
Salacz Gábor

PETŐFI A SZABADSÁGHARCBAN

(LEVELEK ÉS IRATOK)

Petőfi, mint életírói előadásából ismeretes, 1848-ban a már
ciusi napokban mindjárt csatlakozott az ekkor alakuló nemzetőr
séghez s 21-étől kezdve' századosi ranggal szolgált ez alakulatban,
amely a honvédsereg megszervezését volt hivatva elősegíteni. A
nemzetőrséggel volt együtrt október elején a parndorfi táborban,
ahol ellenezte, hogYa sereg az ország határain kívül harcoljon
s bejárva a tábort szónoklatokat tartott a bécsi hadjárat ellen.
Már törvényszék elé akarták állítani, amikor, úgy látszik Csányi
Lászlónak, oa sereg főkormánybiztosának közbelépésére visszatért
Pestre. Csányi közbenjárásának tulajdoníthatjuk azt is, hogy az
Országos Honvédelmi Bizottmány nevében Nvárv Pál, 'a bizott
mány tagja október 12-én megkereste Nádossv Sándor alezredest,
az országos nemzetőrségi haditanács elnökét, hogy teg'ye mega
szűkségeseket Petőfinek a szatmári önkéntes honvédeknél száza
dossá leendő kineveztetése Iránt.' Méazáros Lázár hadügyminiszter
pár nappal utóbb, október 15-én ki is nevezte Petőfit századossá
a 28. honvédzásslóaljhoz, Petőfi kinevezése után október 17-én
Erdődre érkezett s feleségétől Búcsú című versével elköszönve ott
maradt 22-éig,amikor Debrecenbe utazott zászlóaljához, Itt újon
cok betanításával foglalkozott. A 28. zászlóaljat azonban hamaro
san a déli táborba, Nagvbecskerekre rendelték. Ferenczi Zoltán
Petőfi életrajzában azt írja, hogy Petőfi első'elhatározása szer-int
zászlóaljával akart menni s értesítette e szándékáról Erdődön ál
dott állapotban hagyott feleségét is. Petőfiné szemrehányó le
véllel felelt, hogy szüléséhez közel elhagyja őt s vádolta, hogy
már nemszereti. A válasz e levélre a Szeretlek, kedvesem kezdetű

költemény volt s a költőnek az az elhatározása; hogy visszatér
Erdődre feleségéhez. Arany Jánosnak november 15~n ezt írta:
"Aj em itthagying Debreczent, zászlóaljunk Becskerekre megy
holnapután, én pedig Erdődre with úr1áb januáriusig."2 Erdődről
irta a Honvédolmi Bizottmánvnak 'I'őketerebesen november 26
án lepecsételt következő eddig ismeretlen leoeléti"

Tisztelt H onvédelmi-bizottmány !
Folyó hó 10-ke táján Nádosi ezredes úrhoz írt levelemben föl

kértem őt, hogy számomra néhány hétre terjedő seabadsáuot en
gedni vagy kieszközölni szíveskedjék. l7-énzászlóaljunk Debre
ezenből Becskerekre indult; én őrnagyomat, (miután egyátaljában
nem eresztett Pestre, hogy ott szóval eszközöljem ki elbocsátta
tásomat) arra kértem, engedje meg nekem, hogy eau nappal. ké
sőbb induljak. Megengedte, & én e,rlY nappal később indultam, de
nem zászlóaljam után, hanem ide Erdődre, mert nem kételkedtem
benne, hogy az elbocsátó levél egy pár na·p alatt úgy is meg fog

1 Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén, I. k., Bpest, 1952, 175. 1.
2 Közölte Badics F.: Petőfi levelei, Bpest, 1910, 160. 1.
3 S. k. eredeti, orsz, Levéltár, Hadügyminisztériumi iratok 1848: 10, 933.
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érkezni hozzám, s e szerinl hiába tenném meg a fáradságos és
költséges utat Becskerekre. Nádosi ezredes úr levelét ma kaptam
meg, abban azonban egyéb nincs, mint hogy kérésemmel a H on
védelmi-bizottmányhoz utasít. Én tehát ezennel kérem önöket,
Uraim, engedjék meg nekem, hogy jövő 1849. évi februárius 1-s6
napjáig zászlóatjam,tól távol lehessek. Tények után ítélve tudhat
ják Önök, hogy patriotismust senkitől a föld kerekségén nem ta!
nulok, ennéiioooa fölt ehetik felőlem, miszerint a haza jelen vi
szonyai között csak (J) legfontosabb körülmények kényszeríthettek
ezen kérelemre. és így remélem, hiszem, hogy azt Önök teljesíteni
fogják. Szabadságra-jövetelem oka olly nagy, .hogy ha az meg
nem enaedteinék, kénateten. volnék a kaionasáarál végkép lemon
dani; annyival inkább bízom tehát Önökben, hogy a kívánt időre
elbocsátanak. A mint nekem emberi kötelességem eljőní, úgy
Önöknek polgári kötelessége engem elereszteni, mert a haz.ának
minden emberére szüksége van és még inkább lesz, s így Önök
nek nem szabad a haza szolgálatától egy karl; s,em elmozdítani,
ha mindjárt olly csekély is az a kar, mint az enyém. - Hogy
totuamodásom eredményét mind zászlóaljam, mind magam .egy
szerre és minél elébb megludjuk, talán méltóztatnának azt a
/(özlönybe igtatni. Vagyok

