
kezdte a hadtest átszervezését. A szatmári önkénteseket az ekkor létrehozott 1. határ-
vadász-zászlóaljba olvasztotta be.12 

A meginduló orosz támadás meglehetősen nehéz helyzetbe hozta a hadosztályt. 
Bár közvetlen támadásnak nem voltak kitéve, az előre nyomuló orosz fősereg elszakí-
totta őket az észak-keleti határokat őrző, majd fokozatosan Gyöngyösig hátráló 
Wysocki-féle légiótól. A hadosztály a kapott parancsot (a Tisza-vonal védelmét 
Vásárosnaménynál) így nem is tudta teljesíteni - már csak azért sem, mert az oroszok 
közben Tokajnál átkeltek a folyón. Kazinczy ezért visszavonta alakulatait egészen 
Husztig. 

Később Görgey visszavonulásának fedezésére kaptak utasítást, s ennek érdekében 
Ungvárig nyomultak előre. Fölmerült annak a lehetősége is, hogy Nagykálló térségé-
ben az önálló működéshez nem elég erős hadosztály esetleg csatlakozzon Görgey fő-
seregéhez, de egy újabb orosz előretörés meghiúsította a tervet. így Kazinczy végül 
azt a parancsot kapta, hogy vonuljon Erdélybe Bem támogatására.13 

Amikor a hadosztály augusztus 6-án elhagyta Munkácsot, hogy Beregszászon ke-
resztül Erdély felé induljon, még nem tudták, hogy Bem július 31-én Segesvárott csa-
tát vesztett, és serege felmorzsolódott. Ennek következtében a Kazinczy-hadosztály 
gyakorlatilag tétlenségre lett kárhoztatva. Máramarosszigeten keresztül megérkeztek 
ugyan Erdélybe, ahol - átkelve a Szamoson - , augusztus 22-én Zsibónál egyesültek 
az erdélyi csapatok Gál Sándor által vezetett maradványaival, de ennek már nem volt 
jelentősége. Augusztus 24-én a Wesselényi-kastélyban tartott haditanácson a tisztikar 
jórésze úgy döntött, hogy az oroszok előtt leteszik a fegyvert.14 

A sereg egy része nem várta meg a cári csapatok érkezését, hanem Várady Gábor 
őrnagy vezetése alatt Nagybánya felé indult. Az őrnagy Mára maros vármegye határáig 
vitte a hozzá csatlakozókat, s onnan mindenkit hazabocsájtott. Nem tudjuk, hogy 
Dorgay Károly vele tartott-e vagy Zsibón maradt. Azt sem, hogy a haditörvényszék 
miként ítélkezett fölötte. A további kutatások talán erre is fényt derítenek majd. 

Az viszont tény, hogy utóbb visszatért szülővárosába, s a sírfelirat tanúsága szerint 
postamesteri hivatalt töltött be. 1876. januárjában halt meg.15 

Oláh András 

Perczel Mór diákévei 

Perczel Mór 1811. november 11-én született Bonyhádon. A reformkorszakban ért 
felnőtté, s vált radikális reformpolitikussá. Szerepe nemcsak Tolna megyei, hanem or-
szágos jelentőségű: a '48-as forradalmi időkben a független magyar állam első rendőr-
főnöke lett; az új magyar hadseregbe honvédeket toborzott; a szabadságharcban 

12Bona Gábor i.m. 40. old. (Az egység fölötti közvetlen parancsnokságot feltehetően 
Dolinay Mihály vagy Gulátsy Imre őrnagy gyakorolta.) 

l^A hadmozdulatokról illetve a hadosztályra vonatkozó tervekről részletesen beszámol 
Pásztor Emil (i. m. 80-81. old.). Ugyanerről lásd még Kazinczynak az aradi törvényszék 
előtt tett vallomását (Aradi vértanúk, II Bp. 1979 239-240. oldal.) 

lA Pásztor EmÜi. m. 106-113. oldal. 
15Bona Gábor idézett művében - feltehetően adatok hiánya miatt - nem közli Dorgay 

Károly halálának időpontját. 
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hadvezérként küzdött - váltakozó sikerrel - az ellenséggel. Elviselte a 18 évig tartó 
emigráció nélkülözéseit és idegfeszültségeit, majd idős korában magányosan tépe-
lődve, háborogva élt újra Bonyhádon, s képtelen volt megalkudni a kiegyezés utáni 
Magyarország világával. 

