URBAN ALADÁR

Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban
A X I X . század polgári forradalmait általában az jellemzi, hogy fegy
veres erőiket tulajdonképpen csak a hatalom megragadása után szervezik
meg. Az új haderő megteremtése döntő fontosságú, mert biztosítéka
az elért eredmények megtartásának és kiterjesztésének. Ezért az
,,új mintájú hadsereg" megszervezésének módja, valamint kiállításá
nak gyorsasága jelentősen befolyásolja az adott forradalom egész további
menetét.
A forradalom hadseregének gyors talpraállítása különösen akkor
fontos, ha arra nemcsak a belső ellenforradalom, hanem a külső veszély
ellen is szükség van; ha annak az új rend megszilárdításával egyidejűleg
a nemzeti függetlenség védelme is feladata. Ez teszi indokolttá az 1848/49-es
magyar forradalom és szabadságharc honvédsége létrejöttének, az első
honvédzászlóaljak megalakulásának vizsgálatát is.
A fővárosnak, ezen belül a pesti plebejus tömegeknek a forradalom
elindításában és továbbfejlesztésében játszott szerepe általánosan ismert.
A feldolgozások azonban jobbára az országos politika kérdéseire fordítják
figyelmüket. így Pest és Buda történetének azok a vonatkozásai, ame
lyek nem állanak közvetlen kapcsolatban a nagy eseményekkel, több
nyire háttérbe szorulnak. A márciusi napokban megszervezett pesti
nemzetőrség sem kapott kellő teret a forradalom fővárosát méltató írások
között, a honvédség felállítása pedig egyenesen elsikkadt.
Fővárosunknak, amely hazafias buzgalmának az 1848-as forra
dalmi esztendőben számos szép tanújelét adta, nem kell szégyenkeznie
a honvédtoborzás történetének vizsgálatakor sem. Kevéssé ismeretes,
hogy Pest és Buda, valamint a környező helységek lakossága példásan
kivette részét a szabadságharc első honvédzászlóaljainak kiállításából is.
Az 1848 őszéig felállított 14 honvédzászlóaljból 3 a fővárosban alakult:
az első kettőt öt hét alatt szervezték meg még május—júniusban,
a harmadik pedig Pest városának kezdeményezésére j ött létre a szeptem
beri válságos napokban. 1848. szeptember 29-ig, tehát a pákozdi csatáig
(eltekintve az Erdélyben szervezett két zászlóaljtól) a felállított honvéd
zászlóaljak negyedét Pest és Buda adta, s közülük kettő részt is vett
a pákozdi csatában. A harmadik pedig júliustól a bácskai táborban telje
sített szolgálatot.
26*
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Alábbiakban a Pest-Budán megszervezett i. és 2. honvédzászlóalj,
valamint a tervezett pesti ,,csatárzászlóalj", illetve az ennek átszervezé
sével létrejött 14. honvédzászlóalj felállításának történetét kívánjuk fel
eleveníteni, hogy ezzel is elősegítsük forradalmi múltú fővárosunk törté
netének sokoldalú megismerését.

Az 1. és 2. honvédzászlóalj

megszervezése

1848 májusában az alig egy hónapja kinevezett első felelős magyar
minisztérium igen nehéz helyzetbe került. A május 10-i véres kimenetelű
budai „macskazene"* világosan megmutatta, hogy nem bízhat az ország
ban állomásozó sorkatonaságban. Az ellenséges érzelmű (és jobbára
idegen származású) tisztikar a törvény világos szavai, valamint az ez
ügyben külön kelt királyi kézirat ellenére sem akart a Batthyánykormánynak engedelmeskedni. Jellasics ellenszegülése, de főleg a dél
vidéki szerb mozgalmak (karlócai kongresszus, Szerbiából beszivárgó
fegyveres önkéntesek) pedig szükségessé tették, hogy a kormány meg
bízható, neki feltétlenül engedelmeskedő haderővel rendelkezzék.
Az önálló magyar hadsereg múlhatatlan szükségességéről véglegesen
Hrabovszky altábornagy, péterváradi katonai főparancsnoknak 1 a határ
őrvidék helyzetéről szóló, a szerb mozgalmak kritikussá válását jelentő,
május 15-én futár útján érkezett tudósítása győzte meg a minisztériumot.
A Batthyány által még aznap egybehívott minisztertanács a rendkívüli
helyzetre való tekintettel több fontos intézkedést hozott. Elhatározták
többek között, hogy Szeged alatt késedelem nélkül katonai erőt vonnak
össze — remélve, hogy ez a figyelmeztető lépés elegendő lesz a szerb
felkelők megfélemlítésére. A táborba rendelt katonaságot a helyőrségi
szolgálatban önkéntesekkel szándékoztak pótolni. Ezért megszületett a
határozat a már korábban tervezett tízezer emberből álló ,,rendes nemzet
őrségi seregnek" toborzás útján történő kiállítására is. 2
Erről a következményeiben nagy jelentőségű határozatról Batthyány
még azon éjjel, a minisztertanács végeztével értesítette Baldacci ezredest,
az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnökét. Utasította a haladék
talanul kiállítandó „rendes (mobilis) nemzetőrség" toborzási felhívásának
azonnali elkészítésére.' 3 Baldacci másnap délelőtt bemutatta a felhívás
tervezetét, amelyet a miniszterelnök jóváhagyása után tüstént nyomdába
küldtek. A fővárosban még aznap este megjelent falragasz szinte észre
vétlenül elindított egy olyan folyamatot, amely megteremtette a szabad* Május 10-én este a baloldal által vezetett pesti fiatalság lármás tüntetést
rendezett a Várban Lederer altábornagy, a bécsi centralizációs politikát kiszolgáló,
ezért népszerűtlen budai katonai főparancsnok ellen. A minisztérium tudta
nélkül jó előre kivezényelt és elrejtett katonaság a fegyvertelen tüntetőket orvul
megrohanta és szétszórta. Az előre eltervezett provokációnak egy halálos és több
súlyos sebesültje volt. Az ezt követő felháborodás igen nehéz helyzetbe hozta a
kormányt, és erősen csökkentette annak ekkor még szinte osztatlan népszerűségét.
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ságharc honvédseregének magvát — anélkül, hogy ezt a minisztérium tagjai
sejtették volna.
A felhívás Pest-Buda lakosainak rögtön azt is t u d t á r a adta, hogy
az ,,e részbeni toborzás i t t helyben Pesten holnap, azaz: május hó 17-én
a ferenczvárosi Tehén-utczában az ottani fő toborzó házban veendi
kezdetét". 4 Ennek megfelelően május 16-án este Batthyány utasította
is a pesti térparancsnokságot, hogy a toborzást másnap nyissa meg,
gondoskodjék a beállott önkéntesek elhelyezéséről és ellátásáról. 5 Ilyen
előzmények u t á n kezdték meg a 32. Estei Ferenc Ferdinánd gyalog
ezred Pesten székelő főhadfogadójának huszár egyenruhába bújtatott,
à 61. Tursky gyalogezred zenekarától kísért toborzói a három évre
elszegődő önkéntesek felfogadását. 6
A toborzás első napja nem mondható sikeresnek. Megbízható
adataink erre vonatkozóan nincsenek, de nagyon valószínű, hogy az
első napon egyetlen jelentkező sem akadt. Pedig az önálló magyar haderő
szükségességének gondolata a Márczius Tizenötödike vezércikkei, vala
mint a Radical Körnek április 30-án kelt és önkéntesekből szervezett
hadsereg felállítását követelő petíciója következtében már a köztudatban
volt. Felmerül a kérdés: mi az oka ennek a sikertelenségnek? A főváros
népének ezt az első pillanatban érthetetlen tartózkodását a bizalmatlanság
okozta. Joggal táplált gyanút a sorkatonaság toborzóival szemben,
hiszen egy héttel azelőtt ez a katonaság (köztük a magyar gránátosok)
rendezte a budai Szent György téren az emlékezetes vérengzést. A had
fogadás helye: a néptelen és elhanyagolt Tehén utca*, a német feliratok
kal, kétfejű sasokkal és fekete-sáiga zászlókkal díszített katonai épület
önmagában is riasztó volt. 7 A hadfogadó parancsnoka, a magyar szár
mazású Fitsur kapitány és beosztottai, valamint a sorkatonaság tisztjei
nem is sejtették, hogy május iy-ével (kilenc héttel március 15-e után!)
új szakasza kezdődött a hadfogadásnak, a magyar hadszervezésnek. Idő
kellett hozzá, hogy megértsék: a verbuválást már nem lehet a régi
módszerekkel, a régi formában folytatni. A külsőségekre különben sem
kaptak utasítást, így érthető, hogy hagyományos módon fogtak a tobor
záshoz. (Ilyen utasítást nem is várhattak sem I^ederer utódjától, az
ideiglenes budai főparancsnoktól: Boyneburg altábornagytól, sem a még
távollevő Mészáros Lázárt helyettesítő Ottinger vezérőrnagy hadügy
minisztertől, a Dráva-vonal későbbi árulójától.)
A toborzás fenyegető csődjére Batthyány miniszterelnök azonnal
felfigyelt.8 Belátta, hogy bár a gyors eredmény érdekében célszerűnek
t ű n t a toborzást, a sorkatonaság országosan kiépített állandó hadfogadó
szerveire (az ún. Werbe-Commandókra) bízni, ez az eljárás a hadsereg
tisztikarában kétségtelenül meglevő ellenállás következtében számos
nehézséget okozhat. Ezért már az első nap tapasztalatai alapján
utasította Rottenbiller I^pót pesti helyettes polgármestert, hogy a tobor
zást polgári megbízottak útján ellenőriztesse. Ennek következtében
* Ma Kinizsi utca.

405

május 17-én este nyolc órakor Rottenbiller úgy rendelkezett a polgár
mesteri hivatalnál, hogy a toborzáshoz kijelölt polgári személyek más
naptól minden délelőtt ,,az üllői utón fekvő uj városi kaszárnyában"*
felváltva jelen legyenek a nemzetőrségi toborzásnál, és ott „mint hatósági
megbízottak s illetőleg polgári toborzó biztosok" járjanak e l . . .9
Május 18-ától tehát a pesti toborzás a városi tanács által kiküldött
nyolctagú bizottság ellenőrzése alatt a nemrég felépült Üllői úti lakta
nyában folyt tovább. A hadfogadás másnapi eredménye igazolta az
intézkedés helyességét. Bizonyítja ezt Batthyány május 18-án kelt
rendelete, amely azzal az utasítással fordult a pesti katonai parancsnok
sághoz, hogy az aznap beállott önkénteseknek haladéktalanul adasson
ki a katonai raktárakból 150 pár fehérneműt és ugyanannyi bakancsot,
„minthogy többen köztük e részben szűkölködnek". 10 A rendelkezésből
nem tűnik ki a valóban felfogadott önkéntesek pontos száma. Minden
esetre valószínű, hogy a miniszterelnök több holmit vételeztetett, mint
amennyi pillanatnyilag szükséges volt. Fontos az, hogy a magyar nyelvű
toborzás, a nemzeti zászló, a bizalomgerjesztő környezet megtették hatá
sukat. Ezen a napon valóban megindult az önkéntes nemzetőrök —
a leendő honvédek jelentkezésedéMásnap, május 19-én azonban mindjárt bizonyos megtorpanás
mutatkozott a toborzás menetében. A főváros népét ugyanis a király
Bécsből történt szökésének híre tartotta izgalomban, amelyet a jól érte
sültek még azzal is megtoldottak, hogy a császárvárosban már kikiáltot
ták a köztársaságot. 12 A rendkívüli fejlemények hírére a nádornál össze
ült minisztertanács elhatározta az országgyűlés minél előbbi összehívását.
A minisztérium egyben kiáltvánnyal fordult a nemzethez, melyben
a haza minden polgárát arra kéri, hogy legyenek „erősek és állhatatosak
a hon és a szabadság iránti szeretetben" és Őrizzék meg nyugalmukat.
A felhívás sürgeti, hogy a hatóságok az önkéntes seregnek „minél nagyobb
számban s minél gyorsabban állítását minden módon segítsék elő".
A kiáltvány végül önkéntes adakozásra hívja fel az ország népét, mellyel
elindítója lett a „haza oltárára" tett felajánlások nagyszerű mozgalmá
nak. 1 3 Az azonnal kinyomtatott és a törvényhatóságoknak szétküldött
kiáltványt a belügyminiszter ugyancsak nyomtatott körlevele kísérte,
amely tüstént intézkedett is az önkéntes ajándékokat gyűjtő bizottságok
megszervezéséről. 14 Ez ismételten hangsúlyozta annak fontosságát, hogy
„a rendes nemzetőrség sorai minél előbb lelkes fiakkal beteljenek".
E t t ő l fogva az önkéntes adakozás eszméje szorosan összefonódott a hon
védtoborzással, így született meg Pesten a „Harcolj vagy fizess" moz
galom, amelyről a Pesti Divatlap már május 20-án hírt adott. 1 5
Pest városának elöljárósága egy pillanatig sem késlekedett. Alig
vette kézhez a polgármesteri hivatal a belügyminiszter előbb említett
körlevelét, azonnal egybehívta a rendkívüli közgyűlést a megyeháza nagy
termébe. A május 20-i közgyűlés úgy döntött, hogy másnap (21-én) dél* A volt Kilián György laktanya.
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u t á n Öt órára népgyűlést hívnak össze a Múzeum-kertbe és a főváros
polgárságát adakozásra szólítják fel. Azt is elhatározták, hogy a két nap
múlva ismét összeülő közgyűlésen véglegesen megszervezik az adományok
gyűjtését. 16
Május 2i-én már elkészült Rottenbiller egy szűk körű bizottmány
nak bemutatott tervezete, amely „honvédelmi segélyezésül" 200 000
forint megajánlását javasolta, hogy ,,a holnapi közgyűlésen a városi
közönség olly adományösszletet szavazzon meg a hazának, melly a város
méltóságának s lakosai hazafiságának megfelelve, más hatóságokra is
követésre méltó példányul szolgálhasson . . ," 1 7 A május 22-i megajánló
közgyűlés méltó maradt a főváros jó híréhez, mert határozatba ment,
hogy az önkéntes egyéni adományokon túl, a város a fenti összeget meg
ajánlja ,,az önkéntes sereg minél nagyobb számbani és minél pontosabb
kiállíthatásáttl és annak felszerelésére . . ," 18 A közgyűlés a toborzás sike
rének érdekében még egy fontos lépést t e t t : felhívással fordult a mesterlegényekhez, tudtukra adva, hogy a „helybéli iparossegédek, kik . . .
a nemzeti Önkéntes sereg zászlói alatt tettleges szolgálatot teendenek",
három év múlva a városba visszatérve mesterségüket mint mesterek
„minden remekelés vagy díj fizetés nélkül" szabadon folytathatják. 19
Mindez — mint látni fogjuk — kétségtelenül ösztönzően hatott a tobor
zás sikerére.
Jelentős támogatást nyújtott az önkéntesek toborzásának megszer
vezésében a baloldali ifjúság is. Már a toborzás másnapján, május 18-án
foglalkozott ezzel a kérdéssel a Radical Kör közgyűlése, amely — okulva
az első nap tapasztalatain -— olyan döntést hozott, hogy ezentúl ne csak
katonák, de nemzetőrök is vegyenek részt a toborzásban. Ezért —
írja a Pesti Divatlap tudósítója — „helyben és vidékre több emissariust
választott meg köréből, kik a népet az önkénytesek sorábai beállásra hat
hatósan buzdítandják." 2 0 Nem lebecsülhető jelentőségű azonban a kedé
lyek megnyugvása sem, hiszen tudjuk, hogy a főváros népe május 10-e,
a budai vérengzés éjszakája óta állandóan meg-megújuló izgalomban élt.
Május 20-án végre helyreállott a nyugalom, és már ez is jótékony hatást
gyakorolt a toborzás menetére. 21 Végezetül igen fontos az a tény is, hogy
a Rottenbiller által a toborzás ellenőrzésére kiküldött bizottság körül
tekintő gondoskodása következtében május 21-től az újoncok felfogadá
sát nem a város szívétől távol levő és még teljesen be nem fejezett lak
tanyában, hanem a Múzeum épületében folytatták. 22 így vált a márciusi
napok óta szimbolikus jelentőségűvé növekedett épület a pesti honvéd
toborzás színhelyévé.
Mindezek együttesen vezettek ahhoz, hogy ettől az időponttól
kezdve az önkéntes honvédek száma rohamos növekedésnek indult.
A már felfogadott önkéntesek csapatosan, ének- és zeneszóval járták
a várost, és maguk is toboroztak. 23 A fővárosban olyan közhangulat ala
kult ki, hogy fiatal és egészséges ember nem mehetett úgy végig az utcán,
hogy úton-útfélen ne kérdezték volna tőle meg: miért nem csapott még
fel honvédnek? 24 A toborzó bizottmánynak sok gondot okoztak azok
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a lelkes jelentkezők, akik az egészségi követelményeknek vagy a magas
sági mértéknek nem feleltek meg. Ezek ugyanis gyakran öngyilkossággal
fenyegetődzve próbálták kierőszakolni felvételüket. 25 Azok pedig, akik
egészségi állapotuk vagy előrehaladott koruk miatt nem nyertek felvételt,
maguk helyett mást állítottak, vállalva annak egy vagy több évi zsoldját,
sőt nem egyszer teljes felruházását és felfegyverzését is. 26 így érthető,
hogy a honvédek száma május 24-én elérte a 600, május 27-én az 1000 főt,
május 30-án számuk már 1455, s június 5-én pedig 2058 fő volt. 27 Mivel
pedig a tíz zászlóaljból Pesten csak kettőt kívánt a kormány felállítani, 28
ezért a toborzást június 6-án a fővárosban ideiglenesen beszüntették . . ,29
Mielőtt az elhelyezés, ellátás, felszerelés és kiképzés kérdéseire
rátérnénk, meg kell kísérelnünk arra felelni: honnan, a társadalom milyen
osztályaiból és rétegeiből jöttek ezek az önkéntesek? Azt is tisztáznunk
kell, hogy vajon csak pestiekből, illetve Pest megyeiekből állott-e az 1.
és 2. honvédzászlóalj — vagy más vidékek és megyék önkéntesei is szol
gáltak-e keretében?
A pesti honvédzászlóaljak osztályösszetételére vonatkozóan csak köz
vetett adatok állanak rendelkezésünkre. Azok az összeíró ívek — az ún.
avatólajstromok — ugyanis, amelyeket a hadfogadáskor két példányban
vezettek, sajnos, elvesztek. 30 így hiteles kimutatás nem áll rendelkezé
sünkre, csak másodlagos adatokból kísérelhetjük meg a rekonstrukciót.
A kérdés vizsgálatánál elöljáróban le kell szögeznünk mindjárt egy fon
tos tényt: hogy ti. kezdetben a honvédeket rendes (v. mobilis) nemzetőrök
nek nevezték ugyan — megkülönböztetésül a törvényben előírt állandó
nemzetőrségtől —, de az első pillanattól közelebb állottak a rendes kato
nasághoz, mint a nemzetőrséghez. így a honvédséghez jelentkezőkre nem
vonatkozott a nemzetőrségről szóló 1848: X X I I . te. cenzusa sem, amely
szerint csak fél telekállománím, vagy annál nagyobb földdel, vagy leg
alább évi 100 ezüst forint tiszta jövedelemmel rendelkezők vehetők fel
a nemzetőrség soraiba. A május 16-án kelt felhívás az ország minden
lakosához fordult, és a később kiadott toborzási utasítás is úgy szólt,
hogy ,,ezen nemzetőrseregbe mindenki beléphet, ki tökéletes egészséggel
bír és minden hadi szolgálatra alkalmatosnak találtatik", ha magyar
állampolgár és magaviselete ellen nem esik kifogás (vagyis nem büntetett
előéletű). 31 Ez a rendelkezés tehát lehetővé tette, hogy a nemzetőrség
soraiból kirekesztett nincstelenek is jelentkezzenek a honvéd zászlóal
jakba. (Ennyiben a honvédtoborzás mintegy a cenzusos nemzetőrségi
törvény korrekciójának is tekinthető.) Ilyen előzmények után joggal
számolhatunk azzal, hogy a fővárosban szép számmal jelentkeztek az
önkéntesek közé a társadalom legszélesebb rétegeiből: mesterlegények,
napszámosok, a városi elŐproletariátus képviselői.
A „szegényebb néposztályok" — mint akkor nevezték — nagyobb
arányú részvétele mellett szól Batthyány említett, május 18-án, az első
napon kelt intézkedése, amely fehérneműt és lábbelit sürget a rosszul
öltözött újoncoknak. A fehérnemű hiánya a lapok tanúsága szerint állan
dósult, ami kétségtelenül az egyszerű dolgozó emberek, a nehéz viszonyok
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között élő kétkezi munkások folyamatos jelentkezését bizonyítja. „Sokan
vannak — írta pl. a Márczius Tizenötödike —, kik rongyosan, tisztátalan
ruhákban állanak be . . ," 32 Egy május 29-én kelt utasítás pedig kifeje
zetten a „munkások félék" fokozottan gondos ellátására utasítja a 2.
zászlóalj akkor kinevezett parancsnokát. 3 3
Mindezekhez rögtön azt is hozzá kell tennünk, hogy az önkéntesek
nemcsak a társadalom legszegényebb, de rendszerint annak politikailag
aktív rétegéből kerültek ki. Ezeknek politikai súlyát csak növelte, hogy
a márciusi ifjak egy része is beállott a honvédekhez, és ott a legénység
között természetszerűleg hangadó szerepet vitt. 34 így érthető, hogy az
arisztokrácia és a főváros módosabb polgárai általában aggódva néztek
az önkéntesekre. Ezért jegyezte fel Podmaniczky Frigyes báró a Pesten
toborzott két honvédzászlóalj kündítása után némi cinizmussal naplójába
azt, hogy a „mozgósított nemzetőrség képében temérdek i t t Pesten alkal
matlan, de fegyver alatt hasznos elemtől szabadult meg fővárosunk". 35
Az elmondottakkal természetesen nem akarjuk kétségbe vonni,
hogy ezekbe az első zászlóaljakba •— mint ezt a köztudat megőrizte —
szép számmal állottak be diákok, értelmiségiek és a birtokos osztály
tagjai. Nagy Gusztávnak, a kormány által kiküldött toborzási biztosnak
a tudósítása is kiemeli, hogy „legszebb részét teszik a pesti toborzás ered
ményeinek az egyetemi ifjúság, különösen a mérnökök, . . . néhány ügy
véd, szóval többnyire azok, kik a márciusi napokban annyi áldozati kész
séggel és lelkesedéssel működtek". 3 6 A „míveltebb osztályú ifjak" azon
ban nemcsak Pest-Budáról, sőt még nem is kizárólagosan Pest megyéből
adódtak. A toborzási felhívás megjelenése után a vidéki hatóságok egy
része ugyanis konkrét végrehajtási utasítás hiányában nem kezdett
az érdembeli hadfogadó munkához. A türelmetlen fiatalok: diákok,
jurátusok, gazdatisztek, házitanítók, kispapok és fiatal birtokosok ekkor
sietve Pestre kocsiztak, hogy mihamarább a zászló alá állhassanak. így
kerültek a pesti zászlóaljakba egyénenként és csoportosan kassaiak, sáros
patakiak, gyöngyösiek, szombathelyiek, pápaiak és fehérváriak — hogy
csak a kétségtelenül ismert eseteket említsük. 37
Ezzel a kitéréssel már el is jutottunk másik kérdésünkhöz. Tisz
táznunk kell a pestiek és a vidékiek arányát is a két zászlóaljban. Az emlí
t e t t lajstromok hiányában ez esetben is csak közvetett módszerekkel
kísérelhetjük meg a választ. Mindenekelőtt itt is figyelembe kell vennünk
Nagy Gusztáv véleményét. Idézett cikkében a következőket írja: „Az
igazság érdekében ki kell itt jelentenem, hogy a Pesten születettek közül
igen kevesen vannak a két zászlóaljba sorozva. Szomorú, de igaz — foly
tatja lesújtó véleményét —, hogy a honvédelmi lelkesedés Pest városa
ifjainak buzdítására kevés hatással lehetett, miután nagyon gyéren jöttek
a zászló alá. Vannak dicséretes kivételek, de ezek nagyobbrészt a mível
tebb osztályú ifjakra illenek." 38
A vélemény illetékes személytől származik, a fogalmazás félreért
hetetlen. Nagy Gusztáv véleményének pontosságát, teljes igazságát
mégis kétségbe kell vonnunk. Mindenekelőtt azért, mert a pesti 1. és 2.
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honvédzászlóalj toborzási körzetéhez tartozó vidéki városok levéltári
anyaga arról győz meg, hogy a környék mintegy felét adhatta a zászló
aljak létszámának. Továbbá azt is figyelembe kell vennünk, hogy a
toborzási biztos nem tekinthette pestieknek azokat a környező helység
ből a fővárosba húzódott, ott munkát talált és megtelepedett napszá
mosokat, alkalmi munkásokat, akik itt jelentkeztek — hiszen ezek
illetőség szerint még Pest vagy valamely más megyéhez tartoztak.
(Pedig a honvédeknek jelentkező személyek között számos ilyen vidéki
illetőségű, az egyre növekvő munkanélküliség elől menekülő önkéntes
volt.) Nem is tehetett a toborzási biztos különbséget például az évek
óta Pesten élő és itt beállott Pest megyei, vagy a megye valamelyik
járásában ekkor toborzott és felfogadásra a fővárosba küldött személyek
között, mivel Pest megyében másutt nem is folyt hadfogadás. Ezért
természetes, hogy a fővárosban beállott alsóbb néposztálybeli Önkén
tesek között a vidéki születésűek (mert Nagy Gusztáv ezt a formális
szempontot tartja szem előtt) kétségtelen többségben voltak. De ez csak
látszólag növeli nagyra a vidéki elemek súlyát, mert arányuk legfeljebb
50% lehetett. Az idézett véleménynél az itt elmondottak alapján egyben
még azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a pesti (és főleg budai)
polgárságnak szóló szemrehányás, akikre nem hatott sem a diákok, egye
temi hallgatók, sem a ,,munkás-féle" emberek lelkesedése. A jómódú
polgárok többsége távol tartotta magát a toborzástól, úgy vélve, hogy a
,,közadók módjára" beszedett 200000 forint megajánlásával minden
egyéb kötelezettségtől megváltotta magát.
A fővárosban alakult két honvédzászlóalj toborzási körzetéül a
Nemzetőrségi Haditanács Pest megyén kívül egyébként még Nógrád,
Heves és Külső-Szolnok megyéket, valamint a Hármas (jászkun) Kerü
letet jelölte ki. 39 így Pestre kerültek az Eger, Jászberény, Kunszentmik
lós és Balassagyarmat helységekben — mint hadfogadó helyeken — beál
lott önkéntesek is. 40 Pest megye területén különben toborzást kezdtek
Kecskemét és Nagykőrös városok is, amelyek elsők között j u t t a t t á k el a
jelentkezőket a pesti hadfogadóhoz. Tudomásunk van arról is, hogy a
helyhatóság kezdeményezésére még Cegléden és Dunapataj on is folyt
toborzás. Az Egerben toborzott önkénteseknek csak egy része került a
pesti zászlóaljakhoz, mert mire a második csoportot útnak indították
volna, a két zászlóalj már elhagyta a fővárost. így ezeket Miskolcon át
Kassára, az itt alakuló 9. zászlóaljhoz küldték. A kép teljessége kedvéért
még azt is el kell mondanunk, hogy a vidékiek szakadatlan Pestre áram
lása miatt — akik itt akartak felcsapni honvédnek — június 10-én a
fővárosban ismét megkezdődik a toborzás. 41 Az ekkor beállottakat előbb
a 6. (veszprémi), majd az 5. (győri), végül pedig a 7. (szombathelyi)
honvéd zászlóaljakhoz osztották be.

