
NEMZETŐRSÉG ÉS HONVÉDSÉG SZERVEZÉSÉNEK IDŐBENI 
ÁTTEKINTÉSE 

(1848. március—szeptember) 

URBÁN ALADÁR 

Az 1848—49-es magyar forradalom és szabadságharc jellegzetes 
intézménye volt a nemzetőrség, amelynek szervezése a márciusi na
pokban spontán kezdődött, majd jóváhagyta azt a pozsonyi törvény
hozás is. Az 1848:XXII. te. értelmében április 20-a után a Batthyány-
kormány és az általa létrehozott Országos Nemzetőrségi Haditanács 
irányításával folyt a „törvény szabta" nemzetőrség szervezése. Ez a 
nemzetőrség, amely magába olvasztotta a régi polgárőrség alakulatait, 
zömében gyalogságból állott. A törvényhozók eredeti elképzelése 
szerint a nemzetőröknek lakhelyük közcsendjére és rendjére kellett 
vigyázni. Máshol való alkalmazásuk is csak ilyen rendőri-karhatalmi 
feladatok esetén jött szóba. Az ország déli részén jelentkező szerb 
mozgalmak miatt azonban a kormány már 1848 nyarán „mobilizálta": 
a Bácskában és a Bánságban tábori szolgálatra rendelte az alföldi 
megyék nemzetőrségét. Egyidejűleg a Dunántúlon megszervezték a 
Dráva-vonal ellenőrzését is, amely zömében ugyancsak a megyei 
nemzetőrség feladata volt. A délvidéki tábori szolgálat nem váltotta 
be a hozzáfűzött reményeket, így már 1848 augusztusában megszüle
tett a rendelet a nemzetőrség önkéntes tábori szolgálatáról. Eredmé
nyeként viszonylag gyorsan olyan nemzetőrségi alakulatok szerve
ződtek, amelyek Pákozdnál már a honvédek és sorkatonák oldalán 
vettek részt az ütközetben. 

Az 1848-as magyar hadszervezés másik jellegzetes intézménye 
volt a nemzetőrségtől különböző, bár forma szerint annak keretében 
szervezett honvédség. A kezdetben „rendes vagy mobilis nemzetőr
ségének nevezett alakulatokat (amelyekből szeptember végéig — 
Erdéllyel együtt — tizennégyet állítottak fel) három évre toborozták 
azzal a céllal, hogy átvegyék a helyőrségi szolgálatot az osztrák sor
ezredektől. A délvidéki fejlemények, majd Jelačič támadása miatt 
azonban ezek az alakulatok is hamarosan ellenség elébe kerültek. 
Szervezésüknek május és szeptember közötti szakasza az első lépé-
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seket jelentette a szabadságharc tömeghadseregének megteremtése 
felé. 

Az itt közölt időrend a nemzetőrség és honvédség 1848 márciusa 
és szeptembere közötti szervezésével foglalkozó monográfia alapján 
készült, eredetileg mint annak kiegészítője. Folyóiratban történő köz
lését nemcsak az általános tájékoztatás igénye, hanem a benne levő 
gazdag helytöriténeti anyag informatív értéke indokolja. Segítségével 
nyomon követhető megyéink és nagyobb városaink 1848-as tevékeny
sége a nemzetőrség szervezésének és a honvédség toborzásának terü
letén. Annak érdekében, hogy a kronológia eseményeit a nagyobb 
összefüggésbe könnyebb legyen beilleszteni, az időrendben szerepel 
néhány, nem pusztán a nemzetőrség vagy a honvédség szervezését 
érintő katonai, illetve politikai esemény. 

1848 

március 12. Az Ellenzéki Kör gyűlésén Irinyi József be
mutatja a 12 pont tervezetét, amelyek közül 
az 5. pont „nemzeti őrsereg"-et követel. 

14. Kossuth a pozsonyi országgyűlésen a nemzet 
nyugalmának biztosítása érdekében nemzetőr
ség felállítását javasolja. 

15. A pesti forradalom győzelme: a Helytartóta
nács belenyugszik, hogy a fővárosban a rend 
fenntartását a sorkatonaság helyett a szerve
ződő nemzetőrségre bízzák. Megalakul a Rend
re Ügyelő Választmány, amely a nemzetőr
séggé alakult pesti polgárőrség létszámának 
1500 főre történő növeléséről hoz határozatot. 
Pozsonyban az országgyűlés határozatilag 
mondja ki a nemzetőrség felállításának szük
ségességét. Megkezdődik a pozsonyi II. sz. 
nemzetőrség szervezése. 

16. Pesten megkezdik a nemzetőrség szervezését, 
amelynek felfegyverzésére sikerült 500 fegy
vert szerezni a Neugebaudeből. 

17. A nádor által kormányalakítással megbízott 
Batthyány Lajos miniszterelnök első körlevele 
a hatóságokhoz, amelyben felelőssé teszi őket 
a rend fenntartásáért. A Helytartótanács egy
idejűleg utasítja a hatóságokat, hogy „minden 
lehető zavarok" megelőzéséről gondoskodja
nak. 
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Lederer budai katonai főparancsnok további 
200 fegyver kiadását engedélyezi a pesti nem
zetőrség számára. Budán és Székesfehérvárott 
is megkezdik a polgárőrség kiegészítését. 

18. Pesten a Városháza előtti Szabadság téren tar
tott népgyűlés követelésére a királyi palotára, 
a Helytartótanácsra és egyéb kincstári épüle
tekre felkerül a nemzeti lobogó. A pesti nem
zetőrség megkapja a két nappal korábban kö
vetelt 1500 fegyverből még a hiányzó 800 da
rabot; Buda nemzetőrsége 200 puskát kap. 
Pesten a nemzetőrség „osztályai" megválaszt
ják tisztjeiket; a mesterlegényeknek a nem
zetőrségbe való felvételét „polgári kezesség
hez" kötik. 
Szegeden, Szabadkán és Esztergomban meg
kezdik a nemzetőrség szervezését. 

19. A pozsonyi országgyűlés küldöttsége Pesten, a 
Szabadság téren megszemléli a 4000 főt meg
haladó pesti nemzetőrséget. 
Eger, Debrecen, Pécs és Kőszeg városa meg
kezdi a nemzetőrség szervezését. 

20. Miskolcon, Győrött, Aradon, Bihar és Csong
rád megyében megkezdik a nemzetőrség szer
vezését. 

21. Pest megye közgyűlése határozatot hoz a nem
zetőrségnek az egész megyében történő fel
állításáról. Zólyomban, Selmecen, Kassán, 
Szatmárnémetiben, Szentesen, Újvidéken, Sza
bolcs és Szatmár megyében megkezdik a nem
zetőrség szervezését. 
Pesten a Rendre Ügyelő Választmány követeli, 
hogy a katonai laktanyákra is tűzzék ki a 
nemzeti lobogót. 

22. Batthyány második miniszterelnöki körlevele 
a hatóságokhoz, amelyben a városokban és 
népesebb helyeken „a vagyonos osztályból" 
őrsereg alakítását javasolja a személy- és va
gy onbátor ság biztosítására. 
Pozsonyban az országgyűlés kerületi ülése meg
vitatja a nemzetőrségről szóló törvényjavasla
tot. 
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Pest város tanácsülése egy nemzetőri tüzér
osztály felállításának tervével foglalkozik. Bu
dán megtörténik a nemzetőrség és a polgárőr
ség összeolvadása. 