Hogy milyen célok vezérelték, milyen eszmék hatottak rá ifjúkorában, arról meg-
bízható dokumentumunk van: maga Perczel Mór vezetett 16 éves korában naplófélét, 
a kéziratot a Magyar Nemzeti Múzeum ma is őrzi. A feljegyzéseket Perczel idős korá-
ban megjegyzéseivel kiegészítve közreadta a Vasárnapi Újság 1868. évfolyamában. 

Megható, ahogy a szüleit jellemzi. Apjáról, Perczel Sándorról írja: „Ha fölemlítjük a 
katonaviseltséget s a nyers modort, a kedvezőbb tulajdonságokról is meg kell emlé-
keznünk. Atyám tőkepénzes volt, ezt ritka jó gazdálkodásának, rendtartásának, 
számításának s takarékosságának köszönheti... Tisztelték, becsülték és hallgattak 
rá... Ha némileg heves, büszke és szigorú volt is atyám, de szintoly igazságos, ritka 
becsületes és pontos rendtartó. Néha sok beszédű, de mindig tanulságos. Igen jeles és 
válogatott könyvtára volt. Művészetet, erkölcsiséget, politikát, történelmet tanultunk 
már mint apró gyerekek. Hazafias érzelmekben sem vala atyám szűkölködő." Édes-
anyjáról, Kajdacsy Erzsébetről szinte áradozik: „Anyám a legremekebb nők egyike 
volt, kik valaha éltek; a testi és lelki jelenségek gazdag egyesülése. Méltóság és nyájas 
ság, régi magyar egyszerűség és magas szellemi műveltség egyesültek benne. Igen szép 
volt... Feddhetetlen és gyémánttisztaságú erkölcsisége mindenkit mély tiszteletre köte-
lez. Gyermekei, a házi nép, cselédség és jobbágyság szinte imádta." 

A 21 gyermek közül Móric volt a hetedik. A gyermekbetegségek nem kerülték el: 
3-4 éves korában — ahogy írja — „nyavalyatörésbe estem s szinte halva feküdtem". 
Csak szülei gondoskodása mentette meg a haláltól. Öt éves korában „vízibetegségen" 
esett át. Később egy „dohányos ugarra menvén, elestem, és jobb szememet egy hegyes 
dohánytuskó tövében megsértettem" - írja. Testvérei közül Sándor, Miklós és „a bájos 
és hibanélküli" Etelka álltak a legközelebb hozzá. A mozgékony, pajkos kisgyerek 
kedvenc játszótársai a bonyhád-börzsönyi jobbágygyerekek, akikkel legszívesebben 
„ katonásdit" játszott. 

A szülők nagy gondot fordítottak a gyermekek szellemi nevelésére. Móric már 4 
éves korában megtanult írni, olvasni. Hat éves korától, 1817 novemberétől Sándor, 
Móric és Miklós iskolai tanulmányait a házitanító, Vörösmarty Mihály irányította. 
Közismert az a bensőséges kapcsolat, amely kialakult kettőjük között, és később ba-
rátsággá fejlődött: „Számtalanszor felkerestem bajaimmal - írja és iránta a legna 
gyobb bizalommal viseltettem". Kevésbé ismert a fiatal költőnek az a hatása, amellyel 
Móricot gyermekkori versírásra ösztönözte, ahogy ő mondja: „verseket kezdek csinálni". 

