
Az l848-49-Es magyarországi lengyel lé gi  els 
tagiai é s alakulatai

^ 
PesIen gyü|ekez  lengyelek többsé gé t az i|yvoi é s

Aaz ú |tzandeli nemzeti gárda tagiai aikollák, le
]ent s hányadukat ké t századparancsnok: Konstanty
Mattzqnski é s lgnacy Czernik vezetté k Magyarországra,
A magyarbarát bizottságok szabályos verbuváló köz-
pontokat állí tottak fel Galí cia nagyobb városaiban.
Ezek a szobányi ,,köZpontok" aZ általuk Szervezett ,,köZ-
vetí t " láncokon át segí tetté k a lé gionista-ielölteket
Magyarországra, Tevé kenysé gük különösen a Kong-
Iesszusi Olosz Királyságból é rkezett iflú  emigránsok
számára bizonyu]t né ]kü Lözhetetlennek, akiknek na-
gyobb ré sze semmifé le kapcsolattal nem rendelkezett
Ga]í ciában,

Tavasszal szökött át Ilyvóba a podóljai születé s  é s
Kijevben diákoskodó Zygmunt Milkowski, akjnek vas-
kos é letrajzi m vé b l (,,A bölcs t l egy é leten át") be-
pillantást nyerhetünk egy ú gy-ahogy álcázott verbuvá-
ló központ m ködé sé be, ,,A biZottságot hamar megta-
]áltuk - í rta. Egyszer  verbuvá]ó, vagyis laistromozó
iroda volt, mert nem verbuválták, csak fogadták é s mi-
n sí tetté k az önké nteseket, Három emberb i á]lott:
egy tagbaszakadt baiszos kapitányból, egy aSzott, so-
vány, harákoló é s csibuko]ó valakib l é s egy orvosból,
Az önké ntesnek nyilatkoznia kellett, hogy nem ké ny-
szerb l, hanem saját szent elhatározásából lött, é s sa-
ját költsé gé n megy Magyarországra. Akkor a kapitány
a falnál rögzí tett mé rcé hez állí totta a ielentkez t, az
orvos pedig, miután a regruta levetk zött, megvlzsgál-
ta, Aki a mé rté ket megütötte é s egé szsé gesnek bizo-
nyult, azt a köhé csel  uraság lajstromba vette é s sza-
bályos pecsé tes igazolással látta el arra né zvé st, hogy
katonának a]kalmas, Kiálltam a próbát é s megkaptam
a papí rt,"

AZ önké nteseket, ha rászorultak, pé nzsegé lyben is
ré szesí tetté k. Társadalmi SZerVek iöttek lé tre, amelyek
az ifjú  emigránsok é s a Magyarországra ké sz l k szá-
mára pé nzt gy itöttek.

A Matczynski é s Czernik által Vezetett csapatok tag-
jai mé g, mondhatni ú tlevé llel, legalábbis majdhogy-
nem akadálytalanul keltek át Magyarországra, Novem-
ber 3-ig . amí g Hamherstein tábornok ki nem hirdette
Galí ciában az ostromállapotot - nyitva á|lt a határ,

Teofil Lapinski, a Nemzeti Gárda ifjú  tüZé rtisztje, aki
az id s ]ózef Tabaczqnski ulánushadnagy társaságában
szinté n október utolsó heté ben fordí totta Dukla felé
Szekere (pontosabban, hintója) rú diát, l872-ben a
Tlgodn]k Po]ski na Ziemi Wegierskiej cí men Magyar-

A szefz  l99o-1g az EITE Lengyel Filológtat tanszé ké n taní -
tott. 1990-1995 között kultú rdtplomata, maid krakkót f kon-
zul vo|t. l995-t l a Pázmány Pé teí  katollkus Egyetem BTK len-
gyel tanszé ké t szervezl é s vezetl.

kovács István

országon kiadott rövid é let  lengyel nyelv  hetilap-
ban tette közzé  visszaemlé kezé seit (,Eqa lengqel számki
vetett vOIt hlnvé dtiszt visszaemlé kezé seibó1 í  l 848- l 849 l 