23. A Nemzeti Múzeumnál tartott népgyűlés to
vábbi fegyvereket követel és Budára akar vo
nulni a fegyvertár „megtekintésére", Lederer 
újabb 1000 fegyvert adat ki és Pesten a Ká-
roly-laktanyára kitűzeti a nemzeti zászlót. 
Pozsonyban az országgyűlési ifjúság és a kö
vetek soraiból szervezett II. sz. nemzetőrség 
átveszi a teljes őrszolgálatot. 
Batthyány miniszterelnök nádori megbízás 
alapján kinevezi a fővárosba leküldendő Mi
niszteri Országos Ideiglenes Bizottmányt 
(MOIB). 

24. Pest megye választmánya mindazok felfegy
verzéséit szükségesnek tartja, akik „az alkot
mányos rend fenntartásában" érdekeltek. 

25. Pozsonyból Pestre érkezik Klauzál Gábor, Sze
mere iBertalan, valamint a sajtótörvények 
miatt Pozsonyba küldött Pulszky Ferenc; a 
MOIB megkezdi munkáját. 

26. A pesti nemzetőrség vasárnapi tisztelgése és 
díszszemléje a Nemzeti Múzeumnál. 

27. Pesten népgyűlés a Múzeumnál, amely a bécsi 
udvarnak a pénz- és hadügyi önállóság elisme
rése kapcsán tanúsított ellenállása miatt a 
nemzetőrség felfegyverzését követeli. A MOIB 
átiratára Lederer további 1000 fegyver kiadá
sába egyezik bele. 
A MOIB körlevelében a hatóságoktól jelentést 
kér a nemzetőrség szervezésének eredményei
ről. 

28. A MOIB körlevélben hagyja meg a hatósá
goknak, hogy rendzavarás esetén a sorkatona
ságot csak akkor vegyék igénybe, ha nemzet
őrség nincs, vagy nem elegendő. 

29. A fővárosi nemzetőrség a hajnali órákban 
Promontornál (Budafok) magánhajót tartóztat 
fel, amely titokban kincstári eredetű lőport 
szállít. A MOIB a fegyvar- és lőszertárakhoz, 
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valamint a Duna-híd két végéhez nemzetőri 
őrszemeket állít a katonaság mellé. 

30. A király március 28-i leirata miatt izgatott 
népgyűlés Pesten, a Szabadság téren, ahol 
Szemere javasolja, hogy a nemzetőri szolgá
latot tegyék mindenki számára kötelezővé. 
A győri nemzetőrség erőszakkal szerzi meg a 
19. sorgyalogezred helyi főhadfogadójának rak
tárából a szabadságolt katonák fegyvereit. 

31. Délelőtt feszült hangulatú tömeggyűlés a Nem
zeti Múzeumnál. A Rendre Ügyelő Választ
mány proklamációjában a kivívott szabadság 
védelmében egyesülésre szólítja fel a fővá
rost és a vidéket. 

április 1. Éjjel megérkezik Pozsonyból Eötvös József az 
új, engedményeket tartalmazó királyi leirattal. 
Reggel a Városháza előtt összeütközésre kerül 
sor a vörös szalagos radikálisok és a polgárok 
között. Délelőtt a Múzeumnál népgyűlésen is
mertetik az új királyi leiratokat. 

2. Pesten újabb népgyűlés a Nemzeti Múzeum
nál, ahol a Rendre Ügyelő Választmány fal
szólítja a fővárost és a vidéket, hogy a veszély 
elmúltával térjen vissza a munkához. Felhí
vásában a nemzetőrséget a rend és a szabad
ság legerősebb támaszának nyilvánítja. 
Pest megye választmánya felfüggeszti március 
24-i határozatának végrehajtását. 

3. Az Ellenzéki Kör kezdeményezésére a pesti 
nemzetőrség küldöttsége a sorkatonasággal 
való barátkozás érdekében megkezdi a lakta
nyák látogatását. 
A MOIB körlevélben szólítja fel a hatóságo
kat, hogy antiszemita zavargások esetén ne a 
sorkatonaságot, hanem a nemzetőrséget vegyék 
igénybe. 

7. A király jóváhagyja a felelős minisztérium 
megalkotásáról szóló törvényt. Megtörténik a 
magyar minisztérium tagjainak kinevezése. 

8. Pesten a Szerviták udvarán sor kerül a nem
zetőrség és katonaság tisztikarának baráti ta
lálkozójára. 
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A MOIB körlevélben figyelmezteti a hatósá
gokat, hogy a külföldi fegyvervásárlások nem 
biztosítanak elegendő fegyvert, ezért magán
erőből igyekezzenek nemzetőrségük felfegy
verzéséről gondoskodni. 

9. Népgyűlés a Nemzeti Múzeumnál, amely a cár 
fenyegető hangú kiáltványa miatt honvédelmi 
intézkedéseket sürget. 
A pozsonyi II. sz. nemzetőrség az országgyű
lés berekesztésével bejelenti feloszlását. 

10. Csányi Lászlót és Széli Józsefet a MOIB mi
niszteri biztosként küldi ki a Dunántúlra, „a 
megtámadott személy- és vagyonbiztonság" 
védelmére. 
A pesti nemzetőrség „egyenlőségi osztálya" 
este körülfogja a Károly-laktanyát, hogy a 
sorkatonaság egy századának Itáliába történő 
elszállítását megakadályozza. 

11. A király ünnepélyesen berekeszti a pozsonyi 
országgyűlést. A Batthyány-kormány Pozsony
ban tartózkodó tagjai leteszik az esküt. 

12. Pozsonyban a kormány megtartja első minisz
tertanácsát, amely — többek között — sür
geti a Galíciában tartózkodó magyar ezredek 
hazatérését. 
Pesten a délelőtti óráikban, a Károly-lákta-
nyánál majdnem összeütközésre kerül sor a 
nemzetőrség és a sorkatonaság között, mivel 
az olasz katonaságnak röplapokat osztogató 
fiatalembert a laktanya ügyeletes tisztje le
tartóztatta. 

14. A Batthyány vezetésével a fővárosba érkező 
minisztériumot a közel 7000 főnyi pesti nem
zetőrség díszelgése fogadja. 

15. A pesti Rendre Ügyelő Választmány lemond 
és átadja a hatalmat a kormánynak. 

16. A kormány tiltakozik a bécsi hadügyminiszté
riumnál, amiért az még mindig rendelkezik a 
Magyarországon állomásozó sorkatonaság fe
lett. 
A MOIB meghagyja Rottenbiller Lipót helyet
tes pesti polgármesternek, hogy a mesterlegé-
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nyék készülő mozgalmának lečsendesítésére 
a nemzetőrséget is igénybe veheti. 

17. Lederer budai katonai főparancsnok vissza
utasítja a kormánynak a budai fegyvertár 
megvizsgálására tett kísérletét és közli, hogy 
másnap tájékoztatásért Bécsbe utazik. 
A MOIB a fővárosban létező mozgalmak meg
előzésére és megszüntetésére telj hatalmi mi
niszteri biztosnak nevezi ki Rottenbillert. 

