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Perczel László l. 

1820-1824 

 

Perczel László ll. 

„a hazafi” 

1825-1854 

 

Perczel László lll. 

„az ingyenélő” 

1827-1897 

 

Perczel László lV. 

„a vasutas” 

1874-1901 



Perczel László  

1827 júl. 11. – 1987 máj. 9. 

Apja 

Perczel Sándor 

1778 nov 2. – 1861 máj. 10. 

Anyja 

Kajdachi Erzsébet 

1782. -1836. febr. 9. 



László  

1827– 1987 
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Sándor 

1809 - 1878 

Mór 

1811 - 1899 

Miklós 

1812 - 1904 

Béla 

1819 - 1888 

Pál 

1822 - 1870 

Ferenc 

1824 - 1849 
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A behívó szerint a bécsi hadmérnöki akadémián 

a képzés saját költségen folyt,  

a növendékek által megvásárlandó felszerelés 

tartalmát  

pontosan előírták. Az első félév végén kiállított 

számlán olvasható, hogy a beiratkozási költségek 

csaknem elérték a 400 forintot.  

A hatéves képzés minden 

további félévében további 

200 forint körüli összeget 

emésztett fel; az ezekről 

kiállított nyugták a szekszárdi 

levéltár anyagában 

hiánytalanul fellelhetők. 



Perczel László levele sógornőjéhez,  

Boronkay Elvirához  

1848. augusztus 4. 

 

„Reménylem, hogy 

nemsokára látamlak, 

miután mi a testőrök,  

a hadi miniszterhez 

folyamodtunk, hogy 

engedtessen meg 

nékünk is a 

szabadság harcaiban 

részesülhetni, 

Reménylyük,  

hogy besoroztatunk, 

s ha nem, 

mindannyian 

quittirozunk.” 



 

Egy 1896. január 9-én kiállított osztrák 

hadügyminisztériumi igazolás szerint László  

1848-ban főhadnagyként harcolt az itáliai frontokon 

St. Lucia, Curtatone, Goito, Vicenza, 

Sommacampagna, Custozza, Volta és Milánó 

környékén, 1849-ben pedig Mortara, Novara és 

Livorno közelében. 

Feljegyzés maradt továbbá arról is, hogy 1848. 

március 10-én Radetzky tábornagy bátor 

viselkedéséért többször is megdícsérte. 

Szintén az olasz hadszíntéren szerzett érdemeiről számol 

be egy másik katonai jelentés, miszerint Ferenc József 

kíséretében tett szolgálataiért a császártól egy aranyláncos 

órát ajándékozott neki kegye jeléül. 



1850. december 25-én Perczel László elbocsátását kérte a császári haderőtől. 

Az itt látható elbocsájtó okirat többször is kiemeli, hogy kilépését ö maga, szabad akaratából kérelmezte, 

szándékának magyarázatául a dokumentum alapján semmi sem szolgál. Ennek következtében tehát  

– a második bekezdés szerint – mind az egyenruha, mind a katonai jelvények viselésének jogát 

megvonták tőle. (Tudjuk, hogy Perczel Lászlónak volt legalább egy, Militär Verdienst Kreuz lll. osztályú 

kitüntetése.) 



 

Perczel László 1852. június 8-án vette feleségül nagybócsai Sárközy 

Lídiát, Mór báttyja feleségének, Sárközy Júliának húgát. 

Életüket a komárom megyei Tagyos pusztán, az após, Sárközy József 

birtokán töltötték. László úgy tűnik itt végre igazi otthonra lelt, s a 

forradalom utáni visszavonultság éveit egyre szaporodó családja 

körében töltötte.  

Lídiával kötött házasságából négy leánya: Antónia (1853-1903), 

Erzsébet (1854-1929), Lídia (1857-1860), Ilona (1861-1903) és egy 

fiúgyermeke, László (1874-1901) született. 

Ebben az időszakban, az 1850-es 

években készítette földgömbjét, ill. 

földgömbjeit, melyek tehát szintén a 

képen látható kömlődi családi házban 

látták meg a napvilágot. 



 

1877. május 25-én Erzsébetváros közönsége Perczel Lászlót  

„kitűnő hazafias érdemei és a város iránt tanúsított barátságos jó indulata és jó akaratú törekvései 

méltánylása szempontjából közös akarattal”  

díszpolgárává választotta. 



 

VENICE: Regatta at Venice during the International Geographical Congress, 1881 

Köszönöm a figyelmet 