" ),  
nemcsak a Magyarországra tartók nagy számára é s
öSszeté telé Ie Világí t rá, hanem arra iS, mié í t nem tar-
tóztatták fel  ket az osztrák határ rök:

,,Már Iaslóban is fiatalok sokaságát láttam, akik Ma-
gyarországra tartottak, Többsé gük polgári öltözé ket
viselt, né hányuk a nemzeti gáí da mundé rját hordta,
Duklához közeledve mind több ifjú  önké ntessel talál-
koztunk, de itt-ott id sebbekke1 is összeakadtunk,
akik többsé gükben emigránsok vo]tak, Azon kevesek,
kik ú t]evé llel rendelkeztek, az országú ton haladtak, de
a többsé g a hegyen átkelve kerü]te ki azt a helyet,
ahoi az ú tlevé l felmutatása elengedhetetlen volt, Az
osztrákok könny szerrel ele|é t vehetté k volna e né p-
vándorlásnak, de látszott, hogy a fels bb hatóságok
megelé gedé sé re szolgál, ha a veszé lyes gyú anyag el-
hagyja Galí ciát,

FFeoí i] Lapinski nevé hez f z dik a í  hadsereg törté -
l, neté nek e|s  í e|dolgozása . A magtlar í óhads eg nad-

iárata l849-ben cí m  munkája már l850-ben megjelent
Lipcsé ben --- né metül: Feldzug der ungaixhen Hauptar-
mee im ]ahre 1849. Az 1848  szé n huszonegy é ves
Lapinski magával vitte, de óvatosságból nem öltötte
fel a nemzeti gárda tüzé rtiszti egyenruháiát, Fiatal ko,
ra ellené re ugyanis ké pzett katona volt, Öté vi szolgá-
lat után l848, ápri]is 30-án szerelt 1e a császári hadse-
reg 3. tüZé rezredé t l, lgaz, nem tisztké nt, hanem mint
ágyú s, Azt, hogy haladé ktalanul lé pjen ki az osztrák
hadseregb l, Jan Lapinski a gyámla ké rte t le, aki
egyú ttal a bátyja is Volt. Az utóbbinak a fekete-sárga
szellem  katonaság iránti ellenszenvé t akkor é rtlük
meg igazán, ha tud|uk, hogy nem sokkal Teofil lesze-
relé se el tt mé g Spielberg Várbörtöné ben rabosko-
dott, s onnan csak a március l9-i uralkodói amnesz-
tiaIendelet következté ben szabadult.

}an Lapinski ugyanis ré szt vett a galí ciai nemessé g
l84ó-os demokratikus mozgalmában, s Tarnów kör-
nyé ké n kis hí ián agyonverté k, az általa is felszabadí ta-
ni í emé lt parasztok, A halá] torkából a börtönbe veze-
tett aZ ú tja: tí z é vre í té lté k, A ]eszerelé sre felszó]í tó in,
doklások között az is szerepelt, hogy a galí ciai nemze,
ti gárdában fe]állí tandó tüzé rsé gné l, mjnt ké pzett tü-
zé rre, nagy feladat é s karrier vár aZ öccsé re. Tiszti
egyenruhát könny  volt ké szí ttetni, de kiderült, hogy
tüZé í sé g hónapok mú itán is csak papí ron ]é tezett,
mert egyetlen ágyú t sem sikerült szeí ezni,

,.Ha Galí cia hí jával volt is az ágyú nak, Magyaí oí szág
nem, Pont ellenkez leg, Mivel pedig nem fé rt hozzá
ké tsé g, hogy el bb fordí tia Lengyelország iavára, mint
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kárára, ú gy határoztunk, hogy Magyarországra me,
gyek, é s ott felajánlom szolgálataimat" - szú letett
meg a családi dönté s, amelynek következté ben Teofil
Lapinski október 25-é n bú csú t Vett  sei udvarházától,
  egyé bké nt azok közé  a lengyelek közé  tartozott, akik
ellene voltak a lé giónak, s ú gy vé lté k, hogy a lengyel
ügy szempontjából is hasznosabb a honvé dseregben
szolgálni, Ezt mindenek el tt Bemre hivatkozva a kö-
vetkez kkel indokolta:

