
lyességében, illetve gyakorlati megvalósításában. A parlamenti záróvita előestéjén, 1861. május 7-én a 
Telekit meglátogató unokaöcs, Tisza Kálmán is erről beszélhetett. Teleki még ugyanazon az éjszakán, 
félbehagyva másnapi beszédének írását, szíven lőtte magát. Öngyilkossága mély megdöbbenést, majd 
Széchenyi halála után tapasztalt nemzeti gyászt váltott ki. Telekit a Magyar Nemzeti Múzeum épületé-
ben ravatalozták föl, majd innen kísérték utolsó útjára, amely a sziráki családi sírboltba vitt. 

Nem ő volt az első, akit a Nemzeti Múzeumból temettek, pár nappal korábban ugyanitt ravatalozták 
fel Palóczy Lászlót, az országgyűlés korelnökét. De azzal, hogy Teleki koporsója is idekerült, nemzeti 
gyásztér született ezen a helyen, hiszen ettől kezdve több mint nyolc évtizeden keresztül a nemzet mú-
zeumában búcsúztatták a nemzet nagy halottjait, szám szerint húszat, köztük Kossuth Lajost, Jókai 
Mórt, Görgey Artúrt, Ady Endrét, Bem tábornokot és Klebelsberg Kunót. 

Politikai működése mellett Teleki László a magyar irodalomtörténetbe is beírta a nevét. 1841-ben 
kiadott és bemutatott drámáját, a Kegyencet sokáig a Bánk bán és Az ember tragédiája mellett emleget-
ték. Számos alkalommal felújították, nem egyszer át is dolgozták müvét; a legnagyobb sikerrel Illyés 
Gyula tette ezt, aki A különc címmel nagyszerű drámát is írt Telekiről. Ő többek közt így látta hősünket: 
„Széchenyi is maga felé fordítva húzott meg eg}' rettenetes ravaszt, s bukott le a mélybe, de micsoda ri-
valdáról, micsoda szerepvivés, mondhatnánk: micsoda látványosság után. Teleki László élete hozzá ké-
pest homályban folyt; - innen, az utókorból tekintve. Nincsenek művei, mint Széchenyinek, sem gesztu-
sai, mint Kossuthnak. Példája mégis azokéval vetekszik, alakja azok mellé emelkedik. Minél jobban 
megismerjük, annál inkább följelé nézünk rá." 

(Teleki László születésének és halálának kerek évfordulóján a Magyar Nemzeti Múzeum 2011. ok-
tóber 26. és 2012. január 31. között kiállítással emlékezik a XIX. század jeles magyar államférfiára.) 

Debreczeni-Droppán Béla 

s 

„Eletemet a hazának szentelem" 
Kétszáz éve született Perczel Mór 

Az 1811. november 11-én született Perczel Mór értelmi és 
érzelmi gazdagodását a pályakezdő Vörösmarty Mihály irányí-
totta, aki nemcsak grammatikai ismeretekkel bővítette ő és test-
vérei (Sándor és Miklós) tudását, hanem a haza iránti feltétlen 
szeretetet is szívükbe plántálta. Az apa, a napóleoni háborúk 
egykori, 17-szer sebesült huszártisztje, Sándor és a nevelő egy-
aránt fontosnak tartották a történelmi emlékhelyek megismeré-
sét, ezért látogatták meg az ifjakkal a mohácsi, a siklósi és a szi-
getvári emlékhelyeket. Perczel Mór emlékirataiban írja; hogy 
„amikor Vörösmarty Mihály II. Rákóczi Ferenc dicső tetteit is-
mertette, élményei hatására 10 évesen a fejedelem képe előtt 
megesküdött, hogy életét a hazának szenteli, megmenti és meg-
bosszulja nemzetét." A költő-nevelő által elvetett mag jó talajba 
hullott. 

