlése. 
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seregszervezését Kossuth is helytelenítette (bár a betiltás Szemere műve volt), 
ha az új helyzetben Kossuth kiáll amellett, hogy Perczeit bízzák meg a bécsi 
önkéntesek vezetésével, ez kétségtelenül kiengesztelné a baloldalt, s mindenek
előtt a lobbanékony és küldetéstudatos Perczel Mórt. 

Nem tudjuk, hogy volt-e, s ha igen, milyen színtű nem nyilvános kapcsolat 
ezekben a napokban Batthyány és Kossuth között. Lehetséges, hogy közvetí
tők útján véleményt cseréltek a bécsi önkéntesek vezetésének kérdéséről. El
képzelhető, hogy csak Kossuth juttatta el véleményét Batthyányhoz, s erre nem 
kapott választ. De az is lehet, hogy Kossuth az ügyvezető miniszterelnök kör
nyezetéből értesült Batthyány kinevezési gondjáról. Akárhogy is történt, a volt 
miniszter megtalálta a módját, hogy a nyilvánosság előtt tegyen alig félreért
hető javaslatot Perczel kinevezésére. Ez az országgyűlés szeptember 15-i esti 
ülésén történt, ahol azt várták, hogy a miniszterelnök bejelenti: milyen választ 
kapott Bécsből azokra a feltételekre, amelyek mellett megbízatását a nádor 
felkérésére újból elvállalta. Mivel válasz nem érkezett, Batthyány — feltehe
tőleg István főherceg nádorral történt előzetes megibeszélés alapján — azt ja
vasolta, hogy kérjék fel a nádort, hogy mint az ország főkapitánya, álljon a 
Jellasics ellen gyülekező sereg élére. (Batthyány a javaslat megtétele előtt is
mertette Csányi László kormánybiztos előző napi jelentését, hogy Teleki Ádám 
tábornok, a drávai magyar sereg parancsnoka nem hajlandó Jellasics ellen har
colni.) Kossuth elsőként szólalt fel, s egyetértett azzal, hogy a Ház küldjön egy 
bizottságot a nádorhoz és kérje fel a sereg vezérletének átvételére. Ugyanak
kor azonnal leszögezte, hogy szükségesnek látja, hogy az országgyűlés három 
tagját egyidejűleg biztosként küldje ki, alkik „az árulók ellenében használják 
föl teljes hatalmukat". Majd Batthyányhoz fordulva sürgette, hogy minden 
más szempontot mellőzve, a drávai sereg létszámát növelje, š hogy „új erők te
remtésére minden sikeres lépések megtétessenek, így például: állítsa ki rögtön 
a hajdú követ Bocskay harczias hajdúit, Perczel Mór vadászait..." (Kiemelés 
utólag.) A kijelentés bizonyára felkeltette a képviselők figyelmét, mivel eddig 
— tudomásunk szerint — a nyilvánosság nem értesült róla, hogy Perczel Mór 
vadászcsapat szervezésére készülne. Azok számára pedig, akik tudtak arról, 
hogy a Perczel Miklós által vezetett tolnai önkéntes nemzetőröket Szemere 
szeptember 9-én Soroksárnál megállította, Batthyány pedig az alakulatot szep
tember 13-án Pesten és Budán átvonulva azonnal a veszprémi táborba ren
delte, Kossuth kijelentése valamiféle kísérletnek tűnhetett, 'hogy az aznap reg
gel a déli táborba indított Hunyadi-csapat helyett a fővárosban egy új, szá
mára változatlanul megbízható szabadcsapat szervezését támogassa. 

Kossuthnak Perczeit támogató lépései ezen az estén még folytatódtak. Ami
kor a nádornál járt küldöttség késő éjjel visszaérkezett a seregvezérdetet el
vállaló válasszal, Kossuth azonnal hozzászólt István nádor feltételeihez, hogy 
ti. az országgyűlés maradjon meg a törvényesség talaján és intézkedjék mi
nél nagyobb haderő összegyűjtéséről a horvát inváziós erők ellen. A törvényes
séget értelmezve Kossuth kijelentette: „mind az, mit a haza megmentésére [az 
országgyűlés] szükségesnek lát, mind az törvényes; mert messze van a király, 
a nádor táborba megy, tehát mi legyen a törvényesség? mint az, mit a törvény
hozó testület tesz." Az elvi megállapítás után Kossuth egy fordulattal vissza
tért Perczel Mór seregszervező tevékenységére. Arra hivatkozva, hogy a nádor 
is a haderő növelését sürgette, kijelentette: nyilván nem érti István főherceg 
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a törvényesség alatt azt, „hogy ha Perczel megbízatiik egy honvédezred felállí
tására: ezt tegyük törvénybe és küldjük Bécsbe sanctio végett, mert akkor 
nem tudnánk kívánságának megfelelni." A példát Kossuth nyilvánvaló csúsz
tatás árán vette elő, hiszen saját tapasztalatából tudnia kellett, hogy a szabad
csapatok szervezésére nem kellett törvény és bécsi jóváhagyás, hanem csak a 
hadügyminisztertől — a jelen helyzetben: az ügyvezető miniszterelnökitől — 
nyert engedély. Nem kétséges, hogy a példa egyetlen célja az volt, hogy Perczel 
neve — és a neki szánt feladat — ismét szóba kerüljön. A folytatásból azt is 
feltételezhetjük, hogy Perczel megbízatása ekkor még nem dőlt el, vagy lega
lábbis Kossuth erről nem tudott. Ezért azonnal rátérve arra, hogy „a fennforgó 
árulások" miatt — mint erről már korábban is szólt — a képviselők három 
embert küldjenek a táborba, akikben a Ház bízik, s akik kellően energikusak, 
Kossuth ismét Perczeit hozta szóba: „Én részemről Perczel Mór, Asztalos Pál 
és Bónis Sámuel urakat küldenem ki."46 A képviselők a javaslatot általános 
helyesléssel fogadták. 

Kossuth tehát Perczeit egyszerre két feladatra javasolta: seregszervezésre 
és országgyűlési biztosként történő kiküldésre. Ez látszólag ellentmondás, mert 
az egyik a fővárosban maradást, míg a másik a táborba utazást feltételezi. Az 
ellentmondás feloldható, ha feltételezzük, hogy Kossuth úgy gondolta: Perczel 
a bécsi önkéntesek élén — mintegy konventbiztosként — vonuljon a táborba. 
De az is elképzelhető, hogy Kossuth a parancsnoki megbízást azzal kívánta ga
rantálni, hogy országgyűlési biztosnak is ajánlotta Perczeit arra számítva, hogy 
a nádor az ellen tiltakozni fog, s akkor a másik feladatkör — mintegy kárpót
lásként — biztosítva lesz a baloldal katonai szakértője számára/17 Ha azonban 
már megvolt a döntés Perczel megbízatásáról és Kossuth tudott erről, akkor az 
országgyűlési „szavazógép" igénybevétele azt jelentette, hogy előterjesztésé
vel tudatosan törekedett Perczel katonai és politikai megbízatásának együttes 
megerősítésére. (Érdemes megjegyezni, hogy Kossuth ezen az éjszakán tette 
meg javaslatát egy olyan bizottság kiküldésére is, amely a Ház megbízásából 
tájékozódna a miniszterelnök védelmi intézkedéseiről, s amely bizottság — az 
Országos Honvédelmi Bizottmány — október elején átvette az ország tényle
ges irányítását.) 

Bármiként is történt, Batthyány Perczel megbízása mellett döntött. Lehet, 
hogy erre sor került már Kossuth szeptember 15-én délben elhangzott felszóla
lását követően, de lehet, hogy csak az éjjeli szavazás után — és a fenti megfon
tolásból — határozta el magát a miniszterelnök. Nem tudjuk, hogy ez írásban 
történt-e, vagy egy illetékes szóbeli közlése alapján, mivel az Országos Nem
zetőrségi Haditanács iktatókönyve nem maradt fenn, s az iratok is hiányosak. 
Fennmaradt azonban ebben a sorozatban Perczel Mór szeptember 16-án kelt 
válasza, amelyet érdemes teljes terjedelmében közölni: 

„Minister Elnök Ür! 
Felhívása nyomán alakítandó szabad csapat iránt megkívánható intézke

dések alulírott véleménye szerint a következőkben foglaltatnának. 
1. A megérkezett bécsi legénység eddigi vezetői oda utasítandók, hogy ma 
délután 3 órakor pontban a Károly kaszárnyában, az állítandó szabad csapat 

46 Kossuth szept. 15-én este elhangzott két felszólalására 1. KLÖM XII. 957—962. o. 
47 Perczel és társai országgyűlési megbízatására 1. Beér János — Csizmadia Andor: Az 1848/49. 

évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 233. o. 
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számára lefoglalt localitásfaan magukat nálam bejelentsék; és ők rendeletem 
alá bocsáttassanak. 
2. A Honvédseregben e napkban beállott rendes katonaságból legalább is 50 
ember szinte még ma parancsom alá rendeltessék. 
3. Alolírott a »-Zrínyi-« nevet viselő csapat összeállítására és annak vezetésé
re Minister Elnök úr által hivatalossan megbízattassék és kineveztessék; és 
ez rögtön hírlapok útján is tudomásra adassék. 
4. E csapat számára 1200 köpeny, 1200 nadrág, a megkívántató főző edények, 
legalább is 800 bakancs és 1000 darab fegyver kiszolgáltatása megparancsol-
tassék; és pedig már holnap délelőtt 10 órára. E rendelet alulírottnak is nyom
ban kiadandó. 
5. Toborzási költség, avatási pénz, legalább is 10 napi zsold fejében alólírott 
számára 15 000 azaz tizenötezer pengő utalványoztassék. 
Budapest, September 16-kán 1848. Percei Móricz 

Ehhez még köpenyek, főző edények és bakancsokra 7 000 pengő forintokat, 
összesen 22 ezer pftokat."''8 

A levél szövege több kérdésre ad választ. Mindenekelőtt arra, hogy a kezde
ményezés Batthyánytól indult ki, hiszen Perszel a miniszterelnök felhívására 
válaszol. Bármilyen formában is történt ez a megkeresés, nyilván csak tájé
kozódó jellegű volt, mert a levél 3. pontja sürgeti a hivatalos megbízást. A válasz 
azt is valószínűsíti, hogy valamikor a délelőtti órákban kelt, mert délután há
rom órára tűzi ki a Bécsből érkezett önkéntesek parancsnokainak jelentkezését. 
Ezt megelőzően azonban Perczelnek tisztáznia kellett, hogy a megérkezett bé
csieket kapja csak parancsnoksága alá, vagy folytathat-e toborzást, embereit el
helyezheti-e a Károly-laktanyában (ahol a Hunyadi-csapat távozásával hely 
szabadult fel), milyen létszámra igyekszik növelni az alakulatot, s annak mi 
legyen a neve.49 Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy ha Perczel nem ér
tesült is szeptember 15-én délután vagy este Batthyány terveiről, arról legké
sőbb az országgyűlés 16-án hajnalba átnyúló ülése után tájékoztatást kellett 
kapnia. 

Perczel egész levele egyébként szinte utasítás jellegű, ami azt sejteti, hogy 
tudta: Batthyánynak nincs más választása, mint őt nevezni ki a bécsi önkén
tesek élére. Feltételezhetően a miniszterelnök előzetes „felhívása" már tartal
mazott utalást a toborzás fővárosi folytatására, mert ennek igénye várható 
volt. Ami pedig a tervezett létszámot illeti, nem látszott indokolatlannak Per
czel szándéka, hogy a bécsi önkéntesek számát Pesten megduplázza. Más kér
dés, hogy a Pest városi tanács által augusztus végén kezdeményezett toborzás 
gyenge eredménye — és Kossuth szabadcsapatának korábbi sikere — nem jo
gosított fel nagy reményekre. 

Perczel Mór kinevezési okmányát nem ismerjük. Ami a megbízás nyilvános
ságra hozatalát illeti, a miniszterelnöki hivatal szeptember 16-i kelettel bo
csátotta ki (a Közlöny szeptember 19-i számában megjelent) következő rö-

48 ONöHt 1848: 4388. Meg kel l jegyezni , hogy h a a megbíza tás megtör tén té ig nem is, a k ö 
vetkező n a p o k b a n legalább egyszer volt közvet len megbeszélés B a t t h y á n y és Perczel között . 
Utóbbi egy okt . végén az OHB-hez in tézet t levelében a közte és a min isz te re lnök között tör tén t 
egyezkedésről í r t ; ÖNöHt 1848: 7103. 

49 A Zr ínyi elnevezés választása fel tételezhetően a bécsiek elképzelése volt . Ezt sejteti a m á r 
i smer te te t t szept. 2-i p l aká t rajza, ame ly — úgy tűn ik — tuda tosan Zr íny i áb rázo lásá ra t ö reke 
dett . 



vid közleményt: „A ministerelnök Perczel Móriczót egy »Zrínyi« nevet viselő 
szabad csapatnak álladalmi költségen való alakítására f elhatalmazá ; egyszer
smind őt ezen csapat vezérévé kinevezé."50 A nyilvánosság tájékoztatásának 
másik módja az volt, hogy Perczel ugyancsak 16-i dátummal felhívást bocsáj-
tott ki, amelyben bejelentette, hogy „miután a képviselőház részéről amúgy is 
a drávai táborba biztosnak neveztetett ki, nem késett gróf Batthyány Lajos 
ministerelnök úrnak megbízása folytán egy szabad csapat rögtöni alakítását 
és vezérletét elvállalni". (Kiemelés az eredetiben.) A „Polgártársak!" megszólí-
tású röplap a főváros lakosságához szólt, mindenekelőtt „az itt tartózkodó if
júságot" hívta a zászló alá azzal a megjegyzéssel, hogy a besorozás még aznap 
délután háromkor megkezdődik a Károly-Hkaszárnyában.51 Mivel ez a tájékoz
tatás meglehetősen információszegény volt ä szolgálat feltételeit illetően, szep
tember 18-án újabb felhívás jelent meg a fővárosban Percei toborzásáról. Ez 
sürgette, hogy az alulírott által miniszterelnöki megbízásból vezérelt „Zrínyi 
szabadcsapat j ába" minél előbb soiroztassák be magukat, „hol a szolgálati idő 3 
éven jelöl, 1 éven pedig alól semmi esetre sem lészen". (Kiemelés az eredetiben.) 
A röplap tájékoztat az anyagi feltételekről is: azonnali felfegyverzést és -ruhá-
zást igér, továbbá 10 ezüstforint „felpérizt" (foglalót), mely utóbbi összeget egy 
év szolgálat után megismétlik; a szokásos élelmezés mellett a legénység még 
8 krajcár napidíjat kap. A felszólítás várja à sebészeik (felcserek) és orvosok 
csatlakozását is, s külön kéri, hogy azok, akik saját fegyverrel rendelkeznek, 
a Károly-kaszárnyai jelentkezésikor mutassák be azt. A szervezés előrehaladását 
jelzi, hogy a felhívást nemcsak Perczel „vezér ezredes", hanem Kováts Ágoston 
százados segédtiszt is aláírta.52 

. • • * ' • • ' ' . . 

Perczel mindkét felhívásának van figyelmet érdemlő olyan kitétele, amely 
megbízásának jellegét minősíti. Á szeptember 16-i röplapon ugyanis seregszer
vezési vállalkozását azzal hozza kapcsolatba, hogy a képviselőház részéről 
„amúgyis a drávai táborba biztosnak neveztetett ki". A szövegezés tehát egy
értelműen azt kívánj a hangsúlyozni, hogy a két megbízatás között szoros kap
csolat van, s hogy ez felel meg annak az elképzelésnek, amelyet Kossuth szep
tember 15-én délben — amikor a biztosok kiküldését először javasolta — úgy 
fogalmazott,' hogy „az árulók ellenében használják föl teljes hatalmukat", 
így értelmezte ezt a Népelem is, amikor szeptember 17-i számában elégtétel
nek tekintette, hogy az a Perczel, akire úgy rátámadtak az országgyűléseri, 
amikor kijelentette Szenttamás második sikertelen ostroma után, hogy ármány 
és árulás vezérli seregeinket, most „az árulást megbosszulandó egyik országos, 
teljes hatalmú biztos". Ez az állásfoglalás nemcsiaik a Madarász-fivérek vagy a 
nemesi radikálisok nézete volt. Hasonlóan értelmezte azt a velencei táborból 
szeptember 27-én kelt és a Marczius Tizenötödike másnapi számában publikált 
levelében Vasvári Pál is, aki így nyilatkozott: „Itt van Perczel biztos, és háta 
megett áll jeles csapatja, a végrehajtás véres munkájára . . , " A szabadságharc 
történetének első katonai összefoglalása pedig úgy fogalmazott, hogy az or
szággyűlés szeptember 15-i ülésében „Perczel, Mór kormánybiztosnak engede-

. • • • ' • ' 

50 Perczel kinevezését pöre során szemére vetették Batthyánynak. Válasza az volt, hogy à ki
nevezés nem volt törvénytelen, — s ez alkalmat nyújtott arra, hogy Perczeit eltávolítsa a fő
városból. Károlyi II. 195. o. 

51 Magyar-német szöveg; 1848/49-es nyomt. A magyar változatot közli Rózsa—Spira 211.- Ős
nyomtatvány a Landerer és Heckenast nyomdában készült, feltehetően államköltségen.) A né
met változatot — téves dátummal — közli Janotyckh II. 343. o. 