em azt tartotta, hogy a gyenge lengyel alakulatok
kevé s hasznot ha|tanak Magyarországnak, Len-

gyelországnak pedig az é g,világán semmit_ Pár ezer
ember nem sokat jelent a háborriban, ahol százezrek
Jé pnek szí nre, A fent emlí tett egysé gek többnyire é r-
teimisé giekb l álltak, kiknek aránya Lengyelország-
ban az összné pessé ghez ké pest amú gy is elenyé sz .
Í gy ezen egysé gek vesztesé ge vagy pusztulása * követ-
kezmé nyeiben - mindig sú lyos, ezáltal ritkán é rnek föl
azzal a haszonnal, amit az ilyen csapatok hajtanak,
{,, , ) Ha a Magyarországon szolgáló lengyelek számára
e]é rkezett volna a pillanat, hogy fegyverrel a ké zben
té r|enek vissza Lengyelországba, eZ nem törté nhetett
volna meg a magyarok ióváhagyása é s támogatása
né lkül, Ez esetben a magyar kormány parancsára tí z-
egyné hány napon belül összevonhatták volna a len-
gyeleket, A ké pzett katonák betagolása a kü]önfé le
csapatokba semmi gondot nem okozott volna, Ami
pedig a lé giónak a magyar nemzetre, kormányra é s
hadseregre gyakorolt befolyását illeti. az biztos, hogy
a különfé le magyar ezí edekben elhelyezett Jengyeiek
befolyása a honi ügyre, f ké nt, hogy egy ré szük vezet 
beosztásba került, nagyobb lett volna, mint egyé b-
ké nt.

Ezek után termé szetesnek vehetjük Lapinski dönté -
sé t: ,,Úgy vé ltem, hogy lé giót alakí tani tú l korai mé g,
é s í gy, mint az osztrák hadsereg csaknem minden galí -
ciai illet sé g  tisztje é s katonáia, ú gy döntöttem,
hogy felcsapok honvé dnek, ké szen állva, mint minden
lengyel arra, hogy amennyiben a szüksé g ú gy hozza; a
honi hadsereghez csat]akozom," Teofil is rövidesen
indult volna tovább Pestre, hogy a tüzé rsé gi f fel-
ügyel sé gen jelentkezzé k, Kassa városának é s az itt
szer,tez d  é szakj hadseregnek azonban é get  szüksé -
ge volt |ól ké pzett tüzé rtisztre, s miután becsvágyát ki-
elé gí tve maradásra bí rták, í rásban ké rté k a hadügymi-
niszté Iiumot, hogy nevezzé k ki  t a város áltai felállí -
tott üteg parancsnokává. A ióváhagyás pár napon be-
lül megé rkezett.

Az osztrák hadsereg másik fiatal katonála,
Wladyslaw Poninski, az l, dragonyosezred f hadnagya,
l848 tavaszán - eIlenté tben Lapinskival - maga ké Ite
nevel apját, járu)jon hozzá, hogy kilé pjen a hadsereg-
t l, Dönté sé t a következ kkel indokolta: ,,azon kí vül,
hogy osztrák tisztké nt szolgálok mindenek el tt len-
gyel vagyok, s a körülmé nyek ú gy hozhat|ák, hogy a
iengyel ember kötelessé ge öSSzeegyeztethetetlen lesz
aZ osztí ák tiszt kótelessé gé Vel". Huszonöt é ves vo]t
ekkot é s tí z é ve szolgálta a császárt, több é vig ma-
gyarországi kaszárnyákban: Mór környé ké n Lovasbe-
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ré nyben é s IJividé k köZelé ben Futakon. BiZonyáí a eZ a
té ny is hozzájárult ahhoz, hogy miután Bochniában
hiába várta a lovas nemzeti gárda megalakí tását, 1848
koraószé n csicskásával együtt Magyarországra uta-
zott, A lól ké pzett hivatásos lovastiszt nagy hasznára
vált a szervez6d  lengyel lé giónak,