Katonaiskolai pályája 1830-ban, a lengyelek megsegítése 
ügyében folytatott szervezkedése miatti letartóztatásával, véget 
ért. A későbbi hírhedt Újépületbe zárták, a súlyosabb ítélettől, 
esetleg a főbelövéstől csak Fáy András József nádornál való 
közbejárása mentette meg. Magas pártfogói továbbra is segítet-
ték. Az alig húsz esztendős, de országosan ismert Perczel Móric 
először megyei esküdt, aljegyző, majd 25 évesen a simon-
tornyaijárás főszolgabírója, s hamarosan a reformkori Tolna megye életét befolyásoló pártvezér lett. 

Közéleti szerepvállalását jelzi, hogy 1842-ben Baranyában, Tolnában és Fejérmegyében egyik kez-
deményezője volt - Kossuthot megelőzve - a védegyleti mozgalomnak. Már 1843-ban a vármegyéket a 
nemzetőrség felállításának szükségszerűségéről kívánta meggyőzni. Reformgondolatai terjesztéséhez 
kiváló fórumnak bizonyult a Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap. Tekintélyének növekedésére, a liberá-
lis reformpártiak Tolna megyei előretörésére utal, hogy az 1843/44-es országgyűlésre jelentős szó-
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többséggel választották követnek. A Bezerédj Istvánnak és Perczel Mórnak adott követi utasítás közte-
herviselést, az ősiség eltörlését, a magyar termékek védővámját, a mezővárosoknak szavazati jog adá-
sát stb. szorgalmazta. Ehhez képest Pozsonyban csak morzsák születtek: pl. az ősiség eltörlése helyett a 
nemesek hivatalviselési joga, birtokképessége. 

Az igazi nagy eredménynek a magyar nyelv államnyelvként történő elismerése, az 1844. II. tc. elfo-
gadása tekinthető. E tárgyban Perczel Mór háromszor kapott szót. A törvény megalkotását követően az 
országgyűlési ifjúság fáklyás, zenés felvonulással tisztelgett az ügyben legtöbbet tevő Szemere Berta-
lan Borsod és Perczel Mór Tolna vármegyei követ szállása előtt. 

Perczel Mór állandó résztvevője volt Pesten az ellenzéki kör üléseinek. 1848. április közepétől a 
közcsendi bizottmány tagja, belügyminiszteri osztályigazgató, júniustól már Magyarország rendőrfő-
nöke. A népképviseleti országgyűlésre a bonyhádi és a budai Víziváros is követének választotta. Csak a 
fővárosi mandátumot tartotta meg. Mivel nézeteivel összeegyezhetetlennek tartotta a radikálisok (ö ma-
ga is az volt!) megfigyelését, megvált rendőrfőnöki hivatalától. Az országgyűlésen sokak ellenszenvét 
vívta ki azzal, hogy szinte minden kérdésről véleményt nyilvánított. Augusztus 21-én a szenttamási si-
kertelen harcok miatt árulással vádolta a vezérséget, különösen Bechtold tábornokot. Perczel vádját 
még akkor sem vonta vissza, amikor hangvételéért a Ház rosszallását fejezte ki. Perczel következő 
hozzászólásában elviselhetetlennek tartotta, hogy a sorezredeket továbbra is német nyelven vezé-
nyeljék, az elfogadott határozatért a nemzetgyűlést „összvegazemberezte" és „akasztófára valók vagy-
tok" minősítéssel illette.1 

Jellasics támadásakor maga is élenjárt a hadsereg szervezésében, a Pesten állomásozó rendes kato-
naságból, a pesti polgárokból és a Bécsből a forradalomhoz csatlakozókból felállította a Zrínyi zászló-
aljat. Zászlójukra jelszóként „Győzni vagy meghalni!" feliratot hímeztették. Egyike volt azoknak a kor-
mánybiztosoknak és tiszteknek, akik Móga tábornokot szinte rákényszerítették a pákozdi ütközet válla-
lására. Az események őket igazolták. Ezt követően ezredesként megkapta a Roth tábornok elleni 
hadművelet irányítását. Végeredménye az ozorai fényes diadal lett. Az utókor eltérően értékeli a győze-
lemben Csapó Vilmos, Görgey Artúr és Perczel Mór szerepét. Tény, hogy a tervet Görgey készítette, de 
a „hadi operáció" kinevezett parancsnoka Perczel Mór ezredes volt. A győzelem után a zalai önkénte-
sekkel megerősített csapataival október végére felszabadította a Muraközt. Az OHB, Kossuth javaslatá-
ra, az ozorai és a muraközi sikerekért tábornokká léptette elő. Ezután a kellő felderítés nélküli csata, a 
móri kudarc következett. A harc vállalásának valószínűleg a Kossuth levélen kívül más oka is lehetett. 
Perczel meg akarta mutatni a nemzetnek, hogy nem Görgey, hanem ő az igazi hazafi. 

