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I. A légió létrejöttének politikai feltételei 

Az 1848. márciusi magyarországi események széles visszhangra találtak a 
három részre szabdalt Lengyelország minden részében. A magyarországi forra
dalomhoz függetlenségi remények fűződtek, a lengyelek alkalmat láttak az új
bóli fegyveres fellépésre, ezúttal a magyarok oldalán és segítségével. 

A lengyel ügy és a magyar forradalom összekapcsolásának egyik politikai 
szószólója a Lengyel Demokrata Társaság (LDT), melynek vezető szerve — az 
úgynevezett Centralizáció — Párizsban volt. Ez a szervezet az összeurópai for
radalom elkerülhetetlenségét hirdette, véleménye szerint egyedül az döntheti 
meg az abszolút monarchiákat és hozhatja meg Lengyelországnak a szabadsá
got. A Demokrata Társaság a magyar forradalmat az abszolutizmus elleni nem
zeti harc megnyilvánulásának tekintette, és minden eszközével támogatta. Mi
vel Galíciában nem találták meg a feltételeket a felkelés azonnali kirobbantásá-
hoz, Magyarországba vetették reményeiket. Az LDT egyik, Párizsból Galíciába 
érkező vezetője, Wiktor Heltman kidolgozta a felkelés politikai és szervezeti 
tervét. E terv szerint Magyarországnak segítenie kellett volna egy tizenegy
néhány ezer fős hadtest felállítását, mely a megfelelő pillanatban betörhetett 
volna Galíciába, és támogathatta volna a felkelést.1 Ebből a célból a társaság 
néhány vezetőjével együtt kezdeményezte a kapcsolatok felvételét a magyar 
kormánnyal. 

Ám 1848 tavaszán ezek a törekvések még koraiak voltak. A Demokrata Tár
saság befolyása a galíciai nemesi vezetők körében még nem volt nagy, Ma
gyarországon pedig még nem érett meg a helyzet ilyen tárgyalásokra. A prágai 
szláv kongresszus, bár a lengyelek sokat fáradoztak a magyarok és a szlávok 
összebékítésén, nem kedvezett a magyar—szláv kapcsolatoknak.2 

A lengyel emigráció másik fontos politikai központja Adam Czartoryski her
ceg — I. Sándor egykori külügyminisztere és az 1831-es felkelőkormány elnöke 
— konzervatív és monarchista csoportja. Ennek nem lebecsülhető befolyása 
volt a nyugat-európai udvarokban és kiterjedt, jól működő diplomáciai ügy
nökhálózattal rendelkezett a Balkánon és a Török Birodalomban. Nem vizsgál
juk a csoport — mellesleg nagyon konzervatív — társadalmi programját, csak a 
herceg Európa-politikájára korlátozódunk. 

Czartoryski úgy vélekedett, hogy Ausztria az eljövendő európai háborúban 
megsemmisül, a keletkező dunai államok pedig föderációt alkotnak Magyaror
szággal és Romániával. Czartoryski szerint Ausztriát főként a szlávok erejével 
kell megsemmisíteni; hogy ezt a célt elérje, és alapokat teremtsen az eljövendő 
föderációhoz, igyekezett összebékíteni a magyarokat a szlávokkal és a romá
nokkal, de a románokban jobban reménykedett.3 

Czartoryski koncepciója az európai politika végső céljait illetően tulajdon
képpen nem tért el a demokraták politikájától. A megvalósítás módja és a for-

1 Wiktor Heltman: Demokracja polska na emigracji. Lipsk, 1866. 302. o. 
2 Divéky Adorján: Magyarok és lengyelek a Xix-ik században. Budapest, 1919. 20—21. o. 
3 Józef Feldman: Sprawa Polska w roku 1848. Krakow, 1933. 276. o.; Stefan Kieniewlcz: Czyn 

polski w dobié Wiosny Ludów. Warszawa. 1948. 127. o. ; Divéky : i. m. 47. o. 
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radalmi mozgalmakhoz való viszony különböztette meg őket egymástól. Egészé
ben véve a lengyelek politikája haladó volt, és ezt Marx is nagyra értékelte/1 

Galíciában a liberális nemesi párt — a Batthyány Lajos körül tömörülő párt 
lengyel megfelelője —, Smolkával, Ziemialkowskival, Dobrzaňskival, Dzierz-
kowskival és más vezetőkkel az élen, ez időben a legalitás és a lojalitás híve 
volt, egyebek között azért, mert tartott a parasztmozgalmaktól. Ebben a kör
ben szembetűnő a magyarok iránti rokonszenv, s ezt nem egyszer ki is fejezték 
felszólalásaikban és publikációikban.5 

A nem nagy létszámú, de befolyásos konzervatív párt, mely főként az arisz
tokráciát tömörítette, a Habsburgok jogara alatt megvalósítandó ausztroszláv 
föderáció felé orientálódott, s határozottan ellenezte a lengyelek elkötelezettsé
gét a magyar ügy iránt. Világosan kifejezte ezt Adam Potocki, a galíciai kon
zervatívok egyik vezetője. Egy Czartoryskihoz írott levelében ellenezte, hogy 
támogassák a magyarokat, „a szlávság ismert ellenségeit", akik „egy kaszt, nem 
pedig a nemzetek és a szabadság" ügyéért harcolnak, s így ugyanazokat a vá
dakat hangoztatta, mint a lengyelellenes pánszlávizmus.6 

A bécsi és a pesti események után, a galíciai feszült helyzet enyhítése végett 
— bizonyos mértékig magyar nyomásra —, az osztrák kormány olyan enged
ményeket tett, amelyek a teljes autonómia megszerzésének reményével kecseg
tettek. Szabadon engedték a politikai foglyokat, beleegyeztek a közigazgatás és 
az iskolák lengyelesítésébe, valamint a nemzeti gárda megszervezésébe. Az en
gedmények hatására megváltozott az Ausztriához való viszony. Remény támadt 
a függetlenségre, a lengyel állam visszaállítására, amelyre — a Habsburgok 
jogara alatt, perszonálunióban Ausztriával — az Oroszország elleni közeli há
ború eredményeként kerülne sor. 

Ezeket a reményeket fejezte ki az a császárhoz intézett felirat, amelyet ápri
lis 6-án nyújtott át egy lengyel delegáció Bécsben.7 Ennek kedvező fogadtatása, 
a németországi forrongás és a berlini események látszólag előnyös helyzetet te
remtettek a lengyelek számára. Ilyen távlatok fényében a lengyel—magyar 
közeledés terve eltolódott. 

A lengyel—osztrák idill nem tartott sokáig. A kormány, a nemesség befolyá
sának gyengítése és saját galíciai pozícióinak erősítése végett kihirdette a job
bágyság eltörlését, amit a „császár ajándékának" neveztek. A forradalmi ele
mek megtörésére bombázták Krakkót. A kormány, azzal a fenyegetéssel, hogy 
felhasználja ellene a parasztokat, engedelmességre késztette a nemességet, 
majd miután megszakította a kapcsolatot a lengyelekkel, megszerezte Oroszor
szág támogatását. 

A lengyel—osztrák közeledés sikertelensége hatására előtérbe került a De
mokrata Társaság koncepciója: fegyveres harc Lengyelország szabadságáért az 
európai forradalmakra, tehát a magyarra is támaszkodva. A magyarországi for
radalmi helyzet fejlődése így kedvező feltételeket teremtett Heltman tervének 
megvalósításához — egy lengyel hadtest itteni felállításához. 

4 Marx—Engels Művei. 6. k. Budapest, 1962. 272—273. o. 
5 Florian Ziemíalkowski: Pamiçtniki n . rész. Krakow, 1904. 69. o.; Feldman: i. m. 254—255. o. 
6 Karol Forster: PamietniM. i zapiski. „Teka. Narodowa" 5. sz. 39. o. Ludwik Dqbicki: Portréty 

i sylwetkl dziewietnastego stulecia. Krakow, 1905. 316—317. o. 
7 Stefan Kieniewicz: Rok 1348 w Polsce. Wroclaw, 1948. 224—231. o. 
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II. Magyar—lengyel tárgyalások a légió létrehozásáról 

1848-ban a Magyarországon lejátszódó események a lengyel társadalom egy
re nagyobb érdeklődését és reménykedését keltik fel. Aktivizálódik a radikális 
mozgalom, amely szembehelyezkedik a lojális és ausztroszláv irányzatokkal. A 
magyarbarátság az ifjúság széles körét érinti. Lvovban és Krakkóban titkos 
magyarbarát bizottságok jönnek létre, céljuk: segítséget nyújtani a magyarok
nak. Kezdetben ez a tevékenység abban nyilvánult meg, hogy az osztrák had
sereget elhagyó magyar huszárokat vezetőkkel, élelmiszerrel, takarmánnyal és 
pénzzel segítették.8 A segítség másik fontos formája volt a felkelés egész ideje 
alatt a magyar kormány nyugaton vásárolt fegyvereinek átcsempészése. Mégis, 
a lengyel ifjúságot leginkább a harcban való közvetlen részvétel vonzotta. Ez 
vezetett a magyarországi lengyel fegyveres alakulatok létrehozásához. 