Wladyslaw Poninski alezredeské nt hagyta el Ma-
gyarországot, é vtizedek mú lva pedig tábornokké nt é s
l. Viktor Emánuel szárnysegé djeké nt Olaszországot,
l883-ban bekövetkezett halála után ,[evelek fiaimhoz -
Yisszaemlókezé sek az elmú lt é vehre" cí mmel láttak napvilá-
got emlé kiratai, amelyek é leté nek magyarországi feje-
zeté r ] is beszámolnak,

l8ó2-ben az llyvóban megjelen  né pszer  napilap,
a Dziennik Literacki 48, számától kezdve Egq hatona
visszaelnlé kezé seib  cí men emlé kiratot tettek közzé , hu-
szonnyolc folytatásban. A szerz  kilé te az esemé nyek
leí rásából é s é rté kelé sé b l fölfedhet , Adolf
Crochowalskiról van szó. akit szülei tí zegyné hány é ve-
sen katonának adtak. Ké s bb elvé gezte a bé csi Had-
mé rnökj Akadé miát. l84ó-ban - a galí ciai dráma nyo-
masztó hatására - számos lengyel tlszttársához ha-
sonlóan,   is (aki ekkor már a 4, gyalogezred hadna-
gya volt; kilé pett aZ osztrák hadseregb ]. Huszonhat
é vesen vágott neki a civil é letnek. Mé rnökké nt Orosz-
országban kapon állást, Talán mé g szé p gazdasági pá-
lyát is befuthatott volna, ha l848 tavaszán katonaké nt
nem szólí tja meg a törté nelem. Az esemé nyek alaku,
lása vé gül Magyarországra irányí totta,

,,Il1vó bombázásának másnapián Stanislawówban
voltam, s utasí táSt kaptam, hogy a Weldzirz környé ké n
várakozó nyolcvan fiatalembert szedjem össze, s a
csapatot Vezessem Magyarországra, AZ egysé get a
lengyel lé gióba kellett volna beolvasztani" - olvashat-
juk a látszólag anonim visszaemlé kez  bevezet  sora-
it, EZ aZ egyetlen csapat, amely hosszú  ú tla során tU-
tajosok segí tsé gé t is igé nybe Vette, ,.Ökörmez t é s
Bereznát é rjntve az Ág folyón tutajokon ereszkedtünk
le Huszt városáig" - emIé kezik vissza bizonyára é J-
mé nydú s Ví Zi ú tiukra Crochowalski, s rögtön í gy foly-
tatia: ,,A Pestig vezet  ú ton vé gig meghatóan szí vé lyes
fogadtatásban ré szesültünk. A legkülönböz bb osztá-
iyok ké pvisel i kivé tel né lkül egymással versengtek,
hogy kit nienek kedvessé gükkel é s vendé gszeretetük-
kel. "

IzonStantv Matczynski, lgnacy Czernik é s Adoll
§.CrochowaIski mállert , Wiadyslaw Tthlrznkki kdpi-
tány Vezette a legnagyobb lé tszámú  csapatot Magyar,
országra, A sambori nemzeti gárda parancsnoka é le-
té nek eis  szakasza Bem é letrajzának els  fejezeté re
em]é keztet, Születé sé nek pontos ideié t nem ismerjük,
de feltehet leg   is l794-ben látta meg a napvilágot
Sanokban vagy Samborban, Úi-Galí cia felszabadí tása
után, 1809-ben lé pett be a Varsói Hercegsé g hadsere-
gé be, el bb Plniatlwshi ]ózsef lovas test rsé gé ben,
maid a 12, ulánusezredben szolgált, Ennek köte]é ké -
ben harcolta vé gig az oroszországi hadiáratot, ame-
lyé rt megkapta a Becsületrend tiszti keresztjé t, l8l3
 szé n Znaimnál osztrák fogságba esett, Ett l Számí t-