52 Magyar-német szöveg; 1848—49-es nyomt. (Kozma Vazul nyomdája) 
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lem adatott egy az állam költségén fölállítandó »Zrínyi« nevet viselő szabad 
csapat toborzására."53 

Batthyány természetesen nem értett egyet Perczel és elvbarátai fenti értel
mezésével. Még szeptember 17-én, talán a Népelem cikkének hatására egy rö
vid levelét, amelyben vailakinek az előmutatott bizonyítványainak megfelelő 
alkalmazását sürgette, így címezte: „Perczel Móricz képviselő úrnak, mint a 
Zrínyi-csapat vezérének".5'* Vagyis a miniszterelnök az új megbízás értelmében 
nem tekintette országgyűlési biztosnak Perczeit. Érdekes, hogy az országgyűlés 
éppen 17-én Asztalos és Bónis mellé delegálta Luzsénszky Pált is, de nem Perczel 
pótlására, hanem azért, hogy a táborba került tót anyanyelvű Wasa-gyalog-
sággal legyen, aki szót ért.55 Vagyis a képviselők nem vonták vissza Perczel 
megbízását, sőt határozatukkal valójában megerősítették azt. Ez egyben meg
magyarázza, hogy Perczel serege mellé 1848 őszén miért nem rendeltek or
szággyűlési biztost. 

Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, hogy Batthyány szeptember 17-i leve
lének címzése hatással volt Perczel másnapi felhívásának aláírására. Míg ugyan
is a szeptember 164 röplap alján csak neve szerepel, 18-án már „vezér-ezredes
nek" (a német változatban: Carps-Commandantnak) titulálja magát. Ez nyil
vánvaló következménye annak, hogy Perczel szeptember 16-i megbízása nem 
szólt katonai rangjáról (ezt a Közlöny szeptember 19-i rövid tudósítása is sej
teti), s Batthyány 17-i levelének címzése is csak képviselőként említi őt. Ber
ezelnek tudomása kellett hogy legyen a Hunyadi-csapat parancsnokának ezre
desi kinevezése körüli huzavonáról, ezért úgy döntött, hogy ha nem várható 
a kérdés rendezése, akkor így jelenti be igényét. Mindez nem volt különösebb 
hatással az illetékesekre, mert Perczeit hivatalosan a továbbiakban is csak ve
zérként emlegették. 

Áttekintve a megbízás előzményeit és a szervezés kezdeteit, kérdés: milyen 
eredménnyel toborzott a Zrínyi-csapat a fővárosban? Perczel megbízása más
napján, szeptember 17-én azt jelentette Batthyánynak, hogy már négy század
nyi legénysége van (pontos létszámot nem közölt), s 800 köpeny, bakancs és 
csákó nyolc nap alatti elkészítésére kötött szerződést, ezért 6 000 ezüsitforintot 
kért.50 Ez a rendelés nem a már meglévő tényleges, hanem egy feltételezett 
létszámhoz igazodott — amely azonban már jelentősen kisebb volt, mint az 
előző napi elképzelés. Ugyanezen a napon a Marczius Tizenötödike rendkívüli 
mellékletet adott abból az alkalomból, hogy Batthyány bejelentette tervezett 
új minisztériumának — egyébként nem teljes — névsorát. A helyzetet átte
kintve a röplap azt írja, hogy „Perczel vadászezrede már csaknem tellyes szá
mú", szaporodnak is az ikerfőváros védelmére beiratkozott tüzérek (köztük 

53 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp. [1882] I. 191. o. Ez 
megegyezik Perczel Mór emlékiratainak fogalmazásával, akit katonai (általa egyébként mér
téktelenül felnagyított) megbízatását Kossuth előterjesztésére és az országgyűlés jóváhagyására 
vezette vissza. L. Perczel Mór tábornok hátrahagyott emlékiratai. Veszprémi Ellenőr, 1899. máj 27. 

54 KPA 93. (Hermann Róbert szíves közlése.) 
55 Beér—Csizmadia 238—239. Talán ez a magyarázata annak, hogy szeptember 29-én délelőtt 

a pákozdi csata megkezdéséről szóló rövid tudósítást nemcsak a táborban tartózkodó Pázmándy, 
a Ház elnöke írta alá, hanem neve felett ott áll: „Képviselők négyen". Közlöny, 1848 szept. 30. 
— Az elkövetkező napon egyébként a táborból az OHB-hez érkező tudósítást Luzsényszky, Bónis 
és Asztalos írták alá. L. Kossuth Lajos összes Művei (KL.ÖM) XIH. (S. a. r. Barta István) Bp., 
1952. 55—56. O. 

56 H 2. Miniszterelnök elnöki iratai (Mein) 1848: 646. Ugyanott Batthyány utasítása Duschek 
Ferenc pénzügyi államtitkárnak, hogy utalja az összeget. (Perczel azonnali kérése sejteti, hogy 
az előző napon nem kapta meg az igényelt pénzt.) A Perczel csapatának szállítandó „topánokra" 
1. Pest város lt. Közig. ir. 1848/49. 195. 
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Kossuth is), s „a megérkezett Porosz herczeg nevét viselő ezred ég magyar ru
hát, zászlót és tiszteket nyerhetni".57 Perczel seregszervezése szempontjából ez 
utóbbi információ a döntő. Ugyanis a Galíciából szeptember 16-án és 17-én 
Pestre megérkezett zászlóalj legénységét I— amelynek tisztjei ellenségesek vol
tak a magyarországi átalakulással — könnyű volt „elcsábítani", hogy lépjenek 
át a Zrínyi-csapatba. Batthyány már szeptember 13-án eltiltotta, hogy a sorka
tonák átlépjenek a szabadcsapatokba és a honvédséghez, de most az újonnan 
érkezettek lakása előtti tüntetéssel akarták az engedményt a maguk számára 
kikényszeríteni. A miniszterelnök a jelek szerint jól szervezett tüntetéssel ha
tározottan szembeszegült, de mert a zászlóalj tisztikarának nagy része lemon
dott, s az őrnagy megszökött a zászlóval, Batthyány szeptember 19-én magyar 
zászlóra eskette fel a 600—700 főnyi alakulatot, s egy őrnagynak előléptetett 
százados vezénylete alatt rövidesen Veszprémbe rendelte őket.58 

A Porosz herceg gyalogezred zászlóaljának együttmaradásáról neheztelően 
számolt be a Kossuth Hírlapja szeptember 19-i számának „Fővárosi újdonsá
gok" rovata. Ebből azt is megtudjuk, hogy Perczel szabadcsapatába, az előző 
nap délelőttjéig — tehát nem egészen két nap alatt — „több hatszáz legénynél 
állott be". Ezt egészítette volna ki a francia mintájú „amalgám" receptje sze
rint a sorkatonaság átlépése. Ezt a lap ugyanezen számában „Egyes tudni va
lók" cím alatt meg is fogalmazta: „Perczel Móricz serege hatalmasan szapo
rodik. 48 óra alatt már hetedfél száz vitéze van. Egy batalion sorkatonát hozzá, 
s három nap alatt egy ezred hős, lelkesült, gyakorlott sereg megy a pártütőknek 
egy menydörgő megálljt kiáltani." A Kossuth Hírlapja másnap, szeptember 
20-án megjelent beszámolójában lelkesen így tudósított a toborzás sikeréről: 
„Perczel Mór Zrínyi-csapata pedig olly sebesen alakúi, hogy néhány nap múl
va már felszerelve, s ezernél sokkal számosabban szálland táborba." 

Amikor ez a tudósítás megjelent, már megszületett a miniszterelnöki rende
let, hogy a Zrínyi szabadcsapat szeptember 22-án megindul a Fehérvárnál gyü
lekező magyar sereghez. Battyhány ezen a napon értesítette erről a nádort és 
a hadügyminisztériumot, az előbbivel közölte azt is, hogy az alakulat 800 főből 
áll.59 Az adott katonai helyzetben, főleg &. nádor nyugtalakodása miatt, hogy az 
eredetileg Veszprémnél összevont, majd Jellasicsnak a Balaton déli oldalán 
történő előnyomulása miatt Fehárvárra átcsoportosított haderő lassan gyüleke
zik, nem lehetett szó arról, hogy a Perczel által felszerelésre szánt nyolc napot 
megvárják. A megadott napon déli 12-kor a Zrínyi-csapat az Érd—Martonvásár 
—Sukoró útvonalon a Pest megye által kiállított előfogatokon a Károly-lakta-
nyától megindult rendeltetési helyére.60 

A szeptember 22-én táborba szállított önkéntesek kerek száma némileg két
séget ébresztő, de az így szerepelt mind Batthyánynak, mind Török Bálint gróf
nék, a hadügyminisztérium biztonsági osztálya vezetőjének rendelkezésében. 
Ha feltételezzük, hogy csak kissé volt felkerekítve (hiszen az előfogatokat eh
hez a létszámhoz rendelték, s a túlzásnak nem volt értelme), akkor ezt a szá-

tt, „September Tizenhetedike. A második felelős magyar ministeriüm alakulása napján. Rend
kívüli lap a Marczius Tizenötödikéhez." 1848/49-es nyomt. 