A magyarbarát körökben csoportosuló egyetemi ifjúság lengyel légió felállí
tását kezdeményezi Magyarországon. A lvovi magyarbarát bizottság azzal a ja
vaslattal fordul a lengyel Nemzeti Tanácshoz, hogy szervezzenek toborzást. Ám 
a tanácsban többségben vannak a lojalista irányzatok. A javaslatot nemcsak 
hogy nem támogatják, hanem ellenkezőleg: akadályozzák, fékezik a megnyil
vánuló lendületet.9 

A lvovi magyarbarát bizottság, mivel nem várhatott erről az oldalról segít
séget, titokban küldöttséget jelölt ki, amely Magyarországra indult, hogy tár
gyalásokat folytasson a légió felállításáról. 

A négy küldött 1848. október 20-án egyezményt10 írt alá, melyben a magyar 
kormány engedélyezte, hogy felállítsanak egy gyalogsági zászlóaljat, egy lovas
sági századot és egy fél tüzérüteget, összesen legfeljebb 1200 fővel. A légió csak 
a háború idején áll fenn. A háború után, ha nem oszlik fel magától, ellenség
nek fogják tekinteni. Az ellátás és a zsold ugyanolyan lesz, mint a magyar had
seregben.11 

Amikor a küldöttek visszatértek Lvovba, a Nemzeti Tanács energikus ellen
állásával kerültek szembe; a tanács annyira komolynak ítélte az ügyet, hogy kül
dötteket menesztett Bécsbe, akik jelentést tettek az osztrák birodalmi tanács 
lengyel képviselőinek. A bécsi forradalom kitörése azonban nem tette lehetővé 
az ügy kiélezését. Ettől az akciótól függetlenül — a tanács baloldali részének 
befolyására — Krakkóval egyetértésben elhatározták, küldötteket indítanak 
Magyarországra azzal a céllal, hogy szabályos magyar—lengyel egyezményt kös
senek a katonai-politikai együttműködésről. A küldöttségben, Krakkó képvise
lőjeként, részt vett Józef Wysocki tiszt, az LDT Centralizációjának tagja, továb
bá Józef Dzierzkowski lvovi újságíró és Józef Borzecki sambori politikus.12 A 
küldöttség október végén hagyta el Krakkót és Eperjesen keresztül Pestre uta
zott. 

Pesten Wysocki találkozik Czernik századossal, akinek már néhány száz ön
kéntest sikerült összegyűjtenie. Wysocki, hogy kedvezőbb pozícióba kerüljön a 
tárgyalásokon, azt az utasítást adja, hogy ne lépjenek szolgálatba a végleges 
egyezmény megkötése előtt. Pestről a küldöttség Pozsonyba utazott, hogy tár
gyaljon az ott tartózkodó Kossuthtal. 

8 Archiwum Glówne Akt Dawnych. X. korpus 1848—17, k. 497, 500, 507, 530, 565—7, 765; Biblio
téka Narodowa W-wa, Wiosna Ludów 1848—1849. I. A2c. 

9 Divéky: i. m. 25—26. o. 
10 Lucjan Russjan: Polacy i sprawa polska na Wçgrzech w roku 1848—1849. Warszawa, 1934. 98 

o. ; Julian Falkowskt: Wspomnienia z roku 1848 i 1849. Poznaň, 1879. 96. o. 
11 Jerzy Bulharyn: Rys wojny wçgierskiej w latách 1848—1849. Faryž, 1852. 47. o.; Russjan: i. m. 

98. o. 
12 Ziemialkowski: i. m. 37. o.; Russjan: i. m. 92. o. 
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A küldöttség (mely két, Krakkóból érkezett, a volt Lengyel Királyság emig
ráns ifjúságát képviselő személlyel, Falko wskival és Kwiatkowskival bővült) 
november 2-án találkozott először Kossuthtal. A lengyelek 15—20 000-es lengyel 
hadtestet szándékoztak Magyarországon felállítani, lengyel parancsnokság alatt, 
lengyel egyenruhákban és lengyel zászlókkal. Abban az esetben, ha a lengyel 
területeken felkelés törne ki, a hadtest fegyveresen távozhatna, továbbra is a 
magyar kormány segítségét élvezve.13 

A tárgyalások résztvevőinek tanúsága szerint Kossuth beleegyezett a len
gyel követelésekbe, és az ügyet már befejezték volna az egyezmény aláírásával, 
amikor Pozsonyban megjelent Bem, és a tárgyalások megszakadtak. Az emig
ráció akkori véleménye szerint a demokraták kezdeményezését ellenző Bem 
valószínűleg azzal vette rá Kossuthot a küldöttekkel folytatott tárgyalások ab
bahagyására, hogy a lehető legrosszabb képet adta róluk.14 Ennek következté
ben a Pesten gyülekező lengyel ifjúság tiltakozott a pesti baloldali körök által 
támogatott Bem ellen. A vitákkal és gúnyiratokkal mérgezett légkörben egy fa
natikus lengyel fiatal, Ksawery Kolodziejski merényletet követett el Bem ellen, 
pisztollyal könnyebben megsebesítette. 

Bem tábornok szerepe a légió megalakulásában kétségtelenül negatív volt. 
Miután Bécsből Magyarországra érkezett és tájékoztatták a Lengyel Légió meg
alakításának szándékáról, kezdettől fogva határozottan elutasította a tervet. Be
met a magyar katonai vezetők nem a legszívesebben fogadták, a kormány ré
széről sem kapott komolyabb ajánlatot, ezért inkább az emigrációban kívánt 
nagyobb szerepet játszani. A légió gondolata az LDT Centralizációjától indult 
útjára, és az LDT befolyása alatt álló, hadi szolgálatra vágyó ifjúság megfoszt
hatta őt — mivel szemükben monarchista volt — a parancsnoklás esélyétől, sőt 
attól is, hogy erre az alakulatra befolyása legyen. Egy nem neki alárendelt lé
gió megfosztotta volna őt az emigrációban betöltött vezető szereptől, amire el
hivatottnak vélte magát. Bem ezért volt a légió ellen, és kétségtelenül mindent 
megtett azért, hogy az a fenti elképzelés szerint ne jöjjön létre. Olyan politikai 
érveket vetett fel, mint az orosz beavatkozás, vagy a szlávokkal való összetű
zés veszélye. Bár észrevételei helytállóak voltak, az adott időpontban csak a 
terv meghiúsítása érdekében tette őket. A magyarországi helyzetben az orosz 
és a szláv veszély egyaránt állandó tényező volt. Ezen az alapon mindenfajta 
magyarországi lengyel tevékenység ki lett volna zárva. Valószínű, hogy Bem 
nem akart ebbe beletörődni. Már néhány héttel később Erdélyben hozzáfogott 
a lengyel egységek szervezéséhez, figyelmen kívül hagyva ezúttal a szlávokat 
is meg a közeli Moldvában tanyázó orosz csapatokat is. De a gyűlölt „centrali-
zátorok" kezdeményezésének ismeretében arra törekedett, hogy korlátozza ka
tonai befolyásukat. Ezt úgy szerette volna elérni, hogy a magyar hadsereg 
egységei között szétszórt kisebb lengyel alakulatokat, gyalogos századokat, lo
vassági szakaszokat szervez, melyek egyesítését még távlatban sem tervezte.15 

Álláspontja ellenére hiba lenne szerintünk Bem számlájára írni azt, hogy 
Kossuth félbeszakította a tárgyalásokat Wysockival és Dzierzkowskival. Az 
okok mélyebben voltak, és a Honvédelmi Bizottmány helyzetének belső prob
lematikájából eredtek. E következtetés levonására jogosít fel Nyáry november 
2-i, Kossuthhoz írott levele is.16 

13 Jadwiga Rosnowska: Dzierzkowski. Krakow, 1971. 260. o.; Falkowskí: i. m. 13. o. 
14 Jozef Wysockt: Pamiçtnik jeneraîa . . . dowódcy legionu polskiego na Wçgrzech. Krakow,. 