*
Az elmondottak áttekintése után figyelmünket a felszerelés és
kiképzés, valamint a táborba indítás kérdésére kell fordítanunk. Az igazi
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nehézségek egyébként is itt és nem a toborzásnál jelentkeztek. A fekete
sárga szellemű tisztek ártó szándéka ugyanis az elhelyezés, ellátás és
felszerelés, továbbá a kiképzés területén — ahol a kormány átmenetileg
kétségtelenül reájuk volt utalva — lépten-nyomon megmutatkozott.
Az ezzel való leszámolás a kormánynak, elsősorban Batthyánynak nem
kis gondot okozott.
Az új problémák sora mindjárt az újonnan beállott önkéntesek
elhelyezésével kezdődött. A sorezredi tisztek közönye, az egész katonai
apparátus rosszindulatú bürokratizmusa már itt kézzelfogható volt.
A Márczius Tizenötödike már az első napokban beszámolt arról, hogy a
sorkatonaság nem gondoskodik kellőképpen a beállott újoncok elszállá
solásáról. Esténként derül ki, hogy nincs hová lepihenjenek, mert ,,első
éjjel rendesen még egy kis bála szalmáról sincs gondoskodva". 42 A cikk
írója felháborodva jegyzi meg, hogy a katonaság részéről kirendelt
személyek semmi buzgalmat nem mutatnak. A tiszteknek a magatar
tását — azon túl, hogy csak németül voltak hajlandók az önkéntesekkel
beszélni — a hetyke nemtörődömség és durva zsarnokoskodás jellemezte. 43
A közvélemény követelése és a kormány szándéka egyaránt oda irányult,
hogy a honvédek minél előbb magyar tisztek és altisztek parancsnoksága
alá kerüljenek. Ez azonban nem ment máról holnapra, mivel a kormány
nak a sorezredi tiszteket a honvédséghez való átlépésre felszólító, május
17-én kelt közleménye csak május 21-én látott a sajtóban napvilágot. 44
Ennek azonnali eredményével számolni tehát nem lehetett. Igaz,
Batthyány ideiglenesen már május 24-én kinevezte gr. Lázár Györgyöt,
a 33. Gyulay gyalogezred kapitányát (századosát) az 1. honvédzászlóalj
őrnagyának és parancsnokának 45 — de ez az intézkedés még nem idéz
hetett elő fordulatot. Részmegoldást jelentett csak a miniszterelnöknek
az a rendelkezése is, amely május 27-én meghagyta a hadügyminiszté
riumnak: utasítsa Móga vezérőrnagyot, hogy a helyszínen t e t t vizsgálat
alapján biztosítson akár az Újépületben,* akár a Károly-laktanyában**
megfelelő helyet a naponta szaporodó önkénteseknek. 46
A problémák végleges megoldása érdekében Batthyány megbízta
Nagy Gusztáv toborzási biztost, hogy tegye meg észrevételeit a hadfogás
nehézségeiről. A pesti toborzás fáradhatatlan vezetője május 28-án be
adott jelentésében számolt be tapasztalatairól, és a helyzetet elemezve
részletes és használható javaslatokkal állott elő.47 A jelentés és az ennek
nyomán kelt intézkedések fokozott figyelmet érdemelnek, mert ezek
kapcsán nemcsak a fővárosi honvédtoborzás problémáit ismerjük meg,
de eleven képet kapunk a toborzás módjáról és eredményeiről is.
* Az akkor tüzérlaktanyának és szertárnak használt Újépület (Neuge
bäude) a mai Szabadság tér helyén állott. A századfordulón lebontották.
** A Károly-laktanya, más néven a „sérvitézek" v. ,,aggharczosok palotá
ja" (Invaliden-Palais) — ma a Fővárosi Tanács épülete a Városház utcában.
Hívták még gránátosok palotájának is, mint ahogy a Városház utca régi neve is
Gránátos utca volt.
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Nagy Gusztáv jelentése elöljáróban hangsúlyozza, hogy bár a
toborzás lelkesen folyik és a minisztérium célirányos rendeleteket adott
ki, a rendelkezések megvalósításában sok a visszásság. „I^egérezhetőbb
hiányok — állapítja meg a jelentés — az önkénytesek szállásolásánál,
általvételével és az ideiglenesen ált(al)vevő katonaság bánásmódjában
rejlenek !" De bármi is legyen e hibák oka, eredménye az, hogy ,,a lelke
sedés, különösen a míveltebb osztályoknál naponként csökken". A tobor
zás tíznapos tapasztalatai alapján t e t t javaslatai a következők: I. a
zászlóalj kinevezett osztályparancsnoka rendelkezzen csak az önkén
tesekkel, a laktanyák szobát, a raktárak felszerelést legyenek kötelesek
neki kiszolgáltatni; 2. a zászlóalj egy kinevezett tisztje legyen jelen a
toborzásnál és az eskütétel után azokat, „kik eddig nyomor miatt a
szenny és piszok martalékai voltak, rögtön fürdőbe küldhesse, megnyírat
hassa és legalább tiszta fehérneművel elláthassa" — mert csak ez lehet
feltétele az önkéntesek szállásai tisztán tartásának; 3. egy harmadik
honvédtiszt feladata legyen a szállások előzetes berendezése, mert ,,így
kikerültethetnék a katonaságtól ideiglenesen átvételre rendelt tisztek
eljárása, kiknek kezei között a lelkesedés már eddig is sokat szenvedett";
4. ez utóbbi megvalósítása érdekében a toborzást csak délelőtt javasolja
folytatni 48 — ha kell két bizottsággal —, mert a bor, a mámor hatására
délután esetleg beállókat ilyen állapotban felesketni úgysem lehetne,
ez pedig megnehezítené a velük való rendelkezést; 5. végezetül java
solja — annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a honvédeknek a
reájuk rossz hatással levő sorkatonákkal való érintkezése 49 —, hogy a
honvédeknek egészen külön szállást rendezzenek be (lehetőleg a Károly
iaktanyában), ahonnét a sorkatonaságot máshová helyezzék át, és ahol
így elférnek az Újépületben már elhelyezett századok is.
Batthyány a valóban alapos jelentés kézhezvétele után azonnal
intézkedett. Május 29-én mindenekelőtt kinevezte a 2, honvédzászlóalj
parancsnokát, Cserey Ignácot, a 33. gyalogezred kapitányát őrnagynak. 50
A kinevezésről szóló iratban egyúttal a fenti jelentés javaslatait szem előtt
tartva, a miniszterelnök részletes utasítást adott Cserey Őrnagynak ,,az
elszállásolás dolgában többszeres panaszok" megszüntetése érdekében.
Elrendelte, hogy: 1. a Károly-laktanyában naponta kétszáz újonc elhe
lyezésére elegendő férőhelyet biztosítsanak; 2. ha ágyak nincsenek is,
de szalmát, lepedőt és takarót kellő számban készítsenek elő; 3. a zász
lóaljparancsnok mindennap küldjön egy tisztet az önkéntesek átvételére,
akinek gondja legyen arra, hogy a rászorulókat fürdőbe vigye és tiszta
fehérneművel ellássa; 51 4. a felavatott önkénteseket naponta hatfelé
(6 századba) ossza, „tekintettel lévén a tanulmányos ifjak és művelet
lenek egyenlő aránybani felosztására. . ."; 5. ügyeljen arra, hogy a kiren
delt oktató altisztek az önkéntesekkel barátságosan bánjanak és a szol
gálati idő leteltével azok között ne sokat forgolódjanak; 6. az iskola
végzett fiatalokat a kiképzésben használja fel oly módon, hogy „a tanul
mányos ifjak délután egy-egy óráig valamelly főtiszt által a hadgyakor
latok elemeiben képeztessenek; mellyre ők másnap reggel oktatókul fel412

lépvén, a többi önkénteseket megtanítják." 5 2 Jelen rendelkezéséhez
Batthyány mellékelte a 2. honvédzászlóalj egyidejűleg kinevezett tisz
tikarának névsorát, 53 felszólítván Cserey őrnagyot, hogy a Pesten levőkkel
haladéktalanul közölje kinevezésüket, és „alkalmazza őket egybe új ren
deltetésük ügyében".
A miniszterelnök ugyanakkor átirattal fordult a hadügyminiszté
riumhoz is. Nemcsak a 2. zászlóalj tisztikarának kinevezéséről szóló
értesítést küldötte át, 54 hanem külön rendelkezett a két honvédzászló
aljhoz ideiglenesen szükséges sorezredi kiképző altisztek áthelyezéséről
is. 55 Batthyány erre a célra olyan embereket kért, akik jól tudnak magya
rul, továbbá a ,,hon és annak ügye iránti szeretet, hadgyakorlatbani
ügyesség és barátságos indulat által" méltóak az alkalmazásra és képesek
tekintélyt is tartani. Ugyanebben a levelében a miniszterelnök felhívja
a hadügyminisztérium figyelmét az ideiglenesen kirendelt sorezredi
tisztek bántóan ellenséges, a honvédek önérzetét sértő magatartására.
Egy konkrét esetre hivatkozva 56 utasítja Mészáros Iyázár hadügyminisz
tert, intézzen parancsot Móga vezérőrnagy pesti dandárparancsnokhoz,
hogy rendelje magához a Pesten szolgáló tiszteket. A kihallgatás alkalmá
val figyelmeztesse őket magatartásuk káros következményeire és ,,a hon
védekkel való barátságos és jóindulatú bánásmódot szívökre kösse".
Végezetül még azt is elrendelte Batthyány, hogy a toborzás menetéről
és az esetleges problémákról Fitsur kapitány, a pesti főhadfogadó parancs
noka naponta délután 5 óráig adjon számára jelentést Korponai százados
hoz, a Nemzetőrségi Haditanács titkárához. 5 7
Ezekkel a rendelkezésekkel öltött végleges formát a pesti honvéd
toborzás — egy héttel annak befejezése előtt. Május 29-én 1326 fő volt
a beállott honvédek száma, 58 így a 2. honvédzászlóalj toborzása már a fen
tiek szerint történt. A kormány ugyanakkor megkísérelte az önkéntesek
megfelelő elhelyezését és a kiképzés megkezdését. Ez lehetővé tette a
legénység összeszokását és kezdetét vehette a közös fegyelmezés és oktatás.
A fegyelem, az engedelmesség kérdése minden fegyveres testületnél
fontos — így volt ez az első honvédzászlóaljaknál is. Ugyanakkor meg
kell mondanunk, hogy 1848 május végén — június elején ennek kialakí
tása a pesti honvédzászlóaljaknál nem ment valami könnyen. Egyik oka
ennek az önkéntesek mellé ideiglenesen kivezényelt sorezredi tisztek már
említett brutális, megalázó és határozottan ellenséges viselkedésében
keresendő. A sorkatonaságnál megszokott lélektelen és gépies engedel
mességet követelő magatartásuk sértette az önkéntesek önérzetét, és őket
a tisztikar ellen hangolta. De ami ennél még károsabb: azt eredményezte,
hogy a többségében fiatal (és szép számmal iskolázott) honvédek között
olyan elmélet kezdett kialakulni, hogy a szabad polgárnak, aki három
évre önként vállalta a fegyveres szolgálatot, nem is lehet csak úgy paran
csolgatni. Nem követelhetnek tőle ,,vakfegyelmet", mert ez az abszolu
tizmust kiszolgáló sorkatonaság jellemzője. A szabadság fogalmának ez
a diákosan okoskodó túlhajtása odáig vezetett, hogy szerintük csak akkor
tartoznak engedelmeskedni, ha a parancs okát is ismerik — és egyetérte413