58 Batthyány az esetről szept. 19-én tájékoztatta Pulszkyt, s azt írta, hogy mintegy 400 fő 
állott be a Zrínyi-csapatba, ill. a „pesti csatárok" alakulatába. „Kiknek nagy része azonban 
később azon ígéret mellett, hogy büntetéssel nem fognak fenyítetni, az elhagyott zászlóaljhoz 
visszatértek." KM ein 1848: 1424. — A pákozdi hadrend — 1. később — a Porosz herceg zászló
alját 700 főnyinek tünteti fel. 

59 Mein 1848: 682., 689. 
60 Pest megye lt. Alispáni ir. 1848: 1360., 1369. 
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mot alapul véve következtethetünk a Zrínyi-csapat pesti toborzási eredmé
nyeire. Láttuk, hogy szeptember 14-én 470 önkéntes érkezett a fővárosba (ez 
volt az a négy századnyi legénység, amiről szeptember 17-én Perczel jelentett), 
s ehhez járult Becsey toborzásából az a 116 fő, akik feltehetően már 18-án 
ugyancsak Pesten voltak. A két csoport együttesen 586 ember* miközben a sza
badcsapat létszámát a Kossuth Hírlapjának az amalgámot helyeslő eszme
futtatása 650 főre becsüli. Ezt elfogadva arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy a Kossuth Hírlapjának lelkesítő tudósításai valójában elhallgatták, hogy 
Perczel „toborzási" sikerei Bécsben születtek, s az első három nap alatt — a 
fentiek alapján — csak 64 főre tehető a nem Szeredy vagy Becsey által szállított 
önkéntesek száma. Ha pedig Perczel csak egy részét is megkapta a szeptember 
16-án Batthyányhoz intézett levelében igényelt ötven volt sorkatonának, ak
kor ez a látszám mág tovább zsugorodik. E számítás szerint joggal feltételezhető, 
hogy a Pesten eddig a napig beállott önkéntesek többsége azokból a Porosz 
herceg gyalogezredbeli sorkatonákból adódott, akik Batthyánynak Pulszkyhoz 
intézett levele értelmében nem tértek vissza zászlóaljukhoz. Valószínű, hogy a 
Perczel toborzási sikereiről szóló beszámolók a vidéket kívánták lelkesíteni, 
hiszen a fővárosban már szeptember 16-án ismeretes volt, hogy a bécsi ön
kénteseket a Zrínyi-csapathoz csatolják.61 Gondolhatjuk, hogy miként fogadták 
a .,pesti csatárok" toborzói a Kossuth Hírlapja szeptember 20-i megjegyzését, 
amely azt emlegeti, hogy a pestiek három hét alatt csak mintegy 500 embert 
fogadtak fel — állítólag magas követelményeik miatt — miközben Perczel si
kere mutatja, hogy a fővárosban lehetett kapni újoncot.62 Tény, hogy a főváro
si sajtó nem magyarázta meg Perczel sikereinek titkát, s csak zászlóaljának ki-
indítása napján, szeptember 22-én írta a Budapesti Divatlap, hogy nem a Po
rosz herceg gyalogezred tagjait — mint korábban jelezték —, hanem a bécsi 
önkénteseket sorozták Perczel „csatárai" közé. A Nemzetőr (a Divatlap mellék
lapja) a Zrínyi-csapat kiindításáról beszámolva valamivel tovább is ment tu
dósításában: „A bécsiek is e csapatba soroztatván — írta —, tisztjeik közt né
metek is vannak." 

Visszatérve a 800 főnyi táborba szálló létszámhoz, fel kell tételeznünk, hogy 
ha szeptember 19-én a Kossuth Hírlapja csak 650 főről tudott, akkor Batthyány 
valamilyen biztos információ alapján intézkedett magasabb létszámról. Így el
képzelhető, hogy Becsey második — 100 főnyi — szállítmányáról pontos tudo
mása volt Batthyánynak (illetve tanácsadóinak), s ennek megfelelően rendel
kezett. Becsey toborzásának ez a második csoportja szeptember 21-ig meg kel
lett, hogy érkezzen a fővárosba, így a másnapi indulásig felszerelhető volt. De 
az is lehet, hogy Becsey első különítménye (a 116 ember) szeptember 18-án, 
amikor a Kossuth Hírlapja másnap publikált létszámtudósítása íródott, még 
nem szerepelt a Zrínyi-csäpat nyilvántartásában. Ebben az esetben Perczel két 
és félnapos fővárosi toborzásának eredménye kb. 180 fő, s ez háromszorosa a 
korábbi számításnak. Mindez jó teljesítmény Kossuth seregszervezését köve
tően — és párhuzamosan a „pesti csatárok" toborzásával. Ennek a második 
számításnak a helyessége esetén azt is fel kell tételeznünk, hogy Becsey újabb 
szállítmányát nem sorolták a kiindult alakulatba. Ezt igazolni látszik a Kossuth 

61 L. Gyulai Pál tudósítását a Kolozsvári Híradó számára. Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, 
tanulmányok. (S. a. r. Bisztray Gyula és Komlós Aladár) Bp., 1961. 478. o. 

62 A „pesti csatárok" szervezésére 1. Urban Aladár: Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. 
Tanulmányok Budapest Múltjából XV. (1963) 426—433. o. 
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Hírlapja szeptember 234 tudósítása, amely szerint az előző napon a Zrínyi
csapatnak csak „első része" indult a táborba. Ezt a feltételezést erősíti, hogy 
szeptember 23-án Batthyány arról intézkedett, hogy a „pesti csatárok" zász
lóalját és a „Zrínyi-csapat ittmaradt századát" másnap indítsák Baracskára.63 

24-én a két alakulatot — ugyancsak előfogatos szekereken — rendeltetési he
lyükre szállították.64 A „pesti csatárok" egysége már mint a 14. honvédzászlóalj 
indult a táborba, tudósított a Kossuth Hírlapja szeptember 26-án. 

A Zrínyi-csapat a táborban 
-

Jelen tanulmánynak nem célja nyomon követni Perczel szabadcsapatának 
tábori szolgálatát, legfeljebb annak kezdeteit szeretné megvizsgálni. Közelebb
ről azt kívánja tisztázni, hogy a fővárosból még tényleges katonai rang nélkül 
táborba vonult Perczel Mór miként kapta meg ezredesi rendfokozatát és dan
dárparancsnoki megbízatását. Ennek kapcsán röviden összegezni kívánja Per
czel politikai és katonai szerepét a pákozdi csatát megelőzően és magában a 
csatában. Mikor Perczel ezredest az Ausztriából Zala megyébe betört Nugent 
tábornok ellen vezényelték, megkezdődött — más hasonló alakulatokkal egyi
dejűleg — a szabadcsapat honvédzászlóaljjá szervezése. Ezzel valóban meg is 
szűnt a Zrínyi-csapat, legénysége a 35. honvédzászlóalj elnevezés alatt harcolt 
tovább. 

Visszatérve a megvizsgálandó kérdésre: bár a kortársak, emlékezései Perczel 
toborzási megbízásának kezdetétől magától értetődően ezredesként emlegetik,65 

katonai rangot Batthyány miniszterelnöksége idején nem kapott.66 Jóllehet a 
pákozdi csata hadrendjében ezredeskent szerepel,67 ezt a rangot Perczelnek 
megelőlegezték. Kinevezése október elején a Honvédelmi Bizottmánytól eredt, 
de ennek a kinevezésnek sem az ismert iratokban, sem a Közlöny hivatalos 
rovatában nincs nyoma, Perczel a táborba látogató Pázmándy Dénessel, a kép
viselőház elnökével Martonvásáron október l-jén beszélt arról, hogy sem ő, sem 
a zászlóalj általa megbízott tisztjei nem kapták meg hivatalosan tiszti rangjukat. 
Majd október 2-án ezt írta az időközben Pestre visszatért Pázmándynak : „A 
Zrínyi-csapat tiszti karának kineveztetését akár a képviselők háza, akár a Hon
védelmi Bizottmány által, úgy mint tegnap ígérted, kérlek eszközöld sietve; 
mert másként elégedetlenségre nyújtatik alkalom, miután a többieket már 

63 Mein 1848: 599., 738., 745. 
64 Gr. Török Bál in t osztályvezető nyí l t p a r a n c s á t és Andorffy századosnak (a h á t r a m a r a d t 

század p a r a n c s n o k á n a k ) a p a r a n c s á tvé te lérő l szóló n y u g t á j a : HM bizt 1848 — 51 — 349. 
65 L. Horváth Mihály: Magyarország függet lenségi h a r c z á n a k tö r t éne te 1848 és 1849-ben. Genf, 

1365. I . 543. o . ; Görgey István: 1848 j ún iu sá tó l novemberé ig . (S. a. r. Katona Tamás) Bp. , 1980. 
88. o. ; Perczel Miklós : Nap lóm az emigrác ióból . I. (S. a, r. Závodszky Géza) Bp . , 1977.60. o. 
Egyedü l a hadügymin i sz t e r í r t a r ró l , hogy Percze l ö n m a g á t „ m i n t t e l jha ta lmú biztos ez redesnek 
nevezte k i . . . " Mészáros Lázár emlék i ra ta i . Pes t 1867. I. 261. o. V. ö. Bona Gábor: T á b o r n o k o k 
és törzst isztek a s zabadságha rcban , 1848—49. Bp. , 1987. 2. kiad. , 263. o. 