1888. 8. o.; Ziemialkowski: i. m. 37. o. 
15 Bulharyn: i. m. 50. o. 
16 Kossuth Lajos összes Munkái (a továbbiakban — KLÖM) x m . k., 337. o. 
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Faîkowski, aki részt vett a tárgyalásokon, a megbeszélések félbeszakításának 
következő változatát adja elő: Szerinte a tárgyalások eredményeként — tartal
mukról nem tesz említést — a lengyel félnek rendelkezésre kellett bocsátania a 
lengyel alakulatok szervezetének dokumentált tervét. Dzierzkowski, aki egész 
idő alatt intrikált és rossz hatást tett Wysockira, illojális viszonyba került a 
küldöttség többi tagjával és a tárgyalópartnerekkel is. A tervekkel egyeztetett 
dokumentumok közé a küldöttség többi tagjának tudta nélkül még egyet he
lyezett, melyben új és meg nem vitatott feltételek voltak: Wysockit a Légió 
parancsnokává és tábornokká, Dzierzkowskit pedig a magyar kormányba a 
lengyel ügyek miniszterévé kell kinevezni. Kossuth, akit megleptek az új kö
vetelések, Bemhez fordult véleményért. Bem Wysockit középszerű hadnagyként, 
Dzierzkowskit pedig, akivel Lvovban összetűzése volt a tervezett felkeléssel 
kapcsolatosan, közönséges csalóként mutatta be. Kétségbe vonta a küldöttség 
meghatalmazásának jogosságát is. Ez után a tájékoztatás után Kossuth a kül
dötteket gyanús botrányhősöknek tekintette, és megszakított velük mindenfajta 
tárgyalást.17 A lengyel történetírásban általában ezt a verziót fogadták el. 

A lengyel emigránsok közti viták, melybe beavatkozott a pesti baloldali sajtó 
is, továbbá a Kolodziejski-ügy, csökkentették a lengyelek iránti kezdeti lelke
sedést. Kezdték óvatosabban kezelni az önkéntesek toborzását. A lengyel tisztek 
sokat követeltek, amit nehéz volt kielégíteni. Az ekkor Pesten levő több mint 
háromszáz önkéntes botrányosan viselkedett, és el kellett őket távolítani a fő
városból. Mivel a fronton hiányoztak a kiképzett katonák, elhatározták, hogy 
oda küldik őket. A lengyeleknek zászlóalj alakítását javasolták: a parancsnok, 
az egyenruha és a zászló lengyel legyen, a zászlóalj parancsnokát az önkéntesek 
választják meg, a tiszteket a kormány nevezi ki, a parancsnok javaslatára. Az 
alacsonyabb rangokat a zászlóaljon belül döntik el. Biztosították őket arról, 
hogy a lengyel alakulatot nem osztják fel. Fegyverzet és ellátás: mint a ma
gyar hadseregben. A légionisták jogot kaptak a magyar állampolgárság meg
szerzésére.18 A feltételek alapjában az október 20-i egyezményen alapultak, de 
enyhültek: a légió nemzeti jellegének hangsúlyozása (parancsnokság, vezényszó, 
zászló) és az állampolgársághoz való jog elismerése. Törölték azt a pontot is, 
hogy az alakulat ellenségnek tekinthető, ha a háború után nem oszlik fel. 

A kormány javaslatait az összegyűlt önkénteseknek magyar hivatalnokok ol
vasták fel, akik azonnal elhagyták a laktanyát, a katonák pedig hozzáfogtak a 
parancsnokok megválasztásához. Egyhangúlag Wysockit választották, az ő te
kintélye vitathatatlan volt.19 November 18-i megválasztását követő napon Wy
sockit a kormány megerősítette zászlóaljparancsnoki tisztében, és őrnaggyá ne
vezte ki.20 

Wysocki, aki szerette volna tartóssá tenni pozícióját és biztosítani az önkén
tesek szüntelen áramlását, biztosítékot követelt arra, hogy a később alakuló 
lengyel egységeket az ő zászlóaljához küldik. Kossuth beleegyezett ebbe a fel
tételbe. Ez lényeges és nagyon fontos szempont volt a jövőre nézve, mert a 
kormány így a zárt és egységes lengyel alakulat elvét ismerte el, Wysockit pe
dig szervezőnek és parancsnoknak. Ez adott neki alapot arra, hogy ezt követően 
a magyarországi lengyel alakulatok egyedüli feletteseként lépjen fel. A to-

17 Falkowski: i. m. 98. o.; Rosnowska: i. m. 253. o. 
18 Teodor Tornász Jež (Zygmunt Milkowski) : Od kolebki przez žycié. Krakow, 1936. 276. o. 
19 Uo. Jancenty Grabowieckî: O legionie polskim na Wçgrzech. „Wypisy Zrődlowe do histórii 

polskiej sztuki wojennej". z. x n i W-wa 1959. 212. o. 
20 Gelich Rikhard: Magyarország függetlenségi ha rcza 1848—1849. 1. k. ( Budapes t , 1882. 453. o. 
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vábbi szervező munka végzésére kijelölte meghatalmazottját Bulharyn ezredes 
személyében. 

A Wysocki parancsnoksága alatt álló lengyel zászlóalj felállításáról szóló ha
tározattal befejeződött a magyarországi lengyel fegyveres erők létrehozásával 
kapcsolatos lengyel—magyar tárgyalások szakasza. 

III. A lengyel alakulatok felállítása 

a) Wysocki zászlóalja 
A lengyel területekről érkező önkénteseket a lakosság és a helyi hatóságok 

szívesen fogadták. A lengyeleket a határ átlépése után élelemmel látták el, és 
szekereken a legközelebbi városokba vitték őket. Mivel a legélénkebb forgalom 
a Duklán keresztül vezető úton volt, az önkéntesek gyülekezőhelyét Bártfán és 
Eperjesen szervezték meg. 

Bártfán a diák-önkéntesek bizottságot választottak, mely vezette az érkezők 
listáját, osztályozta őket, a gyanús és felforgató elemeket pedig kizárta a tobor
zásból. A kiválasztottakat Eperjesre küldték, ahol Matczyňski százados gyűjtöt
te az önkénteseket.21 A kezdeti ellátási nehézségek megszűntek, amikor Irányi 
kormánybiztos megkapta Kossuth utasítását a lengyel alakulatok megszerve
zéséről. 

Az ideiglenesen, természetesen egyenruha és fegyver nélkül szervezett kis 
egységeket Matczyňski Pestre küldte. Itt fogadja, szervezi és képezi ki az ön
kénteseket, kezdetben saját kezdeményezésére, Czernik százados.22 Október vé
géig mintegy száz embert tudott megszervezni, akiknek megkezdte a kiképzé
sét is.23 A városi hatóságok a Károly-laktanyában jelöltek ki részükre szállást, 
majd a kórházi helyiségek bővítése miatt a budai Három Nyúl laktanyába he
lyezték át őket. 

Az önkéntesek áramlása tovább tartott. November elején Matczyňski százados 
egy csoport újonnan szervezett katonával Eperjesről Pestre érkezett. Ekkor 
Czernik százados csoportjával együtt körülbelül 250-en voltak. Két századot 
állítanak fel, és egy harmadikat kezdenek szervezni Zóítowski százados pa
rancsnoksága alatt, majd egy negyediket Idzikowski századossal az élén. Ekkor 
jött létre a tüzérség csírája is, három régi ágyúval.24 

Az ifjúság önkéntesen gyakorlatozik, és gyorsan elsajátítja a hadi mesterség 

21 KONŠTANTY MATCZYŇSKI százados, az 18*30. novemberi felkelésben hadnagy, Franciaor
szágba emigrált. Itt lépett a Lengyel Demokrata Társaságba. 1836-ban visszatért Galíciába. A bé
csi műszaki egyetemen tanult, ahol a Lengyel Nép Társasága konspirativ tevékenységében vett 
részt. 1842-ben letartóztatták, 1844-ig osztrák börtönben raboskodott. Kiszabadulása után az LDT 

> megbízásából részt vesz a galíciai felkelés előkészítésében. 1848 tavaszán Lvovban nemzeti gár
dát szervez, részt vesz a magyarbarát mozgalomban, ősszel bekerül a lvovi ifjúságnak a ma
gyar kormányhoz indított küldöttségébe, az ismert egyezmény megkötése után pedig Eperjesen 
marad, hogy szervezze az érkező önkénteseket. Wysocki Magyarországra érkezése után 
Matczyňski hozzá csatlakozik. A többiek közül hősiességével és a hadi mesterség ismeretével 
tűnik ki. A felkelés veresége után Törökországban (Kutahyában) internálják, ahonnan visszatér 
Franciaországba. 