nek azzal. 59 Mivel pedig újonnan kinevezett, tisztjeik szigorú fegyelmet
követeltek, s mivel azok is a sorezredektől jöttek (és talán kezdetben
módszereik is emlékeztettek az ott dívó és az önkéntesek által már kellő
képpen meggyűlölt módszerekre), 60 a honvédek eleinte nekik sem nagyon
akartak engedelmeskedni. 61 Később úgy nyilatkoztak, hogy engedelmes
kednek ők örömest, de tisztjeik előbb érdemeljék ki a bizalmukat. 6 2
Végül a Márczius Tizenötödike is szóvá tette ezt a megengedhetetlen
fegyelmezetlenséget. Június 9-én a lap hasábjain Csernátoni I^ajos „Ön
kéntes seregbeli polgártársak !" kezdetű nyílt levelével fordult a honvé
dekhez. 63 Cikkében hangsúlyozza, hogy a Márczius Tizenötödike mindig
megvédte az önkéntesek érdekeit, jogait — de most kötelességének érzi,
hogy felszólaljon hibáik ellen. R á m u t a t arra, hogy tudniuk kell: engedel
messég nélkül rendet tartani lehetetlen. „Emlékezzetek az esküre, mellyet
letettetek — fejezi be cikkét — és legyetek férfiak a szó teljes értelmében."
A fegyelem ezután rövidesen meg is szilárdult, részben külső okok — az
alább még tárgyalandó június 11-i események következtében. 64
A fegyelemmel majdnem egyenlő fontosságú volt a felszerelés, főleg
a felruházás kérdése. Annál is inkább, mivel az egyenruha maga is fel
tétele bizonyos fokig a fegyelemnek. Az egyenruha jelentőségére a Nem
zetőr c. lap még május 27-én rámutatott, amikor beszámolt arról, hogy
az önkéntesek soraiba több „szurtos, rongyos egyéniség" belép, és hang
súlyozta, hogy gondoskodni kellene arról, hogy ezek „mindjárt a feles
ketés után tisztába hozassanak, csinos egyenruhát kapjanak". 6 5 Az egyen
ruha előteremtése azonban nem volt könnyű feladat. A szükséges fehér
nemű még csak kikerült a sorkatonaság raktáraiból, de a lábbelit (a rend
szeresített fűzős bakancsot) és a honvéd egyenruhát (amely nem hasonlí
t o t t egyik ezred ruházatához sem) úgy kellett elkészíttetni. így nem cso
dálkozhatunk azon, hogy június 4-ig a honvédek — kiknek létszáma,
mint tudjuk, ekkor már megközelítette a kétezer főt — csak fehérneműt
kaptak, de bakancsot vagy egyenruhát nem. 66 A Márczius Tizenötödike
pedig a toborzás befejezése után ironikusan megjegyezte, hogy most
„van már 2000 emberünk, kik mezítláb járnak". 6 7
Ami a felszerelést és ruházatot illeti, Batthyány még május 16-án
intézkedett arról, hogy az óbudai Ruházati Bizottmány (MontoursCommission) gondoskodjék az önkénteseknek megfelelő ruházati és fel
szerelési cikkekkel való ellátásáról. 68 Erre vonatkozóan május 17-én a
hadügyminisztérium is megtette a szükséges lépéseket a budai kato
nai főparancsnokságnál (General-Commando). 69 Május 25-én, az 1.
zászlóalj parancsnokának kinevezése után Baldacci ezredes, az Országos
Nemzetőrségi Haditanács elnöke kérte a hadügyminisztert, hogy utasítsa
a budai főparancsnokságot: adjon parancsot mind a katonai élelmezési
szerveknek (Verpflegs Branche), mind az említett Ruházati Bizottmány
nak, valamint az összes katonai hivatalnak, hogy mindazt, „ami az érin
t e t t zászlóally elszállásolásához, felruháztatásához és élelmezéséhez megkí
vántatik", azt a zászlóalj ideiglenesen kinevezett parancsnoka fennakadás
nélkül megkapja. 7 0 Május 29-én a budai főparancsnokság jelentette, hogy
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a megfelelő rendelkezéseket kiadta, egyben közölte, hogy a már korábban
sürgetett nadrágokból a Ruházati Bizottmány raktáraiban nincs meg
felelő készlet. 71 A Nemzetőrségi Haditanács a hiányokon úgy akart segí
teni, hogy az i . honvédzászlóaljtól 12 szabót és 8 vargát vezényelt aRuházati Bizottmányhoz, hogy ott a ruha- és bakancsszabást mielőbb meg
tanulják. 7 2
Rövidesen azonban kiderült, hogy a felszerelés munkája ezzel nem
fog meggyorsulni. Az óbudai raktárakba rendelt kézműves honvédek
ugyanis nem dolgozhattak, a bizottmány parancsnokának kifogása sze
rint azért, mivel „kellő számú szerszámokban szűkölködnek". 7 3 Ekkor
a zászlóalj parancsnoka elvállalta, hogy az alakulatában levő több mint
félszáz szabóval a ruhaneműeket maga készítteti el. Június 3-án Baldacci
ezredes ezt közölte a hadügyminiszterrel, aki másnap már intézkedett is,
hogy a megfelelő anyagokat és kellékeket adják át a zászlóaljnak. 74
Baldacci ezredes pedig felhívást intézett a pesti szabó- és vargamesterek
hez, hogy jelentkezzenek az 1. zászlóalj parancsnokságánál azok, akik
akár fizetés nélkül, akár pénzért hajlandók részt venni a zászlóalj ruhá
zatának elkészítésében. 75 Ilyen előzmények után kezdődött el végre
június elején az akkor már teljes létszámú 1. honvédzászlóalj felruházása.
E z t követően rövidesen hasonló u t a t választott ruházatának elkészíté
sére a 2. zászlóalj is, hogy minél jobban kiküszöbölje a sorkatonaság szer
veinek rosszindulatú gáncsoskodását. 76 A zászlóalj tisztjeinek is maguk
nak kellett ruházatukról gondoskodniuk, bár ebben a főváros ugyancsak
segítségükre volt. 7 7
A június eleji napokban a két zászlóalj tisztikarának szinte minden
figyelmét a ruházat elkészítése kötötte le. Érthető, hogy a kiképzés ilyen
körülmények között — tekintettel a tisztek kis létszámára — nem haladt
előre. De megérthetjük az önkénteseket is, akik kifakadtak emiatt:
,,A tanítást szinte meg lehetne már valahára kezdeni. Meguntuk már a
henyélést!" — írta egyikük a sajtóban közölt levelében. 78 Ezekben a
napokban jelent meg a fővárosi lapokban az első hang, amely a honvédek
mielőbbi kiindítását sürgette. A már megalakult zászlóaljakat — taná
csolja — át kell Egerbe vagy más városba helyezni. Útközben meg lehet
kezdeni a kiképzést, a honvédek hozzászoknak a nehézségekhez, és meg
szűnik az eddigelé oly jellemző szervezetlenség és tespedés. 79 A cikk író
jának nem az önkéntesektől való félelem, hanem az új haderő jövőjéért
való aggódás adta kezébe a tollat. Jól mutatja, hogy a főváros milyen
élénk figyelemmel kísérte a honvédek sorsát, a zászlóaljak alakulását.
Az 1. és 2. honvédzászlóaljak kiállítása — ezt bátran mondhatjuk —
1848 június elején a fővárosnak egyik központi problémája volt. Pünkösd
után pedig egy sajnálatos esemény következtében minden figyelem a
honvédek felé fordult.
*
Pünkösd vasárnapján újabb, a május 10-i eseményeknél nagyobb
szabású és jelentősebb véres összeütközés zavarta meg ismét a főváros
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csendjét: a Károly-laktanyában levő olasz katonák az esti órákban össze
verekedtek az ugyancsak ott elszállásolt honvédekkel. A különböző ala
kulatoknál szolgálók között gyakori egyéni összekoccanás ez esetben
általános, az egész laktanyára kiterjedő verekedéssé fajult. Az összeüt
közés rövidesen fegyverhasználathoz, majd éjfélig tartó, halálos áldozato
kat is követelő lövöldözéshez vezetett. Pest és Buda ismét meggyőző
dött arról, hogy mennyire indokoltan követelte a márciusi 12 pontban az
idegen katonaság haladéktalan eltávolítását. . .
A márciusi napokban a fővárosban tanyázó 23. Ceccopieri és a 16.
Zanini ezredek zászlóaljainak olasz legénysége nagy rokonszenvet tanú
sított a magyar forradalom iránt. Fraternizálásuk a pesti ifjúsággal
— amely szóban és olasz nyelvű röpiratok útján egyaránt tudatosan töre
kedett megnyerésükre — egyik feltétele volt annak, hogy ezekben a sors
döntő napokban ne kerüljön sor a lakosság (a nemzetőrség) és a sorkatona
ság összeütközésére. Április közepétől a helyzet az ellenséges érzületű
tisztikar aknamunkája következtében megromlott. A változás azonban
nem annyira az olaszoknál, hanem a szerb-horvát legénységű 53. Iyipót
gyalogezred időközben Pestre helyezett zászlóaljánál volt először észlel
hető.
A május 10-i vérengzésnél sem szerepeltek olasz katonák. így bár a
közvélemény szembefordult a sorkatonasággal, az olaszok iránti rokon
szenv nem szenvedett csorbát. A kormány is bízott az olasz katonák
barátságos magatartásában, ezért amikor a Lederer-féle provokáció után
napirendre került a sorkatonaság felesketése, a fővárosból csak a I,ipót
gyalogezred zászlóalját vitette el, amelynél kétségtelenül zendüléstől
kellett tartania. 8 0 A visszamaradt olaszok azután június i-én, a Vérmezőn
tartott ünnepség alkalmából — igaz, némi vonakodás után — letették az
esküt az új kormányra. 8 1
A vérmezei tétova ellenszegülés mutatta, hogy az ellenséges bujtogatás gyümölcsei lassan beértek az olaszok között is. Velük szembén
hatástalanok maradtak azok az eszközök, amelyeket a reakció a nemzeti
ségek között alkalmazott, ezért náluk más módszerekkel próbálkoztak.
Az olasz katonákat azzal igyekeztek a honvédek ellen hangolni, hogy az
önkénteseket tulajdonképpen Radetzky seregébe, az olasz hazafiak
ellen toborozzák. 82 A honvédek elleni uszítás annál kevésbé ütközött
nehézségbe, mivel az új szervezet az egész hadsereg előtt ellenszenves
volt nemcsak különállása, hanem a honvédeknek fizetett magasabb zsold
miatt is. Ebben a hangulatban az összekoccanást előbb-utóbb elke
rülhetetlenné tette, hogy a honvédújoncokat (miután az Újépület
ben már nem fértek) — a továbbiakban a Károly-laktanyába szál
lásolták, így került ide, a Ceccopieri ezred fél zászlóalja mellé az 1.
zászlóalj 3—6. százada, majd ezt követően a 2. zászlóalj első négy
százada is. 83
A Ceccopieriek és a honvédek között az első összeszólalkozás már
május 30-án éjjel, az együttlakás kezdetén (két nappal az eskütétel előtt)
megtörtént. Az éjszaka csendjét felzavaró verekedés nagy kavarodást
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okozott. A szomszédos megyeházán felriasztották Nyáry Pál alispánt, aki
tőle telhetően igyekezett rendet teremteni. 84 Az eset hírére Mészáros Iyázár
hadügyminiszter vizsgálatot rendelt el, de az i . zászlóalj ideiglenes
parancsnoka az esetet bortól hevült egyének vaklármájának tüntette fel.85
A belügyminiszter június i-én mindenesetre felszólította Pest városát,
hogy időben gondoskodjanak: ha a honvédek száma tovább növekszik, és
a sorkatonaságnak a laktanyában nem lesz elegendő helye, az utóbbiakat
minden fennakadás nélkül a polgároknál elszállásolhassák. 86
A fenti május 30-i esemény, majd az olasz katonaság ellenszegülő
magatartása a június i-i vérmezei eskütétel alkalmával, szembefordí
t o t t a az olaszokkal a fővárosi közvéleményt. így nem csodálkozhatunk
azon, hogy június 5-én Budán, a vízivárosi laktanya Ceccopieri ezredbeli
őrszemét — ha hinni lehet a katonai jelentésnek — fiatalemberek szidal
mazni kezdték, majd kővel dobálták. A közbelépő laktanyaőrség két sze
mélyt elfogott, az összeverődött tömeget pedig szuronyos puskával osz
latta szét. 87
Ezek képezték tehát előjátékát a pünkösdi véres drámának. Az is
mert mozzanatokból rekonstruálható, hogy az olasz katonaság miként
fordult szembe a honvédekkel és a főváros népével. Ehhez még figye
lembe kell vennünk a honvédeknek már idézett ellenszenvét a sorezredi
tisztekkel szemben, akikre különösen a Károly-laktanyában levők panasz
kodtak sokat. Ezt az ellenszenvet természetesen — éppen az olaszok
növekvő barátságtalansága miatt — rövidesen kiterjesztették a sorezredi
legénységre, az olaszokra is. így érthető, hogy június elejére mindkét fél
részéről felgyülemlett az ingerültség, az elégületlenség — amit a napon
kénti kisebb összezördülések csak erősítettek. Ez szolgáltatta azután
lélektani alapját a sajnálatos összeütközésnek.
Június 11-én, pünkösd első napján este 9 óra tájban a Károly-lakt a n y a felől hirtelen lövések zaja vágta ketté a főváros ünnepi csendjét. 88
Rövidesen híre futott, hogy ismét összeverekedtek az olaszok és a hon
védek. A hír nagy izgalmat váltott ki, mivel az egész város tudta, hogy a
honvédek még nem kaptak fegyvert. A pillanatok alatt összeverődött
tömeg így joggal hihette, hogy benn a feldühödött olaszok halomra gyil
kolják a fegyvertelen önkénteseket. A fejleményekről meggyőződni nem
állott módjában, mert a laktanya kapuőrségének parancsnoka már az első
lövések után, amint az utcai csoportosulás megkezdődött, bezáratta a
kapukat. Közben a polgárok a harangokat félreverték, a nemzetőrség
riadót dobolt. Benn pedig időről időre felcsattantak a lövések. Rövidesen
megérkezett a pesti, majd a budai nemzetőrség. Éles lőszere, un. „kemény
töltése" azonban egyiknek sem volt !
Tíz óra után katonaság is érkezett, vele Móga vezérőrnagy, dandár
parancsnok, aki sikertelenül szólította fel az olaszokat a tüzelés beszün
tetésére. A rohamosan növekvő tömeg minden módon igyekezett segíteni
a bajba jutott honvédeknek, akik közül sokan az emeleti ablakok rácsait
kitördelve, összekötözött lepedőkön ereszkedtek le az utcára. A homlok
zat felől széttört bódékból torlaszokat emeltek, mert az olaszok az utcára
27 Tanulmányok Budapest múltjából
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is lövöldözni kezdtek. Ez az elkeseredést és felháborodást nagyra növelte,
s az összesereglett nép már a laktanya megrohanására készült. Erre buz
dított az Újépületben elhelyezett, de a lövöldözés zajára bajtársai segít
ségére sietett századnyi honvéd is. Fegyverük azonban nekik sem volt.
Ekkor érkezett meg — valamivel n óra előtt — Mészáros Lázár
hadügyminiszter. Kíséretét a főkapunál hagyta, amelyet — a szemtanúk
egy részének tanúsága szerint—már megszállva t a r t o t t a nemzetőrség. Ő
maga pedig halált megvető bátorsággal, golyózápor közepette megindult
a lázadók felé. Sikerült is elérnie, hogy az épület hátsó (a homlokzati
résszel párhuzamos) frontját megszállva tartó olaszok lábhoz tegyék a
fegyvert. Ekkor azonban váratlanul — és még kellően nem tisztázott
körülmények között — a hevenyészetten (vasrudakkal, lándzsákkal és
csak kis részben puskákkal) felfegyverzett tömeg megrohanta a lakta
nyát. A főkaput őrző nemzetőröket elsöpörték, s behatoltak a laktanya
udvarára. A lerohanástól tartó olaszok sortüzet adtak, amelynek megdöb
bentő eredménye lett. Az emberek fejvesztetten menekültek, haldoklókat
és sebesülteket hagyva hátra. A békítési kísérlet csődött mondott.
Az utcákat megszállva tartó, de az eseményeket csak tisztes távol
ból szemlélő sorkatonaság most a hadügyminiszter parancsára szoros
gyűrűbe zárta az épületet. A még bennrekedt honvédeket eltávolították.
A laktanyára az országút* felől hat ágyút szegeztek. A határozott fel
lépésre mutató készületek láttán a felháborodott tömeg lassan megnyugo
dott, s hajnali 3 óra tájban eloszlott.
Másnap, június 12-én reggel 5 órakor Széchenyi István mint helyet
tes miniszterelnök elnökletével rendkívüli minisztertanácsot tartottak.
A fontos megbeszélés — amelyen a betegeskedő Kossuth is megjelent —
az olaszok lefegyverzése és Komáromba szállítása mellett döntött. Reggel
6 órakor a hadügyminiszter Széchenyi kíséretében megadásra szólította
fel az olaszokat. A felszólítás azonban eredménytelen maradt. Ekkor h a t
órai gondolkodási időt adott. Déli 12 óra előtt néhány perccel István
nádor és Széchenyi nyitott kocsiban a laktanyába hajtatott. Az olasz
katonákat ekkor végre sikerült fegyverletételre bírni azzal az ígérettel»
hogy megvédik őket a nép bosszújától. Déli 1 órakor a négy századnyi
fegyvertelen Ceccopieri a nádor vezetésével, gránátos katonaság kísére
tében, a pesti nemzetőrség sorfala között a hajóállomásra vonult. I t t
már befűtött gőzhajók várták, s azonnal Komáromba vitték őket.
Ugyanazok a hajók szállították el az olaszokat, amelyekkel ezen a napon
— korábbi döntés értelmében — Újvidékre mentek volna. A legénység
többnyire horvát, osztrák és cseh származású tisztjeit a vizsgálat befejeztéig Pesten tartották.
A főváros lakossága vegyes érzelmekkel, de fegyelmezetten figyelte
a zendülők elvonulását. Vétkességüket illetően megoszlottak a vélemé
nyek, de azzal mindenki egyetértett, hogy elsősorban tisztjeik a felelősek.
Nemcsak a nyilvánvaló bujtogatás miatt, hanem azért is, mert nem avat* A mai Tanács körút, ill. Madách tér.
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koztak közbe időben, hogy a verekedés elfajulását megakadályozzák, sőt
tovább ingerelték katonáikat. A közvélemény helytelenítette azt is, hogy
az első összekoccanás után továbbra is együtt hagyták a Ceccopierieket
és a honvédeket. 89 Sokan tudni vélték, hogy az áthelyezés miatt amúgy is
nyomott hangulatú olaszokat bujtogatok itatták, hogy a lázadás előre
elkészített terv szerint történt. 9 0 A közvéleményre mérséklőén hatott az is,
hogy a két óra hosszáig tartó lövöldözésnek — amelynek során az ola
szok több mint ezer lövést a d t a k le — viszonylag kevés áldozata volt. 91
Ez meggyőzően mutatta azt, hogy az utcára leadott lövésekkel inkább
ijeszteni, mint sebesíteni akartak. A fegyvertelenül, lehajtott fejjel haladó
olasz legénység nyilvánvaló szégyene sok nézőben felkeltette a részvétet.
A Márczius Tizenötödike beszámolója ennek hatása alatt, az egyetértés
napjaira emlékezve, sürgette a megbékélést. Bűnhődjenek a bűnösök
— javasolta—, a többiek pedig térjenek vissza, és helyre kell állítani a
barátságot. „Nekünk velők együtt egy harmadik közös ellenségünk van !"
— figyelmeztette a lap a főváros népét. 92
A közvélemény egyébként szinte egyöntetűen úgy tekintette a
véres pünkösdi fejleményeket, hogy azok célja tulajdonképpen nem volt
más, mint a Bécsből elmenekült és a tiroli Innsbruckban meghúzódó
udvart elrettenteni attól, hogy az országba jöjjön. Ezt a gondolatot a
Márczius Tizenötödike hirdette, de ez volt a kormány hivatalos állás
pontja is. 93 (Tudnunk kell, hogy ezekben a napokban az Innsbruckban
tartózkodó Batthyány miniszterelnök a Jellasiccsal való vitás kérdések
rendezésén túl a király Pestre hívását is megkísérelte.) így érthető, hogy
Kossuthnak a kormány megbízásából pünkösd másnapján (június 12-én)
kelt és futár útján Esterházy Pál külügyminiszternek küldött beszá
molója is ezen kérdés körül forgott. 94 Ezért hangsúlyozta, hogy a lezajlott
eseményeknek nincsen politikai jelentőségük, egyszerű kihágás volt az
egész. Pedig nincs olyan fővárosa Európának — mutatott rá Kossuth —,
ahol egy egész éjjel tartó forrongás „political néplázadássá" ne fajult
volna. Ezt a gondolatot emelte ki a kormány ugyancsak június 12-én a
főváros népéhez intézett és azonnal kinyomtatott falragasza. 95 A felhívás
a rend és nyugalom megőrzésének szükségességét hangoztatta, és közölte
a kormány döntését, hogy „a setétben ólálkodó árulás" megsemmisítésére,
mindenfajta izgatás megtorlására országszerte rögtönítélő bíróságokat
állítanak fel. Szemere Bertalan belügyminiszter még ezen a napon elren
delte a Pest városi rögtönítélő bíróság azonnali megszervezését és a fővá
rosban tartózkodó idegenek szigorú ellenőrzését. 96
Az idegenek ellenőrzésére Szemere Bertalan elrendelte a belügy
minisztérium rendőri osztályán belül egy külön hivatalnak a felállítását,
amelyet Országos Rendőri Hivatalnak neveztek. Az új szerv feladata lett
a fővárosban tartózkodó vagy ott átutazó gyanús idegenek szemmel tar
tása, a főváros hangulatának figyelemmel kísérése, az államellenes össze
esküvések elleni nyomozás stb. Erre az intézkedésre már valóban szükség
volt, mert a két főváros rendőrsége nem tudott sikerrel megfelelni azok
nak a nagy feladatoknak, amelyeket az önálló magyar állam létrejötte,
27*
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annak megvédése rótt reá. Ebből az eredetileg csak a főváros területén
működő hivatalból alakult ki azután az 1848-as politikai rendőrség, amely
működését ősztől már az egész országra kiterjesztette. 97
A kormány erélyes és határozott intézkedései a pünkösdi véres
eseményeket követő héten ismét helyreállították a főváros felkavart
nyugalmát. Utasítására lefolytatták a hadbírói vizsgálatot is, amelynek
befejezése u t á n a hadügyminisztérium a bűnösök megfenyítését a budai
főparancsnokságra bízta. 98 Ezzel az ügy — hasonlóan az egy hónappal
korábban lezajlott budai vérengzés ügyéhez — a katonai bürokrácia
„jóindulatú" potentátjai kezébe került, és elsüllyedt a General-Com
mando aktarengetegében. így ennek tettesei is — Petőfi szavaival élve —
büntetlenül fütyültek tovább. . .
*
A pünkösdvasárnapi összeütközésig — mint láttuk — a honvédek
sem egyenruhát, sem fegyvert nem kaptak. Az utóbbit különösen sérel
mezték az önkéntesek, akik jól tudták, hogy a budai fegyvertárban van
számukra elegendő puska. 99 A június 11-i vérengzés, kiszolgáltatottságuk
és tehetetlenségük érzete nagyra növelte elkeseredésüket. Többen kije
lentették, hogy ha rövidesen nem kapnak fegyvert, megszöknek. 100 í g y
érthető, hogy amikor pünkösd másnapján a délutáni órákban a honvédek
megtudták, hogy a délben lefegyverzett olaszok puskáit Budára akarják
átszállítani, a fegyverekkel megrakott társzekereket önhatalmúlag fel
tartóztatták, és a laktanyába visszavitték. 101 Ily módon egy fél (valószí
nűleg az 1.) zászlóalj fegyverhez jutott, ami kétségtelenül erősítette a
honvédek önbizalmát és Pest lakosságának biztonságérzetét.
A kormányt azonban igen kellemetlenül lepte meg a honvédek önké
nyeskedése. Bár közeli felfegyverzésük elkerülhetetlen volt, nyilván meg
akarta várni a kedélyek teljes megnyugvását. A fegyverek erőszakos meg
szerzése nyugtalanította a minisztérium minden tagját. Attól féltek, hogy
a fővárosban nyüzsgő osztrák ügynökök esetleges újabb provokációja
esetén súlyos véráldozatokat követelő összecsapásra, szabályos polgár
háborúra kerülhet sor a felingerelt honvédek és a sorkatonaság között.
Ennek a lehetősége adva volt, mert a Ceccopieri zászlóalj másik fele
egyelőre még a fővárosban maradt. 1 0 2 Emellett — tekintettel a zászlóalj ak szociális összetételére — érthető módon idegesíthette a kormány több
tagját és a főváros vagyonos polgárait, hogy a többségében napszámosok
ból, zsellérekből, mesterlegényekből és munkás-féle emberekből álló
honvédek erőszakkal jutottak fegyverhez. Ezt figyelembe véve érthetjük
meg Széchenyi rémületét, aki ezen az estén a következőket jegyezte fel
naplójába: ,,Az olaszok puskáit a mozgó nemzetőrség elszedi. Most van két
ezer fegyveres rablónk — tizenhétezer iparossal !"im
Az az ideges félelem, amelynek Széchenyi a honvédekkel szemben
több ízben tanújelét adta, mintha átragadt volna a június 13-án délután
t a r t o t t minisztertanács résztvevőire. 104 Átlátták, hogy a fegyvereket a
honvédektől visszavenni lehetetlenség, mert az esetleg nemcsak óriási
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felháborodást, de tettleges ellenszegülést válthat ki. Ezért az értekezlet
úgy döntött, hogy a zászlóaljakat sietve felszerelik, és azonnal táborba
indítják: egyiket a Dráva-vonalra, a másikat a Szeged alatt összevont
táborba. Erről még aznap el is küldték az értesítéseket az illetékes tör
vényhatóságoknak. 1 0 5 A kiindítás időpontját azonban nem határozták
meg, mivel bizonytalan volt, hogy mikorra sikerül a fehérneművel és
bakanccsal csak részben ellátott, hiányos fegyverzetű, egyenruha nélküli
és még ki sem képzett zászlóaljakat menetkész állapotba helyezni. A had
ügyminiszter másnap a nádorhoz küldött jelentésében a felkészüléshez
három-négy napot még feltétlenül szükségesnek tartott. 1 0 6 Baldacci
ezredes, a Nemzetőrségi Haditanács elnöke — akire Batthyány távol
létében a honvédség szervezésének gondja hárult — azonban ezt az időt
még aznap kelt, részletesen kifejtett véleményében rövidnek ítélte. 1 0 7
Baldacci beadványa nyomatékosan hangsúlyozta, hogy ugyan az
önkéntesek fegyvereiket még aznap átvehetnék, de az nem elegendő.
A legszükségesebb fegyverfogásokat és a puska kezelését feltétlenül meg
kell tanulniuk, mert a baleseteknek és a fegyver idő előtti rongálódásá
nak csak így lehet elejét venni. A honvédek egyébként is csak ezer pár
bakancsot kaptak még, és szíjazattál egyáltalán nincsenek felszerelve.
Az eg3~enruha teljes elkészültét is meg kell várni, és a legénységet legalább
sapkával, foszlánnyal (vászonzubbony) és nadrággal kell ellátni, ,,mert
különben tarka vegyületű csordához hasonlítana, mely minden katonai
jellemző jel nélkül lévén, magát rendezett katonai testületnek soha nem
is tartandja. . ." A zászlóaljak tisztjei sincsenek még kellő számban kine
vezve (vagy nem hagyhatták még el régi szolgálati helyüket), hiányzik
egyenruhájuk és felszerelésük is. A kiképző altisztek száma sem elegendő,
í g y pedig a nagyszámú és ,,kicsapongásra hajlandó", kellően még nem
fegyelmezett legénységgel nem lehet útnak indulni. Emellett a tábori
tárgyak, ágyneműk, pénzeszközök biztosítására, az útrend szétküldésére,
az elszállásolás helységenkinti megszervezésére idő kell — több idő, mint
a rendes, jól szervezett hadseregnél.
A fent elősorolt nehézségek egy része is feltétlenül a huzamosabb
halasztás mellett szólt. A beadvány legfontosabb érve azonban csak utoljára következett, amely a fenti problémák mellett a politikai megfontolást
ajánlotta a hadügyminiszter figyelmébe. „Befejezésül megvallom — írta
Baldacci — ,igen kellemetlen érzést okozna, ha a legénység illy rögtönzés
sel s minden előkészület nélkül megindíttatnék: miután ő ezen intézkedést
büntetés gyanánt tekintené. . ." Az sem mellékes szempont — hang
súlyozta a haditanács elnöke —, hogy ,,ezen rögtönzött megindítás ellen
ségeinktől, kik az egyenetlenség és rendetlenség gyarapodását és elharapózását óhajtják, a legfonákabb értelemben félremagyáraztatván: elle
nünk fegyverül kizsákmányoltatnék." Mindezeket megfontolva azt java
solta, hogy a két zászlóalj legalább még nyolc napig a fővárosban maradjon.
A döntés azután a június 14-én délben végre megérkezett minisz
terelnökre hárult. 1 0 8 Neki tette át Mészáros Lázár Baldacci említett
beadványát, figyelmébe ajánlva annak szempontjait, azzal a megjegy421