66 B a t t h y á n y n a k szept . 24-én a Zr íny i -csapa t „ h á t r a m a r a d t százada p a r a n c s n o k á n a k " szóló 
rende lkezésében a fogalmazó először ezredes t í r t , ma jd ezt á thúzva a „vezér ú r " megjelölést 
haszná l t a Percze l re . Mein 1848: 745. 

67 A Sukorón szept . 29-én készül t h a d r e n d e t 1. Had tö r t éne t i In téze t Levé l tá ra (HIL) 1848/49-es 
gyű j t emény . 2. doboz 177/a. (fotómásolat) Pe rcze l Mór szer in t a pákozd i csa ta u t á n Móga t á b o r 
nok gra tu lá l t nek i , hogy Miklós t e s tvé re á l ta l vezete t t to lna i önkén te sek mi lyen jól szerepe l 
tek, s a levélke megszól í tása „Her r Ober s t " volt volt. Pe rcze l id. emlékezései , Veszprémi Ellenőr, 
1899. j ú n . 10. 
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Batthyányi [így] kineyezé."68 A levél csak a tisztikar kinevezéséről szól, de 
természetes, hogy Perczel legalább annyira a saját rangja miatt emlékeztette 
mindjárt másnap Pázmándyt ígéretére. A kérdés rendezésére az alkalom akkor 
érkezett el, amikor Perczel október 5-én Tácon kelt levelét a Honvédelmi Bi
zottmány megkapta. A levél aláírásakor Perczel csak a nevét használta, a más-
nao kelt válasz már ezredes úrnak szólítja.69 Ezek szerint Perczel kinevezése 
október 6-án csak így, sub rosa történt, mert — mint említettük —sem az iratok 
között, sem a KózZöni/ben nem találni nyomát a kinevezésnek, míg Görgeynek 
mind az iratok között, mind a sajtóban pontosan megtalálható ezredesi előlép
tetése.70 Ugyanakkor október 6-án Perczelnek az előző napról Tácon kelt leve
lét az országgyűlés előtt Pázmándy úgy jelentette be, mint Perczel ezredestől 
kapott tudósítást. A továbbiakban azonban mind ő, mind Balogh János képvi
selő felváltva használták beszámolójukban Perczel rangjának megjelölésére 
az őrnagy és az ezredes elnevezést. A Honvédelmi Bizottmány előbb említett, 
Perczelhez intézett október 6-i levele adta először írásba az ezredesi rangot. 
Október 8-án azután a képviselőkkel ismertették Perczel Mór és Görgey Ar
túr ezredesek sikerét, hogy Roth tábornok 7500 főből álló seregét elfogták. Ér
dekessége ennek a bejelentésnek, hogy Pázmándy szükségesnek tartotta hoz
zátenni: Görgey kinevezésére az előző nap délutánján került sor, „mielőtt a 
hírt vettük".71 

Visszatérve a kronológiához, pontosabban Perczel Mór szeptember 22-ét kö
vető tábori szerepléséhez, mindenekelőtt Ivánka Imrének, a Vácott összevont 
kerületi nemzetőrségi tábor parancsnokának az emlékezésére kell kitérnünk. 
Ivánka szeptember 19-én Fehérvárnál csatlakozott a visszavonuló drávai se
reghez. Szeptember 26-án vagy 27-én egy olyan proklamációt juttatott el hoz
zá Mülböck (Milpökh) alezredes, amely felszólította a legénységet és bárkit, hogy 
azt a tisztet, aki hazaárulással gyanúsítható, „egyszerűen lőj j ék le". Elöljárója 
utasítására Ivánka őrnagy is utánanézett a dolognak, s — mint mondja — 
rövidesen két, a Hunyadi-csapat egyenruhájába öltözött egyént hoztak hozzá, 
akinél több ilyen felhívás volt, s azt terjeszteni akarták. Ivánka elkobozta a 
röplapokat, a két egyént kikísértette a táborból, de előtte tudtukra adta: akár 
őket, akár mást fognak el, aki ezeket a proklamációkat terjeszteni akarja, min
den további eljárás nélkül azonnal főbe löveti.7'- (Ivánka e szavainak hitele volt, 
mivel a váci táborban szeptember elején egy lázítót valóban agyonlövetett.) 
Bár a kutatás nem ismeri az említett felhívást, a történet nem látszik hihetet
lennek. Ismerve a baloldal reményét, hogy Perczel „konventbiztosként" fog 
viselkedni, jogos a feltételezés, hogy az ő emberei jártak Ivánka zászlóaljá
nál. Ezt alátámasztja egyrészt az, hogy emlékezései szerint az elfogott két em
ber arra hivatkozott, hogy ők „az egyik kormánybiztos küldöttei", másrészt 

68 OHB 1848: 2390; közli KLÖM XIII . 69—70. o. A B a t t h y á n y r a te t t u ta lás a r r a vonatkozik , hogy 
a Hunyad i - c sapa thoz m á r Szemere megkezd t e a kinevezést , s azt B a t t h y á n y folyta t ta (igaz, a 
c sapa t pa r ancsnoka , Szalay László n e m kapo t t r ango t ) , s a Közlöny szept . 18-tól fo lyamatosan 
pub l iká l t a a k inevezéseke t a „pest i c s a t á r o k " zászlóaljához. Szept . 27-én k inevez ték az a lakula t 
( immár a 14. honvédzászlóal j) ő rnagy és p a r a n c s n o k á t is . 

69 Mindkét levelet 1. OHB 1848: 879; közli Görgey 306—308., 311. oi 
70 Görgey okt . 7-én kel t k inevezése : OHB 1848: 888. A Közlönyben (okt. 9-i dá tummal ) okt . 

12-én je lent meg. Azt, hogy Perczel Mórt az OHB nevezte ki ezredesnek, egyé r t e lműen fogal
mazza m e g a „Skizze ü b e r des Percze l ' sche Corps bis zum Rückzüge n a c h Pes t (September 
1848 — 5. J ä n n e r 1849" c. kéz i r a t ; HIL 1848—49-es gyüjt . 2. doboz 11, 185. 

71 A Zrínyi-csapat, pontosabban a 35. zászlóalj tisztikarának kinevezése okt. 15-én jelent meg 
a Közönyben. 

72 Ivánka Imre: Négy hav i szolgálatom a m a g y a r hadse regben . Bp. , 1881. 20. Az esetről 1. 
m é g B u b n a ő rnagy levelét Csányi Lászlóhoz, 1848. okt . 6. Waldapfel I I . 171. o. -
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pedig nem lehettek a Hunyadi-csapat tagjai, mert az akkor valahol Dunaföld
váron és környékén állomásozott. Ivánka vagy nem emlékezett már pontosan, 
vagy nem akarta Perczel nevét leírni. 

Ismeretes, hogy szeptember 28-án, amikor a Lamberg elleni végzést az ország
gyűlés megbízottai meghozták, a sukorói templomban tartott tiszti gyűlésen 
Perczel Mór, Miklós és Sándor képviselte a vádat a „feketesárga métely" el
len. Ezt a jelenetet már többen leírták, így most csak arra kívánunk emlé
keztetni, hogy a másik oldal Vasvárit és Petőfit marasztalta el (utóbbi nem is 
volt a táborban), hogy a „közlegénységet a tisztek ellen fellázítják".73 Ha visz-
szagondolunk Vasvárinak már idézett, a Marczius hasábjain publikált szeptem
ber 27-i levelére, amely Perczelnek az árulók elleni véres fellépésére számított, 
joggal vélhetjük megalapozottnak a Vasvári elleni támadást. Ami pedig a röp
lapokat illeti, Batthyány is beszámolt perében arról, hogy a Lamberg elleni 
határozatot hozó országgyűlési biztosok megérkezésével egyidejűleg a királyi 
biztost elmarasztaló röplapok is érkeztek a táborba.74 Végül érdemes még meg
említeni, hogy a tájékozajtlan, gyanakvó, és Lamberg halála miatt a sorkatona
ság bosszújától tartó főváros lakosságát szeptember 29-én délelőtt egy „Gyön
gyösi J. nemzetőr" aláírású — cím és nyomda nélküli — röplapocska arról 
tájékoztatta, hogy a „svarzgelb Generálisok" a királyi biztosok (így) kétszeri 
felszólítására sem akarnak ütközni az ellenséggel. Ezért azok, akik „számolni 
akarnak ezen zsoldos szolgákkal", délután egy órakor fegyverrel jelenjenek 
meg a Forradalmi Csarnokban, honnan háromkor indulnak a táborba.75 A fel
hívás nem volt eredményes, mert mint Nyáry Pál az országgyűlésnek aznap 
beszámolt, csak kevesen jelentek meg, s „fegyveresen épen senki". Az egyet
len példányban ismert fenti röplap azonban bizonyítja, hogy milyen aktivitást 
fejtett ki aggodalmában a baloldal, s egyben megerősíti az Ivánka által meg
örökített történetet. 