Va tizennyolc esztend n át hátat fordí tott a katonáS-
kodásnak, Az l83l,es lengyel szabadságharc utolsó
szakaszában lé pett ismé t szolgálatba. Ekkor Rarrrorirro

tábornok hadtesté ben, a 2, ulánus ezredben harcolt,
A Samborban é l  Tchorznjcki ió kapcsolatot tartott

fenn hajdani napóleoni bajtársával, Fretlra gróffa\, aki-
nek birtoka a közeli Bienkowa wiszniában feküdt, A fi-
atal Jan Aleksander Fredro is innen kerekedett fej
llyvó bombázásának hí ré re, Útja Samboí ba vezetett,
ahol apja ajánlatára fölkereste Tchorznicki kapitán}t,
Találkozásukat töredé kes visszaemlé kezé sé ben örökí -
tette meg, ]ellemezzük mi iS aZ   tollával a magyar
szabadságharcban Vé gü] iS fontos szerepet iátsZó len-
gyel lovassági tisztet: ,,Tipikus lengyel nemes volt, a
szó valódi é rteimé ben, Üsiöke tar, szeme apró, é lé nk,
feketé n tüzel , konya bajszát belepte a dé r, aránJ,tala-
nul nagy orrát egy lovasbaleset következté ben szelzett
sebhe]y osztotta kené , bal orcáján - szemóIdöké t l az
áLláig vágás hú zódott, Né hány hé ttel ezel tt egy
Schaller nev  osztrák századostól kapta, aki jeles baj-
ví vó hí ré ben állott, de Tchorznicki vé gül egy meIlvá-
gássaJ megölte."

Fltchollnicki szemeIyisé ge nyilván belolyással voll
I tred,óra, de a Mdgydrorszjg leIe vezet  ú tra ba-

rátiának, Kornel Szczepanskinak, a leend  lé gió kiváló
tüzé rtiSZtjé nek biztatására é s atyja beleegyezé sé Vel
lé pett. Elhatározásának politikai motí Vumait Viszont
azé rt tartjuk é rdemesnek idé zni, mert llyvó bombázá-
sa után álta]ános é rué ny ek, ,,Ki ké telkedhetett mé g
abban, hogy e csapás alatt szabadságjogaink é s remé -
nyeink mind össze nem omlanak, s hogy ett l a pilla-
nattó] kezdve a jobbágykaszákra támaszkodó katonai
despotizmus igazgatia az országot, Ná]unk minden-
nek vé ge lett akkoí , amikor a magyar nemzet KoSSuth
Vezeté Se alatt gigászi küzdelemre kelt AuSZtriáVal,
Kossuth emisszáriusai már ké t hónap óta azon voltak,
hogy miné l több ifjat nyerjenek meg a magyar ügynek,
de Matczynski kapitányon kí vül, ki nagyobb egysé ggel
kelt át Eper|esre, valamint né hány tucat magányos
önké ntesen kí vül a többsé get Visszatartotta abbé ii
meggy z dé se, hogy szolgálatára é s áldozatára saját
hazáiának van szüksé ge, E szempont az ágyú zás után
már nem ]é tezett, mi több, az utóbbi id ben kompro-
mittált emberek mjnd az ifiú , mind a ré gi emigráció
tagjai -, akiknek megtiItották, hogy tovább Galí ciában
maradjanak, ké nytelenek voltak a magyar ügy után,
mint vé gs  ment deszka után kapni."

Az ifjú  Fredro é s ké t társa Sambortól Turka fe]é  indu]-
va az Uzsoki hágon keltek át Magyarországra, Tchorznic-
ki a maga neglven gárdistájával a Przemysl felé  vezet 
utat Választotta. Ók feltehet en Lupkównál lé ptek ma-
gyar földre, Az is elké pzelhet , hogy esetleg Przemysl-
b l Sanok telé  mentek tovább s a Duklai hágón át veze-
tett tovább az ú tjuk, bár ezt a vonalat akkor már er sen
szemmel tartották az osztrákok. Tchorznicki bármelyik
irán1t is vá]asztotta, a lengyel lé gió gyülekezé si pontjá-
ul kijelölt Kassára Vezette Csapatát, majd   maga to-
vábbutazott Pestí e, Fredí o Ungvárról a városban id -
közben összegy lt tizenné gy önké ntesse] együtt el fo-

gatokon, Kassán át egyenesen a f városba utazott, aho]
jelentkezett Tadeu szWolqnski f hadnagynál.   nyomban
beosztotta a szervez d  uIánusszázad egyik szakaszába,
ideiglenes jelleggel kinevezte altisztnek, s hogy í nsé get
ne szenvedjen, kifizette neki a beosztásának megfelel 
egyhavi zsoldot,