zéssel, hogy hat nap talán elegendő lenne. 109 Batthyány I^ajos nem osz
t o t t a kormánya idegességét, ezért megérkezése napján mindenekelőtt
arról rendelkezett, hogy a honvédeknek haladéktalanul adják ki a szük
séges fegyvereket. 110 Majd néhány napi tájékozódás és a június 16-án
t a r t o t t minisztertanács után, június 18-án intézkedett, hogy a két hon
védzászlóaljat minél előbb felszerelve, június 24-én indítsák el a rendel
tetési helyére. Ennek értelmében meghagyta egyrészt a hadügyminisz
ternek, hogy a két zászlóalj elutazását hajón vagy vonaton biztosítsa,
másrészt a Nemzetőrségi Haditanács elnökének, hogy a kiindulás vég
leges napját a honvédekkel napiparancsban tudassa. 1 1 1 Batthyány szük
ségesnek t a r t o t t a Baldacci figyelmét felhívni, hogy a napiparancsban
hangsúlyozza, „miszerint az egész hazának szemei reájuk függesztve
lévén, tőlök elvárja, hogy e parancsot lelkesedés és örömmel veendik és a
bennük helyezett bizodalmat minden alkalommal igazolni örömmel
fogják." Nincs is tudomásunk arról, hogy a honvédek — akik csak a tét
lenséget unták — a kiindulási parancsot ellenszegüléssel vagy akár csak
kelletlenül is fogadták volna.
Ezekben a napokban a hadügyminisztérium, a Nemzetőrségi Hadi
tanács és a főváros lakosságának közös erőfeszítése eredményeként láza
san folyt a két zászlóalj felszerelése. A felfegyverzett honvédek — mint
már említettük — Pest-Budának nagy biztonságérzetet adtak. Ezt az
érzést a Márczius Tizenötödike a következőképp fogalmazta meg június
14-én, amikor híre ment, hogy Batthyány elrendelte mindkét zászlóalj
teljes felfegyverzését:,, . . .e pillanattól fogva Pestváros nem félhet semmi
nemzet és alkotmány ellenes zavargásoktól." 112 Ez a magyarázata annak,
hogy a két zászlóalj gyors felruházása mintegy társadalmi problémává
vált, hogy szinte máról holnapra szerelték fel őket. Egy június 19-én kelt
levél még arról panaszkodott, hogy a honvédeknek „sem fegyverük, sem
ruhájuk" 1 1 3 — június 23-ára azonban a zászlóalj legénységét már ellátták
bakanccsal, nadrággal, vászonzubbonnyal, tábori sapkával, patrontás
kával, a szükséges szíjazattál és fegyverzettel. 114
Ez utóbbi: a budai fegyvertárban őrzött modern (csappantyús,
szuronyos) fegyverek megszerzése Batthyány világos parancsa ellenére
sem ment olyan könnyen. A miniszterelnök június 14-én kelt intézkedésére
a hadügyminisztérium ugyanis csak június 17-én rendelkezett, hogy a
budai fegyvertárból I/ázár György őrnagynak adják ki a szükséges fegy
vereket. 115 Marziani ezredes, fegyverfőfelügyelő azonban ennek következ
tében június 19-én csak az 1. honvédzászlóaljnak utalt ki fegyvert, amiért
másnap a Nemzetőrségi Haditanács a hadügyminiszternél a 2. zászlóalj
azonnali felfegyverzését is sürgette. 116 Az indulás előtti napon, június
23-án azután a 2. honvédzászlóalj felszerelése befejeződött, megkapta
fegyverét és ruházatát. 1 1 7 Ekkorra áthelyezték a szükséges kiképző altisz
teket (tizedeseket és őrmestereket) is a Budán állomásozó, magyar legény
ségű Baussner gránátos zászlóaljtól. 118 A két zászlóalj indulásának idő
pontjáról, az útrendről június 21-én értesítette a hadügyminiszter a ható
ságokat. 119
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Ekkorra már a közvélemény is tudomást szerzett arról, hogy a hon
védek rövidesen elhagyják a fővárost. Említettük, hogy egy, az önkén
tesek áthelyezését javasló cikk már június elején megjelent a sajtóban. 120
A pünkösdi események és nyilvánvalóan a minisztertanácsi döntésről
kiszivárgott hírek u t á n Pest megye külön bizottságot menesztett a kor
mányhoz, hogy megtudja, mi a szándéka a honvédekkel. 121 Június i8-a,
az indulási időpont kitűzése u t á n rövidesen köztudottá vált, hogy hová
rendelik a zászlóaljakat. 122 A sajtó 21-én adott hírt arról, hogy „az egyik
zászlóalj rövid idő múlva Csáktornya, a másik pedig Szeged alatt fog
szállani táborba". 1 2 3 Június 23-án az esti órákban megjelenő Márczius
Tizenötödikében napvilágott látott a honvédeket búcsúztató cikk, amely
az egyetértést, a tisztjeik iránti engedelmességet és a tulajdon tiszteletét
kötötte az önkéntesek lelkére — kérve, hogy az emelkedett erkölcsi szín
vonalat megtartva, legyenek kérlelhetetlenül harciasak. 124
í g y érkezett el szombat, június 24-e, a zászlóaljak kiindításának
napja. 125 A honvédek már reggel 5 órakor gyülekeztek az Újpiac téren.*
H a t óra előtt már négyszögben állott a pesti nemzetőrség és az útra kész
két honvédzászlóalj. Batthyány Lajos miniszterelnök és Mészáros Lázár
hadügyminiszter 6 órakor érkeztek, és sorezredi, valamint nemzetőri
törzstisztek kíséretében megszemlélték a teljesen felszerelt és felfegyver
zett zászlóaljakat. Ezután a felsorakozott honvédek és nemzetőrök arcéle
előtt nyitott kocsiban végigvitték a két zászlóalj most felavatásra kerülő
lobogóját. A nehéz fehérselyem zászlók egyik oldalát az ország címere, a
másikat a hagyományos Madonna-kép díszítette. Széleiket tenyérnyi
szélesen a szokásos pirossal és zölddel hímzett lángnyelvek (háromszögek)
szegélyezték. 126 Az egyiken a felirat: „Ne bántsd a magyart!", a másikon:
„Él magyar, áll Buda még!" Ezután érkeztek meg a zászlóanyák: gr.
Batthyány Lajosné és gr. Károlyi Györgyné. 127 Velük érkezett a zászlószentelést végző püspök. Már 7 óra körül járt az idő, amikor a zászlóava
tás szertartása megkezdődött. Rövid egyházi beszéd u t á n került sor a
zászlók beszentélésére. Ezután a zászlóanyák hímzett szalaggal díszí
tették a két lobogót, és megkezdődött a zászlószögek beverése. Előbb a
zászlóanyák, majd a miniszterelnök, a hadügyminiszter, a jelenlevő sor
ezredi és nemzetőrségi törzstisztek, utána a zászlóaljparancsnok, a zászló
alj tisztjei, végül századonként két-két honvéd következett.
Ezt követően a zászlóalj parancsnokok rövid buzdító szavakkal for
dultak az eskü előtt álló honvédekhez. Az 1. zászlóalj parancsnoka bizal
m á t fejezte ki, hogy az önkéntesek nevüknek, a honvéd szónak meg fog
nak felelni. „A haza hívségtökben bízván, adja nektek ezt a jelt, melly alatt
győzni vagy hazánkért meghalni esküdjünk" — mondotta. „Legyetek hívek,
engedelmesek, katonai kiképzésünkben szorgalmatosak — fejezte be lelkes
beszédét Lázár őrnagy —, hogy gyakorlottság és egyetértés által megerősödve
és egy testté válva, szép beosztásunknak megfelelhessünk !" Ezek u t á n Cserey
* Ú jtér, Újpiactér, vagy más nevén Új vásártér: a későbbi Erzsébet, jelenleg
Engels tér.
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Ignác őrnagy, a 2. zászlóalj parancsnoka fordult buzdító szavakkal a
legénységhez: ,,Honvédők! Polgártársaim! ezen hadilobogó, mellyet rövid
ünnepéllyel felavatánk, a hazának látható jelképe. . . A haza veszedelmének
hírére gyűltetek bajtársaim ezen lobogó alá ; nem erőszak, nem mindennapi
érdek vezérelt ide titeket, hanem a polgári kötelességnek legtisztább érzete, szép
hivatástoknak magas öntudata, ebben látom én szent ügyünknek biztositékát és
győzelmét !" Ezek után kifejtette reményét, hogy a zászlóalj lobogóját
,,a féktelenség soha be nem fogja szennyezni", megőrzi attól a hazafiúi
kegyelet és a zászlóanya iránti tisztelet. ,,Most esküdjünk fel tehát meg
szentelt lobogónk alá — fejezte be magvas beszédét Cserey őrnagy — s egy
szívvel kiáltsuk : ,,Éljen a király — Éljen a nádor — Éljen az alkotmány —
Éljen a magyar kormány !"
A rövid lelkesítő szónoklatok után a zászlóaljak felesküdtek lobo
góikra. Az esküforma azon hagyományos kitétele után, hogy „mindenkor
hívek és engedelmesek leszünk", lélekemelőén hangzott az új, népünk éle
tében történelmi fordulatot tükröző fogalmazás: ,,a magyar alkotmányt
tisztelni és oltalmazni fogjuk". A j elenlevő sok ezer néző szívét megdobogtató
esküvés után — ilyen eskü nem hangzott még el magyar katona ajkáról ! —
a zászlóalj parancsnokok átnyújtották a lobogókat a zászlótartóknak.
,,Tisztelettel fogadom, hogy e lobogót, míg ereimben vér kering, becsü
lettel megőrzendem !" — ezzel a fogadalommal vették azt át a zászlótartók.
Végezetül Mészáros I/ázár mondott rövid beszédet, ami után a parancs
nokok zászlóaljaik nevében elbúcsúztak. Még alig volt 8 óra, amikor a
négyszög szétnyílt, és az i. zászlóalj megindult a hajóállomás,* a 2. zászlóalj
pedig a „vaspálya"** felé.
A két zászlóalj katonazenekarok és nagy tömeg kíséretében vonult
az indulás színhelyére. Az alakulatok élén büszkén lengett — Rákóczi óta
első ízben ! — a magyar lobogó. Alatta indult ismeretlen történelmi ren
deltetése felé a főváros büszkesége, az 1. és 2. honvédzászlóalj, amelyhez
fogható lelkes, fiatal és szép sereg — a sajtó szavai szerint — nem volt az
akkori Európában. . .

A pesti két honvédzászlóalj tehát öt hét alatt állott ki és indult el tel
jesen felszerelve a táborba. Messze megelőzte ezzel a többi, szerte az or
szágban alakuló zászlóaljakat, amelyek csak július végén, augusztus ele
jén készültek el, és vonultak rendeltetésük helyére. 128 Az 1. honvédzászló
alj június 24-én hajóval (egy gőzössel és két rakhajóval) Ercsiig ment,
majd másnap gyalog Velencére, azután Fehérvár—Palota —Veszprém—
Nagyvázsony— Tapolca—Keszthely— Kiskomárom útvonalon vonult ren
deltetési helyére, Nagykanizsára.129 A tisztjeivel együtt 1034 főt számláló

* A mai Vigadó tér táján.
** Kb. a Nyugati pályaudvar mai helyén.
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zászlóalj útitervét pontosan betartva, június 29-én érkezett Veszprémbe 130
és július 6-án délelőtt 10 órakor már Nagykanizsán volt. 131
A 2. zászlóalj még ugyancsak június 24-én délben vasúton megérke
zett Szolnokra, ahol három-négy napig tartózkodott, míg az egész zászló
aljat részletekben hajón Szegedre szállították. 132 Szeged — a tervezett
„szegedi t á b o r " — azonban csak rövid ideig volt állomáshelye a 2. zászló
aljnak. A szerb felkelés terjedésének következtében Eder vezérőrnagy,
a szegedi dandárparancsnok (akire a hadügyminisztérium a bácskai
védelmi vonal megszervezését bízta) a még meg sem érkezett zászlóaljat
az óbecsei táborba irányította. 1 3 3 Ezt július 4-én azután a miniszterelnök
is jóváhagyta, amikor elrendelte, hogy az idő előtt Obecsére szállított
3. honvédzászlóaljat a még Szegeden tartózkodó 2. zászlóaljjal váltsák
fel.134
A 2. honvédzászlóalj így szinte minden átmenet nélkül a délvidéki
(bácskai) harcok színterére került, mivel Óbecse egyike volt a Szenttamás
nál és B ácsföldvárnál magukat elsáncolt szerb felkelők megfigyelésére
összevont táboroknak. (Az óbecsei tábor eredeti rendeltetése az volt,
hogy a felkelőknek a Tisza mentén Szeged ellen vonulását megakadá
lyozza.) Megérkezése után nem sokkal már részt is vett a július 14-i
és 17-i bácsföldvári harcokban. 135
A zászlóalj tulajdonképpeni kiképzése itt kezdődött meg, a harcok
és az előörsszolgálat szüneteiben. Sokszor még elegendő idő sem maradt
a ,,beoktatásra", mert a szolgálat annyira igénybe vette a honvédeket.
Cserey őrnagy július 21-én erről igen borúlátóan számolt be Baldacci
ezredesnek, közölve, hogy zászlóaljának kiképzése ugyanazon a fokon
állt, mint az előző heti jelentés idején. Ugyanis azóta az állandó szolgálat
miatt csak fél nap szabad ideje volt a legénységnek. Naponként három
század ment előőrségre, emellett a zászlóalj látta el a helyőrségi szolgála
tot is. így a felváltásra sem volt elegendő erő. Azok a századok pedig,
amelyek nincsenek őrségen — hangzik a jelentés —, „azok minden este
a városból táborba szállnak, s az éjjeleket ottan szabad ég alatt, s folyto
nosan fegyver alatt töltik." A megerőltető szolgálat, valamint a meleg
ruha és a sátorok hiánya következtében századonkint 50—60 volt a bete
gek száma. A zászlóalj parancsnoka joggal t a r t o t t attól, hogy néhány
nap múlva hat század helyett hármat, vagy csak kettőt állíthat az ellen
séggel szembe, és ezek is „erőjükből kicsigázottak" lesznek. „ H a segede
lem nem jön mentül előbb — fejezi be jelentését Cserey őrnagy —, az ellen
ség és a terhes szolgálat seregünket feloszlatja". 136 Július 31-én az 1091
főnyi zászlóaljnak 300 betege és gyengélkedője volt — ebből 206 a szegedi
kórházban. 137
A 2. honvédzászlóalj a nehéz körülmények ellenére is megállotta
a helyét, és lassan beleszokott a tábori életbe. 138 A zászlóalj nemcsak
a július 14-i első szenttamási ostromnál (ti. Bácsföldvárnál), de Szent
tamás augusztus 19-i második megtámadásánál is szerepelt. 139 Augusztus
29-én azután áthelyezték a verbászi táborba. 1 4 0 I t t marad egészen addig,
míg a szenttamási tábor harmadik sikertelen ostroma u t á n a megválto
zott hadi helyzetben a Szerémségből (Dállya és Erdőd között) betöréssel
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fenyegető szerb csapatok feltartóztatására, október 5-én a Duna mentén
megszervezett védelmi vonal erősítésére küldték . . , 141
A Nagykanizsára rendelt 1. honvédzászlóalj élete korántsem volt
ilyen mozgalmas. Kezdetben a zászlóalj két osztálya Kiskanizsán, egy
mástól távol és egészségtelen viszonyok között volt elszállásolva. Szeth
alezredes, a honvédség főparancsnokságának intézkedésére azonban
Csányi I^ászló, a Dráva-vonal kormánybiztosa ezt hamarosan megváltoz
tatta. 1 4 2 Az ismét Nagykanizsán összevont zászlóalj azután nyugodt körül
mények között folytathatta kiképzését. 143 Augusztus elején ugyan a
miniszterelnök — kedvezőnek ítélve a Jellasiccsal való viszony alakulását
— át akarta vezényelni az 1. zászlóaljat a Bácskába, ugyancsak Óbecsére.
Majd annak hírére, hogy Jellasics a tengermellék elfoglalására készül,
a honvédeket Fiume védelmére szánta. 144 A zászlóalj végül maradt ere
deti állomáshelyén, Nagykanizsán egészen addig, míg Jellasics betörése
következtében a sereg meg nem kezdte a visszahúzódást. Ekkor a Keszt
hely—Tapolca—Nagyvázsony—Veszprém útvonalon vonult a székes
fehérvári táborba. Az indulás előtti napon, szeptember 9-én csatlakozott
Csányi seregéhez az augusztus közepe óta Pápán állomásozó 7. (szom
bathelyi) honvédzászlóalj. 145 Ennek nem volt őrnagya, így átmenetileg
ez is Ivázár őrnagy parancsnoksága alá került. 146 A veszprémi táborba
vonult az ezekben a napokban Pesten alakult 14. zászlóalj is. Ez a három
honvédzászlóalj vett azután részt a pákozdi csatában, ahol különösen
a centrumban álló 1. zászlóalj tüntette ki magát. 147