Szeptember 29-én délelőtt, amikor a fővárosban osztogatni kezdték Gyöngyösi 
„nemzetőr" röplapját, a Velenceintó északi partján, a Fehérvárról Budára ve
zető postaút mentén megkezdődött az ütközet. Ekkor Perczel Mór — mint a 
harcrendből megállapítható — 900 főnyi csapatával (továbbá a 7. és 14. honvéd-
zászlóaljjal és 600 huszárral) Teleki Ádám vezérőrnagy parancsnoksága alatt a 
magyar sereg balszárnyán helyezkedett el. Ez a dandár nem került harcérint
kezésbe a támadó horvátokkal, mivel a Velencei-tó déli partján, a Dinnyés
puszta—Agárd—Gárdonypuszta útvonalat biztosította a horvát jobbszárny eset
leges átkarolási kísérlete ellen. Bár ez az út gyenge minőségű volt, s megkö
zelítése a beömlő Császárvíz és a tó sarkának mocsarai miatt nem volt könnyű, 
indokolt volt a meglepetés ellen védekezni. Azt, hogy a hadrendi elhelyezés a 
Zrínyi-csapatot a Velencei-tóval választotta el a sereg többi részétől, az ismer
tetett előzmények után talán nem tekinthetjük véletlennek. Az azonban tény, 
hogy ez az elhelyezkedés és a csata menete megfosztotta Perczel Mórt a hadi 
dicsőségtől, — miközben a magyar sereg jobbszárnyán elhelyezett tolnai önkén
tesek Perczel Miklós vezetésével valóban fontos szerepet játszottak a horvát 

73 Ludvigh János feljegyzései. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 444. — Okt. 28-án Vasvári .az OHB-
hez intézett igazoló jelentésében így írt : „Izgattam a fehérvári és a pákozdi táborban, hogy 
a sereg Jellasics elől ne r e t i r á l j o n . . . " KPA 325. sz. 

74 Károlyi II. 175. o. 
75 1848/49-es nyomt. ; közli Rózsa—Spira, 224. o. 
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sereg megállításában. Ez utóbbi annyira nyilvánvaló volt, hogy a győzelmet 
ünnepelve az országgyűlés Perczel Miklósról név szerint emlékezett meg.76 

Nem tudjuk pontosan, hogy Perczel Mór mikor írta azokat az emlékezésekét, 
amelyeket 1899 május végétől, a Perczel halálát követő napokban kezdte közölni 
a Veszprémi Ellenőr. Az azonban tény, hogy az emlékező ezekben szemrehányást 
tesz az utókornak, hogy Mógát ünnepli a pákozdi sikerért (kire ő „parancsolt 
rá") š Kohlmann százados haditervét dicséri, holott azt még a Székesfehérvá
rott tartott haditanácson az ő (Perczel) és Csányi előterjesztése alapján fogad
ták el. Mindez azonban csak bevezetés ahhoz, hogy az 1848—49-es tevékenysé
gét ezekben az években már mértéktelenül felnagyító Perczel77 miként fogal
mazza meg saját szerepét ezekben az eseményekben. így folytatja: „ . . . elfeledik 
és meg sem említik, hogy a csatában mint dandárparancsnok én is részt vettem, 
s hogy míg ott a magaslatokon testvéreim az általam felparancsolt tolnaiak
kal a csata sorsát eldöntötték, addig én dandárommal Dinnyésen át az ellenség 
jobb szárnyára irányzott demonstrácziómmal annak ereje nevezetes részét fé
kentartottam és a Velenczei-tó megkerülésétől elriasztám." Majd azzal fejezi 
be, hogy a fősereg éjszakai'visszavonulását Móga parancsára ő fedezte óriási 
zivatarbán és „a legnagyobb veszély közepette".78 

A fentiekből Perczel Mór dándárparancsnoki megbízatása érdemel figyel
met, mert ennek a szakirodalomban nincs nyoma, s a hadrend seni támasztja 
ezt az állítást alá. Egyedül Perczel Miklós már idézett naplója említi, hogy a 
szeptember 28-án Batthyány Lajos részvételével tartott sukorói haditanácson 
Perczel Mór úgy jelent meg, hogy „már akkor á Dinnyésnél felállított dandárt 
mint ezredes vezényelte". Az ezredesi rangról már kimutattuk, hogy ezt Móga 
— illetve a szeptember 29-i hadrend készítője — megelőlegezte. A dandárpa
rancsnoksággal azonban más a helyzet. Az emlékiratok alapján ugyanis való
színűnek látszik, hogy Perczel Mór a csata napján de facto valóban vezényelte 
a Dinnyésnél állomásozó dandárt. Az emlékezés folytatása szerint Perczeit és 
csapatát a Fehérvárról történt visszavonulás során a Velencén állomásozó tar
talékhoz sorolták. ,,E tartalék dandár parancsnoka — írja az emlékezés — Te-
leky Ádám osztrák tábornok lett volna, de ő 27-én és 28-án nem is mutatta 
magát a csapatok körében, s így Móga által én neveztettem ki helyettesének. 
A csata napján — 29-én — kora reggel megjelent ugyan Teleky, de a csapatok 
szitkozódással fogadták, a Zrínyiek pedig szuronyszegezve rohanták meg és ér
deme szerint elkergették." (Kiemelés az eredetiben.) Nincs okunk kételkedni 
abban, hogy ez így történt. A Zrínyi-osapat így — ha nem is véresen — bevál
totta a baloldal reménységét, hogy leszámol a fekete-sárga tábornokokkal. ' A 
szuronyt szegező szabadcsapatosak pedig, akiket parancsnokuk nyilván nem 
próbált megfékezni, biztosították Perczelnek a dandár tényleges vezérletét. 
Ezért írhatta az emlékezés — visszatérve a korábban már mondottakra — 
hogy „én — mint már ekkor dandámofca a Velenczén táborozó tartalékcsapa-

•• ' • . . . . . . • • • • ' 

76 Perczel Miklós ennek kapcsán a képviselőkhöz intézett nyílt levélben helyesbített, hogy az 
igazi hős testvére, Perczel Sándor százados volt, aki az ő parancsára két század élén vetette 
vissza a hegyre felhatoló ellenséget. Közlöny, 1848 okt. 4. 

77 A szöveget nem kívánjuk a részletekkel terhelni, de a személyiség tuldimenzionálását jól 
mutatja, hogy Perczel magának tulajdonítja Móga serege megbízható soregységeinek kiállítását 
(„áttoborzását"), s azt állítja, hogy ő engedte át à Hunyadi-csapatnak és a „pesti csatároknak" 
a budai gránátosokat, stb. Veszprémi Ellenőr, 1899. máj. 27. 

78 üo . 1899. jún. 3. A visszvonulásról ebben a formában emlékezik meg a 69. jegyzetnél em
lített Skizze . . . is, amely szerint Perczel a Martonvásárra visszavonuló sereget saját erőivel Ba-
racskán megállva fedezte. 



toknak — a Velenczeitó mentén Dinnyésen át tüntettem az ütközet terve sze
rint kiadott fővezéri parancs értelmében." A folytatásból megtudjuk, hogy 
Perczel ellenezte a fegyverszünetet — miről egyébként őt meg sem kérdezték. 
Móga ezért elégtételül felajánlotta neki a Roth tábornok vezetésével érkező 
horvát hadtest elleni „hadi operáczió" vezérletét, amit október 2-án a hadi
tanács is elfogadott. „Ilyen módon lettem — összegezi a történeteket — önvé
delmi harczunkban megkezdett hadi pályám tizennegyedik napján hadtestpa
rancsnok."79 

Láttuk, ezt követően csak október 6-án — egy nappal az ozorai siker előtt — 
született meg Perczel ezredesi kinevezése. A csapat tisztjei azonban ideiglenes 
megbízatás alapján működtek mindaddig, amíg október 12-én a Honvédelmi 
Bizottmány nem döntött a Zrínyi-csapat honvédzászlóaljjá alakításáról.80 Ekkor 
október 13-i kelettel megtörtént a tisztek kinevezése, amiről a hivatalos érte
sítés a Közlöny október 15-i számában jelent meg. Ebből az is kiviláglott, hogy 
a honvédség szervezését irányító Nemzetőrségi Haditanács a 35. sorszámot adta 
az alakulatnak. Az október 13-i kinevezés azonban nem nyugtatta meg a kedé
lyeket, s nem csupán azért, mert a zászlóalj hat századához csak öt-öt századost 
és főhadnagyot neveztek ki.81 További gondot okozott, hogy — mint Perczel ok
tóber 27-én jelentette — a csapat alakulásakor Batthyány miniszterelnökkel 
„történt egyezkedésem szerint azon oknál fogva, hogy a csapatnál nagy számú 
bécsi önkéntesek soroztatván be, minden századhoz a rendszeres tiszteken kí
vül egy hadnagynak ki nevezése engedtetett meg. . . " Ezek az emberek mű
ködnek, ezért sürgette kinevezésüket.82 Tetézte a kinevezések körüli nehézsé
geket, hogy a Zrínyi-csapatnak — vagy miként Perczel fogalmazta november 
3-i jelentésében: „a Zrínyi nevű 35. Honvéd zászlóallynak" — nem hat, hanem 
nyolc százada volt.83 