A szigorú apa utasította a házitanítót, hogy „kemény regulába" tartsa a vásott 
úrficskákat. Móric nehezen viselte a fegyelmet: „sokszor igen szigorúan bántak ve-
lem" és „igen erősen be valék fogva" - panaszolja. Ezt igazolja egy meglepő önvallo-
mása: „Életem sokszor oly kedvetlen volt, hogy tízéves koromban már el akartam 
hagyni atyám házát. Kívántam Ázsiába vagy Görögországba menni". Idős korában 
hozzáfűzött magyarázata szerint egyrészt nem kedvelte a túl szigorú és kemény atyai 
regulát, másrészt a felnőttek beszélgetéseiből túl sokat hallott a revolúciókról, az el-
nyomás elleni küzdelmekről, és segíteni akarta a szabadságért küzdő népeket. 

Az elemi iskolai osztályokat magántanulóként végezték a fiúk, s az év végi osz-
tályvizsgákat a pesti piaristáknál tették le. A gimnáziumot is ott folytatták, de a felső 
osztályokba már nyilvános tanulóként jártak. Móric eminens diák volt. A kötelező 
stúdiumok mellett „igen sokat olvastam és verseztem" - írja. Nagyon kedvelte Heltai 
Gáspár magyar krónikáját. Német könyveket is olvasott, főleg Kotzebue történeti tra-
gédiáit, lovagdrámáit és regényeit. Az érzelgős, könnyfakasztó, hatásvadász művek 
iránti vonzalmát bizonyára a kamaszkori fellángolások is táplálták: „Dőry Catiba szin-
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te szerelmes lettem" — vallja egy helyen. írói hajlamai is elő-előbukkantak: 
„Kotzebuenak Die beiden Klingsberg című vígjátékát lefordítottam, s egy Deutsch 
nevű iskolatársammal fordítottam le Heine Anthologiáját" — emlékezik. 

Perczel Mór jól beszélt németül, azonkívül franciát és „klaviert"is tanult. A magyar 
nyelv közhasználatáért, elsősorban iskolai térhódításáért lelkesen küzdött. A gimná-
ziumban 1825-ben, tizennégy évesen Somsich Pállal és a Zomborchevich testvérekkel 
társaságot hozott létre „mintegy 24 más ifjakkal összeállván", s a latinul kérdező ta-
nároknak tüntetőleg magyarul feleltek. Az iskola hamar betiltotta szervezkedésüket. 
Erre a bosszús ifjak újabb egyletet szerveztek, ebben „már vagy kétszázan " voltak. 
Az idős Perczel Mór maga is kifogásolja akkori magatartásukat: „Ez már mindenkép 
kicsapongott; Imre dékán ellen pasquillusokat (= személyeskedő gúnyiratokat, K. L.) 
csináltunk; theatrumban veszekedtünk; katonákkal, tisztekkel civakodtunk; város 
kapitányát megvertük, még duellumaink is voltak". Mindezekből komoly fegyelmi 
vizsgálat következett; Perczel csak úgy menekült meg a büntetéstől, hogy apja 1827 
elején sürgősen kivette őt a 6 osztályú gimnázium utolsó évfolyamából. 

Perczel Mór ekkor vetette papírra - a már említett — első emlékiratát. A szerző sze-
rint „még 1827 tavaszán, és pedig Aprilban, vagyis ép akkor jegyzék fel, mikor tudo-
másomra jutott, hogy be vagyok véve cadetnak, azaz hadapródnak a Pesten, az Újé-
pület nevű kaszárnyában tanyázó ötödik császári pattantyús, azaz tüzérezredbe". 
Tehát az apja katonai pályára irányította. Ez megegyezett Móric vágyaival: katona 
„már rég kívántam lenni". Csakhogy ott a legelső követelmény a fegyelem:,, Min-
denki megértheti - írja önmagáról hogy oly erős magyar érzelmű, szabad, sőt for-
radalmi elvekkel szaturált, oly heves vérű, s az erőszaknak engedelmeskedni nem 
szerető fiatal ember helyzete, amilyen én voltam, sem a legkönnyebb, sem a legkelle-
mesebb közé nem tartozott a katonai laktanyában". Elkeseredésében Vörösmarty-
hoz, volt nevelőjéhez fordult: „Vörösmarty tartotta meg leginkább bennem a lelket 
ezen korban; és óva meg eme veszélyes megpróbáltatások közepette intéseivel, taná-
csaival, telkesítésével, hogy végkép meg nem romlottam; és lehetíté azt, hogy újított er-
kölcsi erővel és jóreménnyel léptem az új pályára". 