a Honvédelmi bizottmánynak
Erdődön, Szatmármegyében November 24-kén 1848.

ti.sztelője

Petőfi Sándor
honvédkapitány

a 28-dik zászlóaljnál.
Kívül: Az országos Honvédelmi-bizoltmánynak

hivatalos Pesten.

A Honvédelmi Bizottmány e levelet intézkedés végett áttette
deoember 2-án a hadüg-yminisztériumhoz.. A hadügyminisztérium
ban bevádolták azonban közben eltávozásáért Petőfit, mint szőke

vényt. Barátja, Orlay Sorna értesítette őt erről s tudatta vele azt
is, hogy törölni akarják a kapitányok sorából. Egrelssy Gábor
is írt neki az ellene elhangzott vádakról. Petőf'it, ki november 30
án feleségével együtt visszatéa-t Debrecenbe, e hírek rendkívül e1
keserí tették:

ot. gyermekem, óh gyermekem,
Még meg se vagy születve,
S szivemre már is kínt hozál
S gyalázatot nevemre!

Ha mealeszesz. ha élni fogsz,
Ú gy fogsz-e majdan! élni,
Hogy nevünkről elvész e seenns),
Mely azt miattad éri 'I

De élt már benne az elhatározás, hogy amint családi körülmé
nyei engedik, a harcmezőre megv:
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Jőjön csak a tavasz! a fák
Zöldelni fognak akkor,
Az én híremneki fája is
Kizöldül a tavaszkor!

(E,gész világ a haremezőri ... )

A Honvédelmi Bizottmánynál megsürgette a saabadsága iránti
határozatot," a képviselőháznak pedig megküldte híres csatada
lát: Trombita harsog, dob pereg ... December 12-én írt Orlavnak
is: " ... engedelem nélkül jöttem el a zászlóaljtól. de azért nem
volt szűkség bevádoltatnom. mert magarn azonnal tudtára adtam
a honvédelmi bizottmánynak. Ra ezért engemet kHörölnek a ka
pitányok sorából, fogadom, hogy. én meg őket kitörlöm moraliter
az élők sorából. . .. A honv. bizottmánytól még semmi feleletet
nem kaptam; kérdezősködjél dolgom felől, s ha hallasz valamit,
írd meg. Irj minél előbb és világosan, hogy végre mindenképen
tisztában legyünk:"5

A hadügyminisztérium katonaállítáei osztálya a vádak követ
keztében nem akart maga dönteni a szabadság ügyében s vezető
je, Nádossy Sándor december 12-én a Honvédelmi Bizottmány
döntését kérte:" -

Petőfi Sándor honvédszázados fdlyamodványa, mellyben jövő,
1849. évi február 1-ig szabadságot kér, teendő intézkedés 1)égett If

tisztelt Honvédelmi Bizottmány által ide áttétetvén, miután a je
len harczias körülményekben illy hosszadalmas időre távozási en
gedelmet adni a hadügyministerium feljogosítva nem lenne: a
tiszt. Honvédelmi Bizottmányhoz azon kérelemmel járul ezen osz
tályígazgatóság, méltóztassék erre »onackoeálaa kimondani, hogy
a fent érintett százados kérelmére a szabadság megadassék-e vagy
sem?