22 IGNACY CZERNIK százados a Lengyel Ki rá lyságból származot t . Az 1830. évi felkelés előtt 
elvégezte a kaliszi kadét i skolá t , és a Lengyel Hadse reg 3. gyalogos lövészezredében szolgált, i n -

, n e n á tke rü l t a varsói zászlósiskolára . 1828-ban összeesküvő t evékenységér t le tar tózta t ják , a fel
kelés k i törésé ig bö r tönben van . Kezdet től fogva részt vesz a h a r c o k b a n , előbb a Lengyel Kirá ly
ságban , ma jd Li tvániában. Hősiességével t űn t k i a ra jgrödi és a v i lnai c sa tában . Dembinszky tá 
b o r n o k pa r ancsnoksága a la t t t é r vissza Varsóba , hősiességéért a Vir tu t i Mili tari Aranyke resz t 
tel t ün t e t i k ki . A felkelés b u k á s a u t án F ranc iao r szágba emigrá l . A D e m o k r a t a Tá r saság tagja
k é n t a k a t o n a i c sopor tban a gyalogsági szabá lyza ton dolgozik. Az 1846-ra előkészí tet t felkeléssel 
kapcso la tban a Central izáció a Poznan i Nagyhercegségbe küldi , aho l le tar tóz ta t ják , és porosz bör 
tönbe ke rü l . Kiszabadulása u t á n visszatér F ranc iaországba , 1848 t avaszán Galíciába érkezik , 
a h o n n a n Matzyňskiva l együ t t u taz ik Magyaror szágra . 

23 Wysocki: i. m. 7. o. 
24 Joachim Szyc: Legiony polskie n a Wçgrzech. Poznaň , 1850. 15. o . ; Grabowiecki: i. m . 213. o. 
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alapjait. A harcokban való részvétel iránti lelkesedés általános. A kiképzés — 
melyet megzavartak a viták Bemmel és Kolodziejski merénylete — rövide
sen visszatér a rendes mederbe. Az események nem befolyásolják a hangulatot 
és a harci vágyat. Wysocki, aki sikertelenül tárgyalt a kormánnyal, abba akarta 
hagyni a légió szervezését és rá akarta venni a lengyeleket a visszatérésre. A 
kedvező légkör láttán azonban felhagyott szándékával és a zászlóalj élére állt. 

A harctérre indulás előkészületei során a zászlóaljat újjászervezték, amely 
így két gyalogos századból állott, összesen mintegy 300 katonával. Politikai 
okokból Wysocki zászlóalja lett a hivatalos neve. Ezt a nevet a lengyelek kez
dettől fogva nem fogadták el, ami tükröződött a hivatalos levelezésben is meg a 
pecséten is, melyen a Sas (korona nélkül — az egység republikánus jellegének 
hangsúlyozása végett) és a „Lengyel Légió" felirat volt látható.25 Az egyenruhák 
osztrák készletekből készültek. Ezért volt a kabátjuk fehér, bár lengyel szabású, 
nemzeti díszű gallérral és lengyelvörös színű kézelőkkel. A nadrág hosszú volt, 
félcipőhöz való, szürkéskék színű piros széldísszel. A tüzérek egyenruhája sö
tétkék volt, fekete gallérral és kézelőkkel, piros széldísszel. Sapkájult piros 
konfederatka (négyszögletes tetejű, prémes lengyel sapka), fekete bárányprém 
szegéllyel és ellenzővel. A felszerelést fekete félcipő, borjú, öv és tölténytáska 
egészítette ki.26 

A személyi állomány meglehetősen magas színvonalú volt, a tapasztalt tisz
tek a volt lengyel hadseregben Vagy az osztrák hadseregben szolgáltak. Szer
vezetileg a zászlóalj felépítése a következő volt: parancsnok — Józef Wysocki 
őrnagy, a zászlóalj adjutánsa — Wladyslaw Poniňski főhadnagy, szállásmes
ter — Rzepecki főhadnagy, számvevőtiszt — Wilhelm Prokopowicz főhadnagy. 
Ez volt a törzs. Az 1. század parancsnoka Konštanty Matczyňski százados volt, 
helyettese Józef Jagmin főhadnagy, a 2. század parancsnoka Ignacy Czernik szá
zados. A szakaszparancsnoki beosztásokat altisztek töltötték be. A zászlóalj
törzsnél volt még két egyelőre meghatározatlan beosztású tiszt: Jan Lecki tü
zérszázados és Adolf Grochowalski mérnök-százados.27 Pesten maradt Zóltowski 
és Idzikowski százada, továbbá egy kiképzetlen tüzéregység. Bulharyn ezredes 
felügyelete alatt kellett befejezniük a szervezést és a kiképzést, majd az egyez
ménynek megfelelően csatlakozniuk kellett a zászlóaljhoz. 

A fővárosban élénk érdeklődést keltett a lengyel zászlóalj felkészítése a front
ra indulásra. A „Nemzetőr" című újság november 23-án cikket közöl a lengyel 
alakulat felállításáról és 600 főre becsüli a létszámát. A zászlószentelés előesté
jén a Radikális Kör fogadást adott, melyen részt vettek a politikai és irodalmi 
élet ismert személyiségei, köztük Vörösmarty. A fogadáson beszédeket mond
tak, szavaltak, a Marseillaise-t énekelték. A rendezvény politikai értékelését 
adta másnap a Pesti Hírlap, mely a lengyelek részvételét a magyarok harcában 
úgy értékelte, mint annak bizonyítékát, hogy a háború az Európának ezen a 
részén élő népek szabadságáért ^vívott harc, és nem nemzetiségi háború a szláv 
faj ellen.28 

A zászlószentelési ünnepség nagy visszhangot keltett. November 26-án a Len
gyel Légió tüzérségi díszlövések közepette vonult ki a budai laktanyából. A 
Lánchídon az alakulatot az 5. tüzérezred zenekara várta. Az éljenző tömeg lel
kes kiáltásaitól kísérve érkeztek a Nemzeti Múzeum elé, ahol szabadtéri oltárt 
állítottak fel. Amikor az alakulat felfejlődve megállt az oltárral szemben, hin-

25 Marian Tyrowiez: Towarzys two Demokra tyczne Polskié . Warszawa, 1974. 110. o. 
26 A Szabadságharc Ka toná inak Egyenruhá i . Budapes t , 1D"0. 123—126. o. 
27 Wysocki: i. m. 10. o. 
28 Pest i Hír lap, 1848. n o v e m b e r 26. 
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A Lengyel Légió zászlója 

tón megérkezett lengyel és magyar tisztek kíséretében a zászlóanya, Ruttkayné 
Kossuth Lujza. Ott volt Kossuth anyja is. Miután Sámuel Alajos, a városi pa
rókia plébánosa felszentelte a lobogót, a díszvendégek szögeket vertek a zászló 
nyelébe, így vésve be a testvériesült népek szabadságának és szövetségének 
jelszavát. Az ünnepség végén az ékesszólásáról ismert Dzierzkowski mondott be
szédet.29 

A piros-fehér selyemzászló egyik oldalára a korona nélküli Sast festették, a 
másikra a Szűzanyát. A felső, piros felén a „Szabadságunkért és szabadságto
kért" felirat volt látható. A nyél végén két szalag függött, egy zöld „A közös 
szabadságért" felirattal és egy piros a zászlóanya nevével.30 

Másnap, november 7-én, a zászlóaljat vasúton szállították Szolnokra, onnan 
hajóval Szentesre, majd szekereken az aradi várba. Aradnál kezdődik a Len
gyel Légió hadi útja Wysockival az élén. 

b) Lengyel alakulatok szervezése Felső-Magyarországon 
1848. novemberében a honvédelmi bizottmányban az a nézet volt többségben, 

mely ellenezte önálló lengyel alakulat létrehozását. Inkább Bem koncepció
ját fogadták el — természetesen más okokból —, mely szerint magyar alakula
tokba beolvasztott kisebb lengyel egységeket kell felállítani. Voltak olyan han-