Perczel nagy akaraterővel igyekezett eleget tenni a kaszárnyai fegyelemnek, bár 
„okoskodásai" miatt akadtak súrlódásai a feletteseivel. A katonai stúdiumok kedvére 
valónak bizonyultak. Megkönnyítette munkáját a matematika iránti fogékonysága. 
Megemlíti néhány szorgalmi dolgozatát: „Egy kis német nyelven írt munkácska, mely 
több nevezetesebb algebrai és geometriai problémákat foglal magába. Négy darab ka-
tonai rajz, kettő az erődítésekre vonatkozó, kettő pedig hely- és térrajzi gyakorlat. 
Ezek, úgy mint az előbb említett munkácska 1828 és 1829-ben mint tüzér apród ál-
tal készíttettek". (Az erődítményekről és várvédelemről szerzett ismereteit később el-
mélyítette, s szaktanulmányát 1834-ben benyújtotta a Tudományos Akadémiához, 
ahol pályadolgozata elismerésben részesült.) 

A katonaiskolában társai szerették, különösen a magyar, a lombardiai-olasz és a 
lengyel hadapródok. Barátságuk összetartó ereje a Habsburg-ellenes szemléletük 
volt. Titkos beszélgetéseik hangulatát az 1830-as esztendő nemzetközi eseményei 
felforrósították: újabb francia forradalom, a belgák elszakadása Németalföldtől, 
novemberben pedig a lengyelek szabadságharca a cári elnyomás ellen. Ezek hatására 
Perczel titkos szervezkedésre buzdította kadéttársait: „A lengyel nemzet hős és 
szabad, az orosz zsoldos és rabszolga. A lengyel védi hazáját és szabadságát, az 
orosz letiporja a népeket és azok szabadságát. A világ minden nemzete elhagyta a 
lengyelt; legyünk különbek mi a világ minden nemzeténél. Mi magyarok vagyunk! 
Előre bajtársak! Szökjünk ki a hős lengyelek segítségére". 

A titkos szervezkedésről Móric beszámolt az apjának. Perczel Sándor nem várta 
meg a várható fejleményeket: fiát azonnal kivette a tüzériskolából. Ezzel iskolai 
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tanulmányai - a befejezés előtt - másodszor is félbeszakadtak. A passzivitásra ítélt fia-
talember Bonyhádról elkeseredett levelet írt Vörösmartynak: „Itt vagyok a pusztában, 
és felügyelek a gazdaságra, az alattvalók munkájára, a robotra. Én és a robot! Erre a 
feudális korszaknak a maradványára. Itt savanyodom, ahelyett, hogy karddal a ke-
zemben harcolnék évszázadunk szabad gondolatáért". Tudomásunk van egy másik 
levélről is: „1831. April 5-én Bonyhádról Nova nevű Cadet bajtársamnak írék, és 
amelyben az olaszok iránti hű sympathiám kifejezése mellett értesítém őt, hogy nem 
sokára Pestre jövök terveink végrehajtása végett". 