1849. január végén az OHB utasításának megfelelően Perczel Mór kiűzte a császári csapatokat Szol-
nokról. majd Abonynál és Irsánál ismételten eredményesen harcolt Ottinger lovasai ellen, végül sike-
rült Ceglédre is bevonulni. Kossuth nem fukarkodott a dicsérettel: „Perczel a legbecsületesebb hazafiak 
egyike. Ő a vezérkari főnök utasításait lelkiismeretes hűséggel teljesíti. Isten adná, hogy minden tábor-
nokunk ilyen volna" - írta Szemere Bertalannak. E sorok hangzatosak, de nehezen hihetők, hiszen ép-
pen Perczel Mór az, aki alig tűrte el, hogy irányítsák. Nem véletlen tehát, hogy Kossuth és az OHB nem 
óhajtotta fővezérnek megtenni. Az más kérdés, hogy Perczel kinevezése nélkül is „sikerül" rossz dön-
tést hozniuk a szintén kellőképpen makacs, helyismerettel nem rendelkező és a tábornokok szimpátiáját 
sem élvező Dembinszky Henrik kinevezésével. Amikor erről Perczel Mór értesült, önérzetében mélyen 
megsértve, azonnal lemondott hadtestparancsnoki tisztéről. Meg volt győződve arról, hogy a haza vé-
delmének irányítására nála elhivatottabb tábornok nem létezett a szabadságharc vezérei között. A ká-
polnai vereség az OHB-ban tudatosította, hogy Perczelről nem szabad lemondani. Mintegy kiengeszte-
lésül, bár az elismerés látszatával, a debreceni ünnepi esemény kitüntetettjei között ott található Perczel 
Mór is, akit tetteiért a nemzet hálás jutalmául II. osztályú katonai éremkereszttel „díszítettek fel". 

A durcás tábornok kiengesztelődött. Ráadásul testhezálló feladatként megkapta a „rácok ellen had-
viselet vezérletét", nem sokat teketóriázva átvette a bács-bánáti hadsereg főparancsnokságát. Március 
utolsó hetében sorra aratva győzelmeit (Szőregnél megverte Theodorovics tábornok szerb-osztrák csa-
patait, majd Deszk, Zombor, Zenta elfoglalása következett) bevonult a körülzárt Péterváradra. Ezt kö-
vetően elfoglalta a szentiváni sáncokat. Ily módon Pétervárad körülzárása a Duna bal partja felől meg-
szűnt. Ezzel lehetővé vált a bácskai területek módszeres felszabadítása. Majd Szenttamás ellen indult, 
elfoglalta a római sáncokat, amely eddig elődeinek nem sikerült. A fejvesztve menekülő osztrák-szerb 
csapatokat azonban nem üldözte. Pár nappal később Zsablyánál már a szervezett ellenséggel találko-
zott. Néhány napos pihenőt rendelt el, majd csapatával megkezdte a Temesköz felszabadítását. 