Karol Kalird, aki ugyancsak a Hartmann gyalogez-
redben szolgált, egyike volt azoknak, akik egyedü]
szöktek Magyarországra. Kalita már decembert l ké -
szült a dezertálásra. Mivel azonban tanulmányai toly-
tatáSa Vé gett szabadságolták (egy politikai szí nezel 
diákcsí nye miatt bünteté sb l sorozták be), szülei ké -
ré sé re elál]t a szándé kától, A vé letlen azonban közbe-
Szólt. Kalita Pet fi módtán tüntet en szabályellene,
sen hordta .,nyakrava]óját", ráí  zte a lengyel sast,
Emiatt aztán, ha a hadügyminiszterrel nem is, de egy
osztrák Vámtiszttel tettlegessé gig faiuló né Zetelté ré se
támadt. Hogy a hadbí róságot megú ssza, menekülnie
kellett. , Magyarországra, A jaroszlói bizottság segí t-
sé gé Vel l849, május elejé n, Lupków vidé ké n ]é pte át a
magyar határt, Né mi szerencsé veI, mert kis hí ján el-
fogta a felieglverzett parasztokból álló ,,Landsturm".
Homonnán - a legnagyobb megdöbbené sé re - oszt-
rák fináncot pillantott meg,,, El ször azt hitte, kí Sé r-
tetet lát,,,, de ké s bb kiderült, csak egy szilé ziai Jen-
gyellel hozta össze a sols, aki Ga]í cia é szaki határáról,
a lubljni utat e]len rz  hivatalából szökött meg, hogy
beállhasson a lé gióba,

Teodozy Biechonski azok közé  a lengyelek közé  tarto-
Zott, akik ré SZt Vettek a februári párizsi forradaiomban
é s a gy zelmet követ  megmozdu]ásokon, Visszaem-
lé kezé se szerint - amelyet azé rt is fontosnak é rzek
idé Zni, mert törté nelmi mú lt fogalmát álta]am kiemelt
költ i telita]álattal határozza meg - ,,a diadalmas tú n-
teté seken az emigráció küiön, tisztán lengyelekb l ál-
]Ó menetet alkotott, amely mögött, mint quasi arrier-
gárda, L Napóleon hadai, pontosabban a legküJönfé -
lé bb feg5,vernemek maradé kainak maradványai követ-
keztek, kezet]enek é s ]ábatlanok összevisszasága. Kö-
Zöttük egyeilen é p ember sem akadt, A veteránok ma-
roknyi seregé ben ott Vo]tak Aí cole, a piramisok, St,
Domingo, Marengo, Ulm, Austeí litz, Eylau, Friedland,
]ena, Vy'agram, Szmolenszk, Berezina, Lipcse é s Water-
loo tanú i, E, l porban, t zben é s füStben meg szüli
katonák dics sé get é s büszkesé get sugárzó marcona
arca tjszteletet parancsolt é s keltett, A nagy törté nel-
mi mú lt, a naqq semmi é I  em]é km vei, - , " Biechonski
április l l-é n, a lengyel emigránsok els  csoportjával
hagyta el Párizst, Abban a meggy z dé sben szálltak
vonatra, hogy,,az a pillanat jelenti a számkivetettsé g
vé gé t é s az ú iiászületé s kezdeté t", Az ú jjászületé s a
Lengyelország helyreáilí tásáé ft megindí tandó harcot
ielentette,