, Kossuth elnöki titkára, Csernátoni Lajos, Nádosav kérdésére
a következő választ" fogalmazta:

Pelőfi Sándor' százados áUal kért szabadsáai időre nézve ez
redes úr már egyszer utasíttatott, hogy intézkedjék belátása és
akaratja szerint. A honv. bizoftmányt ily csekélységekkel, mint
egy simplex szabadsági,dőkérés,nem kell halmozni. H a ezredes úr
nem adhatja meg, hát nem adatik meg, ha megadhatónak uéli, hál
megadja, s ezzel vége, s nem kell ide' s tova küldözgetni. Tessék
azért intézkedni ez ügyben is.

Kossuth Csernétoni fogalmazványában törölte, ,a következő

szavakat: "s ezzel vége, s nem kell ide s tova küldözgetni" s ez
zel a befejezéssel küldte meg december 25-én válaszát Nádossynak:

megjegyzvén, hogy az illy hosszú időre szabadsáfl kérés
megadása esetében a bizottmány azt superarbitriosnak8 kívá
nondia tekinteni.

4 Petőfi e levele a Honvédelmi Bizottmány Iratai között hiányzik, csak az ik
tatókönyv 5911 sz. a. bejegyzéséből értesülünk róla.

5 Közölte Badles, i. m. 164. 1.
6 Eredeti fogalmazványa és t1sztázata az Orsz, Ltárban, Hadügymin. 1848: 10,

933 és OHB 1848: 5426.
7 U. o. OHB 1848: 5426, lll. Hadügyrnín. 1848: 12,587.
8 fefülvízsgálandónak.
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A hosszú hallgatás' 11,yugtahmíltoHaPe.tőfit, s miután :fia de
comber 15-én megszületett, nagyon bántotta, hogy csak ő van ott
hon, ki harci vágyat annyiszor érzett és dialolt. December 24-én
e~ryellesen Kossuthnak írt s őrnagyi kinevezést és tábori beosztást
kért tőle."

Debreczen deczember 24. 1848.
Tisztelt Polgártárs !
Nem. kérek bocsánatot alkalmailankodásoméri, mert nem a

maaam; hanem a haza érdekében. írom e levelet. Mindenkí látja
s Ön le.qjobban, hogy egynek vagyunk legnagyobb híjában, a ve.,
zéreknek. H a seitésern nem csal - s az én sejtéseim nem szoktak
csalni - bennem 1Jan annyi erő, hogy ha pályám nyílik, egyike
leszek azon oezéreknek, kiknek Magyarország szabadságát fogja
kÖlizönni. Azért kérem Önt, nevezzen, vagy neveztessen ki enge
met őrna.QJjnak, h0[/.11 minél előbb saját számadásomra és felelős

ségemre játszhossam a haeamentes nagy tragédiájában. Nevezze
nek ki azon táborhoe, mellunek legna.qyobb és leanehezebb tenni
'való i lesznek, mert az én erélnem. és bátorságom ott Mi tetőpont
ját, a hol mások kétséabeesnek. Learosseobb esetben, ha a fatum
könyvébe más volna írva, mint az énJ szivembe: szaporítani fogom
azok számát, kik ha életökkel nem hozhattak is hasznot a hazá
nak, legalább halálukkal becsületére 1,áltak. Ismétlem: e kérelem
re semminemű önérdek, egyedül a haeaszeretet öszlönzött. Ha am
bitióból tenném ezt, mUlyen nyomorú ambitió volna az, hogy va
laki őrnagyságért folyam.odjék, ki máshol, mint én a költészet
ben, már régen aeneralis, És épen ez, eddig kivívott nevem ke
zeskedik a felől, hOfnJ kiinnuelműen, komolyabb megfontolás nél
kül bizony nem akarha/ok ollya,n heJyet foglalni el, hol eddigi
szé-p hiremet tönkre leheli a balsors. Öszintén nyilatkoztam, mint
ha maaammal beszéltem volna, meg lévén győződve, hogy, ha
eg;l/ebet nem tesz iR ön, legalább nem fogja balramagyarázni so
raimat. Ha iobtmak. lát jn Ön kérésemet nem teljesíteni, szolgálni
fogok a haeának. mint kapitány, VOfJY ha ezt is elveszile tőlem,
mint közknfona.

H ft pedi.q kinevez On őrnagynak (de honvédekhez, nem pedig
nemwtőrökhöz), arra kérem, hOlf./l ez [anuárius l-Jén történjék.
En csak februáriue l-jén mehetek rendeltetésem heluére. de igen
oluiitom, hOflY Icinereei.etéeem az év első napjára essék, mintho,gy
az seűletésem napja. !";n nagyot tartok az illy kicsinységek felől.
Isten Önnel! .

tisljtelő polgártársa
Petőfi Sándor

kapitány a 28-ik honvéd-zászlóa.ljnál

Kíviil : Kossuth Laios polgártársnak tisztelettel Pesten.