29 Csapláros István: Dni polskie w Budapeszcie „Stol ica" IV. 1958. 
30 Múzeum Wojska Polskiego, Warszawa, nr . in. 30 217. 
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gok is, hogy általában fel kell hagyni külföldi egységek szervezésével, mivel 
nőnek a saját nemzeti hadsereg felállításának nehézségei is.31 

Kossuth, mivel Ausztria támadását és Magyarország tényleges bekerítését 
várta, nem akarta könnyelműen visszautasítani a lengyel segítséget. Mégis, a 
lengyelekről szerzett legfrissebb tapasztalatai alapján, beleegyezett abba, hogy 
az ügyet óvatosabban kezeljék. Utasítást adott, hogy az önkéntesek toborzását 
korlátozzák azokra, akik fegyverrel jönnek és katonai kiképzést kaptak. Ebben 
az időben mond le arról is, hogy magyar szolgálatba fogadja az Eperjesre ér
kező Chrzanowski tábornokot.32 

A kialakult helyzetben növekedett a Galícia felől jövő fenyegetés, innen is 
várható volt az osztrák seregek betörése. A magyar vezetés csak Pulszky Ferenc 
ezredes kicsi, frissen felállított, rosszul felfegyverzett és még rosszabbul kikép
zett hadtestét tudta velük szembeállítani. Ezen a területen a lengyelek nagy 
szolgálatokat tehetnének, különösen a hágók .védelmében. Ezt sugalmazták a 
megyei hatóságok, melyek készek voltak a lengyel egységek fenntartásának 
költségeit fedezni. Érdekeltek voltak ebben a határmenti galíciai városkák nem
zeti tanácsai is.33 

A lengyel alakulatok felállítása Galícia határánál számos további következ
ménnyel járt. Biztosította az önkéntesek állandó beáramlását, megkönnyítette a 
fegyvercsempészés megszervezését és lehetőséget teremtett a felderítésre. Azt 
sem lehetett kizártnak tekinteni, hogy a lengyelek jelenléte ezeken a területe
ken esetleg kedvezően befolyásolja a helyi szlovák lakosság állásfoglalását.34 

Ügy tűnik, ezek a nézetek késztették Kossuthot arra, hogy a lengyeleket észak
ra irányítsa, s így nem teljesítette azt a Wysockinak adott ígéretét, hogy az 
újonnan felállított egységeket Aradra küldi. 

Bulharyn ezredes, akit Wysocki Pesten hagyott, nem ellenezte az új koncep
ciót. A változás még némiképp meg is felelt számára, mivel lehetővé tette, hogy 
önálló szerepet játszhasson. De még ha akarta volna is védeni a Wysockival 
egyeztetett eljárást, ehhez nem volt túl könnyű a helyzete. A kormány állás
pontján kívül akadályozták ebben az újonnan érkezett lengyel tisztek is, akik 
közül sokan lovasszázadok, zászlóaljak, ezredek szervezésének kész javaslatai
val ajánlkoztak szolgálatra. A kormánynak jól jött a szervezők beáramlása, szí
vesen tárgyalt velük és adott nekik megbízólevelet. 

Wladislaw Tchórznicki ezredes és Henryk Ludwik Rembowski százados első
ként kapott meghatalmazást arra, hogy Eperjesen alakulatokat szervezzen. Az 
előbbinek lovasezredet, az utóbbinak gyalogos alakulatot kellett felállítania. 
A szervezők kiválasztása teljesen véletlenszerű. Tchórznicki, Napóleon volt ka
tonája, az 1812-es háború résztvevője, az 1830. novemberi felkelésben a 2. ulá-
nusezred tisztje, az öreg lovaskatona típusához tartozott.35 Október közepén ér
kezett Magyarországra és magával hozott néhány önkéntest, köztük régi barát
jának és harcostársának, Jan Aleksander Fredrónak a fiát. ő k lettek volna egy 
felállítandó lándzsás lovasegység csírája. Mivel a magyar hadsereg ez időben 
érezte a lovasság hiányát, Kossuth szívesen beleegyezett nyolc lovasszázad meg
alakításába, és Tchórznickit őrnagyi rangban fogadta szolgálatba.36 

Rembowski, a katonai múlt nélküli emigráns, Chrzanowski tábornok párizsi 

31 KLÖM XIII. k., 332. o. Kossuth a honvédelmi bizottmánynak 1848. november 2-án. 
32 Uo. 454. o. Kossuth I r á n y i n a k 1848. november 14-én. 
33 Russjan: i. m. i l . o. 
34 Uo. 131. O. 
35 Tyrowicz: i. m . 692.; Ludwig Jablonowski: Pamie tn ik i . Krakow, é. n. 294. o. 
36 Jerzy Grobicki: Formac je kawaler i i polskiej n a obczyžnie po roku 1831. ,,Przegla.d Kawale -

ry j sk i " . Warszawa, 1927. t. IV. 423. o. 
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hadi tanfolyamának hallgatója, inkább demokrata eszmékkel eltelt politikus 
volt, mintsem katona. A gerillaháború elméletének volt a követője, mely ak
koriban népszerű az európai forradalmárok és a lengyel demokrata emigrán
sok körében. Az 1846-os felkelésben való részvételéért letartóztatták, majd ki
szabadulása után visszatért Párizsba. Az LDT tagjaként különösebb tevékeny
séget nem végzett, de nagy ambícióval, és jó szervezőkészséggel rendelkezett, 
szuggesztív szónok és demagóg, de a katonai tehetségnek teljesen híjával volt — 
íme az a személy, aki meghatalmazást kapott egy gyalogos zászlóalj szervezésé
re.37 

Még két szervezőt kell megemlíteni: Józef Woronieckit, a Magyarországon 
akkor már ismert Mieczysíaw Woronieckinek, Futak és Periasz hősének a fivé
rét és Antoni Piotrowski ezredest. Woroniecki a Szepességben fogott hozzá sza
badcsapat szervezéséhez, Piotrowski pedig a Keleti-Kárpátokban. Még vissza
térünk e két tisztre és az általuk szervezett egységek sorsára. 

Az új szervezők Eperjesre utaztak. Pesten maradt Wysocki zászlóaljának két 
százada Žóltowski, illetve Idzikowski százados parancsnoksága alatt. December 
elejére befejeződött Žóltowski századának felszerelése és kiképzése. A decem
ber 11-i balszerencsés kassai csata után a századot Kossuth utasítására 200 
emberrel Miskolcra küldték.38 Idzikowski még felszereletlen századát december 
19-én Görgey seregéhez irányították. Kossuth a hadsereg parancsnokához írott 
levelében nagyszerű véleményt adott Idzikowskiról, és azt tanácsolja, hogy ott 
vessék be a századot, „ahol veszély van".39 Ily módon december második felé
ben valamennyi addig felállított lengyel alakulat a harctéren volt, bár néme
lyiknek a szervezését sietve fejezték be. 

A felállítási helyen az egységek a kormánybiztosok felügyelete alá kerültek. 
Nekik kellett a szervezőket pénzzel és élelemmel ellátni, biztosítani a fegyvert 
és az egyenruhát. Az egyenruhát osztrák készletekből varrták, a Wysocki zászló
aljában használt minta szerint. A zsoldot a magyar hadseregben kötelező szín
vonalon és elvek szerint állapították meg. Az élelmezés jó volt, erről minden 
katona így nyilatkozott. A kenyeret a kvártélyon a katonák vásárolták, a 
harctéren pedig a parancsnok utasítására vételezték a közlegényeknek és a tisz
teknek egyaránt. A katonáknak kifizették a megfelelő pénzösszeget, ha nem 
kaptak meleg ételt.40 Érthető, hogy a legnagyobb nehézséget a felfegyverzés 
okozta. A legkülönbözőbb forrásokból beszerzett lőfegyverek különböző kalibe
rűek voltak, ami bonyolította a lőszerellátást. 