r r tiuk Krakkóba vezetett, ahová l,áro,n nap mú lva
lJ jr.k"rt"t rreg Biechonski ldnuia vo|l Krakkó áp-
rilis vé gi bombázásának, majd í é szt vett a november
2-ai iIlvói felkeIé sben. Elfogták, hogy ötödmagával
együtt valamelyik csehországi börtöner dben inter-
nálják mindaddig, amí g a magyar felkelé sre pontot
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nem tesz a császári hader . Azt követ en, mint emig-
ránsokat, kiutasí tották volna  ket a birodalombó].
Egyik társával, a litvániai származású  Adam ]anusz-
kiewiczcsel ú tközben sikerült megszökniük, majd eliut-
niuk Magyarországra, ahol mindketten beálltak a len-
gyel lé gió küiönböz  szervez d  egysé geibe- Biec-
honskinak mé g futotta annyira az idejé b l, hogy té szt
vegyen a bárcai összecsapásban, majd hamarosan -
fontos megbí zással - visszaté rt Galí ciába, Küldeté se a
szabadságába került, Adam ]anuszkiewicz, mint a len-
gyel lé gió l- zászlóaljának f hadnagya az 1849. au-
gusztus 3-ai ú iszegedi ú tköZetben esett el,

I rolt azonban eRv olVan eset is l848  szé n, amikor
V ellensé gesen ióc"jt;l . hazánkba é rkez  lengye-
leket. Err l abból a beadványbó] szerezhetünk tudo-
máSt, amelyet Hipolit KnqwoblotÉ i, ké t társa, Henryk
Krotosí i é s Narcyzy Sliuinsl2i nevé ben l849, február kö-
zepé n nyú jtott be a Hadügyminiszté riumhoz, szemé -
lyes kihallgatást is ké rve a ké rdé ses tárgyban Kos-
suthtól, A beadvány egyszerle vázlata a havasalföldi
lengyel lé gió törté neté nek, tervezete a magyarországi
lengyel lé giónak é s feljelenté s,,, A feljelenté s eJs -
sorban Berzenczey László kormánybiztos, másodsor-
ban Sombori Sándor ezredes ellen irányult, akik l848
októberé ben - ha nem is a legeredmé nyesebb, de leg-
energikusabb - sz szólói é s szervez i voltak Szé kely-
föld vé delmé nek, Krzllvoblocki persze nem tudhatta,
hogy Berzenczey László l848 augusztusa óta Kossuth
egyik legodaadóbb erdé lyi hí ve é s bizalmi embere
Volt, Ennek egyé bké nt az ügy kivizsgálása szempont-
jából nem volt ielent sé ge-

Az el zmé nyek ismerteté se kapcsán KrzywobIocki rö-
viden áttekinti az ú gynevezett dé Ii lengyel lé gió, vagyis
a havasalföldi-moldvai lengyel lé gió rövid históriáját,
Szeptember l3-án a Lengyel Demokrata Társaság KöZ-
pontja Hipolit Krzywoblockit nevezte ki aZ emlí tett lé gió
parancsnokának, (Más források szerint e lé giónak, ,,a

Jengyel köztársaság keleti lé gióiának" vé gül Stanislaw
Baginski ex- rnagy lett volna a parancsnoka,) Minden
valószí n sé g szerint lerzy Bulharqn is számí tott e poszt-
ra, s csak miután lecsú szott róla, állt el attól, hogy a lé -
gióhoz csatlakozzé k, Utólag elmondható, hogy mit se
veszí tett, Mire ugyanis Kzywoblocki a lé gió kapcsolata,
it é s m ködé sé t szervez  ügynök, Faustyn Filánol-?iú z
(Filusiewicz) utasí tására, Moldvába é rkezett, az ideigle-
nes moldvai kormány orosz é s török nyomásra elpárto]t
a lengyelekt l. A lé gió egy kis csoportjának sikerült el-
jutnia Erdé lybe, amelynek határát a Tölgyesi szorosnál
lé pte át, A feltehet en hat f b l álló csoportot a francia
é s osztrák ú tlevelek €yanú ssá tetté k, s tagjait emiatt le-
tartóZtatták, Krzywoblocki é s társai a lé gió pesti szerve,
z központja helyett a marosvásárhelyi börtönbe kerül-
tek, FiIanowicznak, aki l83l-es katonai é rdemeié rt meg-
kapta a Virtuti Militari ezüskeresztjé t, s hosszú  é Veken