Perczel Mór valóban rövidesen felutazott Pestre, és volt hadapródtársaival újabb 
titkos szövetséget hozott létre a fegyveresen küzdő lengyel nép megsegítésére. A 
részletek megbeszélésére 1831. május 1-én egy budai kocsmában gyülekeztek, de 
Perczel a helyet nem találta biztonságosnak, s a pesti szállására hívta a társaságot. Itt 
az osztrák zászló elhagyására és szökésre bíztatta barátait. Még aznap három áruló 
(Egles, Bölander és Feithhauber) jelentette a titkos akciót az ezredparancsnoknak, és 
az Barth és Günther pattantyúsokat azonnal a fogdába csapta. Másnap a Helytartóta-
nács emberei Perczel Mór lakásán házkutatást tartottak, őt „az utcán fényes nappal" 
letartóztatták. „ Tíz napi szigorú fogvatartás, kétszeri haditörvényszék elé hurcoltatás 
után", szökésre való lázítás és felségsértés dmén - „zum Tode durch Pulver und 
Bley"- főbelövetésre ítélték. 

Az akkor fennálló törvényeink szerint magyar nemesember felett csak a nemesi 
vármegye törvényszéke ítélkezhetett. Ezért Pest vármegye - a város közönségének 
rokonszenvétől kísérve - az eljárást törvénytelennek minősítette, és a császári General-
kommandótól Perczel kiadatását követelte. A jogi hercehurcába még József nádor is 
bekapcsolódott. Miután a hazaárulás ténye nem állt fenn, Mórt a katonai börtönből 
rövidesen Pest vármegye fogházába kísérték. A haladó politikusok - élükön Wesselényi 
Miklós báróval és Nyáry Pállal - , a pesti fiatalság és Tolna vármegye gyűlése a raboskodó 
ifjú felmentésén fáradozott. Az 1831. június 7-én tartott nemesi törvényszék döntése 
nyomán Perczel Mórt szabadon bocsátották, sőt, Pest vármegye elégtételt kért I. Ferenc 
őfelségétől: a törvénytelenséget elkövető katonai parancsnokot „érzékenyen büntetni is 
méltóztasson". A pesti fiatalság Perczeit a fogházból diadalmenettel kísérte a várme-
gyeházára, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. Az ügy jogi lezárása még hosszú ideig 
foglalkoztatta a jogászokat, végül 1832. szeptemberében megszületett a végső határozat: 
az elfogatáskor elkobzott iratokat vissza kell adni a tulajdonosnak, a vádra vonatkozólag 
pedig sem büntető keresetnek, sem további eljárásnak helye nincs. 

Perczel Mór 1831. őszén, 20 éves korában Tolna vármegye közigazgatásában kez-
dett dolgozni, s rövidesen bekapcsolódott a politikai közéletbe. A népszerű fiatalem-
bert egy kortársa így jellemzi: „Szép, feltűnő, férfias arcú, önérzetes, öntudatos. Egyik 
percben csupa láng, majd hirtelen elcsendesedik. Eleme a tűz, főleg ha szónokol vagy 
beszél". Az ifjúi tűz és vakmerőség életelme maradt politikai pályafutása során, Kosáry 
Domokos szerint „a szabadsággondolat igazi és kezdeményező magyar prófétája". 
Ez a tűz vezette a forradalom és szabadságharc küzdelmeiben, ez a tűz tartotta benne 
a lelket a száműzetés 18 évében, ez pislákolt benne az öregkor bonyhádi magányá-
ban. Itt, felidézve emlékeit, papírra vetette háborgásait. És újra verselt. Ekkor írta Az 
idő és lélek című 560 soros eposzát. Nekünk is üzennek hexameterei: 

Az ki felismeri tisztán s hirdeti önmaga létét, 
Az ki erényre, imára, tökélyre hivatva, teremtve 
Képes jóért, szépért öntagadásra hevülni, 
Az, kinek élténél kedvesb, drágább a szabadság, 
Lánggal eped, nemesül és boldog szűz szerelemben, 
Mint bölcsész, művész s nagy erényű- feltör egekbe. 

Dr. Kolta László 
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