18. Batthyány miniszterelnök rendeletet bocsát ki, 
amelynek értelmében a nemzetőrség csak a 
polgári hatóság rendeletére, és a nemzetőrség 
főparancsnokának felszólítására foghat fegy
vert. 
Pest város közgyűlése Rottenbiller segítésére 
új „rendre ügyelő választmányt" hoz létre. 

19. A sajtó közli, hogy a minisztertanács határo
zata értelmében a nemzetőrség felállítása 
Batthyány miniszterelnök feladata lesz, aki 
Mészáros Lázár hazaérkezéséig a hadügymi
niszteri teendőket is ellátja. 
A kormány felhívja az országban található 
gyárakat és kézműveseket, hogy működjenek 
közre a nemzetőrség felfegyverzésében. 
Pesten a délutáni órákban a riadóztatott nem
zetőrség és a sorkatonaság véget vet a zsidó
ellenes zavargásoknak. 

20. A minisztertanács határozatot hoz a Morva
országban és Galíciában tartózkodó magyar 
ezredek hazatérésének sürgetésére. Az előző 
napi zavargások miatt a fővárosban időlegesen 
előzetes engedélyhez kötik a népgyűlések tar
tását. 
Batthyány kinevezi az „Ideiglenes Országos 
Nemzeti örseregi Tanács"-ot. Elnöke: Ottin-
ger Ferenc vezérőrnagy, budai dandárparancs
nok. 

21. Szemere Bertalan belügyminiszter körlevélben 
jelenti be a hatóságoknak a MOIB megszűné
sét, egyben meghagyja, hogy a vagyonosokból 
„a nemzetőrség szaporítassék". 
A miniszterelnök utasítja a hatóságokat, hogy 
haladéktalanul kezdjék meg az új törvény ér-
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telmében felállítandó nemzetőrség összeírását. 
Egyidejűleg bizalmas rendeletben hagyja meg, 
hogy a nemzetőri összeírást csak ott kezdjék 
el, ahol a lakosság körében ellenszenv nem 
mutatkozik. 
A miniszterelnök felszólítja a nyugalmazott, 
vagy a hadseregből kilépett tiszteket, hogy je
lentkezzenek szolgálatra a nemzetőrség szer
vezésére és kiképzésére. 
A pesti katonai térparancsnokság kérésére 
Batthyány intézkedik, hogy a pesti nemzetőr
ség vegye át a sorkatonaságtól a harmincad-, 
a zálog- és a sóház őrizetét. 

22. Batthyány rendelete értelmében a nemzetőr
ség vezényleti nyelve magyar lesz; az oktatás 
nemzeti nyelven történik. Egyidejűleg értesíti 
a hatóságokat, hogy a nemzetőrségnél csak 
egységes gyalogság és lovasság létezhet. 
A minisztertanács a pesti német polgárság nyo
mására ideiglenesen felmenti a fővárosi zsidó 
nemzetőröket a szolgálat alól. 

23. A pozsonyi nemzetőrség dicstelenül szerepel 
a városban kitört antiszemita zavargások ide
jén. 

24. A minisztertanács harmadízben foglalkozik a 
külföldön levő magyar sorezredek hazahoza
talának sürgősségével. Ismételt kérések eluta
sítása esetén „a közbátorság fenntartására" 
olyan lépések megtételét tartja elkerülhetet
lennek, „minőkre felelősségének érzete kény-
teleníti." 
A miniszterelnök közli Zanini osztrák hadügy
miniszterrel, hogy amíg Mészáros Lázár had
ügyminiszter Itáliából haza nem tér, semmi
nemű hadianyag szállítását nem engedélyezi 
az országon belül. 
Batthyány miniszterelnök Ottinger Ferenc ve
zérőrnagy budai dandárparancsnokot ideigle
nes hadügyminiszternek nevezi ki. 
Véres húsvéthétfő Nagykikindán. 

25. Szepesy Ferenc polgármester kívánatosnak 
tartja a pesti nemzetőrség átszervezését. 
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Batthyány, további zavargásoktól tartva, el
rendeli a fővárosi zsidó nemzetőrök lefegyver
zését. 
Batthyány április 27-re tűzi ki a budai fegy
vertár megvizsgálását. 

26. A nagykikindai fejleményeket megtárgyaló mi
nisztertanács az országban tapasztalható moz
galmak „vészterhes természete" miatt mozgó 
nemzetőrségi alakulatok, vagy egy önkéntes őr
sereg kiállításáról hoz határozatot. 
Szemere Bertalan belügyminiszter Csernovics 
Pétert délvidéki királyi biztosnak és temesi fő
ispánnak nevezi ki. 
A Pesti Hírlapban első ízben jelenik meg a hi
vatalos tájékoztatás a miniszterelnöktől a kor
mány katonai jellegű intézkedéseiről. 

27. A kormány által kiküldött bizottság Nyáry Pál 
vezetésével megvizsgálja a budai fegyvertárat 
és ott 14 000 használható fegyvert talál. 

28. Battyhány a budai fegyvertárból 8500 lőfegy
vert utal a vidéki nemzetőrségnek. 

29. Batthyány aláírja a „Pesti Gép- és Vasöntő 
Társaság" képviselőivel a fegyvergyárt létesíté
séről szóló szerződést: a gépgyárat hat hónap 
alatt, napi 500 fegyvert előállító gyárrá ala
kítják. 
Wesselényi Miklós beszéde a Radical Körben: a 
haza veszélyben van! 
Kossuth Pulszky Ferenc útján, az önkéntes had
erő tervezett kiállítása helyett, Erdélyből szé
kely katonaság behozatalát ajánlja. 
Pálf f y Móric a kormánytól 50 000 darab, az 
örökös tartományokban gyártott fegyver vásár
lására kap felhatalmazást — ha azokat egy éven 
belül leszállítják. 

30. A Radical Kör közgyűlése petíciót nyújt be a 
minisztériumnak, amelyben önkéntesekből, or
szágos toborzás útján kiállítandó haderő szer
vezését sürgeti. 
Az egyetemi ifjúság folyamodványban kéri a 
miniszterelnöktől, hogy nemzetőri alakulatuk 
megőrizhesse különállását. 
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A bécsi hadügyminisztérium élén ZaninL altá
bornagyot Graf Baillet de Latour táborszernagy 
váltja föl. 

1. Batthyány elutasít mindenféle, az egységes, la
kóhely szerint szervezett nemzetőrségtől való 
elkülönülési törekvést. 

2. A horvát mozgalmak és a hadügyi kérdések 
tisztázatlansága miatt Bécsbe utazik Batthyány 
miniszterelnök. Helyettese: Deák Ferenc igaz
ságügyminiszter. 

5. Batthyány Bécsben lépéseket tesz Marziani 
György alezredesnek a magyar hadügyminisz
tériumba történő áthelyezésére. 

7. A király aláírja a kéziratokat, amelyek Mészá
ros Lázár hadügyminiszter hazatéréséről és a 
Magyarországon állomásozó sorkatonaságnak a 
magyar minisztérium alá történő rendeléséről 
intézkedik. 