A magyar hatóságok tehát lehetővé tették a lengyeleknek a szervezést. Egy 
élelmes parancsnok, aki kapcsolatot tudott teremteni a helyi hatóságokkal és 
elő tudta teremteni az élelmet, viszonylag gyorsan fel tudott állítani egy alaku
latot. Rembowski például jó szervezőnek bizonyult. Már útban Pestről Eperjesre 
alárendelte magának Brzeziňski százados ideiglenesen szervezett 90 fős egysé
gét. Eperjesen az előléptetés és a könnyű szolgálat ígéretével rövid idő alatt 
nagy számú önkéntest toborzott. Zászlóaljában túlzásba vitt liberalizmus ural
kodott. A tiszteket és az altiszteket a katonák választották. Rembowski nem 
vett be régi tiszteket egységébe, inkább a tapasztalatlan, de odaadó fiatalságra 
támaszkodott.41 Baj volt a fegyelemmel is. Mindennek ellenére elég sok katonát 

37 Bulharyn: i. m. 262—263. o.; Tyrowicz: i. m. 692. o. 
38 KLÖM x n . k., 758. o. Kossuth Pulszkynak 1848. december 15-én. 
39 Uo. 805. o. Kossuth Görgeyhez 1848. december 19-én. 
40 Uo. 904. o. 
41 Szyc: i. m. 17. o. 
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tudott összegyűjteni, és december 16-án a zászlóaljnak két felszerelt százada 
volt, összesen 243 emberrel.42 

Rembowskit elragadja a középszerű emberekre jellemző nagyzási mánia. Fő
parancsnoknak titulálja magát, az egység pedig felveszi az ezred elnevezést. 

Miután Schlik tábornok hadteste december 6-án átlépte a magyar—galíciai 
határt, Rembowski sürgősen elhagyta Eperjest, és Miskolcra távozott, hogy be
fejezze az „ezred" szervezését. 

A szigorú és fegyelmet követelő Tchórznicki nem dicsekedhetett ilyen hatásos 
eredményekkel. Lovasszázadába gondosan válogatja az embereket, kizárólag 
azokat, akik tudtak lovagolni, és kedvük volt ennél a fegyvernemnél szolgálni. 
Semmit sem ígért, marcona képe és rideg magatartása okozta, hogy az egységbe 
csak a lovasságot valóban kedvelők jelentkeztek.43 

Tchórznicki 80 fős kis egységével december 3-án hagyta el Pestet, és Eperjes
re vonult, ahol meg kellett kapnia a lovakat és tökéletesíteni a szervezést. Ulá-
nusai ez időben civilben jártak, „alig egy papírcsákó volt az egyenruhájuk".44 

Az összegyűjtött lándzsákat, kardokat és lószerszámot szekereken vitte magával. 
Az Eperjesre érkezés egybeesett az osztrák támadás kezdetével. Ilyen körül

mények között szó sem lehetett a további szervezésről. Nem kapta meg a meg
ígért lovakat, fegyvereket és egyenruhát sem. Tchórznicki elhagyta Eperjest, és 
a csata napján Kassára érkezett, Pulszky ezredes törzsét keresve. Miután itt 
nem talált senkit, 84 fős kis egységét saját szakállára fegyverezte fel a helyi 
katonai raktárakból, még mielőtt a várost elhagyták volna a magyar seregek, 
és vitézül kivette részét a bárcai ütközetből. Innen Miskolcra vonult vissza, 
ahol rátalált Rembowskira, akinek — miután zászlóaljához csatolták Žóltowski 
Pestről érkező 3. századát — már 385 fős zászlóalja volt.45 Mindketten egy
mástól függetlenek maradtak, a magyar parancsnokoknak alárendelve. 

Tchórznicki, kihasználva a harccselekmények pillanatnyi szünetét, meggyor
sítja a toborzást. A kiegészítés mégis nehézkesen ment, főként Rembowski kon-
kurrenciájára való tekintettel. Megszakadt az önkéntesek áramlása Galíciából 
is, az osztrákoktól elfoglalt utak és az évszak miatt. Ennek következtében de
cember 22-én a dzsidás század létszáma 126, köztük 7 tiszt.46 

Ennek a Tchórznicki által ezrednek nevezett alakulatnak saját zászlója volt. 
Fehér csíkkal keretezett karmazsinvörös selyem, két oldalán a köztársaság cí
merével. Az egészet fehér—lengyelvörös—sötétkék rojtok szegélyezték.47 Nem 
tudjuk, mikor kapták a zászlót. Az a feltételezés, hogy Bártfán lakó lengyel 
nők készítették, maga után vonná azt a következtetést, hogy októberben készült, 
amikor Tchórznicki, útban Pestre, itt állt meg, ez pedig kevéssé tűnik valószí
nűnek. Wodziňski azt mondja, hogy „magyar hölgyek" készítették, s ez azt su
galmazná, hogy Pesten készült.48 Mindenesetre a zászlót a bárcai ütközet után 
harmadosztályú katonai érdemrenddel díszítették. 

Január elején Görgey hadseregétől Miskolcra érkezett 40 emberével Idzikows-
ki százados, aki remélte, hogy Miskolcon kiegészítheti századát. 

így hát 1848/49 fordulóján valamennyi Felső-Magyarországon megszervezett 

42 Had tö r t éne lmi Levél tár . Az 1848/49. évi fo r rada lom és szabadságharc i ra ta i (a t o v á b b i a k b a n 
— HL 1848/49.) 5/440. K i m u t a t á s a lengyel lövészekről 1848. december 16-án. 

43 Antoni Jezioraúski: P a m i ç t n i k j ene ra i a . . . Lwów 1880. 26. o. 
44 Grabowiecki: 214. o. 
45 H L 1848/49. 5/440. 
46 HL 1848/49. 6/7. Tchórznicki főhadnagy je lentése az 1848. december 20—2l-i á l lományró l . Mis

kolc, 1848. december 22. 
47 Múzeum W. P . akware la , Nr . in. 33 634. 
48 Pankracy Wodziňski: Wspomnienia žolnierza tu lacza (1848—1863). K r a k o w , 1912. 24. o. 
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lengyel alakulat Miskolcra került. Számszerű összetételük a különböző doku
mentumok és visszaemlékezések szerint megközelítőleg a következő : 

Rembowski zászlóalja kb 250 fő 
Žóltowski 3. százada 142 fő 
Tchórznicki lovasszázada 126 fő 
Idzikowski 4. százada kb 40 fő 

Összesen: kb 558 fő 

Ha ehhez hozzávesszük Wysocki zászlóalját Aradon, továbbá a magyar ala
kulatokhoz szolgálatra jelentkező önkéntesek pontosan nem ismert, de elég 
nagy számát, akkor ez időben mintegy ezerre lehet becsülni a fegyverben levő 
lengyelek számát. 

A felső-magyarországi lengyel egységek — összesen mintegy 560, nem a leg
rosszabb harckészségű emberrel — az akkori helyzetben az adott hadszíntéren 
eléggé jelentős erőt képviseltek, mely egy parancsnoknak alárendelve nagy ha
di szolgálatokat tehetett. Mégis, az egyes parancsnokok féltékenyen őrizték 
függetlenségüket. A hadtest új parancsnoka, Mészáros tábornok, megpróbálta 
a civódókat összebékíteni, s mikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy az egy
ségeket szétküldi a különböző hadszínterekre. 

A miskolci lengyel alakulatoknál kialakult helyzet ugyanakkor azt a gondo
latot sugallta a magyar kormánynak, hogy egy parancsnok alá rendeli őket. Az 
egyezmény szerint ez Wysocki lett volna, de ő el volt foglalva Aradon. A válasz
tás Jerzy Bulharyn ezredesre esett. Kossuth személyesen ismerte őt meg 1848 
szeptemberében, amikor tervezetet nyújtott be lengyel alakulatok felállításáról. 
Wysockival ellentétben, neki nem voltak politikai ambíciói, nem csinált progra
mokat, és nem szabott feltételeket. Előnyösebbnek látszott, ha ilyen parancs
noknak rendelik alá a lengyel egységeket, mintha a politikus Wysockinak adják 
őket. December 29-én Kossuth aláírja azt a rendeletet, amely Bulharynt kine
vezi valamennyi magyarországi lengyel alakulat parancsnokává, kivéve azo
kat, amelyek Erdélyben vannak és Bemhez tartoznak.49 A rendelet nem terve
zett szervezeti kiegészítést, a meglevő alakulatok változatlanul megmaradtak, 
csak egy parancsnokra volt szükség, aki korlátozza a szervezők önállóságát. 

Bulharynt Miskolcra érkezése után Mészáros tábornok parancsban helyezte 
a lengyel alakulatok élére. A hadügyminiszter támogatásával Bulharyn kemé
nyen munkához látott. Gyorsan vissza akarta állítani a hadseregben kötelező 
fegyelmet és rendet. Az összegyűlt katonákhoz kertelés nélkül beszélt, feltétlen 
engedelmességet és fegyelmet követelt, az ellenszegülőket szigorú büntetésekkel 
fenyegette. Minden mondatát ezzel fejezte be: „golyót röpíttetek a koponyátok
ba".50 A katonákkal való első találkozása nem tett jó benyomást és az új pa
rancsnok körül kedvezőtlen légkör alakult ki. 