A 14. honvédzászlóalj megalakulása
(A pesti ,,csatárzászlóalj" története)
Az első honvédzászlóaljak gyors kiállítása nem oldotta meg a prob
lémákat. A minisztériumnak nagyobb létszámú hadseregre volt szüksége.
Új honvédzászlóaljakat azonban az országgyűlés hadügyi vitájának dön
téséig nem akart felállítani. Bécs pedig ígérete ellenére csak nagy huza
vonával engedte haza a magyar legénységű ezredeket — azokat, amelyek
nem harcoltak Radetzky seregében. De ezek is késve érkeztek, inkább
a nyár vége felé. A szerb felkelés erősödése pedig már június folyamán
egyre nagyobb katonai erőt igényelt. A Batthyány-kormánynak tehát
nem volt más választása, mint megpróbálkozni azzal, hogy a nemzet
őrség százezres tömegeiből vezényeljen haderőt a Délvidékre. A belügy
miniszter ezért már június 13-án intézkedett, hogy az alföldi és a dunán
túli megyékből 40 000 nemzetőrt indítsanak ki a déli táborokba, ül.
a Dráva-vonalra. Ezeket azután időről időre új alakulatokkal kívánták
felváltani. 148 Július hónapban sor is került a nemzetőrség tervezett nagy
tömegű, de képzetlensége és elégtelen fegyverzete miatt gyenge harcértékű
zászlóaljainak mozgósítására. 149
A nemzetőrség harctéri alkalmazása a fővárost nem érintette. Pest
megye július végén 4000 főnyi zászlóaljat küldött ugyan a bácskai tábor-
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ba, 1 5 0 de Pest-Buda nemzetőrségét a kormány nem kívánta mobilizálni.
A fentebb ismertetett események alapján ez érthető. Kezdetben az ellen
séges érzelmű sorkatonaság ellensúlyozására, majd ennek távozása után
a főváros rendjének biztosításához volt szükséges a pesti és budai nemzet
őrség.
Mindez korántsem jelenti, hogy a főváros lakosai közül 1848 nyarán
csak a 2. zászlóalj honvédéi szerepeltek a délvidéki harcokban. Az elsők
között éppen a fővárosban alakult önkéntes csapatokban ugyanis szép
számmal szolgáltak pestiek is. így pl. több pesti volt br. L,o-Prestinek
a fővárosban toborzott lovascsapatában, amelynek kiállítására június
30-án adott engedélyt a miniszterelnök. 151 Az egy osztály (két század)
erejűre tervezett önkéntes csapat toborzási felhívása július 11-én jelent
meg a sajtóban, 152 és a csapat augusztus 8-án vonult táborba. 1 5 3 Az ala
kulat tagjai magukat szerelték fel és élelmezték, így a részvételt csak
megfelelő hátaslóval rendelkező birtokosok vagy tehetősebb polgárok
engedhették meg maguknak. Hasonló volt a helyzet a lengyel Woronietzky
herceg által gyűjtött, két századot kitevő vadászcsapat esetében, amely
hez jobbára ugyancsak jobb módúak csatlakoztak. 154 í g y tehát sem az
önkéntes lovasok, sem a gyalogos vadászok toborzása nem mozgatta
meg a szélesebb néprétegeket.
Minden bizonnyal ennek tudatos ellensúlyozására törekedett
Földváry Iyajos, a pesti nemzetőrség I I I . zászlóaljának őrnagya, amikor
július 13-án (majdnem egyidejűleg Lo-Prestivel) felhívással fordult a fővá
rosi nemzetőrséghez. 155 Felszólította mindazokat, kiknek körülményei
engedik, jelentkezzenek csapatába, melyet személyesen fog az ellenségre
vezetni. Földváry toborzásának, amely négyhetes táborozásra gyűjtötte
az önként jelentkezőket, határozott sikere volt. Önkénteseinek száma
július 20-án 400, július 27-én pedig 700 főt t e t t ki. 156 A zászlóalj ekkor
már indulhatott volna, de a többnyire szegény sorsúakból származó jelent
kezőknek hiányzott a megfelelő felszerelése. Földváry őrnagy ezért ada
kozásra szólította fel a fővárost, 157 arra hivatkozva, hogy zászlóalja csak
fegyvert kap az államtól, emberei pedig abból az osztályból kerülnek ki,
,,melly egyebe nem lévén csak szívet és kart nyújthat áldozatul . . ." 158
Ez a kitétel kétségtelenné teszi, hogy Földváry önkéntesei zömükben
a főváros egyszerű dolgozó embereiből kerültek ki. Emellett ennek a
zászlóaljnak az is az érdekessége, hogy a minisztériumok fiatal tisztviselői
közül is sokan mentek velük a táborba, hogy legalább egy hónapra kive
gyék részüket a haza fegyveres védelméből. 159 A rövid napok alatt fel
ruházott és részben a pesti nemzetőrök puskáival felfegyverzett 160
önkéntesek végül is augusztus i-én indultak vasúton Szolnokra, és augusz
t u s 5-én tovább a déli táborba. 1 6 1
Ez idő tájt már nyilvánvaló volt mind a katonai szakemberek, mind
a kormány előtt, hogy a délvidéki táborban alkalmazott, gyengén felfegy
verzett és kiképzett, többnyire fegyelmezetlen nemzetőrség nem t u d meg
felelni feladatának. Mire 6—8 hét elteltével valahogy beleszoktak a tábori
életbe, újabb tapasztalatlan és kiképzetlen alakulat váltotta fel őket.
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Emellett kevés haszonnal járó távollétük kiesést jelentett a halasztást
nem tűrő nyári mezőgazdasági munkákban. Nem szólva arról, hogy gya
kori oda-vissza szállításuk tetemes költséget jelentett az államháztartás
nak, í g y érthető, hogy Kossuth mint pénzügyminiszter a mobilizáció
ezen rendszere ellen már július 19-én, a tolnai nemzetőrök megfutásának
hírére felemelte szavát. Azt javasolta, hogy csak huzamosabb időre
önként vállalkozókat küldjenek táborba. 1 6 2 Érveivel és javaslatával mind
Mészáros hadügyminiszter, mind Baldacci ezredes, a Nemzetőrségi Hadi
tanács elnöke egyetértett. Ezért a Bécsbe utazott Batthyány jóváhagyá
sával július 25-én Mészáros L,ázár (mint a miniszterelnök helyettese)
rendeletet bocsátott ki a mobilizáció rendszerének megváltoztatására. 1 6 3
Meghagyta a hatóságoknak, hogy ezentúl jelezzék a hadügyminisztérium
nak: milyen létszámú és fegyverzetű nemzetőri alakulatot kívánnak tá
borba indítani — valamint azt, hogy hány önkéntest tudnának hosszabb
idei harctéri szolgálatra kiállítani. Az önkéntes mobilizáció rendszerének
végleges bevezetéséről azután augusztus 13-án — mikor a helyzet a Dráva
vonalon ismét kritikussá vált — Batthyány részletesen intézkedett. 1 6 4
Eközben augusztus i-én indult ki Földváry I,ajos önkéntes alaku
lata Pestről. Vállalkozásának sikere hasonló lépésre buzdította a budai
nemzetőrség (a Pest megyei I. nemzetőri zászlóalj) parancsnokát, Kiss
Miklós nemzetőr őrnagyot is, aki közölte ebbeli szándékát a miniszter
elnökkel. Ennek következtében fordult még augusztus 3-án átirattal
Batthyány Pest és Buda városok elöljáróságához, valamint Kovács
György ezredes, pest-budai nemzetőrségi főparancsnokhoz. 165 Közölte,
hogy több helybeli nemzetőr önkéntes zászlóaljat szeretne szervezni, és
kiindulásra ajánlkozott Kiss Miklós őrnagy is. „Felszólítom tehát önöket
— hangzott Batthyány utasítása — a mozgóvá alakuló budapesti nem
zetőrsereget a lehetőségig elősegíteni, minden esetre pedig jó fegyverek
kel ellátni azok számából, mellyek az álladalomtól osztattak ki a hely
beli nemzetőrsereg felfegyverzésére". Vagyis a már említett augusztus
13-i, a nemzetőrség önkéntes mobilizációjáról szóló általános rendelkezés
előtt, lényegében hasonló utasítást adott ki a miniszterelnök a fővárosra
vonatkozóan. Erre nyilvánvalóan Földváry toborzásának gyors sikere,
valamint a megfelelő tapasztalatok szerzésének igénye indította. 1 6 6
Batthyány augusztus 3-i levele tulajdonképpen toborzási engedély
volt Kiss Miklós számára, aki augusztus 6-án ki is adta „ B u d a 
pesti nemzetőrtársaim !" kezdetű felhívását. 167 Kezdeményezésére más
nap a budai tanácsülés az önkénteseknek 10 forint foglalópénzt és napi
24 krajcár pótdíjat szavazott meg. A tanács azt is megígérte, hogy gon
doskodik az otthon maradott családtagokról, az esetleges özvegyekről
és árvákról. 168 A felhívás a kedvezmények ellenére sem talált lelkes
fogadtatásra, mert augusztus 13-ig csak tizenketten jelentkeztek. 169 '
Ezen a napon jelent meg Batthyány említett rendelete az önkéntes nem
zetőrségről. Ekkor a sikertelenségbe belenyugodni nem akaró Kiss őrnagy
Buda város tanácsának a megszavazott kedvezményekről szóló határoza
t á t megküldte Rottenbiller pesti polgármesternek azzal a megjegyzéssel,.
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hogy reméli, Pest városa sem fog elmaradni ,,a Pestnél szegényebb, de
lelkes" Buda városának ajánlata mögött. 170 Az augusztus iy-én összeült
pesti közgyűlés a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a testvérfőváros
áldozatkészségéről. Jobbnak t a r t o t t a azonban nem általánosságokban
mozgó határozatot hozni az önkéntesek támogatásáról, azok jutalmáról
és napidíjairól. A közgyűlés helyesebbnek vélte ,,egy rendes s tökéletesen
magyar lábra állítandó zászlóaljat 3 évre kiállítani, mely csapat a hadminister rendelkezésére bocsáttatván, Pest város mozgó nemzetőrségét
képezné." Bnnek érdekében azonnal egy kilenctagú bizottságot küldött
ki a zászlóalj felállítási tervezetének és költségvetésének elkészítésére. 171
A Ivángh Ignác városi főkapitány vezetésével kiküldött előkészítő
bizottság három nap múltán, augusztus 20-án már benyújtotta terveze
tét. 1 7 2 Javaslatuk szerint a 804 főnyi zászlóaljat 173 toborzás útján kell
kiállítani. A jelentkezők — mint a honvédeknél — 20 forint foglalót és
8 krajcár napidíjat kapnak. Szolgálatuk ideje addig terjed, ameddig
a hazának szüksége lesz rájuk —, de ez nem haladhatja meg a három évet.
A csapat feloszlatásakor az eltöltött időnek megfelelő jutalmat kapnak,
és a város gondoskodni fog a rokkantakról, özvegyekről és árvákról. 174
A zászlóalj felruházásának és felfegyverzésének költségére — a Nemzet
őrségi Haditanácstól nyert tájékoztatás alapján — 39 000 forintot,
a toborzási pénzzel (foglalókkal), a tisztikar egyhavi fizetésével és a legény
ség ugyancsak egyhavi zsoldjával együtt (ti. utóbbiakat a kiállítás után
az államkincstár fedezi) összesen 61 500 forintot irányoztak elő. 175
A bizottság végezetül javasolta — a nyár elejei honvédtoborzás tapasz
talatai alapján —,hogy a közgyűlés mondja ki, hogy ,,e csatárok sorába
állott iparos és kereskedői segédek visszatértükkor minden díj s illetőleg
remekelés nélkül a kereskedők s illetőleg iparosok sorába fel fognak
vétetni".
Az augusztus 21-én tartott közgyűlés a bizottság előterjesztését
egész terjedelmében egyhangúlag elfogadta, és a szükséges 60 000 forint
kölcsön útján történő megszerzését elhatározta. 176 A tervezetet Rottenbiller még aznap eljuttatta jóváhagyás végett a miniszterelnökhöz. 177
Egyben Kossuthnak is jelezték, hogy ,,egy tökéletesen magyar lábra
állítandó zászlóalj" alakítását határozták el és kérték: mivel magáno
soktól gyors kölcsönt szerezni a nehéz pénzügyi helyzet közepette bajos
volna, ezért tegye a Kereskedelmi Bankot olyan állapotba, hogy az a
városnak (korábbi ígérete alapján) a szükséges összeget 5%-os kamatra
kölcsönözni tudja. 178
A miniszterelnök augusztus 23-án kelt, Pest város tanácsához inté
zett válaszában örömét s abbeli reményét fejezte ki, hogy „ezen dicsére
tes példa más városoknál kellőleg méltányoltatva buzdításul szolgáland
s követtetni fog". 179 A zászlóalj jogi állását, a minisztériumhoz való
viszonyát azonban pontosan tisztázni kívánta. Ezért határozott nyilat
kozatot kért az alábbi kérdésekre: a város a zászlóaljat teljesen a honvé
dek mintájára akarja-e szervezni és kiképezni? a tisztek kinevezési jogát
fenn kívánja-e magának tartani? hogyan akar a megrokkant tisztekről,
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ill. az elesettek özvegyeiről és gyermekeiről gondoskodni? mi a terve
a zászlóaljjal, ha már harctéri szolgálatára nincs szükség? kinek a parancs
noksága alatt fog a zászlóalj állani — ha a város azt saját mozgó alakula
tának tekinti? — Az augusztus 24-én t a r t o t t közgyűlésről Rottenbiller
azután megnyugtató feleletet továbbított Batthyánynak. 1 8 0 A kérdésekre
válaszolva közölte a minisztériummal, hogy a zászlóaljat teljesen a hon
védek mintájára kívánják szervezni és kiképezni, a felette való rendelke
zés, tetszés szerinti feloszlatás, valamint a tisztek kinevezésének jogát
teljesen a kormányra ruházzák. (Utóbbi esetben azzal a kéréssel, hogy
a tiszti kinevezéseknél hasonló képességűek esetében a pestiek részesül
jenek előnyben.) Egyedül a szolgálat közben megrokkant tisztek vagy az
elesettek özvegyeinek és árváinak ellátását hárították a minisztériumra,
mivel a zászlóalj a rendes honvédzászlóaljak mintájára lesz szervezve,
így tisztjei miben sem különböznek a rendes honvédtisztektől, kikről
ugyanis az állam gondoskodik. Rottenbiller levele végén külön hangsú
lyozta, hogy a 60 000 forintot a pénzügyminisztertől nem előlegként,
hanem a Kereskedelmi Banktól csak kölcsönként kérték. A választ Baldacci ezredes is megnyugtatónak tartotta, ezért augusztus 27-én javasolta
a miniszterelnöknek, engedje meg Pest városának, hogy a toborzást
„mind helyben, mind a környéken" megkezdhesse. 181 Egyben indokolt
nak találta a városnak a Kereskedelmi Bank irányában támasztott kéré
sét is. Ezek alapján Batthyány hozzájárult a kérés teljesítéséhez. Bécsi
útja miatt az őt helyettesítő Szemere Bertalan engedélyezte augusztus
2ç-én a toborzás megkezdését. Egyidejűleg utasította a pénzügyminisz
tert — aki áttette Pest hozzá intézett kérelmét is a miniszterelnökhöz —,
hogy a kért pénzösszeg biztosításához a szükséges lépéseket tegye
meg. 182
Pest városa Batthyány engedélyét az augusztus 31-i közgyűlésen
tárgyalta meg. Az itt fölmerült aggályok miatt azonnal kérték a minisz
terelnököt, hogy a városban folyó egyéb toborzásokat mindaddig, míg
a zászlóalj létszáma nem teljes „minden lehető összeütközések és félre
értések" elkerülése érdekében szüntesse be. 183 Az engedély hírére sietve
elkészített toborzási hirdetmény ugyancsak augusztus 31-i dátummal
jelent meg a főváros utcáin. 184 A Iyángh Ignác (a toborzó bizottmány elnö
ke) aláírásával megjelent felhívás Pest városa nevében felszólítja „nem
csak a kebelbéli lakosait, hanem a vidékieket is, hogy az általa felállítani
s tökéletesen felszereltetni elhatározott pesti önkéntes zászlóaljba közülük
álljanak be mindazok, kik a haza megmentésére még előbb, sem mint
a törvény fogná őket majd kötelezni, vérüket és életüket felajánlani
készek." A hirdetmény a közgyűlési határozat értelmében közölte,
hogy a legfeljebb három évig t a r t ó szolgálat befejezése u t á n (a szolgált
évek számától függően) minden önkéntes pénzjutalmat kap, a beállott
iparos- és kereskedősegédeket ezen felül „minden díj és remek nélkül"
veszik fel az iparosok és kereskedők sorába. Ezzel a felhívással tehát
augusztus 31-én végre kezdetét vehette a pesti önkéntes zászlóalj, ahogy
rövidesen nevezték: a „pesti csatárok" toborzása.
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Az időpont azonban nem volt szerencsés. Ezen a napon ugyanis
megjelent a pesti utcán egy másik falragasz is, amely a belügyminiszter
augusztus 29-én kelt rendelete alapján közölte, hogy szeptember
2-án megkezdik az országgyűlés katonaállítási törvényének értelmében
az újoncok összeírását. 185 (Erre utalt Iyángh Ignác felhívása, amikor az
esetleges kötelező szolgálatot emlegette.) Ennek következtében a főváros
lakosai várakozó álláspontra helyezkedtek, a toborzás lassan haladt. 1 8 6
(Ne feledjük: ezek azok a szeptember eleji válságos napok, amikor
Batthyány és Deák, majd az országgyűlés száztagú küldöttsége még
egyszer megkísérelte Bécsben az ellentétek rendezését. Erre figyelt feszül
ten a főváros, az egész ország.)
A toborzás menetét az is befolyásolta, hogy augusztus második
felétől a fővárosban Kossuth utasítására Szalay László pénzügyminisz
teri titkár megkezdte a Hunyadi-csapat szervezését is. 187 Amint betelt
ennek létszáma, szeptember 16-án Perczel Mór a Zrínyi-csapat toborzását
kezdeményezte. 188 Mindehhez hozzájárult, hogy szeptember 18-án
Batthyány miniszterelnök elrendelte — bár a király még nem szentesí
tette az országgyűlés által megszavazott törvényt — a tervezett 42 000
főnyi újonclétszám első részletének kiállítását. 189
Mindez együttesen vezetett oda, hogy bár a Zrínyi-csapatba (amely
nem vette olyan szigorúan a magassági mértéket) néhány nap alatt
csaknem 600 önkéntes jelentkezett, 1 9 0 a pesti csatárzászlóalj létszáma szep
tember 22-én is csak 503 fő volt. 191 Pedig a megajánlott 804 főnyi zászló
aljon kívül most Pest városának 64 374 lakosa után — az országgyűlés
határozata értelmében minden 127 lélek u t á n 2 újoncot számítva — még
1014 főnyi újonclétszámot kell kiállítania. 192 Ezt fontolóra véve a szep
tember 23-án t a r t o t t közgyűlés úgy döntött, hogy a részben kiállított
csatárzászlóaljat felajánlja a minisztériumnak, hogy számítsa be tíjoncilletményébe. 193 A miniszterelnök azonnal intézkedett, hogy a honvéd
zászlóaljjá alakuló pesti önkéntesek sorszámot kapjanak, így született
meg a 14. honvédzászlóalj'.194 A zászlóaljhoz Batthyány már szeptember
16-án és 21-én is nevezett ki tiszteket. 195 vSzeptember 24-én került sor
a zászlóaljparancsnok: Inczédy László őrnagy (a 8. honvédzászlóalj volt
századosa) és még néhány tiszt kinevezésére. 196 Batthyány még a felter
jesztés, ül. átszervezés napján (szeptember 23-án) intézkedett, hogy
a honvédekhez átallott pesti gránátosokkal kiegészített zászlóaljat, 197
a Zrínyi-csapat hátramaradt századával együtt, másnap kocsikon hala
déktalanul indítsák el a székesfehérvári táborba. 198 Szeptember 24-én
azután a 14. zászlóalj szekereken Baracska irányában elhagyta a fővá
rost. 199
így került a Pesten toborzott új zászlóalj ezekben a sorsdöntő
napokban a fehérvári, ill. a pákozdi táborba, ahol a szeptember 2g-én
vívott ütközetben a magyar sereg balszárnyán állott a 7. honvédzászló
aljjal együtt. 2 0 0 Az alig négyhetes, sietve felszerelt és váratlan gyorsa
sággal táborba szállított zászlóalj nem hozott szégyent a harcmezőn sem
a honvéd névre, sem a fővárosra. A 14. zászlóalj a későbbiek során csat431

lakozott a Jellasicsot üldöző sereghez, és részt vett a Lajta menti tábo
rozáson is. 201 A szerencsétlen kimenetelű schwechati csatában pedig
elismerésre méltó módon szerepelt, mert amikor a jobbszárny megfuta
modott, egyedül a 14. zászlóalj állotta meg a helyét. A legnagyobb ágyútúzben rendezte sorait, és mintegy fél órán át tartotta fel az ellenséget,
hogy fedezze a fejvesztett visszavonulást. 202