10. A radikálisok kezdeményezésére a pesti ifjú
ság az esti órákban macskazenét ad Ignaz Le-
derer lovassági tábornoknak, a budai (magyar
országi) osztrák katonai főparancsnoknak Bu
dán, a Várban levő lakása előtt. A fegyvertelen 
tüntetőket vértes lovasság és gránátosok verik 
szét — előzetes figyelmeztetés nélkül. 
Éjjel megérkezik Bécsből Batthyány miniszter
elnök. 

11. Pest megye közgyűlésének küldöttsége Nyáry 
vezetésével eléri a nádornál, hogy vizsgálat in
dul a katonai vérengzésért felelős személyek 
megbüntetésére. A nádor utasítására Lederer 
álruhában azonnal elhagyja Budát és Bécsbe 
menekül. 
Zoltán János belügyi államtitkár vezetésével 
megalakul a katonai kihágás vizsgálatára kikül
dött polgári-katonai vegyesbizottság. 

12. Petőfi és elvbarátai által a Nemzeti Múzeum
nál összehívott népgyűlés a katonai vérengzés 
miatt. Budán egyidejűleg megkezdi tevékeny
ségét a május 10-i katonai vérengzés vizsgála
tára kiküldött vegyesbizottság. 
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13. Szemere Bertalan rendeletében a főváros rend
jének és békéjének megőrzéséért a nemzetőr
séget teszi felelőssé. A belügyminiszter egyide
jűleg az egész pest-budai nemzetőrséget Zoltán 
Jánosnak, a katonaság kihágását vizsgáló bi
zottság elnökének rendelkezésére bocsátja. 

15. Hrabovszky péterváradi katonai főparancsnok 
futár jelentése nyomán a minisztertanács dön
tést hoz a délvidéki várak megerősítéséről, a 
Szegednél felállítandó katonai táborról és egy 
10 000 főből álló önkéntes (mobilis nemzetőr
ségi) sereg toborzásáról. 
Batthyány miniszterelnök mint a nemzetőrségi 
ügyekben helyettesét, Baldacci Manó ezredest 
nevezi ki az Országos Nemzetőrseregi Hadita
nács (ONöHt) elnökének, és megbízza mind az 
állandó, mind a mobilis nemzetőrség ügyeinek 
intézésével. 

16. Batthyány és Baldacci kibocsátják az önkénte
sek (a mobilis nemzetőrség) toborzási felhívá
sát. 
Batthyány utasítja Ottinger ideiglenes hadügy
minisztert: intézkedjék, hogy a sorezredi had
fogadók a felhívásban megjelölt helyeken kezd
jék meg az önkéntesek toborzását; értesítse a 
tervezett toborzásról a budai katonai főparancs
nokságot; gondoskodjék, hogy a budai fegyver
tár készleteiből 4000 puskát az önkéntesek szá
mára készen tartson; a katonaság óbudai Ru
házati Bizottmányán keresztül gondoskodjék az 
önkéntesek felruházásához és felszereléséhez 
szükséges anyagokról. 

17. Pesten, a 32. gyalogezred ferencvárosi, a Tehén 
utcában levő főhadfogadója sikertelen kísérle
tet tesz az önkéntesek toborzásának megkezdé
sére. 
Kossuth pénzügyminiszter a miniszterelnök ren
delkezésére bocsátja az önkéntesek toborzásá
nak megkezdéséhez szükséges 200 000 pft-ot. 
Az ONöHt kibocsátja felhívását, amelyben a 
sorezredek tisztikarát, a nyugalmazott és a 
hadseregből kilépett tiszteket felszólítja: je
lentkezzenek szolgálatra a tíz zászlóaljra terve
zett „rendes nemzetőrsereg"-nél, amelyet „'ka
tonai szabályok szerint" fognak kiképezni. 
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18. A minisztertanács Magyarországról és kapcsolt 
részeiből „a fegyver minden nemének" kivite
lét megtiltja. 
Batthyány és Baldacci közös rendeletben uta
sítja a hatóságokat a nemzetőri összeírások ha
ladéktalan felterjesztésére. 
Baldacci ezredes benyújtja a tíz zászlóalj ter
vezett önkéntes haderő előzetes költségvetését. 
Batthyány megküldi a május 16-i toborzási fel
hívást az abban kijelölt helységek elöljáróinak, 
és utasítja őket a toborzás megkezdésére. 
A miniszterelnök utasítja a belügyminisztert, 
hogy bocsásson ki rendeletet: a hatóságok a 
toborzásra kijelölt helyekre küldjenek polgári 
biztost, aki jelen lesz az önkéntesek felfoga
dásánál. 
Pesten az önkéntesek toborzását az épülőfél
ben levő Üllői úti laktanyába áthelyezve, si
keresen megkezdődik a fővárosban a honvédek 
toborzása. A Forradalmi Csarnokban a fővá
rosi ifjúság „a zavarok megszűntéig" felajánlja 
szolgálatait a kormánynak. Battyány ragasz
kodik az önkénteseknél meghirdetett három 
év szolgálati időhöz, 

19. Megérkezik a hivatalos értesítés, hogy a király 
Bécsből Innsbruckba menekült. A miniszté
rium felhívással fordul a nemzethez, amelyben 
adakozásra, valamint az önkéntes haderő mi
előbbi kiállítására szólítja fel. 

20. Szemere utasítja a hatóságokat a toborozás 
ellenőrzésére, a polgári toborozó biztosok ki
nevezésére. Székesfehérvárott megkezdik a 
honvédek toborzását. 

21. A fővárosi honvédtoborzást áthelyezik a Nem
zeti Múzeum előcsarnokába. 
Szegeden megkezdik a honvédtoborzást. 
Budán a nemzetőrség átveszi a sorkatonaság 
egyes őrhelyeit. 

22. Pest város felhívása az iparos legényekhez: az 
önkénteseknél eltöltött három évi szolgálat 
után „minden remekelés vagy díjfizetés nél
kül" lesznek mesterek. 
Debrecenben megkezdik a honvédek toborzá
sát. 
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23. Kossuth kibocsátja felhívását a kamatos 
kincstári utalványok jegyzésére. 
Szemere Bertalan kinevezi Vukovics Sebőt 
délvidéki királyi biztosnak. 
Veszprémben megkezdik a honvédek toborzá
sát. A Jászkun kerület Jászberénybe és Kun
szentmiklósra toborzó biztosokat küld ki. 
Itáliában harcoló ezredétől Bécsen át Pestre 
érkezik Mészáros Lázár hadügyminiszter. 

24. Batthyány kinevezi a Pesten toborzott 1. hon
védzászlóalj parancsnokát. Megjelenik a pá
lyázati felhívás a honvédségnél betöltendő or
vosi állásokra. Veszprém és Fejér megye ren
delkezik a honvédtoborzás megkezdéséről. 

25. Heves, Borsod, Somogy és Vas megyék intéz
kednek az Egerben, Miskolcon, Kaposvárott 
és Szombathelyen megkezdendő honvédtobor
zásról. 