Bulharyn kinevezését, mely korlátozta a parancsnokok addigi szabadságát, 
nem fogadták osztatlan örömmel. Kevésbé zavarta ez a fegyelemhez szokott 
Tchórznickit vagy Idzikowskit, de kedvezett Rembowski ambícióinak is. Utób
bi felhasználta Bulharyn ügyetlenségét, aki fenyegetéseivel elkedvetlenítette a 
szigorhoz nem szokott katonákat. Zászlóaljának századai kijelentették, hogy 
csak Rembowskit akarják parancsnokul, ellenkező esetben kilépnek a szolgá
latból. Mészáros nem reagált az engedetlenségre, a békítési kísérletek viszont 
ellenállásra ösztökélték Rembowskit. Petíciót írt Kossuthnak, s ebben a parancs 

49 KLÖM XIII. k., 919. o. ; Bulharyn: i. m. 76. o. 
50 Szyc: 16. o. 
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megsemmisítését követelte, a katonák aláírásainak összegyűjtése után pedig 
Debrecenbe utazott. Mivel itt nem értenek vele egyet a parancs megsemmisíté
sében, engedélyt kér arra, hogy Bem tábornokhoz mehessen.51 Rembowski még
is számot vet azzal, hogy Bem nem tűri az önkényeskedést, ezért — megváltoz
tatva szándékát — arra törekszik, hogy teljes függetlenséget és cselekvési sza
badságot szerezzen. 

Bulharyn, aki ebben az ügyben a legjobban érdekelt, a fenyegető értesülé
sek ellenére nem reagált ezekre a megbotránkoztató intrikákra. Egyébként ez 
időben nevezték ki dandártábornoknak és elfoglalták a harcok. Az sincs kizár
va, hogy az erőteljes ellenállás elvette a kedvét az engedetlen alakulat vezeté
sétől. 

A január 4-i kassai csata után, ahol Rembowski gyávaságával kompromittálta 
magát, Klapka egy alakulattal Munkácsra küldte, hogy segítsen a védekezés 
ottani megszervezésében a katonai körzet parancsnokának, Rapaich őrnagy
nak. Rembowski feladatait nem részletezték, így a cselekvéséhez adott irány
elv, „a magyarok ügyének hasznára", tág értelmezési lehetőségeket nyitott. 
Ám világosan megtiltották neki, hogy verbuváljon a hadtestparancsnok enge
délye nélkül, és tevékenységéről hetente háromszor jelentést kellett tennie.52 

Rembowski távozása után számottevően megjavult a lengyel alakulatoknál a 
légkör. Bulharynnal maradt Tchórznicki, Zóltowski és a frissen érkezett Idzi-
kowski. A lengyel alakulatokat lefoglalta a Schlik elleni harc, s ez elfeledtette 
velük a viszálykodást. Bulharyn egy Idzikowski vezetése alatt álló gyalogos 
zászlóaljat szervezett két századdal, melyek parancsnoka Hipolit Zóltowski szá
zados és Antoni Wieruski százados volt. Tchórznicki dzsidás százada, mely a 
lovakra várakozva önálló maradt, Idzikowski zászlóaljában harcolt. A lengye
leket az első dandárba osztották be, melynek parancsnokságát Klapka Perczel 
Sándor őrnagy után Tchórznicki őrnagyra bízta. Bulharyn egy hadosztályt 
vezetett, mely két dandárból állt, mégpedig a már említett elsőből és a Zakó 
őrnagy vezette másodikból.53 

Az időközben őrnaggyá előléptetett Idzikowski gyalogsága ebben az össze
tételben 300 főre gyarapodott. így vett részt a kápolnai csatában, majd már
cius végén elhagyta a hadtestet újjászervezés és pihenés végett. Ez az alakulat 
2. zászlóaljként körül be a Lengyel Légióba Wysocki parancsnoksága alá. 

Kissé másként zajlott Tchórznicki századának története. A lovasok között 
élénkült a Wysockihoz való csatlakozás irányzata, mivel Wysocki küldöttei a 
csatlakozás és egy parancsnok választása mellett agitáltak. A gyalog harcoló 
ulánusok összekapcsolták a Wysocki parancsnoksága alá kerülést a lóhoz ju
tással. Klapka, akit az ulánusok megnyertek maguknak a legutóbbi csatában 
való hősies helytállásukkal, segíteni akart nekik. Jelentette Kossuthnak, hogy 
a harcokban. kitűnt, Tchórznicki vezette lengyel alakulat el akar távozni (tény
legesen nem erről volt szó, de Klapka nyomást akar kifejteni), mert a kormány 
eddig nem teljesítette azt a kötelezettségét, hogy lovakat ad nekik. Dicséri a 
katonák hősiességét és érdemeit, és kéri, hogy adjanak nekik teljes lovassági 
fegyverzetet és felszerelést.54 A jelentéssel Tchórznickit küldte Debrecenbe, hogy 
az elnökkel való személyes beszélgetés során kieszközölje a kedvező határo
zatot. 

51 KLÖM XIV., k., 315. o. Kossuth Szemere Bertalanhoz 1849. február 4-én. 
52 HL 1848/49. 10/230. Az észak-magyaror szág i mozgó hadse reg főpa rancsnoksága R e m b o w s k i ő r 

n a g y n a k 1849. j a n u á r 21-én. 
53 Bulharyn: i. m. 85. o. 
54 KLÖM XIV. k., 316. o. Klapka Kossuthnak 1849. február 1-én. 
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Tchórznickinak jobban sikerült a küldetés, mintsem remélhette. Kossuth, 
aki eddig visszautasította a lovak elküldésre vonatkozó kérést, most beleegye
zett, és kiadta a megfelelő utasítást Bónis Szabolcs megyei kormánybiztosnak.55 

Tchórznickinak új alakulóhelyet jelöltek ki Nyíregyházán, ahonnan február 
7-én századával a 2. ulánusezred felállítási helyére ment. Különböző objektív 
nehézségek miatt — a kormány túl alacsonyan szabta meg a lovak felvásárlá
si árát, az ellenség elfogta az ezrednek küldött szállítmányt, gondok voltak a 
fegyverzettel és az egyenruhával — a megalakulás elhúzódott április végéig, 
és az ezred nem tudott részt venni a magyar hadsereg tavaszi offenzívájában. 
Májusban már 248-an vannak, tartalékban pedig 44 katona és 19 ló.56 

Az egységet jól képezték ki, és ráadásul nagyszerűen festett. A dzsidások 
egyenruhája sötétkék volt, hajtókáik, kézelőik és posztósújtásaik pedig fehérek. 
A hajtókákon két sorban hat-hat sima acélszürke gomb, a kézelőkön három
három gomb volt. A tisztek vállrojtjai ezüst színűek, a sötétkék csákókat pik
kelyekkel díszített szíj egészítette ki.57 Ez a szép, miniatűr, két századból álló 
ezred a Lengyel Légióba, Wysocki parancsnoksága alá került. 

Térjünk vissza Rembowski egységére. Január 21-én érkezett Munkácsra mint
egy 350 emberrel.58 Innen fordul Kossuthhoz, fegyvert és pénzt kér, az egység 
létszámát 600 emberben adja meg.59 Energikus szervező tevékenységet fejt ki, a 
tilalom ellenére a helyi szlovák lakosság köréből toboroz katonákat, s így kö
rülbelül háromszáz embert szerez. Küldöncöket meneszt Galíciába is, hogy élén
kítse a télen elapadt önkéntes-áramlást, és hogy megszervezze a katonai felsze
relés és a lovak csempészetét. Saját erőivel manőverezik a határ mentén, nem 
titkolva azt a szándékát, hogy áttegye a hadműveleteket Galíciába. Ezúttal 
dandártábornoknak címezteti magát, az egységet pedig dandárnak nevezi. Jog
talanul lovakat rekvirál, és elismervényeket ad értük.60 Ezúttal sikerül megsze
reznie a polgári hatóságok jóindulatát. Szintay kormánybiztos Kossuthoz írott 
levelében kéri, hogy teremtsenek keretet Rembowski egységének szükségleteire. 