1 Bechtold tábornokkal az eset miatt párbajra került sor, Perczel megsebesült, ezzel az ügy a lovagiasság 
szabályainak megfelelően el volt intézve. 
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Az országgyűlés május 22-én altábornagynak nevezte ki és megkapta az első osztályú érdemrendet. 
Perczel visszautasította előléptetését és azt követelte, hogy állítsák hadbíróság elé Görgeyt, mert egy 
hónapot eltékozolt manővereivel. Miközben Haynau és az orosz csapatok egyre beljebb nyomultak az 
országba sem Kossuth, sem Csányi László kormánybiztos nem tudta meggyőzni Perczeit arról, hogy 
csapatait a főhadszintérre vigye. Ez a lépés a sok vérrel megszerzett és még több áldozattal megtartott 
Délvidék, sikerei színhelyének feladását jelentette volna. Ismét az ellenség kezére jutott római sáncok 
visszavételére indította 9000 emberét és 30 ágyúját, de az oldalról, ill. hátbatámadás nem sikerült, 
szemből pedig Jellasics többszörös túlerőben lévő, 25 000 fős serege nehéz falatnak bizonyult. Ráadá-
sul a bekerítésre induló 5 huszárszázad szembetalálkozott Ottinger 4 lovasezredével. A 23 császári lo-
vasszázad felmorzsolta a magyar erőket. Perczel elveszítette seregének negyedét, csak csapata romjai-
val érkezett meg az újvidéki táborba, szétszéledt csapatteste csak napokkal később. Görgey előterjesz-
tésére egy hét múlva a kormány a leváltott Perczel Mór helyére Vetter Antal altábornagyot nevezte ki a 
hadtest parancsnokának. 

Perczel némi gondolkodás után elvállalta a Kecskeméten összegyűlt mintegy 15 ezer újonc vezeté-
sét. Majd gondolt egy merészet, seregének kaszával felszerelt többségét Felsőszentgyörgynél hagyva, 
kétezer lovasával, 12 huszárszázaddal, a lengyel légió 400 dzsidásával és 12 ágyúval megkísérelte Pas-
kievics csapatai hátában megszerezni az oroszok Hatvanban rekedt mintegy 3000 élelmiszeres szeke-
rét. Az eredeti célt nem sikerült elérnie, annyit viszont igen, hogy az oroszok figyelmét elvonta Görgcy-
ről, megkönnyítve annak manőverezését. A csatát követően Mészáros Lázár tiltakozása ellenére, meg-
kezdte csapatai visszavonását Szeged irányába. Bár e hadmozdulat a korábbi, a június 29-edikei hadita-
nács döntésének megfelelően történt, kétségtelen, hogy e lépéssel megkönnyítette Haynau dolgát. 

Július 29-én Perczel Mórt felmentették, oka azonban nem a visszavonulás volt, hanem a tábornok 
azon vehemens kifakadása a kormányzó és a kormány ellen, amikor a kormány ülésére berohanva a 
legindulatosabb kijelentésekkel halmozta el őket. Mindennek előzménye pedig az volt, hogy Dam-
janich tábornok fegyelemsértés, engedetlenség miatt, mint felettes, bezáratta Perczel Miklós ezredest, 
az aradi vár parancsnokát. Augusztus elsején Perczel Mór napiparancsban elbúcsúzott csapataitól. 
Négy nappal később testvérével együtt elindultak Törökország felé. Jól ismert, hogy a temesvári csata 
kezdetén megsérült Bem hiába kérte fel a jelenlevőket, így Perczel Mórt is arra, hogy vegyék át a főve-
zéri tisztet. A teljes zűrzavar perceiben Perczel azt mondta: „ennyi ügyetlenség és árulás következmé-
nyeit úgysem lehet többé helyrehozni". 

A szabadságharc eseményei alapján tényként állapíthatjuk meg: senki nem vállalt annyi csatát, mint 
Perczel Mór. Tábornokaink közül ő aratta a legtöbb győzelmet, de ő is veszített legtöbbször. Perczel 
Mórt, a hadvezért a végletek jellemezték. 

A Perczel fivérek 1850. február közepén érkeztek száműzetésük szinhelyére, a kisázsiai Küthayába. 
Megélhetésükről a török kormány gálánsán gondoskodott: Perczel Mór tábornok rangjának megfelelő, 
de nagyon szerény életvitelt biztosító, 3500 piaszter havi ellátmányt kapott. 1850 szeptemberétől fele-
sége, Sárközy Júlia is megérkezett, így a tábornok együtt élhetett családjával, akikkel később Jersey szi-
getén telepedett le. 