26. Baldacci ezredes értesíti a pénzügyminiszté
riumot, hogy kik jogosultak vidéken a hon
védtoborzás foglalópénzeül kiutalt összegek 
felvételére. 
Az ONöHt ülésén Majthényi István őrnagy 
ismerteti tervezetét, amelynek értelmében a 
nemzetőri lovasságot közköltségen állítanák ki. 

27. Batthyány rendeletére az Újépületben már el 
nem helyezhető honvédeket a Károly-lakta-
nyába, az olasz sorkatonaság mellé szállásol
ják. 

28. A hadügyminisztérium a honvédek magassági 
mértékét az 5 láb 2 hüvelyk gránátosi test
magasságban határozza meg. 
Batthyány elrendeli, hogy a fővárosban mind
azon nemzetőröktől, akik „törvényszabta ké
pességgel nem bírnak", szedjék be a kiosztott 
állami fegyvereket. 

29. Betelik a Pesten kiállítani tervezett 1. honvéd
zászlóalj létszáma; Batthyány kinevezi a 2. 
zászlóalj parancsnokát. 

30. Az ONöHt kibocsátja közleményét, amelyben 
kijelöli a tíz honvédzászlóalj gyülekezési és 
alakulási helyét. 
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A miniszterelnök a május 16-án kijelölt húsz 
vidéki helység mellett még Nagyváradot, Ara
dot és Balassagyarmatot is a honvédek tobor
zási helyéül jelöli ki. 

31. Baldacci ezredes a hatóságokhoz való továb
bítás érdekében átteszi a belügyminisztérium
hoz a nyomtatásban ekkor elkészült honvéd 
toborzási utasítást. 

1. A hadügyminisztérium — a budai katonai fő
parancsnokság kiiktatásával — egyenesen a 
sorezredi hadfogadó helyeknek küldi meg a 
honvéd toborzási utasítást. 

2. Csányi László kormánybiztosi megbízatását ki
terjesztik a Dráva-vonal szervezésére is. 
Batthyány pótlólag még Túrkevét is kijelöli a 
honvédek hadfogadási helyéül. 
Batthyány elutazik éjjel Innsbruckba. Nem
zetőri és honvédi ügyekben helyettese: Mé
száros Lázár. 

4. A miniszterelnököt helyettesítő Mészáros Lá
zár rendelete értelmében minden „katonai hi
vatal" fogadhat fel honvéd önkénteseket, aki
ket a kijelölt toborzóhelyre kell szállítania. 

5. Mészáros Lázár intézkedik a honvéd Ruházati 
Bizottmány felállításáról. 
Mészáros Lázár pótlólag Trencsén és Nyitra 
városokat is kijelöli a honvédek toborzási he
lyéül. 
Mészáros Lázár utasítja a szegedi hadfogadót: 
ha az önkéntesek száma eléri az 1000 főt, a 
toborzást szüntessék be. 

6. A minisztertanács 100 000 hadi kasza készítte
téséről hoz határozatot. 
A nádor kinevezi a fővárosi nemzetőrség első 
őrnagy és zászlóaljparancsnokait. 
Kossuth felhívást intéz az ország népéhez, 
hogy adakozás útján gondoskodjanak a hon
védek felruházásáról. 
A miniszterelnöki iroda sietve szétküldi a ha
tóságoknak a belügyminisztérium által az elő
ző napon visszaküldött honvéd toborzási uta
sításokat. 
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Betelik a fővárosban kiállítani szándékozott 2. 
honvédzászlóalj létszáma: a toborzást ideigle
nesen beszüntetik. 
A csaj kás kerület fellázadt katonái Titel fő
teréről ágyúkat visznek magukkal. 

7. Mészáros Lázár utasítja a debreceni hadfoga
dót: ha az ott alakuló zászlóalj önkénteseinek 
száma eléri a meghatározott létszámkeretet, 
szüntesse be a honvédek toborzását. 

8. A nádor kinevezi az első őrnagy és parancs
nokokat a vidéki nemzetőri zászlóaljakhoz. 
A Batthyányt helyettesítő Mészáros Lázár elő
terjesztésére a nádor kinevezi az első honvéd
zászlóaljak őrnagy és parancsnokait. 

9. A titeli események hírére tartott miniszterta
nács felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 
veszélyeztetett területek hatóságait felkészü
lésre, a nemzetőrség felfegyverzésére utasítsa. 
A veszélyeztetett Zenta védelmére június 9— 
10-én a környékről 1600 főnyi nemzetőr gyü
lekezik. 

10. Mészáros hadügyminiszter körlevélben sürgeti 
a hatóságokat a nemzetőrség szervezésére és 
„saját erőből történő" felfegyverzésére, hogy 
szükség esetén a megtámadott Bács és Toron
tál védelmére siethessenek. 

11. Szemere belügyminiszter a hatóságokhoz inté
zett körlevélben tájékoztat a „Szeged táján" 
felállítani szándékolt katonai tábor tervéről. 
A kormány a sorezredek 4. zászlóaljának fel
állítása helyett további honvédzászlóaljak to
borzását ajánlja a nádornak. 
A fővárosban toborzott honvédek és az olasz 
katonaság több halálos áldozatot követelő ösz-
szecsapása a Károly-laktanyában. 
Debrecenben befejezik a 10. honvédzászlóalj 
toborzását. 

12. A külügyminiszter értesítése szerint a király 
tudomásul vette a szerb-illir „veszedelmes 
mozgalmak" ellen szervezett „védősereg" fel
állítását. 
A honvédekkel az előző napon összeütközött 
Ceccopieri olasz zászlóalj legénységét Komá
romba szállítják. 
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13. A minisztertanács határozatot hoz a főváros
ban kiállított 1. és 2. honvédzászlóalj azon
nali táborba szállításáról. 
Szemere belügyminiszter körlevélben az al
földi, délvidéki és déldunántúli megyéket két 
hét alatt 40 000 főnyi nemzetőri kiállítására 
utasítja. 
A miniszterelnököt helyettesítő Mészáros Lá
zár előterjesztésére a nádor kinevezi az első 
tiszteket a honvédzászlóaljakhoz. 

14. Batthyány megérkezik innsbrucki útjáról. In
tézkedik, hogy a fővárosban levő honvédek 
azonnal kapják meg fegyvereiket. 
Batthyány a sok nehézséget okozó honvéd 
magassági mértéket 5 láb 2 hüvelykről 5 láb 
1 hüvelykre szállítja. 
Űtnak indítják a fővárosból az első fegyver
szállítmányt Csányi táborába. 

15. A nádor elutasítja a további honvédzászlóal
jak kiállítására tett javaslatot. 
Mészáros Lázár előterjesztésére a nádor kine
vezi Szeth János alezredest a honvédség fő
parancsnokának. 

16. Minisztertanácsi ülés, amely ismételten fog
lalkozik az 1. és 2. honvédzászlóalj útnak in
dításával. 
Szegeden befejezik a 3. honvédzászlóalj to
borzását. 

17. Ottinger Ferenc vezérőrnagy, a Dráva-vonal 
katonai parancsnoka elindul új állomáshelyére 
a fővárosból. 

18. Batthyány június 24-ét jelöli ki a fővárosban 
levő honvédzászlóaljak útnak indítása dátu
mául. 
Mészáros Lázár visszavonja a további honvéd
zászlóaljak kiállítására tett javaslatot. 