*
A 14. honvédzászlóalj toborzásának története az elmondottakkal
nem fejeződött be. A zászlóalj ugyanis nem a tervezett létszámmal vonult
táborba, és főleg nem érte el a Pest városa által kiállítandó újoncok szá
mát, így a toborzást, amelyet már október i-től be akartak szüntetni, 203
tovább folytatták. Október 12-én a most már négy évre fogadott újoncok 204
száma elérte a 800 főt. Az aznapi közgyűlésen a város vállalta az egész
újonckontingens (1014 fő) teljes fölszerelését, s csak fegyvereket kért
az államtól. 205 A toborzás egészen október 31-ig folyt, amikor Nádosy
Sándor ezredes, a Nemzetőrségi Haditanács akkori elnökének kérésére
berekesztették. 206 Nádosy indokolása az volt, hogy az országosan sikere
sen folyó újoncozás következtében fölös számú újoncok is vannak, akikkel
a 14. zászlóalj kiegészíthető. Bzért kérte a toborzás beszüntetését,
„minthogy különben a toborzás által számos mesterlegény vonatnék el
a máris csekély számú iparűző osztálytól a haza nem csekély hátramaradá
sa val". 2 0 7 Ettől fogva a kedvezmény nélküli újoncozás folyt tovább,
amelynek eredményeként november 28-ig 965 újoncot állítottak ki. 208
A november 30-i közgyűlésről Rottenbiller jelezte az Országos Honvé
delmi Bizottmánynak, hogy a hiányzó újonclétszámot 14 nap alatt kiál
lítják, de csak 1014 főig, mert az 1072 főnyi létszám, amelyet a városon
követeltek, téves számításon alapszik. 209 Répásy Mihály tábornok, a had
ügyminisztérium újoncozási osztályának igazgatója december 12-én
kelt levelében elítélte a „figyelmet alig érdemelhető" kicsinyes számítgatásokat, és felszólította a várost, hogy az 1072 főből még hátralevő
újoncait mielőbb állítsa ki. 210 A december 18-i közgyűlés azután,
hogy Pest jó hírét megóvja, megszavazta az „illetéken felüli" 58 újonc
kiállítását. 211
A kép teljessége kedvéért el kell még mondanunk, hogy Buda városa
okult Pest példáján, ezért — alkalmazkodva az augusztus 13-i minisz
terelnöki rendelethez — augusztus 22-i közgyűlésén 200 önkéntes nemzet
őr kiállítását határozta el.212 A kiállított csapatot azután szeptember
elején Ivánka Imre őrnagy Vácott gyülekező táborába küldték. 213
A „vezérmegye", Pest megye sem akart lemaradni, és augusztus 17-i
közgyűlésén 3000 főnyi nemzetőrsereg kiállításáról hozott határozatot. 214
Az ezekből szervezett két Pest megyei önkéntes zászlóalj szintén részt
vett a pákozdi csatában. 215 A Guyon Richárd őrnagy által vezetett 2.
Pest megyei zászlóalj az ősz során — a „pesti csatárok" mintájáraugyancsak honvédzászlóaljjá szerveződött. 216
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A semmiből máról holnapra született 14. honvédzászlóalj jelentő
ségét, Pest városának elismerésre méltó jó szándékán kívül az adja, hogy
korai elindítója lett egy 1848 őszén általánossá vált folyamatnak. Ennek
során a hosszabb-rövidebb időre elszegődött, a harctéri szolgálatban meg
edződött önkéntes nemzetőri alakulatok négyévi szolgálatot vállaló ren
des honvédzászlóaljakká alakultak át.
A hetek alatt toborzott és felszerelt három honvédzászlóalj kiállí
t á s á v a l fővárosunk a honvédelmi szervezkedés területén is megőrizte
vezető szerepét. Azt a szerepet, amely — hasonlatosan Párizsnak a francia
történelem fordulópontjain játszott szerepéhez — egészen az 1849
januári visszavonulásig elhatározó módon nyomta rá bélyegét a forrada
lom és a szabadságharc menetére. Pest-Buda egyszerű emberei: mester
legények, napszámosok és munkások, a márciusi fiatalok vezetésével
és a hazafias érzelmű polgárok támogatásával nemcsak a forradalom
eredményeinek megvédésében és továbbfejlesztésében, hanem a harc
mezőn is követésre méltó, emlékezetes példát m u t a t t a k a nemzetnek.

JEGYZETEK
1

1848-ban, a forradalom kitörésekor Magyarország és kapcsolt részei a
katonai igazgatás szempontjából öt főparancsnokságra (General-Commando)
oszlottak. Ezek voltak: a budai (a szűkebb értelemben vett Magyarország, Erdély
és a kapcsolt részek, ill. a határőrvidék nélkül), temesvári (bánsági), szebeni
(erdélyi), péterváradi (szerémségi) és a zágrábi (horvátországi) „főhadi kormány
székek". Ez a szervezet elvben érvényes maradt egészen 1848 őszéig, amikor a
Honvédelmi Bizottmány a ténylegesen hatáskörébe tartozó területeken meg
szüntette azokat.
2
Országos Levéltár. (A továbbiakban: OL.) Az 1848/49-es minisztérium
levéltára. Belügyminiszter elnöki iratai (a továbbiakban: BM ein.) 1848: 74., Minisz
terelnök hadügyi és nemzetőri iratai (a továbbiakban: HNI) 1848: 177. — A hús
véthétfői (ápr. 24-i) nagykikindai vérengzés hírére az ápr. 26-i minisztertanács
már foglalkozott egy ,,önkény tes őrsereg" felállításának gondolatával. Az ülés
jegyzőkönyvét 1. : Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban (Sajtó
alá rendezte: Sinkovics I.) Kossuth Lajos Összes Munkái (a továbbiakban:
KÖM) X I I . köt. Bp. 1957, 145—146. — Az egész feszült és izgatott lég
körre (így pl. a Lederer-féle macskazenére is), amelyben a toborzási felhívás meg
született 1. szerző tanulmányát: Zehn kritische Tage aus der Geschichte der Batthyány-Regierung (10—20. Mai 1848). Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica, Tomus IL Bp. i960,
91—124.

3
H N I 1848 : 180. —• Batthyány ugyancsak május 15-ének éjjelén kelt
rendelkezése (1. Pesti Hirlap, a továbbiakban P H [1848] máj. 23. [63.]) ruházza
véglegesen a honvédség toborzásának ügyét a Baldacci ezredes által vezetett
Országos Nemzetőrségi Haditanácsra. Említett rendelet kimondja, hogy Baldacci
ezredes hatáskörébe tartozik „úgy az állandó, mint a rendes nemzetőrség": vagyis
a törvényben előírt, valamint a most felállítani elhatározott rendes v. mobilis
(mozgó) nemzetőrség ügyeinek intézése. Ez a „rendes" v. mobilis nemzetőrség
kapta azután rövidesen a honvéd elnevezést, amely június—júliusban vált köz
keletűvé.
4
A felhívás szövegét 1. P H (1848) máj. 17. (58) —- Az eredeti falragaszt
(magyar és német nyelven) 1. OL. 1526 utáni gyűjtemény. 1848/49-es nyomtat
ványok.
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*6 H N I i 8 4 8 : 199.
L. Batthyány rendelkezését Ottinger Ferenc ideiglenes hadügyminiszter
hez. HNI-iratok ikt. kve. 1848 : 206.
' L. a Márczius Tizenötödike (a továbbiakban: MT) tudósítását: 1848. máj.
18. (55), továbbá a Nemzetőr cikkét: 1848. máj. 27. 668—669. — A gyanakvás
oka az volt, hogy már áprilisban híre járt, hogy a sorkatonaság a nemzetőrséghez
toboroz(?) — s a fölcsapott egyéneket átteszi a rendes katonasághoz, azzal a szán
dékkal, hogy Olaszországba vigye. L. P H (1848) ápr. 13. (28), Munkások Újsága
(a továbbiakban: MU) (1848) ápr. 16. (3).
8
Batthyány Lajos nemcsak mint a kormány elnöke kísérte figyelemmel a
fejleményeket, hanem mint a nemzetőrség főparancsnoka is, akire a miniszter
tanács a mobilis nemzetőrség (a honvédség) szervezésének gondját is ráruházta.
9
Budapesti 1. sz. Állami Levéltár (a továbbiakban: Bp. 1. sz. Áll. Lt.),
Pest város levéltára, (a továbbiakban: Pest v. lt.). Közigazgatási iratok (a további
akban: Közig.) 1848 : 103. Ezt az egyedi intézkedést rövidesen követte a máj.
23-án kelt 1540/B. sz. belügyminiszteri rendelet, amely országosan elrendelte,
hogy azokban a városokban, ahol toborzás folyik, a hatóságok küldjenek ki egy
polgári biztost, aki a hadfogadást vezető katonatiszttel és a katonai (v. ennek
hiányában polgári) orvossal együtt „toborzási bizottságot" alkosson, amely a
toborzás menetét ellenőrzi, és a felfogadott önkénteseket felesketi.
10 H N I 1848 : 224. — Megjegyzendő, hogy ezeknek a kiutalt felszerelési
tárgyaknak értékét a honvédzászlóaljak azután a sorkatonaságnak megtérítették.
11
Fitsur kapitány, a 32. gyalogezred pesti főhadfogadó parancsnokának
máj. 31-én a miniszterelnökhöz intézett jelentése is máj. 18-tól számítja a toborzást.
L. OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium biztossági
(polgári-gazdászati) osztályának iratai (a továbbiakban: HM bizt.) 1848—102—47.
Ezt megerősíti István nádornak máj. 18-án az uralkodóhoz küldött jelentése is.
L. Andics E., (összegyűjtötte és szerk.): A nagybirtokos arisztokrácia ellenforra
dalmi szerepe 1848/49-ben. II. köt. Bp. 1952, 98—99.
12
E napok hangulatára a korabeli hírlapokon kívül 1. Széchenyi István
naplóját {Károlyi Á., Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. Bp.
1921, I. köt. 317.) és Jakab István naplóját Országos Széchényi Könyvtár kézirat
tára (a továbbiakban: OSZK) Quart. Hung. 1315.,
13
P H (1848) máj. 21. (62) és Pap D., Okmánytár Magyarország független
ségi harczának történetéhez. 1848—1849. I. köt. Pest 1868, 142—144.
14
P H (1848) máj. 23. (63) — Pap i. m. I. köt. 138—140.
15
L. Pesti Divatlap (a továbbiakban: PD) (1848) máj. 20. (23), 645—646.
Vahot Imre beszámolója szerint a mozgalom a Radical Körből indult ki. L. erre
még Nemzetőr (1848) máj .27.674. - Az adakozások és a honvédség szervezése közötti
szoros kapcsolatot véglegesen Kossuth tudatosította a kamatos kincstári utalva nyok ügyében, máj. 23-án kibocsátott felhívásában. L. KÖM X I I . köt. 177—181.
16
Bp. 1. sz. Áll. Lt. Pest v. lt. Tanácsülési jkvek. 1848: 7716. (máj. 20.)
A népgyűlésre csak máj. 24-én került sor. L. P H (1848) máj. 25. (65), 474.
17
Rottenbiller máj. 21-én kelt javaslatát 1. Pest v. lt. Közig. 1848 : 61.
18
Pest v. lt. Közgy. jkvek 1848 : 7841. (máj. 22.). — Közig. 1 8 4 8 : 6 1 .
Az összeget az előző évi adókulcs alapján szándékoztak kivetni. Az ügy további
fejleményeire 1. Pest városa és Duschek Ferenc pénzügyi államtitkár levélváltását:
Pest v. lt. Közig. 1848 : 152.
19
A határozatot 1. a máj. 22-i közgy. jkvben. A máj. 22-i dátummal meg
jelent falragaszt: OL. 1848/49-es nyomt. — A felhívás eredményét 1. Nemzetőr
(1848) máj. 27. 669.
20 P D (1848) m á j . 20. (23), 642.

21
Jakab István feljegyzése szerint e napon „a toborzás derekasan ment".
I. m. OSzK Quart. Hung. 1315.
22
A toborzási bizottmány jelentése Pest város tanácsához, 1848. jún. 7.
Pest v. lt. Közig. 1848 : 103. L. még: Egressy Á., Emlékeim az 1848/49-dik évi
szabadságharcz idejéből. Bp. 1893, 7—8. Hogy a toborzás színhelye a város köz
pontjában legyen, ezt az MT (1848.) máj. 20. (57) száma is követelte.
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23
24
25

P H (1848) máj. 24. (64), 469. — Nemzetőr (1848) máj. 27. 668.
E. erre: Vajda J., Egy honvéd naplójából. Pest 1869, 47.
Ezt Nagy Gusztáv, a pesti toborzás kormánybiztosa mondja el „Az ön
kéntesek toborzásáról" című cikkében: Nemzetőr (1848) jún. 11. 725—727. •—
Nagy problémát jelentett a tizennyolc éven aluli fiatalok jelentkezése is (18—40
év volt a korhatár).
26
Ennek számos példáját (egyének és testületek esetében) közölte a korabeli
sajtó. Pest városára vonatkozó egyik ilyen összesítést 1. 1848. jún. 30-ról: OE. Az
1848/49-es minisztérium levéltára. Az Országos Nemzetőrségi Haditanács (a továb
biakban: ONöHt) elnöki iratai 1848 : 472.
27
Az adatokat 1. MT (1848) máj. 24. (60). — Nemzetőr (1848) máj. 27. —
HM. bizt. 1848—102—47. — Pest v. lt. Közig. 1848 : 103.
28
Batthyány már máj. 17-én közölte Ottinger vezérőrnagy helyettes had
ügyminiszterrel (1. H N I 1848 : 199), hogy a tervezett önkéntes sereget tíz zászló
aljra osztva, katonai szabályok szerint fogják kiképezni. A közvélemény és a ható
ságok azonban csak azokat a toborzóhelyeket ismerték, amelyeket a máj. 16-i
felhívás közölt. Arról, hogy a hadfogadásra kijelölt városok önkénteseivel mi a
teendő, csak máj. 30-án történt intézkedés. E. P H (1848) jún. 2. (72).
29
H N I 1848 : 446. — Pest v. lt. Közig. 1848 : 103. — P H 1848. jún. 7. (76),
521.