át a Lengyel Demokrata Társaság emisszáriusaké nt m -
ködött Ukrajánban é s Moldvában, nem sikelült iöVete-
lük valódi cé ljáról meggy zni a hatásköré t rendre tú llé -
p , é s tú lzottan radjkálisnak tartott Berzenczey LáSZlót,
A kormánybiztos mé g azon ké ré süket sem te]iesí tette,
hogy a magyarországi lengyel lé gióval kapcsolatos ter-
vüket megküldje a hadügyminiszté riumnak, E terv egyik
pontja é rtelmé ben a lé gió ké t Zászlóaljból é s ké t lovas-
századból ál]t voIna,

i848, november 
'-é n 

Joseph Gedeon altábornagy
szász nemzet rökke] é s román né pfelkel kkel támo-
gatott csásZári csapatai Marosvásárhely el tt megfu-
tamí tották a Sombori Sándor ezredes által irányí tott
szé kelyeket, A Veresé g miatt feldühödött, elkeseredett
városlakók é s nemzet rök els  indulatukban a bör-
tönbe zárt ,,ágenseken é s ké meken" ál]tak bosszú t,
Filanowiczot baionettszú rások sebezté k halálra, Krzy-
wablockit é s Zygmunt Kaminskit puskatussal Verté k, Ne-
kik társaikkal együtt Vé gül sikerült eljutniuk a fels -ti,
szai hedtesthez, s beállhattak a Bulharyn parancsnok-
sága alatt álIó lengyel lé gióba, valószí n leg Tchorz-
nicki századába. Hogy az elszenvedett sé relmek elle-
né re mennyire odaadóan harcoltak a közös szabadsá-
gé rt, mi Sem bizonyí tia jobban, mint hogy közülük
Zygmunt Kaminski a ianuár 22-i tarcaii csatában halá-
los sebet kapott, Antoni SÉ alsÉ i pedig sú lyosan meg-
sebesült.

^ 
Hipol;t Krzywoblocki á|ta] a]jirt beadvany cé 'ja a

lJl,oi" Faustyn Frlanowiczlói é s ZygmunL Kdmin5-
kitól elkobzott szemé lyes iavak é rté ké nek megté rí té se,
Berzenczey László felel ssé gre vonása é s Bem pa-
rancsnoksága a]á törté n  áthelyezé si ké relmük támo-
gatása. AZ ügvet Vé gül inté zkedé s Vé gett áttetté k
Csányi László erdé lyi kormánybiztoshoz é s magához
Bemhez, azzal a megjegyzé ssel, hogy Berzenczey eJ-
len, aki ké pvisel , csak a ké pvisel házi bí tóság járhat
el, l849 tavaszától Krzyr,vobJocki f hadnagyi rangban
az erdé lyi lengyel lé gió gyalogságánál szolgáJt, au-
gusztusban Bemmel együtt kijutott Törökországba,

A november els  felé ben hozott kedvez tlen közpon-
ti dönté sek nem tartóZtathatták fe1 a Magyarországra
igyekv  lengyeleket, akiket mindenütt Jelkesen fogad-
tak. AZ Ausztria é s a Magyarország köZötti háború  kitö-
ré se után ugyan megfogyatkozott a Kárpátokon é s a
Tátrán átkel  önké ntesek száma, de a té l, s különösen a
tavasz folyamán is jöttek egyenké nt vagy kisebb csopor,
tokban, Az utolsó nagyobb csoport a cári intervenció
el esté jé n, l849 máiusában é rkezett Árva megyé be, A
krakkói magyarbarát bizottság legaktí vabb tagIa Hipolit
Kucztlnski hozta  ket Magyarországra, Az id pont ielzi,
hogy az ügy, amelynek önfeláldozóan a segí tsé gé re jöt-
tek - az orosz inteí Venció bejelenté se után - már csak-
nem teljesen remé nltelen volt. Mé gis vállalták, Mintha
nem ismerlé k volna a rerné nf elensé gel,

3136