19. A vidéki gyalogos és lovas nemzetőrséghez a 
nádor egyszerre 72 őrnagyot nevez ki. 

20. Az ONöHt nemzetőri térparancsnokságok szer
vezéséről intézkedik. 

— 745 — 



21. A szegedi 3. honvédzászlóaljat — fegyver, ruha 
és felszerelés nélkül — Óbecsére szállítják, a 
Tisza-vonal védelmére. 
A minisztertanács július 15-i dátummal Szer
bia és Bosznia felé eltiltja a kasza kivitelét is. 

22. Az Itáliából visszatért Damjanich Jánost a 
Szegeden toborzott 3. honvédzászlóalj őrnagy-
és parancsnokának nevezik ki. 

24. Batthyány rendeletileg biztosítja, hogy a tá
borba szálló állami hivatalnokok visszatérésük 
után újra elfoglalhatják állásukat — és a köz
beeső időben megkapják teljes illetményüket. 
A fővárosban toborzott 1. és 2. honvédzászló
alj zászlóavatása és eskütétele. Az 1. zászlóalj 
a Drávához vonul, a 2. zászlóalj Szegedre in
dul. 

26. Csányi a déldunántúli megyéket sürgeti, hogy 
nemzetőrségüket azonnal állítsák ki a Dráva
vonalra. 
Elkészül nyomtatásban a nemzetőrség zászló
alj parancsnokai számára kiadott „Rövid uta
sítás . . . " . 

27. Mészáros hadügyminiszter az alsó Duna és a 
Tisza között összevont haderő főparancsno
kául Bechtold altábornagyot nevezi ki. 

28. Baldacci ezredes, az ONöHt elnöke bejelenti 
igényét az óbudai Ruházati Bizottmány min
den készletére, 
Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeletben 
szólítja fel az alföldi megyéket: nemzetőrsé
gükből meghatározott létszámú alakulatokat 
indítsanak a déli táborba. 

29. Batthyány elrendeli, hogy a fővárosban, és 
azokban a vidéki városokban, ahol beszüntet
ték a hadfogadást, kezdjék meg újból a honvé
dek toborzását. 

július 1. Sztankó Soma honvéd főhadnagy a miniszter
elnök megbízásából fegyvervásárlás céljából 
Belgiumba utazik. 

2. Batthyány kinevezi az első honvédzászlóaljak 
főorvosait. 
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Az egységes nemzetőrség megteremtése érde
kében Baldacci ezredes rendeletileg feloszla-
tottnak nyilvánítja a különböző polgárőri ala
kulatokat és lövésztestületeket. 

4. Miniszterelnöki rendelet szabályozza a lakó
helyen teljesített nemzetőri szolgálat alól köz
érdekből történő felmentés kérdéseit. 
A honvédsereg főparancsnoksága, amely a tá
bori szolgálatra rendelt zászlóaljak ügyeit in
tézi, a hadügyminisztérium keretében megkez
di működését. 

5. Összeül Pesten a népképviseleti országgyűlés. 
A Kossuth Hírlapja szerint befejeződött a 
12 000 honvéd kiállítása. 
Miniszterelnöki rendelet a táborba szállott 
nemzetőrség ellátásáról és felváltásáról. A 
szolgálat időtartamát azonban nem köti meg, 
hanem a hatóságokra bízza. 

6. Megjelenik a Közlönyben a rendelet, amely a 
hivatalnokok, orvosok és lelkészek esetében a 
helyi nemzetőri szolgálat körültekintő meg
szervezésére utasítja a hatóságokat. Magáno
sok esetében az őrszolgálatban megengedi he
lyettesek állítását. 
Batthyány néhány napos bécsi útja idejére a 
nemzetőri ügyek vitelét ismét Mészáros Lá
zárra bízza. 

7. Elutazása előtt Batthyány kinevezi a honvéd
zászlóaljak alorvosait. 
Az ONöHt javaslatot tesz a hadügyminiszté
riumnak hadügyészi tanfolyam szervezésére. 

9. Mészáros Lázár, mint Batthyány helyettese 
rendelkezik a köz- és magántisztviselők tábori 
szolgálatra vezénylésének módjáról. 
A Dráva-vonalra rendelt nemzetőrséghez a ná
dor két őrnagyot nevez ki. 

10. Megjelenik „A magyar nemzeti őrsereg köte
lező szabályai"-nak első füzete. 

13. Mészáros Lázár módosítja június 28-i rendele
tét: utasítja az érintett megyéket, hogy összes 
nemzetőrségüket haladéktalanul indítsák a 
déli táborba. 

— 747 — 



A fővárosban megjelenik Földváry Lajos nem
zetőri őrnagy tábori szolgálatra toborzó fel
hívása. 

14. Bechtold altábornagy a 2. és 3. honvédzászló
aljak részvételével megrendezi Szenttamás 
megerősített szerb tábor „szemrevételezését". 

15. Megjelenik Kovách alezredes, a pesti nemzet
őrség főparancsnokának felhívása egy, a fő
városban felállítandó hatfontos nemzetőri tü
zérüteg kiállítása érdekében. 

17. A tolnai nemzetőrség zászlóalja engedelem és 
felváltás nélkül hazatér a verbászi táborból. 

19. Kossuth a nemzetőrség tábori szolgálatának 
átszervezését javasolja: csak önkénteseket, 
hosszabb idejű szolgálatra. 

21. A miniszterelnök a lakóhelyéről kimozdított és 
táborban szolgáló nemzetőrséget a honvéd fe
gyelmi szabályok alá rendeli. 
Megszervezik a pest-budai nemzetőri térpa
rancsnokságot; parancsnoka Kovách György 
alezredes. 

24. Batthyány ismételten Bécsbe utazik. Nemzet
őri ügyekben változatlanul Mészáros Lázár 
helyettesíti. 
Csernovics Péter egyidejű felmentésével. 
Szentkirályi Mór jászkun főkapitányt királyi 
biztosnak nevezik ki a Bácskába. 
A belügyminiszter elrendeli a fegyvergyártó 
kisiparosok ellenőrzését, a fegyver- és lőszer
készletek összeírását. 
A győri 5. honvédzászlóalj Komáromba indul. 

25. Mészáros Lázár, mint a miniszterelnök helyet
tese intézkedik, hogy a hatóságok az állami és 
megyei hivatalnokok, gazda- és postatisztek, 
orvosok és lelkészek tábori szolgálatánál tart
sák szem előtt az állam, a közigazgatás és 
egészségügy érdekeit. 
A Batthyányi helyettesítő Mészáros Lázár 
egyidejűleg rendelkezik, hogy a hatóságok a 
táborban levő nemzetőrségük felváltása előtt 
jelentsék a váltásra szánt nemzetőrség létszá
mát, kiképzésének és felszereltségének fokát, 
a soraikban levő önkéntesek számát. 

— 748 — 



Hont megye teljes, Mészáros Lázár július 13-i 
rendelete értelmében megindított nemzetőr
sége Vácról visszafordul és hazavonul. 