30
A toborzási bizottság jun. 7-en kelt, idézett jelentése (1. Pest v. lt. Közig.
1848 : 103) közli azt is, hogy egyidejűleg benyújtották a 2058 újonc 32 füzetet
kitevő avatój egy zekét is, amelynek irattárba helyezését a jún. 10-i tanácsülés
rendelte31 el. (Az avatój egy zékek hiánya nem csak fővárosi, hanem országos jelenség.)
A toborzási utasítást 1. Hadtörténelmi Intézet Levéltára. Az 1848/49-es
forradalom
és szabadságharc iratai. 52/248.
32
MT (1848) jún. 5. (70). — A Nemzetőr 1848 máj. 27-én a következőket
írta: „a magukat felajánlott önkéntesek sorába több szurtos, rongyos egyéniség is
belép. .33." (669.).
H N I 1848 : 336.
34
Vasvári Pál írta ezekben a napokban a márciusi ifjúságról szóló cikkében,
hogy egy részük hivatalt vállalt a minisztériumban, a másik csoport visszatért
szülőföldjére, míg a harmadik a „hadi nemzetőrök" közé állott, E. Életképek
(1848) jún. 4. (25), 705—710. Nyilván ennek is van szerepe abban, hogy amíg a
pesti nemzetőrség soraiban közismerten erős antiszemita hangulat uralkodott,
addig a honvédek között semmiféle ellenszenv nem volt tapasztalható a nagyszámú
zsidó önkéntes
ellen. E. PD (1848) máj. 28. (24), 692.
35
Podmaniczky F., Naplótöredékek (1824—86). Bp. 1887, I I . köt. 247.
E. még36Széchenyi i. m. máj. 26. és jún. 12-ről.
Nagy Gusztáv idézett összefoglaló cikkét a pesti toborzásról 1. Nemzetőr
(1848) jún. 11. 226. Az első önkéntes a korabeli sajtó szerint egy Brandt nevű
jogász 37
volt. Nemzetőr (1848) máj. 27. 668.
E- Nagy i. cikkét.
38
Uo.
39
E. a máj. 30-i rendeletet: P H (1848) jún. 2. (72) és a „Toborzási utasítás"-t.
40
Balassagyarmaton és Egerben ugyancsak a 32. gyalogezred hadfogadói
működtek. Jászberényben a 12. Nádos huszárezred hadfogadója toborzott, míg
Kunszentmiklóson a miniszterelnök rendeletére ezekben a napokban állítottak fel
hadfogadót.
41
MT (1848) jún. 12. (76). Nagy Gusztáv közleménye.
42
Uo. (1848) máj. 25. (61).
43
E- MT (1848) máj. 29. (64) számát és az MT (1848) jún. 5. (70) és jún. 6.
(71) számában Csernátoni tudósításait, továbbá Börczy Gyula és Győrffy Endre
önkéntesek leveleit uo. a jún. 6. (71) és jún. 9. (74) számban.
44
P H (1848) máj. 21. (62), közli Pap i. m. I. köt. 135—136.
45
HNI 1848 : 311. (EázárGy. egyébként Móga vezérőrnagynak, a pesti dan
dárparancsnoknak veje volt.) Máj. 27-én megtörtént a zászlóalj tisztjeinek kinevezése
is: OE. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Hadügymimsztérium, beadványok
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(a továbbiakban: HM/b) 1848 : 47. Közli P H (1848.) máj. 30. {69). — L. még:
H N I 1848 : 311.
46
Uo. 1848 : 327.
47
Uo. 1848 : 339.
48
33z ellen, hogy ti. csak 8—i óráig folyik a toborzás, az MT 1848. máj. 23.
(59) száma kikelt. Máj. 18-án Rottenbiller rendelkezett így, s ez a toborzás jún.
10-én történt újrakezdése után is így maradt.
49
A honvédeknél ti. ekkor tetemes pénzösszeg: 15 forint volt a foglaló, amit
tudva a sorkatonaság züllöttebb elemei, a jelentés szerint „erkölcstelenség s pazar
lásra" csábították az önkénteseket. K erre Nemzetőr (1848) máj. 27. 669. Ezt
igen élesen vetette fel Csernátoni — sajnos csak a toborzás berekesztése napján—,
amikor megírta, hogy a beállott önkénteseket a kézhez kapott nagy összeg kicsapongásra csábítja. így közülük többen „pár napi fiakkerezés, evés, ivás és kéjelgés
után üres zsebekkel, de annál betegebben térnek haza", s néhány napig semmire
sem alkalmasak. MT (1848.) jún. 6. (71). A 2. zászlóalj egészségi állapotára ezzel
kapcsolatban 1. Cserey őrnagy jún. 18-án kelt jelentését Baldacci ezredeshez:
ONöHt nem ikt. ir. (253. r. sz.)
50
H N I 1848 : 336.
51
Az utasítás figyelmet érdemlő 3. pontja szó szerint a következőképpen
hangzik: „Mindennap egyet a zászló aljához kinevezett tisztek közzül a toborzási
helyre elküldjön, a ki a fogadott egyéneket átveendi, s az előkelőbb rendűekből
származottakat a laktanyába elküldvén, a munkások féléket a budai Rudas fürdőbe
elvezeti, azokat ott fürdésre, haj nyírásra és régi ruhájuk kimosására vagy végképp
elvetésére utasítja, ehelyett álladahni tiszta fehér ruhával és bakanccsal mindeni
ket ellátja." H N I 1848 : 336.
52
A rendelkezés világosan mutatja, hogy Batthyány már az első napokban
felismerte, milyen lehetőséget rejt magában a gyors kiképzés és a tisztképzés
szempontjából az a sajátságosan örvendetes tény, hogy az első honvédzászlóaljak
ban viszonylag nagy számmal (de a legjobb esetben is maximum 10%-os arány
ban) állottak be iskolavégzett, értelmiségi fiatalok. Az ősszel felállított új honvéd
zászlóaljak tisztikarának jelentős része a nyár folyamán közlegényként beállott
diák v. iskolavégzett honvédekből került ki.
53
A zászlóalj tisztikarának kinevezésére 1. HM/b 1848 : 232.
54
Uo.
55
H N I 1848 : 339. — HM/b. 1848 : 75. A hadügyminisztérium ezzel kap
csolatos intézkedései: HM bizt. 1848—102—47.; továbbá: Hadügyminisztériumi
kiadványok fogalmazványai (a továbbiakban: HM/k) 1848 : 129, 569.
56
A panasz oka az volt, hogy az 1. zászlóalj egyik századának felügyeletével
ideiglenesen megbízott sorezredi tiszt valami miatt kifakadva, durva szitkozódások
közepette az egyik honvédnek azt találta mondani, hogy „Ich werde ihm die Ohren
ausrissen!" H N I 1848 : 339.
57
Uo.
58
L,. Fitsur kapitány i. jelentését: HM bizt. 1848—102—47.
59
Nem lehet ma már mosolygás nélkül olvasni azt a hadakozást, amelyet az
önkéntesek pl. a szakálluk megmentéséért folytattak. L. Im. J. levelét: MT (1848)
jún. 9. (74), 297.
60
1/. erre Börczy Gyula honvéd levelét: MT (1848) jún. 6. (71), 284. — Az új
tisztikarral szemben támasztott követelményekre 1. még Nemzetőr (1848.) máj.
27. 669.61
A Pesten áthajózó győri 5. zászlóalj kisebb zendülése kapcsán emlékezik
meg a Kossuth Hírlapja (a továbbiakban: KH) megrovóan arról, hogy a hon
védsereg felállításának első napjaiban Pesten megtörtént, hogy a kapitányt
torkon ragadták, vagy parancsaira azt felelték „Tudja kapitány úr, én
marczius 15-nek embere vagyok, s nem szoktam a vak engedelmességhez." K H
(1848) aug. 8. (33), 149.
62
Gvőrffy Endre önkéntes levele: MT (1848) jun. 9. (74), 298.
« M T (1848.) jún. 9. (74)64
A fegyelmezetlenségnek természetesen más tényezői is voltak. így többek
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között a már említett nagy összegű foglalópénz, amely kicsapongásokra vezetett.
Emellett a foglaló jelentkezésre csábított munkakerülő, csavargó elemeket is,
akik az első napok laza felügyeletét kihasználva megszöktek. így az i. zászló
aljnak jún. 2-án már 14 szökevénye volt. L- Pest v. It. Közig. 1848 : 10. A szöke
vények száma a két zászlóaljnál jún. 10-ig 29 főre szaporodott. I«. ONöHt.
1848 : 791, 819. A fegyelmezetlenség természetesen sokszor gyerekes csíny
tevés volt, a zabolátlan jókedv vagy a ,,nekünk mindent szabad" hangu
lat következménye. így pl. jún. 11-én (éppen ezen a kritikus napon) hagyta
meg az Országos Nemzetőrségi Haditanács az 1. és 2. zászlóalj parancsnok
ságának, hogy a honvédeket a városligeti tóban való fürdéstől tiltsa el. A ren
delkezés Szekrényessy Ede városi kapitány átirata következtében született.
L. ONöHt 1848 : 846.
65
Nemzetőr (1848.) máj. 27. 669.
66
Iy. Nemzeti (1848.) jún. 6. (23), 88. A lap ezen száma ismerteti az új
honvéd-egyenruhát.
67
MT (1848.) jún. 9. (74). „Mimósák".
68
Batthyány levele Ottinger ideiglenes hadügyminiszterhez: HNI1848: 199.
69
HM bizt. 1848—102—14.
70
HM/b
1848 : 17.
71
H N I 1848 : 368.
72
HM/b 1848 : 208.
73
H N I 1848 : 399.
74
Uo.
7
*PH (1848.) jún. 11. (80), 539.
76
Május végén pl. a budai főparancsnokság visszakövetelte a honvédeknek
kiadott ágyneműt arra hivatkozva, hogy az kell az újonnan érkező katonaságnak.
Batthyány igen erélyesen utasította vissza ezt a próbálkozást, és közölte, hogy a
honvédek, amint fel lesznek ruházva és fegyverezve, „tüstént a rendes sorkatona
ság szolgálatát teendik s ennél fogva az őrtelep erősítése végett más ezredek ide
rendelésének szüksége is elmúlik." Batthyány a hadügyminisztériumhoz. 1848.
jún. 2. H N I 1848 : 373.
77
A pénzügyminisztériummal való egyezség értelmében a főváros fizette
ki a Váci és Kígyó utcai szabókat és paszomántosokat. L,. Pest v. lt. Közig. 1848:132.
78
Börczy Gyula jún. 4-én kelt, idézett levele: MT (1848.) jún. 6. (71).
79
Lázár V., Önkénytesek előre! Nemzeti (1848.) jún. 6. (23), 88.
80
MT (1848). máj. 31. (66), Széchenyi i. m. 326. — Meg kell említenünk,
hogy a 16. Zanini ezred zászlóalját még máj. 17-én Eszékre küldte a kormány, a vár
megerősítésére. Nemzeti (1848.) máj. 18. (11). — Széchenyi i. m. 315.
81
Az olasz katonasággal elhitették, hogy ha még egyszer leteszi az esküt,
kétszer annyi ideig kell szolgálnia. Vonakodásukat Mészáros Lázár hadügyminisz
ter anyanyelvükön tartott ügyes beszéddel szerelte le. L. Mészáros L. emlékiratai.
Pest 1867, I. köt. 60—61. — Széchenyi i. m. 326.
82
Ennek a rosszhiszemű hírnek a terjesztéséről a június 11-i összeütközésről
beszámoló, alább idézett lapok bőven írnak. A hírt a honvédek egy része is elhitte.
A pápai diákok emiatt, a visszaemlékezések szerint, kihallgatást kértek Batthyány tól is. L. Kis E., A dunántúli ev. rev. egyházkerület pápai főiskolájának története.
Pápa 1896, 254.
83
HM/b 1848 : 201, 402. — Amikor már itt sem fértek el az önkéntesek, egy
századot a város által bérelt egyik ,,quasi laktanyába" helyezték el: H N I 1848 :
459. L. még Vahot I.—Gánóczy F., Honvédek könyve. Pest 1861, 41.
84
Az Életképek tudósítása: 1848. jún. 4. (25), 726—727.
85
HM/b 1848 : 201. Lázár György százados jún. 5-én kelt jelentése a had
ügyminiszterhez .
86
HM/b 1848: 136., Pest v. lt. Közig. 1848 : 10.
87
A letartóztatott személyeket azután a nemzetőrségi őrjárat vette át.
A kihallgatási
jegyzőkönyveket, iratokat stb. 1. HM bizt. 1848—90—65.
88
Az események ismertetésénél felhasznált források: KÖM XII. köt. 258—
260, 263. — MT (1848.) jún. 12—13. (76—77). — P H (1848.) jún. 14—15. (81—
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82). — J e l e n k o r (1848.) jún. 15. (70). — Nemzetőr (1848.) jún. 18. 738. — MU
(1848.) jún. 18. (16). —• Széchenyi i. m. 332. — Jakab I., naplója. OSzK. Quart.
Hung. 1315. — Mészáros i. m. I. köt. 58—59. — Waldapfel E., A forradalom és
szabadságharc levelestára. I. köt. Bp. 1950, 297—299. (A laktanyába való behatolás
leírását Elefánty Ferencnek a Jelenkor i. számában közölt tudósítása alapján
adjuk.) Az események színes, de pontatlan leírását 1. még Egressy i. m.
8—10.
89
Ezekben a napokban volt szó arról, hogy a 2. szászlóalj négy századát az
ún. tábori kórház-laktanyába (Lager-Spital) helyezik át: HM/b 1848 :402.
90
Nemzeti (1848.) jún. 14, (29). — Nemzetőr (1848.) jún. 18.
91
A sajtó szerint 8 halálos, 18 súlyos sebesültje volt a vérengzésnek, honvé
dek, olaszok
és polgári személyek vegyesen.
92
MT (1848.) jún. 12. (76).
93
L. KÖM X I I . köt. 263. Stuller Ferenc levele Pulszky Ferenc külügyi
államtitkárhoz
Bécsbe, 1848. jún. 13.
94
OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Miniszterelnök elnöki iratai
(a továbbiakban: M ein.) 1848: 479. Közli: KÖM X I I . köt. 258—260.
95
L. Közlöny (1848.) jún. 14. (6), közli Pap i. m. I. köt. 199—204.
96
L. 1848/49-es nyomtatványok.
97
A rendőri hivatal felállítására: BM ein. 1848: 338. — Közlöny (1848.)
jún. 17. (9). —• P H (1848.) jún. 14. (81). — Pest városa állásfoglalására: Pest v. lt.
Rendőri iratok 1848: 128. — A hivatal hatáskörének kiterjesztésére: BM ein.
1848: 838. —Közlöny (1848.) szept. 8. (91).
98
A vizsgálatot elrendelő iratok: HM/k 1848: 322—323, 417. A további
intézkedésekre 1. HM bizt. 1848—90—21.
"100
H N I 1848: 199.
Nemzetőr (1848.) jún. 18. 757—758.
101
Uo. 769.
102
Jún. 15-én szállították őket el. L. HM/k 1848: 348.
103
Széchenyi i. m. 333.
104
Uo. jún. 13-i naplóbejegyzések.
105
Az értesítéseket 1. az 1. zászlóalj esetében pl. Zalaegerszegi Áll. Lt. Zala
m. lt. Bizottm. ir. 1848: 973. —• A 2. zászlóalj esetében pl. Fgri Áll. Lt. Heves m.
lt. Közgy. ir. 1848: 928. A hadügyminiszter tudatta az erdekeltekkel, hogy az in
dulás időpontját 24 órával előbb fogják közölni. — A jelek szerint eredetileg mind
két zászlóaljat Szegedre akarták küldeni. L. BM ein. 1848: 297. Szemere Bertalan
levele Csernovícs Péterhez 1848. jún. 11-én.
106
Oly. Regnicolaris levéltár. István nádor levéltára. Miniszteri iratok 1848:
!437107
H N I 1848: 530.
108 érdekes megemlíteni, hogy a máj. 10-i események alkalmával sem volt
itthon 109
Batthyány miniszterelnök.
H N I 1848: 530.
110
HM/k 1848: 420.
111
H N I 1848: 530.
112
MT (1848.) jún. 14. (78).
113
Hazánk (1848.) jún. 24. (228), 113.
114
A két zászlóalj felszerelésének költségei 45 693 forintot tettek ki. HM
bizt. 1848—47—41.
(A legénység ekkor még csákót, atillát és köpenyt nem kapott !)
115
HM/k 1848: 418.
116
Uo. 1848: 523.
117
ONöHt ir. ikt. kve 1848: 1181.
118
HM/k. 1848: 569. A Baussner őrnagy parancsnoksága alatt álló zászlóalj
a 2. Sándor császár, a 32. Fstei Ferdinánd és a 39. Don Miguel nevét viselő magyar
legénységű
sorgyalogezredek gránátos osztályaiból tevődött össze.
119
L. 129. jegyzet.
120
Nemzeti (1848.) jún. 6. (22).
121
Bp 2. sz. Áll. Lt. Pest m. lt. Közgy. jkv-ek 1848: 4291. Az 1848. jún.
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20-i választmányi nagygyűlés előtt tartott beszámolóról szóló feljegyzés. A kül
döttség tagjai Nyáry Pál alispán, Teleki László gróf és Patay József voltak.
122
Meg kell említenünk, hogy bár Mészáros Lázár jún. 13-i rendelkezései
már megosztva, Szeged alá, ill. a Dráva-vonalra akarták küldeni a két zászló
aljat, Batthyány jún. 18-án kelt rendelete a következőket tartalmazta: „Hazánk
viszonyai az első és második honvéd zászlóaljnak elindítását Pestről Szeged felé
sürgetőleg követelik. . . " HNI 1848: 530.
123
Nemzeti (1848.) jún. 21. (35).
124
Hunyadi K., Szózat az önkénytesekhez. MT (1848.) jún. 23. (86), 435.
— A honvédek nevében írt Posztóczki A., Az önkéntesek búcsúja Pesttől címmel.
L. Nemzetőr (1848.) jún. 25. 773.
125
A zászlóavatási és búcsúztatási ünnepség alább közölt leírásának re
konstruálásához a következő forrásokat használtuk: MT (1848.) jún. 24. (87). —
Nemzeti (1848.) jún. 25. (39). — Hazánk (1848.) jún. 27. (229). — Waldapfel i. m.
I. köt. 322—323. — Egressy i. m. 11—12. (Utóbbi több emlékezeti tévedést tartal
maz.) A zászlóavatás nyomtatott programját és a két zászlóaljparancsnok ugyan
csak kinyomtatott beszédét 1. 1848/49-es nyomtatványok.
126
Az 1848-as nemzetőri és honvédzászlók leírását 1. Kumorovitz L. B.,
A magyar zászló és nemzeti színek múltja, II. Hadtörténelmi Közlemények,
(a továbbiakban: HK) 1956. 1. 85—95.
127
Batthyány Lajosné: Zichy Antónia, Károlyi Györgyné: Zichy Karolina,
„a nemes testvérpár". MT (1848.) jún. 24. (87).
128 egyedül a szegedi 3. honvédzászlóalj vonult hamarabb, már jún. 21-én az
óbecsei táborba — de ez nem a kormány rendeletére történt, mivel a zászlóalj még
sem felfegyverezve, sem kiképezve nem volt, sőt létszáma sem volt teljes. L- erre
Urbán A., Honvédtoborzás a Tiszántúlon 1848 nyarán. HK (1955.) 3—4. 157—158.
129
A jún. 21-én a hadügyminisztérium által szétküldött útrend a székes
fehérvári, veszprémi, zalaegerszegi levéltárakban is megtalálható. L. pl. Zala
egerszegi Áll. I/t. Zala m. lt. Bizottm. ir. 1848: 1062. — (Az 1. zászlóalj az eredeti
tervek szerint gyalog indult volna Tétényen át Velencére. L. Bp. 2. sz. Áll. Lt.
Pest m. lt. Alisp. ir. 1848: 992., 1009.) — Az 1. zászlóalj időbeosztása a következő
volt: jún. 24. : Ercsi; jún. 25. ; Velence; jún. 26. : pihenőnap; jún. 27. : Fehér
vár; jún. 28. : Várpalota; jún. 2g. : Veszprém; jún. 30. : pihenő; júl. 1. : Nagy
vázsony; júl. 2. : Tapolca; júl. 3. : Keszthely; júl. 4. : pihenő; júl. 5. : Kiskomárom; júl. 6. : Nagykanizsa.
130
Hazánk (1848.) júl. 15. (7), 28.
131
PH (1848.) júl. 16. (109), 661.
132
Egri Áll. Lt. Heves m. lt. Közgy. ir. 1848: 931. A zászlóalj Szolnokon való
tartózkodására 1. a helyi Damjanich Múzeum anyagában a szolnoki ferencesek
História Domus-át.
133
BM ein. 1848: 494.
m HNI 1848: 618. — HM ált. ir. 1848: 3017.
135
Ezek során a zászlóaljnak 8 halottja és 18 sebesültje volt. A 2. zászlóalj
parancsnokának júl. 21-én kelt, erről szóló, név szerinti jelentését 1. ONöHt nem
ikt. ir. (253. rakt. sz.) Tudósítást 1. még PH (1848.) júl. 28. (119).
136
L. ONöHt nem ikt. ir., fenti jelentés.
137
Cserey őrnagy júl. 31-én kelt jelentése. L. ONöHt nem ikt. ir. (253. r. sz.)
,,A betegség oka — írja a zászlóaljparancsnok — nagyrészt az élelmezés rendetlen
sége, az erős szolgálat és éghajlati befolyás, minthogy a betegség nagyrészt lázas
jelenetű."
138
L. ennek színes leírását Egressy i. m. 14—18., valamint apja, Egressy
Gábor leveleiben: Waldapfel i. m. I. köt. 359—363, 377—379. L. még PH (1848.)
aug. 16. (137), 768.
189
Bechtold altábornagy aug. 22-én kelt hivatalos jelentése nem említi
ugyan a 2. honvédzászlóaljat (általában egy honvédzászlóaljat sem nevez meg),
de jelentéséből kitűnik, hogy a Verbászon és a környező táborokban levő összes
honvédzászlóalj részt vett a második ostromban. Közlöny (1848.) aug. 30. (82),
közli Pap i. m. I. köt. 378—381.
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140 p u (1848.) szept. 3. (161), 829. — „A zászlóalj nem szállásokon, hanem
Verbász alatt táborban van — jelentette szept. 24-én Cserey őrnagy — , hol szalma
és nádgunyhokban szakaszonkint tanyázik." ONöHt 1848: 3869. (A sátorral nem
rendelkező, az időjárás viszontagságainak kitett honvédek még ekkor sem kaptak
köpenyt !)
141
HM ált. ir. 1848: 8011, A 2. honvédzászlóalj a továbbiakban is a dél
vidéki harcokban szerepelt.
142
OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Csányi László iratai. Levele
zése L/53. ( I 2 °3- r. sz.) Szeth alezredes levele Csányi L.-hoz 1848. júl. 14-én.
143
A tábori hangulatra 1. pl. Székács P., Az 1. honvédzászlóalj dala c ,
„Fel vígan csengjen a pohár". . . kezdetű versét. Nemzetőr (1848.) nov. 8. (19).
144
M ein. 1848: 482. Batthyány levele Csányi L.-hoz. 1848. aug. 8.
145
OL- Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Kossuth Polizei-Akten. 1848:
39. Csányi L. jelentése a miniszterelnökhöz.
146
M ein. 1848: 638.
147
L. Móga altábornagy jelentését: Közlöny (1848.) okt. 2. (114), 582. Az 1.
zászlóalj szereplésére 1. még (Sz. Gy.) : Kgy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben.
Bp. 1875, 16—-23. Az 1. zászlóalj a továbbiakban Görgey hadtestében szerepelt.
Erről tájékoztatást nyújt: Vörös L., Az 1848/49-iki első honvédzászlóalj története
a szabadságharcban. Bölcsészdoktori disszertáció az Eötvös Loránd Tudomány
egyetem Bölcsészettudományi Karának történeti könyvtárában 2339. rakt. sz.
alatt, 162. (Helyenként hézagos és pontatlan munka, mivel szerzője a minisztériu
mok értékes anyagát nem ismerte.)
148
OL. Az 1848/49-es minisztérium levéltára. Belügyminiszteri általános
iratok (a továbbiakban: BM) 1848: 3649. Közli Pap i. m. I. köt. 205—208.
149
L. Urbán A., A nemzetőrség önkéntes mobilizációja 1848 nyarán. HK
(1958.) 3—4-. 124—150.
150
Pest m. lt. Közgy. ir. 1848: 5181.
151
HNI 1848: 591. — Közlöny (1848.) júl. 2. (23), közli Pap i. m. I. köt.
272—273.
152
Közlöny (1848.) júl. 16. (37), közli Pap i. m. 299—302. A közlemény
részletes tájékoztatást ad a ruházatról, felfegyverzésről, gyülekezésről stb.
153
L. az Országos Nemzetőrségi Haditanács jegyzőkönyvében: 1848. aug.
5-i tanácsülés, 201. sz. — Lo-Presti lovasai a verbászi táborba kerültek; 1. Gömöri
Frigyes levelét: Nemzetőr (1848.) aug. 20. (8), 125—126.
154
Az augusztus végén a bánsági táborba vonult vadászcsapat a perlászi
szerb tábor szept. 2-i elfoglalásában kimagasló szerepet játszott. L- Közlöny
(1848.) szept. 6. (89).
155
KH (1848.) júl. 17. (15), 64. — BudapestiDivatlap (1848.) júl. 13. (2), 431.
156
KH (1848.) júl. 22. (19), júl. 28. (24).
157
PH (1848.) júl. 26. (117). — KH (1848.) júl. 26. (22).
158
PH (1848.) júl. 28. (119) — KH 1848. júl. 28. (24).
159
ONöHt 1848: 1861. — HM bizt. 184S—102—130, 152. Jelentkezésükre
eleve számítottak. L. KH (1848.) júl. 17. (15), 64.
160
Pest v. lt. Közig. 1848: 42., 205.
161
PH (1848.) aug. 9. (129). — Nemzeti 1848. júl. 30. (69), aug. 4. (73),
aug. 8. (76). Földváry alakulata rövid óbecsei tartózkodás után szintén Verbászra
kerül. L. Égressy i. m. 28. — Közlöny (1848.) aug. 17. (69). A zászlóaljat szept.
elején a minisztérium még két hétig (nyilván Szenttamás harmadik ostromáig)
vissza akarta tartani, de ez csak részben sikerült. A visszatérőkkel a toborzó kör
útjára induló Kossuth Cegléden találkozott, akik felszólítására azonnal csatlakoz
tak hozzá. Mindezekre 1.: HM 1848: 6667. — Közlöny (1848.) szept. 15. (98),
489. (A zászlóalj nyilatkozata). — KH (1848.) szept. 22. (72) és szept. 29. (78). —
Nemzetőr (1848.) szept. 24. (13). — Barta I., Kossuth alföldi toborzó körútja
1848 őszén. Századok (1952.) 1. és klny. 4.
162
HM/b 1848: 4002. Közli: KÖM XII. köt. 582—583.
163
Közlöny (1848.) júl. 27. (48).
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164
HNI 1848: 782. — K ö z l ö n y (1848.) aug. 14. (66). Közli: Pap i. m.
I. köt. 369—370.
165
Pest városának szóló példány: Pest v. lt. Közig. 1848: 159. — Buda váro
sé: Buda v. lt. lajstromozatlan iratok 1848/49. — A Kovács ezredesnek szóló pél
dányt közölte a Közlöny (1848.) aug. 4. (56).
166
Az általános rendelkezés késlekedésének egyik oka volt az is, hogy a
déli táborba utazó Mészáros Lázár arra kérte a miniszterelnököt, visszatértéig
ne adjon ki újabb rendeletet az önkéntes mobilizáció kérdésében.
167
Közlöny (1848.) aug. 7. (59), és röpirat is az 1848/49-es nyomtatványok
között. — A sajtóban megjelent közlemény azt is tudatta, hogy Pesten a szerviták
épületében lehet jelentkezni.
168
Buda v. lt. Tanácsülési jkv. 1848: 106. (aug. 7.). — Közlöny (1848.)
aug. 22. (74), 365. — P H (1848.) aug. 24. (142), 793.
169
Egri Áll. Lt. „Budai nemzeti őrsereg 1. zászlóalj levelező könyve". 39.
sz. Kiss M. őrnagy levele Kovács György nemzetőri ezredeshez, 1848. aug. 13.
(A leveleskönyv
eddig ismeretlen módon került az egri levéltárba.)
170
Pest v. lt. Közig. 1848: 161.
171
Pest v. lt. Közgy. jkv. 1848: 12. 317. — Közig. 1848: 161.
172
Pest v. lt. Közig. 1848: 161. Közli Schmoll L., Adalékok Budapest székes
főváros történetéhez. Bp. 1899. II. köt. „A pesti csatárok" c. tanulmányában
126—128. Id. cikk felhasználta Pest város levéltárából a jelen témára vonatkozó
legfontosabb iratokat, de jobbára csak azok ismertetésére szorítkozik. Célkitűzése
szerint azt vizsgálja, kik számítottak „pesti csatár"-nak, kiket illetett meg 1867
után az 1848 augusztusában megszavazott jutalom, ill. segély.
173
A 804 fő (a sorezredi zászlóaljak mintájára): 720 közvitéz, 72 tizedes, 12
őrmester, 12 dobos, 6 ács és 2 zászlótartó. Ezenkívül természetesen a tisztikar:
1 őrnagy, 1 segédtiszt, 6 százados (kapitány), 12 főhadnagy, 12 alhadnagy, 1 fő
orvos, 2 alorvos és 1 számvevő.
174
Egyévi szolgálat esetén fejenként 40, két-három év esetén 60, ül. 80
forint jutalmat tűztek ki. A rokkantaknak, ill. özvegyeknek a szolgálati jutalom
összegén túl megszavazták életük végéig a 8 krajcáros napidíjat.
175
A tervezet pontos, darabszám szerinti költségvetést tartalmaz a fegyve
rek és a szükséges ruházati cikkek árától a tisztek fizetéséig mindenről.
176
Pest v. lt. Közgy. jkv. 1848: 12 774. — Közig. 1848: 161.
177
ONöHt 1848: 2928., Pest v. lt. Közig. 1848: 161.
178
Pest v. lt. Közig. 1848: 161.
179
ONöHt 1848: 2938. — Pest v. lt. Közig. 1848: 161.
180
Uo. 1848: 3161. — Pest v. lt. Közgy. jkv. 1848: 12 796. — Közig. 1848:
161. — Schmall i. m. II. köt. 129. a jegyzőkönyv egy részletét szó szerint közli.
181
ONöHt 1848: 3161.
182
Uo. 1848: 3161. —- Pest v. lt. Közig. 1848: 161. — A szükséges pénzössze
get illetően az aug. 24-i közgyűlés 12 796. sz. alatt megfelelő intézkedéseket fogana
tosított addig is, míg a pénzügyminiszter kellően nem rendelkezik. Ezt az aug.
31-i közgyűlésen 13 095. sz. alatt még kiegészítették, felhatalmazva a házipénztárt,
hogy a májusban felajánlott 200 000 forintból összegyűlt 16 000 forintot is fel
vehesse. Az elszámolás szerint Lángh Ignác, a toborzás vezetője, összesen 30 000
forintot vett fel a zászlóalj toborzására és felszerelésére, amely összesen 51 000
forintba került. Az iratokat 1. Közig. 1848: 191, 480., a Kereskedelmi Bankra vo
natkozóan Szemere Bertalan helyettes miniszterelnök levelét 1848. szept. 7-ről.
Közig. 1848: 161. Fentiekre 1. még Schmall i. m. II. köt. 132.
183
Pest v. lt. Közgy. jkv. 1848: 13 095., Közig. 1848: 161. Batthyány a kérés
nek nyilvánvalóan nem tett eleget, de amikor szept. 20-án Ujházy Lászlónak egy
szabadcsapat felállítását megengedte, kikötötte, hogy ,,a toborzás Pest város
határain kívül történjék". Közlöny (1848.) szept. 24. (107), közli Pap i. m. II. köt.
23. — Pest városának a Szalay-féle toborzás miatt aug. végén volt is némi nézetel
térése a hadügyminisztériummal, mivel az eredetileg csak Pest megyére szóló
toborzási engedélyt adott ki. L- Pest v. lt. Közig. 1848: 194.
184
Közlöny (1848.) szept. 3. (86), P H (1848.) szept. 3. (151), K H (1848.).
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szept. 3. (56). Közli Pap i. m. I. köt. 399—400. A falragaszt 1.: 1848/49-es nyomtat
ványok.
185
Szemere rendeletét 1. Közlöny (1848.) aug. 30. (82), közli Pap i. m. I.
köt. 395—397. — Pest város aug. 31-i közgyűlésének határozatát (13 193. sz.
alatt), valamint az újoncállítási bizottság aug. 31.—szept. i-i jegyzőkönyvét 1.
Közig. 1848: 191.; az újoncösszeírást tudtul adó, Rottenbiller által aug. 31-én
kibocsátott hirdetményt: 1848/49-es nyomtatványok.
186
Az első napok eredményeiről semmi megbízható adatunk nincs. Annyit
tudunk, hogy szept. 2-án a toborzást vezető Lángh Ignác főkapitány 50 főre vétele
zett ruházati cikkeket a katonai raktárból: HM bizt. 1848—47—194, 197.
187
K H (1848.) aug. 23. (46), 210. — HM 1848: 5947. A kb. 1400 főnyi
Hunyadi-csapatot Batthyány szeptember közepén előbb a Délvidékre, majd
Dunaföldvárra, az átkelőhely biztosítására rendelte. Az alakulat részt vett Ozoránál Roth és Philippovics seregeinek elfogásában, majd Perczel Mór muraközi had
járatában. Gyalogságából az 50. honvédzászlóalj alakult, lovassága pedig a 13.
honvéd huszárezred magvát szolgáltatta.
188
Közlöny (1848.) szept. 19. (102). A kb. 800 főnyi Zrínyi-csapatot szep
tember 22-én a miniszterelnök a fehérvári táborba rendelte. Részt vett a pákozdi
csatában, majd az ozorai fegyvertényben s Perczel muraközi hadjáratában. A
szabadcsapat az elsők között alakult át honvédzászlóaljjá és a 35. sorszámot kapta.
189
Közlöny (1848.) szept. 19. (102). Az erre vonatkozó rendeleteket 1. Pest
v . lt. Közig.
1848: 191.
190
K H {1848.) szept. 20. (70), 320.
191
„A katona állítás tárgyában kiküldött bizottság a toborzás és újonczolás
tárgyában jelentést tesz Pest város közgyűléséhez". (14 457. sz. alatt) Közig.
1848: 191.
192
Említett jelentés szerint eredetileg 1072 főt vetettek ki Pestre, de ez
nyilvánvalóan számítási hiba, ezért ekkor még a helyes 1014 (egyes iratokban
1012) fővel számolnak.
193
L. a bizottmány már fentebb idézett szept. 23-i jelentését, valamint az
ezen a napon 14 272. sz. alatt a pénzügyminiszterhez intézett levél fogalmazványát:
Közig. 1949: 191. — L. még Schmalli. m. I I . köt. 130.
194
Közlöny (1848.) szept. 26. (108), 555. A Nemzetőrségi Haditanács ezt
szept. 24-én már mint tényt vette tudomásul: ONöHt jkve 1848: 252. — Megjegy
zendő még, hogy a 11.—-14. honvédzászlóaljakat a miniszterelnök július közepén
Erdélyben rendelte el felállítani. Az erdélyi honvédtoborzás lassú tempója azon
ban csak a 11. és 12. zászlóaljak kiállítását tette lehetővé, ezért a Nemzetőrségi
Haditanács már szept. 18-án kiadott egy közleményt, amely szerint a 13.—14.
zászlóaljakat a Királyhágón innen fogják megszervezni. L. Közlöny (1848.) szept.
19. (102).