E levél december 27-én érkezett Pestre s előző nap döntött már
a hadűgyminisztórium a költő szabadsága ügyében il értesítette a
Becskereken állomásozó 28. zászlóalj parancsnokságát, hogy Pető-

~ E levél nem volt idáig sem ismeretlen, a szabadságharc centenáriumakor ki
volt altítva, de mívcl a költő összegyűjtött levelei között még nem jelent meg s
csak a Pesti Hírlap közölte 1933-ban (292. sz.), megokoltnak tartjuk újraközlését,
A saj"tkezű eredeti az Orsz. Ltárban, OHD 1848: 6847. '
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finek magánfolyamodására a három hóllapi szabadságot megadja,
de "nehogy a szolgálat hátramaradást szenvedjen, helyébe a rang
szeeim.ti legidősb főhadnagy századosi előlép.tetésrefelte,rje,sztendő."

Utasította egyúttal a hadügyminisztérium a zászlóalj parancsnok
ságátl hogy éetesítse PeWfita szabadság megnverésérül s a tissti
létszámban, mdnt számfelettit tartsa nytilván.!"

A kormány, mint ismeretes január elején Debrecenbe költő

zött. Petőfi itt mind.iárt felkereste ügyében Vntíc'r tábornokot,
Mészáros hadüg-yminiszter helyettesét, de ez, gorombán fogadta.
J,anuár 13-án e,z:ért újból eg'yenesen Kossuthnak írt.11 Nem kért
többé előléptetést, nem is akarta elfogadni, amíg hadi tettei kö
vetelni nem fogják; csak azt kérte, hogy tétesse át a 28. zászló
aljtól Bem táborához. Ha pedig ez nem lemme teljesíthető, akkor
e,gy kis kölesönt kért, hogy Bemhez melhesscns mellebte mint ma
gánember tanulhassa a katonáskodáse, Kérto Kossuthot, hogy fo
gadja őt.

Kossuth most személyesen intézkedett Petőfi kéreime ügyében.
A jelek szerint fogadta őt, rnerf már január 17-én rendeletileg
értesítette a hadügvminiastériumod., hogy "a honvédelmi bizott
mány jónak látta Petőfi Sándor honvéd századost azon zászló
aljtól, hol eddig szolgált, Bem tábornok úr hadseregéhez átten
ni."12 A hadügvminisatérium j-anuár 19-én utasította ezután a
debreceni térparancsnokságot, hogy utasítsák Petőfit, induljon
azonnal új rendelte-tési helyére. Petőfi azonnal indult. Január 25
én már Szelindeken (Nagyküküllővármegvében) jelentkezett Bem
nél. Bauer őrnagy, Bem főhadsegédénekhagyományaiból tudjuk/3

hogy Bem a legbensőbb szivélyességgel s laz egész tábor a legra
jongóbb örömmel üdvözölte a költöt, Még megérkezése estéjén
összeállftott egy rögtönzött dalárdát s elénekeltette ábtala Bem
ablakai alatt a "Búsul a lengyel"-t, ami az öreg" vezért nagyon
elérzékenyítette, Bauer visszaemlékezései szer-int Petőfi társalgá
sa mindig "búskomoly" volt köztük. Felesége arcképét szivén
hordta, állandóan nézegette, l,c<veleitnemcsak magában, hanem
előttük is gYirukran hangosan fölolvasta s mind'ig a bálványimá
dással határos ábránddal beszélt róla.

Ismeretes, hogy Bem segédtisztjévé nevezte ki Petőfit. Ö volt
az egyedüli a. szabadságharc vezérei közül, aki igazán megértette
a költőt. Petőfi halála percéig gyermeki szereteótel és rajongá.'l
sal ragaszkodott hozzá, Résztvett vele a január 30-i szelindeki
csatában és Bem féltő tilalma ellenére a február 4-i vizaknai
osatában is. Bem féltc<tte, a költőt s nehogy tilalma ellenére újból
életveszélynek tegye ki magát, már február 8-án futári megbí
zással Debrecenbe vküldte. Ekkor volt a hír-es nyakravaló-afférje
Mészáros hadügyminiszterrel. Petőfi, ugyanis az akkori tiszti
e,gyenruhához tartozó nyakkendő nélkül járt,amiért Mészé.ros
kérdőre vonta őt. Petőfinek nem volt kedve "több -Ieezkéztetést
v,agl pláne kénvsser ítést" tűrni s február 17-i közismert levelé
ben 4 tudatta Mészárossal, hogy leteszi kapitánvd e,gyenruháját