26. A Közlönyben megjelenik az ONöHt két nap
pal korábbi rendelete a bánya- és kohómunká
soknak a nemzetőri szolgálat alóli felmenté
séről. 

28. A veszprémi 6. honvédzászlóalj megindul 
Óverbászra, a debreceni 10. zászlóalj Écskára. 

30. A pest-budai gyalogos nemzetőrség zászlóava
tása és eskütétele a Vérmezőn. 

31. Baldacci ezredes rendelete értelmében a nem
zetőri lovassághoz csak azok jelentkezhetnek, 
akik megfelelő lóval és nyeregszerszámmal 
rendelkeznek. 
Megkezdődik Pesten a honvéd hadügyészi tan
folyam. 

augusztus 1. Batthyány módosítja a július 5-i rendeletet: 
a tábori szolgálatra rendelt nemzetőrség szol
gálati ideje ezentúl legalább tíz hét kell, hogy 
legyen. 
Földváry a fővárosban toborzott önkéntesek
kel megindul a verbászi táborba. 

3. Baldacci ezredes rendeletben sürgeti, hogy a 
táborban levő nemzetőrség feletti áttekintés 
érdekében a parancsnokok az egység létszámá
ról és táborhelyéről haladéktalanul tegyenek 
jelentést. 

4. A 9. honvédzászlóalj Kassáról megindul a déli 
táborba. A 7. zászlóaljat egyidejűleg Veszp
rémbe rendelik, de végül Pápán nyer elhelye
zést. 

5. Az 5. honvédzászlóalj Komáromból megindul 
a déli táborba, Verbászra. 

7. A Sztankó főhadnagy által Belgiumban vásá
rolt fegyverek első szállítmánya megérkezik 
Pestre. 
Mészáros Lázár a galíciai fejlemények miatt 
Gömör, Hont és Nógrád megyék nemzetőrsé
gét otthonmaradásra utasítja. 
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Baldacci ezredes körlevélben szabályozza a 
helyőrségi szolgálatot ellátó nemzetőrség fel
adatait. 

8. Mészáros Lázár hadügyminiszter augusztus 
8—14. között szemleutat tesz a déli táborban. 
A pesti zendülése miatt késlekedő 5. zászlóalj 
megérkezik a verbászi táborba. 

9. A déli táborban, Becsén levő jászkunoknak le-
küldik az első ezer belga fegyvert. 
A 4. honvédzászlóaljat Pozsonyból Komárom
ba szállítják. 

10. Batthyány felterjesztésében javasolja a ná
dornak a pankotai nemzetőrség lefegyverzé
sét. 
Esztergom megye Komárom várába küld őr
szolgálatra 1200 nemzetőrt. 

12. Baldacci rendelete értelmében a felső megyék 
önkénteseket sem küldenek a déli táborba. 

13. Batthyány miniszterelnök rendelete értelmé
ben a hatóságoknak önkéntesekből kell kiállí
tani a táborba küldendő nemzetőri haderőt, 
amelyet a honvédek illetménye szerint fizet
nek, és amelynek ,,a harcz végeztéig" kell a 
szolgálatot vállalnia. 
A fővárosi lovas nemzetőrség zászlóavatása és 
eskütétele a Városligetben. 

14. A 8. honvédzászlóalj megindul Pécsről a déli 
táborba, de másnap Csányi parancsára vissza
fordul az Eszékkel szemben levő Dárdára. 

15. Batthyány a Duna és a Dráva közötti tör
vényhatóságokat egy önkéntesekből álló nem
zetőri haderő minél előbb történő kiállítására 
utasítja, mivel „minden perczben hazánk ha
tárainak tettleges megtámadásától kell tarta
nunk . . . " 
Komáromból a 4. honvédzászlóalj egy osztá
lyát (2 század) a verbászi táborba szállítják. 

16. Mészáros Lázár benyújtja az országgyűlésnek 
újoncozási törvényjavaslatát. 

17. A 8. honvédzászlóalj Dárdáról Verbászra indul. 
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19. Bechtold altábornagy második támadása 
Szenttamás ellen, a 2., 3., 6. és 8. honvéd
zászlóalj részvételével. A Pest megyei és a 
jászkun nemzetőrség dicstelenül szerepel az 
ostromnál. 

20. A 4. honvédzászlóalj maradék századát Komá
romból Eszékre szállítják. 

21. A 9. honvédzászlóalj 2 százada bevonul a szo
rongatott Fehértemplomba. 

22. Mészáros Lázár az országban folyó minden
féle toborzást a hadügyminisztérium engedé
lyéhez köt. 

23. Kossuth kezdeményezésére megkezdődik a 
Hunyadi-csapat toborzása a fővárosban. 
A 8. honvédzászlóalj a déli táborból ismét 
Eszék közelébe, Dárdára érkezik. 

26. A lemondott Szentkirályi Mór helyett Beöthy 
Ödön bihari főispánt nevezik ki királyi biztos
nak. 

27. Batthyány Pápa, Vác, Szolnok és Arad váro
sokat jelöli ki az augugsztus 13-i rendelet ér
telmében toborzott önkéntes nemzetőrség ke
rületi gyülekezési helyéül. Egyben kinevezi az 
így létrejövő négy tábor honvéd őrnagy és 
parancsnokait, rendelkezik azok fegyver és 
pénzellátásáról. 
A miniszterelnök rendeletileg intézkedik, hogy 
a hatóságok által a toborzott önkéntes nemzet
őröknek ígért pótdíjat csak azok leszerelése 
után lehet kifizetni. 
A minisztertanács határozatot hoz Batthyány 
és Deák bécsi útjáról. Mészáros hadügyminisz
ter visszatér a déli táborba, hogy a lemondott 
Bechtold helyett átvegye a főparancsnoksá
got. Távollétükben mind a nemzetőri, mind a 
hadügyi vonatkozású feladatokat Szemere Ber
talan látja aL 

29. Batthyány és Deák elutaznak Bécsbe. 
31. Jovich tábornok, Eszék várának parancsnoka 

visszautasítja a miniszterelnöki parancsot, hogy 
a várban 10 századnyi honvédet szállásoljon el. 
Pesten megkezdődik az Önálló önkéntes nem
zetőri zászlóalj, a „pesti csatárok" toborzása. 
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szeptember 2. Periasz megerődített szerb tábor bevétele. A 
harcban a 10. honvédzászlóalj parancsnoka ha
lálos sebet kap. 
Görgey őrnagy megérkezik Szolnokra, a Tiszán 
inneni kerület önkéntes nemzetőreinek gyüle
kezőhelyére. 

3. Szemere Bertalan, mint a miniszterelnök he
lyettese, hadbírókat nevez ki az önkéntes nem
zetőrség kerületi táboraihoz. 
A 7. honvédzászlóalj Pápáról Keszthelyen ke
resztül Kanizsára vonul. 

4. A hadügyminisztérium jelenti az ONöHt-nek, 
hogy a 9. honvédzászlóalj parancsnoka kéri 
nyugállományba való visszahelyezését. Példáját 
rövidesen követi az 5. és 7. zászlóalj parancs
noka is. 