1851 szeptemberében, számos emigránshoz hasonlóan, ellene is lefolytatták a hadbírósági eljárást, 
és a pesti Újépület udvarán távollétében, jelképesen [in effigie] felakasztották. Amikor 1859-ben a 
piemonti-francia együttműködéssel megkezdett olasz egyesítés időszakában felmerült egy magyar lé-
gió felállításának gondolata, Perczel tüstént Torinóba utazott, ahol több alkalommal tárgyalt Kossuth 
Lajossal. Találkozott Cavour miniszterelnökkel, számos emigránssal. így Teleki Lászlóval is. Az emig-
ránsokkal együtt elhitte, hogy III. Napóleon segíteni akarja a magyar függetlenség ügyét. A solferinói 
és a magentai győzelem után megkötött villafrancai béke viszont bizonyította, hogy Napóleonnak csak 
eszközként volt szüksége a magyar emigrációra. Perczel Mór, miután nem ő lett a magyar légió vezető-
je, már a harcok kezdetén visszavonult Jersey szigetére. 

1867-ben, a kiegyezést követően hazatért. Komáromban, Pesten, majd Dunavecsén, Szekszárdon és 
Bonyhádon ünnepélyesen, zajos lelkesedéssel fogadták. Szekszárdon a Kaszinó ünnepi hangversenyt 
szervezett tiszteletére. A dualizmuskori első parlamentben, a zalaegerszegi kerület választott képviselő-
jeként, a Deák-párt színeiben számos alkalommal szólalt fel: vasúti, vám, kereskedelmi témákban hal-
latta szavát, később, a közösügyi bizottság tagjaként, a magyar honvédség felállítása mellett érvelt. 

Sokan és eltérően ítélték meg Perczel Mórnak, a politikusnak 1867 utáni tevékenységét. Cegléd 
díszpolgárává választotta. Szegeden a szenttamási győzelem emlékére kitüntették. Veszprémben az ün-
nepély után tömeg kísérte ükapjának. Perczel Tamásnak, a város egykori bírájának szülőházához. Tagja 
volt annak a delegációnak, amelyet Ferenc József fogadott. Körútjain mindenütt tömeg volt kíváncsi 
szavaira, mindenki látni akarta a forradalom és szabadságharc hősét. 
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Az 1868-as esztendő a kimondottan pártcélokat szolgáló, de sikeresnek nem tekinthető Kossuth-el-
lenes fellépések negatív hozadéka mellett gondok sorozatát jelenti az Országos Honvéd Egyletben. 
Perczel Mór állandó harcot folytat a belső áskálódók ellen és önigazolása érdekében számos beszédet 
tart. A politikai „falak" mellett családi tragédiái egyaránt hozzájárultak gyors visszavonulásához. Életé-
nek további évtizedeiben szinte magányban élt. Családi körben rendezgette iratait, írta életrajzát, öniga-
zoló munkáit. Visszaemlékezése részletét a Tolnamegyei Közlöny 1881 februárjától folytatásokban kö-
zölte „Aranykor Tolnamegyében" címmel. Ebben a megye nagyjai közül igazán csak Bezerédj István 
tevékenysége került előtérbe. 

Amikor 1899. május 23-án, 88 éves korában, Perczel Mór örökre lehunyta szemét, egész Európa re-
agált a hírre. Életének hosszabb, rövidebb méltatása 110 újságban olvasható. A londoni Times-tól a St. 
Petersburger Herold-ig a lapok többsége tisztelettel adózott a tisztes kort megért, már életében hőssé 
vált tábornok emlékének. Többségükben nem fölrótták, inkább csak megemlítették, magyarázták hibá-
it, sorolták eredményeit. Az utókor ítéletét jelzi, hogy neve 1848/49. hőseinek első sorában található. A 
nemzet nem felejtette el, hogy képzetlen, fegyelmezetlen, de a hazáért életüket áldozni is kész hazafiak 
élén szerezte múlhatatlan érdemeit. 