195
Szept. 16. : ONöHt 1848: 3633. — Közlöny 1848. szept. 18. (101); szept.
21. : ONöHt 1848: 3983. — Közlöny (1848.) szept. 23. (106).
196
ONöHt 1848: 4719. — Közlöny (1848.) szept. 27. (109).
197
A 14. zászlóaljhoz 59 gránátos került, 1. ONöHt 1848: 4274.
198
M ein. 1848: 738.
199
K H (1848.) szept. 26. (75), 342. Ekkor csatlakozott a zászlóaljhoz annak
sietve kinevezett katonai ügyésze, Csaplovics Lajos: ONöHt 1848: 4122.
200
L. a pákozdi csata hadrendjét: Hadtörténeti Intézet Levéltára. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc iratai. A VII. hadtest hadműveleti naplója.
Közli: Szemelvények a magyar hadtörténelem tanulmányozásához. Bp. 1955, I I .
köt. 49.
201
Kársa Elek zempléni önkéntes nemzetőr levelei a feldunai táborból. . .
Adalékok Zemplén vármegye történetéből. 1905. (évf.) 204.
202
Inczédy őrnagy, a zászlóalj parancsnoka 1848. nov. 12-én a következőt
jelentette erről Görgeynek, valamint a honvédsereg főparancsnokának, Pándy
alezredesnek: „A schwechati nevezetes csata alkalmával a parancsnokságom alatt
lévő zászló alj, az ellenséges ágyú golyó zápora között, daczára annak, hogy az
ugyan azon dandárban lévő zászló aljak megzavarodva futásban kérésének mene-
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külést, vitézül és bátran megállván, sőt a folytonos tűzben is vezéri parancs sza
vamra a megkívántató taktikai fejlődéseket rendben és pontosan végezvén, s
minden segítség nélkül csak nem fél óráig az ellenség előtt egyedül állván.
ONöHt 1848: 8558. A 14. zászlóalj a schwechati csata után Görgey hadtestében
maradt, annak kötelékében vett részt a téli felvidéki és a tavaszi hadjáratban.
203
A szept. 23-i közgyűlés 14457. sz. határozata. Pest v. lt. Közig. 1848:
191. — L. még Schmall i. m. I I . köt. 131.
204
Batthyány szept. 18-i rendelete mondja ki, hogy nem 3 évre, mint
eddig, hanem 4 évre kell a honvédújoncokat fogadni. ONöHt 1848: 3844.
205
K H (1848.) okt. 13. (90). A pénzügyminiszter Pest városának 1848. okt.
22. L. Közig. 1848: 191.
206
Nádosy Sándor levele Pest városához 1848. okt. 31-én: Közig. 1848:
191.

207
I t t is fölmerül a zászlóalj szociális összetételének kérdése, de az avatólajstromok itt is hiányoznak, mert azokat Lángh Ignác, a toborzás vezetője magá
nál tartotta, és csak az elszámoláskor terjeszthette be. L. a nov. 28-i közgyűlésnek
tett jelentését: Közig. 1848: 191. és Schmall i. m. I I . köt. 132. Az avatólajstromok
hiányában csak azt állapíthatjuk meg, hogy a 14. zászlóalj szociális összetétele
nyilván erősen hasonlított a korábbban kiállított két honvédzászlóalj társadalmi
rétegeződéséhez.
208
Lángh Ignác jelentése a közgyűlésnek 1848. nov. 28-án, Közig. 1848:

191.

209
210
211
212

Közig. 1848: 191.
Uo.
Uo.
Közlöny (1848.) aug. 22. (74). Két felhívás az aug. 22-i közgyűlésből:
„Buda város lakosaihoz!" és „Budai nemzetőrök!" címmel: 1848/49-es nyomtat
ványok. Előbbi melléklet a Közlöny 1848. szept. 4. (87) számához is. — Kiss Miklós
maradására:
ONöHt 1848: 2983. és Közlöny (1848.) aug. 28. (80).
213
HM 1848: 6216. — Buda v. lt. Corr. Mag. 1848: 897.
214
ONöHt 1848: 3561. — Pest vm. lt. Közgy. jkv. 1848: 5685. — Közgy.
ir. 1848:
5894—95, 6080—94.
215
L. a pákozdi hadrendet. (1. a 200. jegyzetnél.)
216
Guyon zászlóalja a 66. sorszámot kapta.

A.

Urbán

LE RECRUTEMENT DES HONVEDS A PEST-BUDA EN 1848
La capitale de la révolution et de la guerre de l'Indépendance Nationale
Hongroise de 1848/1849, Pest-Buda a joué un rôle important dans les événements
de l'an 1848. Elle a marqué d'une manière décisive l'évolution des événements de
la révolution, tandis que son rôle ne peut être comparé qu'à celui revenu à Paris
dans la grande révolution française. La capitale révolutionnaire qui imprima une
direction aux événements, était la première à assumer une part des sacrifices, entre
autres aussi dans la mise sur pied des premiers bataillons honveds. Donc, parmi
les 14 bataillons formés pendant l'été de 1848, 3 furent constitués et équipés par
Pest-Buda et dont deux devaient participer déjà le 29 septembre, à la bataille
décisive de Pákozd qui constitua pour ainsi dire l'ouverture de la guerre de l'Indépendance.
Le premier ministère responsable hongrois qui s'était constitué au début
du mois d'avril de 1848 sous la direction de Lajos Batthyány se mit à l'oeuvre
dans une situation très grave. Tout était à recommencer et c'étaient surtout les
affaires des finances et de la défense nationale qui ont posé à ce ministère des
difficultés quasi insurmontables. Il s'avéra de bonne heure que les troupes de ligne
étaient restées fidèles à Vienne et nourrissaient des sentiments d'hostilité envers
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le nouveau régime. En appréciant l'état des choses et sous l'effet des nouvelles
alarmantes concernant les mouvements serbes dans les provinces méridionales
du pays, le gouvernement décida dès le 16 mai la formation d'un corps d'armée
volontaire de 10 ooo recrues. L'armée divisée en 10 bataillons ne relevait pas du
ministère de la guerre à Vienne ou de son organe encore en fonction en Hongrie, du
Général-Commando dont le siège était à Buda et qui avait la disposition entière
des régiments de ligne. Dans les régions habitées par des Hongrois, ces nouvelles
formations furent relativement vite mises sur pied et envoyées dans les provinces
méridionales. Déjà dans les premières semaines, ces volontaires ont reçu le nom de
«Honved» (Défenseur de la patrie). Leurs 10 bataillons constituaient le noyau de
l'armée honved, l'armée victorieuse de la campagne du printemps de 1849.
Le recrutement commencé le 17 mai à Pest-Buda, eut tôt de beaux résultats
et le 5 juin était terminé déjà, le nombre des deux bataillons à mettre sur pied ayant
atteint le chiffre prescrit de 2058 volontaires. Les bataillons, composés pour la
plupart de compagnons, de journaliers et d'autres éléments d'origine plébéienne
et dans une faible proportion de jeunes intellectuels et de nobles, furent bientôt
équipés par les autorités militaires et la municipalité de Pest-Buda, pourvus de
l'uniforme nouvelle justement régularisée.
Le dimanche de la Pentecôte (le 11 juin) dans la caserne Charles, située dans
le centre de la ville, un accrochage sanglant avec coups de feu et provoquant la
mort de plusieurs soldats éclata entre les soldats d'un régiment constitué d'Italiens
et les volontaires honveds en quartier dans la même caserne. Après ce conflit
d'ailleurs de nature politique masquée seulement, les troupes italiennes ont été
immédiatement évacuées de la capitale, mais bientôt les Honveds ont été également
mis en route.
Le 24 juin, de grand matin, se déroula sur la place appelée aujourd'hui
place Engels la prestation • solennelle du serment des deux premiers bataillons mis
sur pied dans le pays. La fête terminée, le 1er bataillon s'embarqua sur le Danube
pour assurer la couverture de la ligne de défense près de la Drave dans le midi et
le 2é bataillon partit par chemin de fer vers Szolnok (et de là par bateau sur
la Tisza) pour le front dans le Bácska. Leur entraînement, en réalité, ne commença
que là, dans le voisinage immédiat du théâtre des opérations — voire même, quant
à ce deuxième, dans l'intervalle des opérations militaires.

Dans la troisième partie de l'étude, l'auteur se propose de retracer les circonstances de la mise sur pied du troisième bataillon honved de Pest, le 14e bataillon
honved. Conformément a l'intention du gouvernement, la municipalité de Pest
s'est proposé d'organiser dans le cadre de ses attributions une formation de gardes
nationaux volontaires. Le gouvernement avait notamment l'intention de remplacer
par celle-ci la garde nationale mobilisée en vertu de la loi X X I I de l'an 1848 et
qui a subi une déroute dans les provinces du midi, sur le théâtre d'opération dans le
Bácska et Bánság. Le recrutement de ces gardes nationaux volontaires commencé
le 31 août a coïncidé cependant avec la décision du Président du Conseil
hongrois, par laquelle la conscription des recrues votée par l'Assemblée Nationale
a été décrétée (malgré que la loi ne fût promulguée par le roi !). E n même temps,
Lajos Kossuth et Mór Perczel ont entrepris parallèlement l'organisation des corps
francs (troupes de Hunyadi et de Zrínyi) dans la capitale. La municipalité a donc
abandonné le recrutement, d'un succès d'ailleurs modéré, et ses volontaires ont passé
au corps des Honveds. Le nouveau, 14e bataillon, arrivé au camp militaire 5 jours
avant la bataille de Pákozd a reçu le baptême de feu dans la bataille du 29 septembre.
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A főváros színházi életének megmagyarosodása (1843—1878)
1843. november 25-re a pesti nagy Német Színház, a Stadttheater,
jutalomjátékot hirdetett. Drámai rendezője, Anton Berg javára került
előadásra a ,,Des Schauspielers letzte Rolle", Kaiser zenés színműve
három felvonásban. — Berg érdemes ember volt; még azok közé a régi
fajtájú magyarországi német színészek közé tartozott, akik egész életü
ket egy-egy nagyobb hazai városunkban töltötték, itt kezdték pályájukat,
i t t működtek a változó igazgatók hosszú során keresztül, és miután gyer
mekeiket a helybeli középiskolába járatták, itt öregedtek és itt haltak
is meg. 1 A nézőtér bizonyára illendően megtelt, színház és rendező elége
detten zárták le ezt a novemberi napot. Holott ezen az estén kezdődött
a pesti német színjátszás bukása, amit több mint ötven évvel ezelőtt
az éles eszű Unwerth gróf előre látott, amit Kunoss Endre már 1831-ben
biztosnak tartott, és amit az egy-két évvel később bekövetkezett tűzkatasztrófa csak lezárt. 2 Ugyanezen a november 25-én volt ugyanis
Szigligeti Szökött katoná-jának a bemutatója, s vele az 1843—44-es
sorsdöntő színházi évad első nagy magyar sikere. 3
A végzet természetesen már hosszabb ideje, mondhatnánk, a Pesti
Magyar Színház megnyitásának napja óta ott leselkedett a német társu
l a t körül. De a Szökött katona nem remélt, eddig még meg nem élt, elké
pesztően nagy hatása m u t a t t a meg a közönségnek, hogy a két színház
közül melyiket illeti meg a vezető szerep, s evvel meg is pecsételte a másik
sorsát.
A Német Színház élén ekkor ügyes üzletember állt. Erre volt szük
ség olyan intézménynél, amelyet az épülettulajdonos város haszon fejé
ben adott ki a többet ígérőnek. A legfejlettebb üzleti szellem sem vált
azonban be avval a vetélytárssal szemben, ahol az igazgató egy nem
kevésbé találékony, hozzáértő, de a német Forstnál sokkal lelkesebb és
képzettebb polgár volt: Bartay Endre, az operát Erkel Ferenc irányította,
és mint titkár, színháztörténetünk egyik legértékesebb személyisége,
Szigligeti Ede működött.
A ,,pestvárosi színház", a Színház (ma Vörösmarty) téren emelkedő
hatalmas palota már korántsem volt az, aminek harminc évvel azelőtt
ünnepelték: a német nyelvterület legnagyobb, legfényesebb színháza. 4
A berlini Königliches Theater felszerelésének gazdagságával, a Burg445