5. Szemere úgy rendelkezik, hogy a Baranya, So
mogy, Zala és Vas megyék által kiállított ön
kéntes nemzetőrök ne Pápára, hanem Csányi 
táborába, a Drávához vonuljanak. 

6. A miniszterelnököt helyettesítő Szemere Ber
talan utasítja az önkéntes nemzetőrség kerületi 
parancsnokait, hogy a rend és fegyelem bizto
sítása érdekében a hadi törvényeket teljes szi
gorral alkalmazzák. 
Az Eszékre be nem engedett 8. honvédzászlóalj 
ismét megindult a verbászi táborba. 

7. A minisztertanács elrendeli, hogy Komáromból 
a magyar legénységű Turszky zászlóaljat szál
lítsák a fővárosba. 
Szemere, mint Batthyány helyettese, kiadja az 
önkéntes nemzetőrség négy őrnagyának szóló 
részletes utasítást, amely szeptember végére 
irányozza elő a kerületi táborok harcra való 
felkészítését. 
Szatmár megye engedélyt kap Szemerétől, 
hogy a fenyegető nemzetiségi mozgalmak miatt 
Önkéntes nemzetőreit ne kelljen Aradra kül
denie. 

8. A Turszky zászlóalj Komáromból Pestre érke
zik. 
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Tolna megye 1200 főnyi önkéntes nemzetőri 
zászlóalját Szemere Pest mellé, Soroksár, Ha
raszti, Taksony helységekbe rendeli. 
Ivánka Imre őrnagy a váci táborban parancs
megtagadás miatt főbe lövet egy önkéntest. 

9. Szemere a váci táborból Ivánka őrnagyot egy 
zászlóaljával együtt Pestre rendeli. Ivánka vo
naton még aznap este megérkezik és alakulatá
val az Ű j épületbe szállásol. 

10. Batthyány és Deák, valamint az országgyűlés 
Bécsbe küldött tagjai visszatérnek a fővárosba. 
Komáromból hajón váratlanul idegen legény
ségű sorezredi alakulatok érkeznek a főváros 
közelébe. 

11. A Batthyány-kormány tagjai — kivéve a déli 
táborban tartózkodó hadügyminisztert — le
mondanak. 
A fővárosban levő magyar legénységű alakula
tokból megkezdődik az átlépés az önkéntesek
hez. 
Lemond Szeth János alezredes, a honvédség fő
parancsnoka. 
Benyújtja, majd visszavonja lemondását Bal-
dacci ezredes, az ONöHt elnöke is. 
Jelačič seregei átkelnek a Dráván. 

12. Lemond Melczer Andor ezredes, hadügyi ál
lamtitkár, a táborban levő Mészáros Lázár he
lyettese. 
A nádor felkérésére, Batthyány ismét vállalja a 
kormány megalakítását. 

13. Batthyány az előrenyomuló Jelačič ellen nép
felkelést hirdet a Dunántúlon. 
Batthyány intézkedik, hogy az önkéntes nem
zetőrség pápai, váci és szolnoki tábora haladék
talanul vonuljon a veszprémi táborba. Ide ren
deli a Pest alatt állomásozó tolnai önkéntes 
zászlóaljat is. 
A miniszterelnök Pozsonyba rendeli a Komá
romból elhozott olasz legénységű Cecciopieri 
alakulatot és helyükre a komáromi várba 
Ivánka váci táborából küld önkénteseket. 
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14. A miniszterelnök — mivel az újoncozási tör
vényjavaslat nincs megerősítve — elrendeli a 
honvédek toborzásának országos megkezdését. 
Egyidejűleg megtiltja a sorkatonaság átlépését 
a honvédekhez, vagy az önkéntes alakulatok
hoz. 
A sorkatonaság elhagyja a fővárost. 
Megérkezik Pestre a borsodi önkéntesek zászló
alja. Batthyány általános rendelkezése a nem
zetőri szolgálat, a tábori és helyi őrszolgálat 
alóli felmentés kérdéseiben. 

15. Batthyány kinevezi az első honvéd táborkari 
tiszteket. 
Görgey jelenti a minisztrelnöknek, hogy sere
gével nem tud megindulni, mert serege nincs. 

16. Batthyány a borsodiak Pestre érkezett zászló
alját is Veszprémbe küldi. Egyidejűleg a 4. 
honvédzászlóalj 4 századát is a verbászi tábor
ba rendeli. 
Perczel Mór miniszterelnöki engedéllyel meg
kezdi a fővárosban a Zrínyi-szabadcsapat szer
vezését. 

17. Komárom városában tűzvész pusztít. 

18. A Közlönyben megjelent rendelet szerint az 
ONöHt csak egy évre ismeri el a nemzetőrség 
tisztjeinek választását. 

20. Batthyány az önkéntes nemzetőrség négy se
regcsoportjához hadügyészeket nevez ki a siet
ve 'befejezett tanfolyam hallgatóiból. 

21. Mészáros Lázár sikertelen kísérlete a megerő
dített Szenttamás elfoglalására. 

22. Végérvényesen visszalép az ONöHt elnökségé
től és elutazik ezredéhez Baldacci ezredes. 
A gyorsan kiállított Zrínyi-csapat a miniszter
elnök rendeletére a fehérvári táborba indul. 

23. Batthyány az ONöHt egyik tisztjét, Pándy 
Soma őrnagyot alezredessé és a honvédsereg 
főparancsnokává nevezi ki. 
Batthyány utasítja Máramaros megyét, hogy 
önkéntes nemzetőrségét a galíciai fejlemények 
miatt tartsa otthon. 
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A Pest által toborzott „csatárzászlóalj" 14. sor
számmal besorol a honvédzászlóaljaik közé. 

24. Batthyány — nádori megerősítés nélkül — tisz
teket nevez ki az újonnan alakuló honvéd 
zászlóaljakhoz. 
Batthyány Görgeyt Szolnokról a fővárosba ren
deli és kinevezi Csepel-sziget parancsnokává. 
A 14. honvédzászlóalj megindul a Fehérvárnál 
gyülekező táborba, 
Kossuth elindul toborzó útjára az Alföldre. 

25. Görgeyt kis seregével hajón Ráckevére szállít
ják. 

26. A miniszterelnök utasítja Ung megyét, hogy 
önkéntes nemzetőrségét tartsa otthon, s ha már 
útnak indult volna, forduljon vissza. 
Nádoisy alezredes, az ONöHt új elnöke, a zava
rok eloszlatása érdekében rendeletben szabá
lyozza a honvédek, önkéntes nemzetőrök és más 
önkéntes alakulatok névhasználatát. 
A 3. honvédzászlóalj 3 századát a Fehértemp
lommal való összeköttetés biztosítására Ver
séére rendelik. 

27. Az ONöHt betegsége miatt felmenti a szolgá
lattól a 7. szászlóalj parancsnokát. 
Batthyány Lamberg királyi biztossal való talál
kozás céljából Pestről a fehérvári táborba indul. 

28. Lamberg tábornokot a pesti hajóhídon felisme
rik és a felháborodott nép végez vele. 

29. Csata Pákozdnál az 1., 7. és 14. honvédzászló
aljak, valamint a váci és pápai tábor önkéntes 
nemzetőreinek részvételével. 