Ez utóbbinak a megértéséhez vissza kell térnünk a szeptember végi napok
hoz. Láttuk, hogy szeptember 22-én Perczel vezetésével elhagyta a fővárost a 
Zrínyi-csapat, majd egy „visszamaradt" századát két nap múlva utána szállí
tották. Bécsből azonban szeptember 26-án meg kellett érkeznie Szeredy 120 
főnyi csoportjának. Ezt nem küldték Perczel után talán azért, mert az ő ala
kulatát teljesnek tekintették, talán azért, mert felszerelési gondok adódtak, 
talán mert a főváros védelmére tartották vissza — más alakulatokkal együtt — 
őket. A pákozdi csatát követően, szeptember 30-ra virradóan a fővárosban 
nagy bizonytalanság uralkodott, mert változatlanul tartottak egy Buda irá
nyába történő horvát előnyomulástól. Mint aznap reggel Pázmándy elnök 
beszámolt az országgyűlésnek, még az éj folyamán készültségbe helyezték a 
két főváros nemzetőrségét, gondoskodtak Buda védelméről, s hogy az esetle
ges meglepetést kivédjék, nemzetőrségi gyalogságot és lovasságot küldtek ki 
a Budaőrs—Bia—Bicske útvonal biztosítására. Ugyanekkor még az éjszaka 

79 Uo. 1899. jún. 10. Az id. Sk izze . . . tárgyilagosan azt írja, hogy a píkozdi csata idején 
Perczel a balszárnyon Teleki tábornok parancsnoksága alatt állott. Eszerint a balszárnyon törzs
karának állomáshelye Gárdony volt. 

80 OHB 1848: 992. Az utasítás egyben a Nemzetőrségi Haditanácsnak rendelte alá a csapatot. 
81 Perczel első felterjesztését nem ismerjük, de tudjuk, hogy az ideiglenes megbízásokat 

nem mindig hagyták jóvá. Így a szept. 18-i toborzási felhíváson szereplő százados segédtiszt a 
kinevezéskor csak főhadnagyi rangot kapott. 

82 ONöHt 1848: 7103. A még Pesten Perczel által kinevezett hat számfeletti hadnagy névsorát 
1. ONöHT 1848: 7937. (Az iratra Hermann Róbert hívta fel a figyelmemet.) 

83 ONöHT 1848: 7222. Az iratot lezáró viaszpecsét tanúsága szerint Perczel még Pesten „Zrínyi 
Ezred Pecsétje" feliratú pecsétnyomót készíttetett, s azt a későbbiek során is használta. Nov. 
3-án Csáktornyán kelt jelentésében Szekulitt [így] őrnagy az alakulatot „Zrínyi 35-ik zászlóalj"-
ként jelöli; ONöHt 1848: 7937. 
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során egy alkalmilag összeállított zászlóaljat, mintegy 8—900 embert gőzhajón 
Ercsibe küldtek Száz őrnagy parancsnoksága alatt, hogy azonnal folytassák 
útjukat Martonvásár felé. Mint Pázmándynak aznap reggel Csányihoz inté
zett tudósításából értesülünk, ez az alakulat magába foglalta az előző este ér
kezett 380 főnyi sárosi önkéntest, a bécsi német légióból 100 főt, s ugyancsak 
100 főt, mint a Zrínyi-csapat maradványát", továbbá némi sorgyalogságot és 
lovasságot a Hunyadi-csapatból.8'1 A jelentés a bécsi német légiót említi, de ez 
nem valószínű. A Brezecsko által toborzott légionisták már hamarabb megér
keztek a magyar fővárosiba és a jelek szerint Pákozd idején már Perczel csapa
tában voltak.85 A szeptember 30-án kiindított bécsiek feltehetően Becsey által 
toborzott önkéntesek voltak. 

Megállapíthatóan ezt a századot nem csatolták Martonvásáron, illetve Baracs-
kán Perczel alakulatához. Ezit bizonyítja, hogy amikor Ozora után Perczel dan-
dára megindult a fősereg után, október 11-én Veszprémből azt jelentette Csá-
nyinak, hogy 800 főnyi Zrínyi-gyalogság van parancsnoksága alatt, mert az 
alakulat egy százada foglyokat kísért Pestre.86 Tudjuk, hogy két nap múlva 
Perczel nem Sopronnak indult, hogy Jellasics és Nugent egyesülését akadá
lyozza, hanem délnyugatinak fordult, hogy közvetlenül Nugent erőivel vegye 
fel a harcot. Ez idő tájt a Martonvásárra került Zrínyi-század már Parndorfban 
volt, ezt tanúsítja két, október 16-án és 19-én innen kelt kérelem, amelynek írói 
tiszti alkalmazásért folyamodnak. Alakulatukról nem tudunk többet, de ma
gukat egyértelműen a Zrínyi-csapat tagjaként definiálják,87 azt sem tudjuk, 
hogy ide számítják-e a velük megindított bécsieket is, vagy útközben a főse
reghez került Becsey utolsó szállítmánya is, s azt tekintik a 8. századnak.88 

Tény, hogy a 8. század Nádosy ezredes által Pesten ideiglenesen kinevezett 
tisztjeinek megerősítését Perczel november 3-án sürgeti Csáktornyáról,89 ami 
azt jelenti, hogy ez az egység csak ekkoriban került parancsnoksága alá. Ezt 
megerősíti Perczel november 20-i létszámjelentése, amely szerint a Zrínyi 35. 
zászlóalj szolgálatra alkalmas összlétszáma 896 fő, míg a külön nyilván
tartott 7—8. századé összesen 202 fő.00 A 35. zászlóalj és függeléke, miként a 

84 KLÖM XIII . 57. o. A levél csak 800 főnyi zászlóaljról beszél ; a Nemzeti c. újság okt . 1-jei 
és a Közlöny okt . 2-i tudós í tása említ i , hogy min tegy 8—900 ember rő l volt szó. Egy pon tosnak 
t ű n ő k i m u t a t á s szer int a Száz ő r n a g y ál ta l vezetet t a l aku la t összlétszáma 931 fő volt. Ebből 
120 e m b e r ta r tozot t a Zr íny i - , 100 a Hunyad i -csapa thoz , és a bécsiek (nem nevezi őke t a Légió 
tag ja inak) s záma 136 fő. OL P 295 Görgey A r t ú r i ra ta i . 42. csomó, b/49. ( H e r m a n n Róber t szíves 
közlése.) 

85 A m á r id. „ S k i z z e n . . . " (Id. 69. jegyzet) ugyan i s a r ró l ír, hogy P á k o z d n á l Percze lnek 
800 e m b e r e volt, t ovábbá a Bécsi Légió (Aula Todenköpfe) min tegy 150 főnyi egysége. Róluk 
j e l en te t t e az okt . 5-i Tácná l Róth elővédjével lezajlott összecsapás szemtanúja , Balogh J á n o s 
ok t . 6-án es te az o r szággyű lésen : „A p lank í rozásná l az au l a igen jól visel te m a g á t . . . " (L. a 
Közlöny okt . 8-i számát . ) 

86 H 103. Csányi ir. B e a d v á n y o k 1848: 80. 
87 Okt . 16-án P randor fbó l Körösi Sándor , ak i elvégezte a hadb í ró i t anfo lyamot , de ö n k é n t e s 

k é n t beál lot t a Zr íny i -csapa tba , hadb í ró i k inevezésér t fo lyamodot t ; ONöHt 1848: 6419. Okt. 19-én 
u g y a n o n n a n Degré Adolf, ak i az a r a d i nemze tő rökke l m á r t á b o r b a n vol t és ot t századosként 
szolgált , s mos t önkén te s közvitéz, va lamely ik honvédzászlóal jhoz ké r t h a d n a g y i k inevezés t ; 
ONöHt 1848: 6428. (Mindkét ada t H e r m a n n Róber t közlése.) Ezek az ada tok muta t j ák , hogy n e m 
vol t tel jesen e redmény te l en Percze lnek a főváros if júságához in tézet t felhívása. Mészáros Károly: 
Kossu th levelezése a m a g y a r szabadságharcz karvezére ive l -848—49-ben (Ungvár 1862) bevezetésé
b e n így í r az Egyenlőségi Társu la t ró l szólva (amelynek ő t i t k á r a volt) : „Ezen k lubbó l a laku l t 
az úgyneveze t t Z r íny i -csapa t Percze l Mór vezetése a l a t t . . . " (14.0.) Ez azonban valószínűleg 
i n k á b b úgy é r tendő , hogy Mészáros szer int Perczel seregszervezése nem volt m á s , m i n t a szept. 
9-én elkezdet t , de megakadá lyozo t t toborzás folyta tása . 