10 Ered. fogalm. Orsz. Ltár. Hadügymin.: 1848: 12.587.
11 Közölte Badics, i. m, 168. 1.
12Kossuth a Honv; Bizottmány élén, II. k., Bpest, 1953, 159. l.
13 Közölte Makray László, Pest, 1870. Petőfiről ld. a 120-121. lapokat.
l4 Közli Badics, i. m. 171. 1. A sajátkezű eredeti az Orsz, Ltárban, Hadügy

min. 1849: 3139. sz.
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s megírta N yakt'u'való című gúnvversét. Mészáros Petőfi levelé
nek másolatát azonnal megküldte Kossuthnak s másnap "mindern '
commerntár nélkül" megjelenteUea hivatalos Közlönvben is, hogv
lássa a nydlvánosság, .aninő levéllel ti,szlteltete!tt meg a hadügy
minisztérium."

Mészároe a lemondást elfogadta s a hadügvminisztérium feb
ruár 21-én utasította a 28. zászlóalj parancanokságát, hogy Pető-
fit a zászlóalj tiszti létszámáról törölje.15 .

A tisztí rangról való lemondás nem törte meg a költő harci
kedvét. Feleségét és fiát Aranyra bízva, február 23-án újból Er
délybe ment, Mdnt közlegény vett részt a március 2-3-i medgvesd
csatában s az ezt követő Segesvá.rig tartó visszavonulásban. Bem,
hogy a veszélytő! távol tartsa, március 5-én vagy 6-án Kolozsvár
ra küldí. Innét ellátogat feleségéhez és fiához Ssalontáea, de áp
rilis l-én már újból jelentkezdk Bemnél Szebenben. Bem eikkor
visszaadja századosi rangjáJt s ismét segédtiszt.iévé nevezd ki. Pe
tőfi résztvesz vele Szászseheis felé való előnyomulásában s Bem
személyesen tűzi ekkor mellére a katonai érdemjelet. Bemmel
együtt vonul elzután Petőfi Temesvár alá, hol május 3-án őrnagy
gyá nevezi ki Bem s másnap, hogy a harc szinterétől távolbarbsa,
futári szolgálattal újból Debrecenbe és Pestre, küldi, Ekkor me
gint súlvos kellemetlenségei támadnak. Kossuth hidegen .fogadta,
Klapka tábornok, Görgey hadügvminiszter helyettese pedig kér
dőre vonta Bem április 23-i V écsey tábornokra sértő je,lentéséneik
hirlapi közzététele miatt s' felssólította, hogy ha nem tudja "jour
nalistai hajlamát ... fékezni", nyujtsa be inkább lemondását, de
megjegyez,te, hogy "őt8lgy őrnagyuak sem rangja, sem öltözete
nem illeti, miután a hadügyminisztérium ál.tal őrnaggyá kine
vésve nincs." Petőfi erre, szabadeágot kért, hogy Pestre utazhas
son, Klapka azonban orvosi bizomy ítvánv benyujtására utasítot
ta, mire a költő, Klapka jelentése, szerint, "berva.1lá, hogy nem bir
azon önmegtagadással, melly a katonaságnál szükséges" s benyuj
totta lemondását.l" Másnap, május 7-én, mélg ,a lemondás elfogá
dásának kézbesítése előtt Pestre indult családi ügyei rendezése
végett. AtYja ugyanis március 21-én meehalt.anvjáról pedig nem
volt híre. Útközben Szolnokról levelet'" írt Klapkának. Elégtéte
lül őrnagyi rans-iánakelismeréeét és szabadságra engedéséf kérte
tőle.

Klapkát nagYOll felháborította Petőfi levele. Azonnal írt Pest
re Görgeynek18 s kérte, adjanak elégtételt "neve, becsülete és ha
zafisáza" megsértéséér-t "Petőfi népköltő aljas vád.iaí"-val szem
ben. Megjegyezte azt is, hogy Petőfit századosi rangjáról való
lemondása után Bem kinevezte ugvan újból századossá, de e ki
never-ésta hadűgyminieztárűum nem erősítHtte meg s őrn1a,ggyá

sem a csatatéren lett Bem által kinévezve. A hadvezéreknek
ugyanis csak harcközben volt joguk századosokat őrnagyokkáki
nevezni s ezért Klapka nem akarta Petőfi őrJlJa,gyi kinevezését