Dobos Gyula 

150 éve született Laczkó Dezső, 
a legendás pap-geológus 

Laczkó Dezső egyike azon szerzeteseknek (Rómer Flóris, Tóth Mike, Terlanday Emil, Balyi Károly, 
Hollósy Jusztinián, Karkecz Lajos, Darnyay Béla mellett), akik közelebbi, netán mély kapcsolatba ke-
rültek a földtan (geológia) tudományával. Laczkó nevét minden újabb keletű lexikonban megleljük, 
leghosszabban talán a neten is föllelhető Kenyeres Ágnes-féle Életrajzi Lexikonban. Laczkó amellett, 
hogy geológus, régészként, múzeumalapítóként (1903), múzeumigazgatóként (1920-ig), gimnáziumi 
tanárként is tisztelték a kortársak. Emellett tankerületi főigazgató is volt Veszprémben. A Laczkó De-
zsőről elnevezett Veszprém Megyei Múzeum a tavalyi s az idei esztendőt a múzeumalapítónak szentelte 
kiállítással és előadásokkal. Ez alkalomból életútjának részletes vázlatát adta Reiner Pál, a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum régésze.' Velty István veszprémi bányavállalkozó életútjának nyomozása2 so-
rán, részben ajándékképpen (unokájától Záhony István geológus, USA), részben pedig irattári kutatása-
im révén sok új dokumentumhoz, adathoz jutottam Laczkó geológiai munkásságát illetően is. 

Teológiai tanulmányai után 1881-1884 között a budapesti tudományegyetem természetrajzi és föld-
rajzi szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett. Ezután Privigyén (Nyitra m., ma Prievidza, Szlová-
kia) rendjének gimnáziumában természetrajzot, ennek keretében ásványtant, geológiát tanított. 
1884-ben jelent meg első publikációja: Tenger-medenczéink viszonya a kontinensekhez, tekintettel ke-
letkezésökre és alapjokra címmel. Ebben, modern fölfogásban a tengerpartok állandósága helyett a vál-
tozások állandósága mellett foglalt állást. Ez évben a Magyar Földrajzi Társaság tagja lett. 1888-ban 
már a veszprémi piarista gimnáziumban tanít. A meg nem valósult „Veszprém-vármegye monográfia" 
(szervezője Véghelyi Dezső) számára geológiai tanulmányt írt, illetve már ekkor megkezdte a megye 
triászkorú (a Föld középkora) dolomitjainak földtani térképezését, illetve az őslénytani (paleontológiái) 
gyűjtést. 1895-ben a Győr-Veszprém-Dombóvár vasútvonal bakonyi átvágásának geológiai viszonyít 
rögzíti. 1894-ben kapcsolatba került Lóczy Lajos professzorral, a Földtani Intézet igazgatójával, akinek 
„felszólítására" több éven át részt vett a Magyar Földrajzi Társaság kiadásában megjelent ún. Bala-
ton-monográfia (1909) elkészítésében. A többéves szerteágazó kutatás eredményeit hivatalos nevén A 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei című 13 kötetes műben tették közzé. 

Laczkó természettudományi érdeklődése már kezdő tanárként is „megfogható". A hogyan lett geo-
lógus? kérdésre iQ. Lóczy Lajost (a Földtani Intézet későbbi igazgatóját) idézem: „Edesatyám két 
asszisztensével Papp Károly és Cholnoky Jenövei ekkor a Bakonyban kutatott és a veszprémi piaristák 

1 Reiner Pál: Laczkó Dezső életútja és utóélete évszámokban 1860-1932. 2010: www.vmmuzeum. hu/kiallitas/ 
laczkodezso/ld_eletut.html 

: Tóth Álmos: Velty István a „kutató". Fejezetek a magyar bauxitkutatás és bányászat korai történetéből. Bányá-
szattörténeti Közlemények 111. Rudabánya, 2007. 
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