88 Ebben a ké rdésben teljes a b izonyta lanság , de fel kel l té te leznünk, hogy Bécseynek szept. 
30. u t á n megérkeze t t „ s zá l l í tmányá ró l " v a n sző, m e r t ez megérkeze t t P e s t r e (hiszen tisztjeit 
ideiglenesen Nádosy ezredes nevezte k i ) . Az okt . 6. u t á n indí to t t bécsi önkén te sek vagy n e m 
ér ték el a m a g y a r tábor t , vagy ott m á s h o v a osztot ták be őket . 

89 ONöHt 1848: 7222. 
90 HM 1848: 10. 008 ; 1. m é g HK 1929. 378. o. 
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Hunyadi-csapatból szervezett 50. honvédzászlóalj is, részt vett a december 30-i 
móri ütközetben, ahol érzékeny veszteséget szenvedett. Mint Perczel (jelentette 
másnap Kossuthnak: „Zrínyi, Hunyadi nagy része elszórva és elfogva, noha 
a városban még keményen verekedtek... "91 

. -
Végére érve áttekintésünknek megállapíthatjuk: a források ismeretében 

szertefoszlott a legenda, miszerint Perczel Mór hívó szavára a főváros népe 
néhány nap alatt közel ezer embert állított a baloldal katonai szakértőjének 
zászlaja alá. Tette volna ezt azok után, hogy jelentős támogatást nyújtott 
Kossuth szabadcsapatának, s közben megkísérelte, hogy kiállítsa a „pesti csa
tárok" zászlóalját. Kevés nyoma van az ifjúság jelentkezésének is, bár a meg
ismert példák mutatják, hogy — a későbbi tiszti alkalmazás reményében — 
sor került ilyen csatlakozásra. 

Az elveszett illúziókért cserébe talán sikerült új ismereteket nyújtani arról, 
hogy milyen körülmények között, s milyen eredménnyel folyt a toborzás Bécs
ben hazánk számára. Szeredy és társainak akciója képet rajzol arról, hogy a be
kapcsolódó baloldali, a „nagynémet" egységet igenlő bécsi értelmiség milyen 
meggondolásból és milyen segítséget adott ekkor Magyarországnak, s cse
rébe mire számított. Ismereteink szerint ezt a témát még nem kutatták, s a 
bécsi 1848 októberi forradalom leverése utáni vizsgálat anyagainak valószínű 
megsemmisülése miatt ezek hasznos információval szolgálhatnak, amelyet 
természetesen tovább bővíthetne e napok bécsi sajtó- és röpirat-irodalmának 
rendszeres számbavétele. 

Végezetül talán az a haszna is lehet ennek az áttekintésnek, hogy ráirányítja 
a figyelmet Perczel Mórra, az 1848—49-es események sajátosan színes irregu
láris szereplőjére, tábornoki pályafutásának kezdeteire, aki — e sorok írójának 
véleménye szerint — személyes adottságai ellenére több figyelmet érdemelne.92 

Egyes politikai vezetőkkel, mindenekelőtt Kossuthtal való szoros kapcsolata 
révén tevékenysége számos, a szabadságharc politikai vagy katonai kérdésnek 
részletére vetne fényt. Ezt szolgálná Perczel Mór a Kriegsarchivban levő — 
többségében publikálatlan — emlékiratainak új ismereteinek alapján történő 
feldolgozása is.93 

91 K P A 560. ; közli KLÖM XIII . 940. o. 
92 Percze l t evékenységének legutóbbi összefoglalása pl . s emmi t sem í r a Zr íny i -csapa t ró l . L. 

Kolta László : Perczel Mór élete és m ű k ö d é s e . Bonyhád , 1963. 60. o. 
93 Az emlék i r a toka t a Görgey-ké rdés k a p c s á n fél évszázaddal ezelőtt feldolgozta és é r téke l te 

Kosáry Domokos: Percze l Mór feljegyzései. Századok, 1937. 304—322. o. 
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Aladár Urban 

MÓR PERCZEL AND THE „ZRÍNYI" FREE COMPANY 

Summary 

The organization of the free companies in Hungary was started some weeks before 
the Croatian-Hungarian confrontation after a longer prohibition of political consi
derations by the goverment. When Prime Minister Lajos Batthyány returned to Pest 
from Vienna on the 10th of September 1848 he found the free company of Kossuth 
in the capital but, with reference to military threats, he drew it off already on the 
15th of September. This was a resolution of political motivations but the next day 
it was just he who commissioned the outstanding figure of the opposition Mór Per-
czel to organize a new free company. In this study the author examines the moti
vations of this contradictional behavior. 

During the battle at Pákozd on the 29th of September Perczel and his company 
covered the road on the South shore of the Lake Velence but didn't join battle with 
the Croatians. 

The study examines Perczel's ambitions as a ministerial commissioner and tries 
to settle when he was appointed to colonel, because this fact, anomalously, was not 
published in the Official Gazette. 

Aladár Urban 

MÓR PERCZEL ET LE CORPS FRANC NOMMÉ „ZRÍNYI" 

Résumé 

Pendant les semaines avant l'accrochage armé croate-hongrois, on a commencé 
à organiser des corps francs en Hongrie. Jusque là, le gouvernement n'avait pas 
permis cela, pour des raisons politiques. Le premier ministre, Lajos Batthyány, rentré 
de Vienne le 10 septembre 1848, a trouvé à Pest le corps franc organisé par Kossuth, 
et le 15 septembre le premier ministre, se référant à la menace ennemie, les a éloig
nés de la capitale. Après ce pas motivé au point de vue politique, le lendemain, le 
premier ministre a chargé Mór Perczel, — personnalité marquante de la gauche — 
de mettre debout un nouveau corps franc. L'auteur, dans cet essai, examine les rai
sons de cette façon d'agir contradictoire. 

Le 29 septembre, pendant la bataille de Pákozd, Perczel et sa formation ont sau
vegardé la route au sud du lac de Velence, ils n'ont pas eu de contact de combat 
avec les Croates. 

L'essai examine les ambitions de „commissaire de convention" de Perczel et il 
essaie de trouver l'explication à la question suivante: quand Mór Perczel a-t-il reçu 
sa nomination de colonel, qui, d'une façon irrégulière, n'a pas été publiée au Journal 
officiel. 
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Aladär Urbän 

MÖR PERCZEL UND DAS FREIKORPS „ZRINYI" 

Resümee 

Mit der Organisierung der Freikorps wurde in den Wochen vor dem kroatisch
ungarischen Waffenkonflikt begonnen, was die Regierung bis dahin aus politischen 
Überlegungen nicht genehmigt hatte. Als Ministerpräsident Lajos Batthyäny am 
10. September 1848 aus Wien heimkehrte, fand er in Pest das von Lajos Kossuth or
ganisierte Freikorps bereits vor, das er jedoch unter Berufung auf die feindliche 
Bedrohung schon am 15. September aus der Hauptstadt entfernen ließ. Nach diesem 
politisch motivierten Schritt beauftragte der Ministerpräsident doch am nächsten 
Tag Mör Perczel, die hervorragende Gestalt der Linken, ein neues Freikorps auf die 
Beine zu stellen. Der Verfasser untersucht in der Studie die Motive dieses wider
sprüchlichen Verhaltens. 

Während der Schlacht am 29. September bei Päkozd sicherten Perczel und seine 
Truppe den Weg am Südufer des Velence-See und kamen mit den Kroaten in keine 
kriegerische Berührung. 

In der Studie werden Perezels Ambitionen als „Konventabgeordneter" sowie die 
Frage untersucht, wann Mör Perczel sein Patent als Oberst erhielt, was — vom Ge
wohnten abweichend — im offiziellen Mitteilungsblatt nicht veröffentlicht wurde. 

Аладар Урбан 

МОР ПЕРЦЕЛ И СВОБОДНОЕ ВОЙСКО „ЗРИНИ" 
Резюме 

За несколько недель до хорватско-венгерского вооруженного столкновения нача
лась организация свободного войска, которое до сего времени не разрешалось пра
вительством из-за политических соображений. Возвратившийся из Вены 10 сентября 
1848 года премьер-министр Лайош Батьяни встретил в Пеште организованное Ла-
йошем Кошутом свободное войско, которое он уже 15 сентября удалил из столицы, 
ссылаясь на угрозу противника. После этого мотивированного политикой шага пре-
мьерминистр уже на следующий день поручил выдающемуся организатору левых 
Мору Перцелу сформировать новое свободное войско. В своей статье автор иссле
дует мотивы этого противоречивого поведения. 

29 сентября 1848 года в битве у Пакозда Перцел и его войско прикрывали дорогу 
вдоль южного берега озера Веленце и поэтому они не участвовали в боевом сраже
нии с хорватами. 

Автор освещает честолюбие Перцеля, как депутала конвента, и старается найти 
объяснение тому, когда Мор Перцел получил звание полковника, о чем — необыч
ным образом — не сообщалось в официальном бюллетене. 
• 
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