160rsz. Ltár. Hadügymin, 1849: 3139.
16 Közli Badics, i. m. 175. 1.
17U. o.
18 Eredeti fogalmazványa Orsz. Ltár., Ujkori gyüjtemény, kibontott anyagrész:

l06J3. Klapka is közölte. de hiányosan, Emlékeimből c. müve (Bpest, 1886) 149
151. lapjain. Kibéküléséről a 159. lapon ír. Petőfi május 17-i beszámolója Bemnek
Klapkánál történt kihallgatásáról: Badics, i. m. 179. I.
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érvénvesnek tekinteni. ..Továbbá - írta Klapka GÖrgeyne.k. 
Petőfi sem szabadsági engodelmet, sem erről szóló bizonyítványt
nem kapott, mégis eltávozott és saját kényéből hajhászkodik Pes
ten, hihetőleg vétkes szenvedélvét a nép izg'atásával kielégítendő."
Görgeynek írt levelével egvidedűleg utasította Klapka a pesti tér
parancsnokságot Petőfi elfogatására.

Görgey tanácsám az ügy mégis símán intéződött el. Ludvigh
János, aki tábori biztos volt ekkor Gö'rgey seregénél. május 16-án
ezt írta 'Kossuthnak: ..Klapka Petőfit beaára.tta, de mivel aainyát
betegnek jelenté, Görgey Klapkának megírta, hogy most eressze
el. Istenem, Istenem, hogy az embereknek mindísr keH veszeked
niök. De mi a manónak is jött ide Petőfi 1"19 Az időközben Pest
re érkezett Klapka egy kézfogással kibékült a költővel, de Petőfi
nem tudta feledni megaláztatását s Egy goromba tábornokhoz cí
mű versével elégtételt vett magának. Most három heti szabadsá
got kapott s míután május IS-án eltemette éde,sanyját; lemegy
Szalontára. honnét újból megküldi Iemondását r"

Lemondás.
Alólírott a katonai pályáról a polgári életbe lép át s őrnagyi

rangját ezennel a t. ez. hadügyminiszterium kezeibe teszi le, melly
lemondás elfogadásáróli oklevelet kiadatni kéri.

Seolonta. május 28. 1849. Petőfi Sándor
őrnagy

El volt tökélve, hogy a hadsereghez nem megy többé vissza.
Eladatja Bemtől kapott lovát is, hogy .,kenyeret veg'yen" az árán
Vfsszavonulását rosszakara.íú magyarázatokkal kísérik s ezek
megcáfolására 'a Közlöny június 17-i számában nyilatkozatot tesz
közzé. Közben megküldi-zí honvéd című lelkesítő költeményét Sze
mere miniszterelnöknek s kéri, rendeljenek meg belőle ötvenezer
példányt s osszák ki a honvédek között, Az ő anyagi gondjain is
segítenének ezzel. Szemere teljesítette a kérést, június 16-án hu
szonnégyezer példányt szétküld kiosztás végett az egyes hadve
zéreknek.21 Bem újra hívja őt magához, de a költő június 20-án
tagadó választ22ad s visszaküldi a felajánlott 200 forint útikölt
séget is.

A vég ismeretes. Eltökélt szándéka ellenére a helyzet ala
kulása mégis arra kénvszer ítettauköltöt, hogy újból visszatérjen
Bemhez, Július IS-án Mezőberénvbenvan családjával, arnikor Kiss
Sándor ezredes, Bem futára, felkeresi s némi tétovázás után rá
veszi a táborba való visszatérésre. A katonai helyzet rosszabbó
dásával nem is maradt más lehetőség a politikailag annyira ex
ponált költő részére. Elindul családjával Váradon és Kolozsvá
ron át Tordára, ahol Z2-én elbúcsúzik tőlük s polgári ruhában
csatlakozik Bernhez. A segesvári csata kezdetén Bem, hogy meg
mentse a költő életét, visszarendeli a tartalékhoz, de belesodró
dik a megvert magyar sereg menekül ésébe s egy cári szuronv
kioltja a legnagyobb magyar költő életét.

190rsz. Ltár., OBB 1849: 7973.
20 A sajátkezű eredeti, mely most jelenik meg először: orsz, Ltár., Hadlig,'

min. 1849: 3139.
21 Orsz. Ltár., Belügymin. elnöki iratok, 1849: 220.
22 Közli Badícs, i. rn, 187. 1.
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