Kossuth megtudta Szintay leveléből, hogy Rembowski egységével Bereg me
gyében tartózkodik. Tevékenysége nyugtalanítani kezdi. Hírek érkeznek arról, 
hogy jogtalanul rekvirál, rubelben fizeti tartozásait, tábornoknak címezteti ma
gát. Kossuthot leginkább az az értesülés irritálja, hogy Rembowski az ő állító
lagos beleegyezésére hivatkozva be akar törni Galíciába. Mivel nem akarja 
Oroszországot provokálni, utasítja Szintayt, hogy vizsgálja meg Rembowski 
egész tevékenységét, és magyarázza meg, hogyan került Beregbe. Kategorikusan 
megtiltja, hogy önkénteseket toborozzon a helyi lakosságból, és óva inti a ha
tár átlépésétől, hogy ne hívja ki az oroszok beavatkozását. 

Rembowski a szlovák lakosság körében végzett jogtalan toborzásával számot
tevően növeli egységét. Ekkor öt gyalogosszázada, egy lovasszakasza, egy fél 
tüzérütege van 3 ágyúval. A fegyelem azonban nem kielégítő. A katonák fosz
togatnak és jogtalanul rekvirálnak.61 A sereg a zsold felemelését követeli, ami 
gondba ejti még a Rembowskinak kedvezni akaró Szintay kormánybiztost is. 
Az ebben az ügyben Kossuthoz írott levele elutasításra talál.62 

55 KLÖM XIV. k., 316—318. o. Kossu th Bónis k o r m á n y b i z t o s n a k 1849. f eb ruá r 4-én. 
56 Országos Levél tár (a t ovább i akban — OL) R 23. Dembiňsk i Henr ik t ábo rnok . 2. tétel . No. 107. 

Tchórznicki Dembiňsk inek 1849. m á j u s 15-én. 
57 Studia do dziejów dawnego uzbrojenia ub ioru (Szerk. z . Bohei íski) . Krakow, 1963. 72. o. 
58 KLÖM XIV. k., 328. o. 
59 Uo. 
60 KLÖM XIV. k., 315. o. Kossu th Szemere Ber ta lanhoz 1849. f eb ruá r 4-én. 
61 KLÖM XIV. k., 328. o. Kossu th Szintay k o r m á n y b i z t o s n a k 1849. f e b r u á r 4-én. 
62 KLÖM XIV. k., 380—381. 0. 
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Rembowski kibújik az ellenőrzés alól és megtagadja, hogy alárendelje ma
gát a helyi parancsnoknak, Rapaich őrnagynak. Emez gyanakvással tekint Rem
bowski tevékenységére, mivel lépéseiről és szándékairól rosszindulatú jelenté
seket ír Debrecenbe. Wysocki küldöttei, Žórawski és Žabicki, ez időben érkez
tek a táborba. Hatásukra általánossá vált az a követelés, hogy egyesüljenek a 
Lengyel Légióval. Rembowski félti önállóságát, ezért letartóztatja a küldötteket, 
s azzal a váddal, hogy merényletet készítenek elő ellene, a pánszlávizmus hívei 
és kémkednek, bíróság elé állítja őket. Az ügybe bekapcsolódnak a magyar ha
tóságok is.63 A nyomozás kimutatja a vádak hamisságát. A bíróság elé idézett 
Rembowski nem jelent meg, hogy magyarázatot adjon. A bíróság felfüggesztette 
tevékenységét, a letartóztatottakat pedig szabadon bocsátotta. Rembowski, 
hogy megszabaduljon a hatóságok felügyelete alól, kiadja az indulási parancsot 
Galíciába. A botrány az egységben felháborodást vált ki, a tisztek megtagad
ják Rembowskinak az engedelmességet. A hatóságok nyomására úgy simítot
ták el az ügyet, hogy az egyik tisztet, Rembowski ellenfelét, eltávolították az 
egységből.64 

Rembowski ekkor a galíciai határ felé vonul Verecke térségébe. Itt szétveri 
az osztrák határőrséget, és február 3-án Galícia területére lép, ahol sikeres har
cot vív egy osztrák határmenti egységgel, majd visszavonul Vereckére. 

Az önkényes kitörés, mely Kossuth intelmei ellenére történt, a kormányt 
nyugtalansággal töltötte el. Rembowski parancsot kapott, hogy vonuljon Debre
cenbe. Mivel az őt védő Szintay támogatását tudta maga mögött, Rembowski 
biztos volt abban, hogy ki tudja magát magyarázni. Az egységnek megparan
csolja, hogy Debrecen helyett vonuljon Ungvárra, ő pedig a hadügyminiszté
riumba megy. 

Debrecenben nem hallgatják meg Rembowski magyarázatait. Nem segített 
Szintay véleménye sem, akit utasítottak, hogy vonja vissza a Rembowskinak 
adott meghatalmazást. Az Ungvárra vonuló egységet Munkács parancsnoka, 
Martini őrnagy az útról visszavonta, és a lengyelektől elvették az ágyúikat.65 

Ezek a botrányok a katonák többségét Rembowski ellen fordították. Feléled
tek a katonák régi kívánságai, hogy Wysockihoz csatlakozzanak. Rembowski 
ellen vádat emeltek pénzügyi visszaélések miatt. Nyilvánosságra került ugyanis 
néhány meg nem engedett manipuláció a tiszti fizetésekkel kapcsolatban. Kül
döttség ment Debrecenbe, hogy előadja a vádakat a hatóságoknak, s ez a kül
döttség vádolta az addigi parancsnokot. Rembowski ellen pert indítottak, s ő, 
igyekezvén megszabadulni, kilépett a katonai szolgálatból, és ezzel szerepe be
fejeződött.66 

Februárban az egységet feloszlatták. A gyalogság egy része Wysockihoz ke
rült, két, többségében szlovákokból álló századot Nánásra küldtek, ahol Englert 
századosnak kellett új zászlóaljat alakítania. Harminc katona Bem tábornokhoz 
csatlakozott. Ezek a katonák megfelelő parancsnokok alatt a harctereken meg
mutatták hadi erényeiket. 

c) Kísérletek szabadcsapatok szervezésére 
Józef Woroniecki herceg 1848. december elején érkezik a Szepességbe. Az ot

tani hadi helyzet nem kedvez terveinek. Az általános osztrák offenzíva kereté
ben a Szepességbe bevonult Götz tábornok hadosztálya. Woroniecki nem vesz 

63 HL 1848/49. 11/2. A m u n k á c s i vár p a r a n c s n o k a „A szabad lengyel csapat p a r a n c s n o k á n a k " ; 
Russjan: i. m . 126. o. 

64 Szyc: i. m. 21. o. 
65 Uo. 22—23. O. 
66 Bulharyn: i. m. 262. o. 
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részt a harcokban, elhagyja a területet, és Görgey hadseregéhez csatlakozik. 
Itt találja fivérét, a már említett Mieczysíaw Woronieckit. Nem időzik sokáig 
Görgeynél, december második felében újra Pesten van, és új küldetésért fo
lyamodik. Kossuth 1848. december 27-én megbízza, hogy szervezzen önkéntes 
csapatot „Magyarországban, úgy Magyarország határain kívül fekvő egyéb tar
tományokban". Az új egyezmény nagyon eltér az addigitól, melynek alapján 
reguláris egységeket szerveztek. A feltételeket az az irányelv határozta meg, 
hogy „szabadcsapatot" szervezzenek.67 

Amint az utasításból kitűnik, a katonák kötelezik magukat arra, hogy a ma
gyar ügyet szolgálják a háború befejezéséig, és nem csatlakozhatnak más egy
ségekhez. Szigorú fegyelmet követelnek tőlük, a „kicsapongásért" hadbíróság 
elé kerülnek, melynek ítéleteit megfellebbezhetetlenül végrehajtják. A parancs
nokoknak megmarad a joguk, hogy altiszteket és tiszteket nevezzenek ki szá
zadosi rangig, azzal, hogy ez utóbbiakat a felettes hatóságoknak kell megerő
síteniük. Kedvezőbbek az anyagi feltételek. A toborzásnál minden katona 20 
pengőforintot, majd egyenruhát, élelmet és zsoldot kap. A katonák a magukkal 
hozott fegyverért váltságdíjat kapnak, de az továbbra is tulajdonukban marad. 
A zsákmányolt fegyverért a katonák pénzt kaptak. A sebesülteket és a betege
ket a magyar katonákkal egyenlően ápolják. Az elesettek özvegyeinek segélyt 
kell kapniuk. A katonák kötelesek esküt tenni „a magyar országgyűlésnek, az 
általa megbízott kormánynak", nem hagyhatják el zászlóaljukat, és meg kell 
védeniük Magyarországot minden ellenségétől.68 Felállítási helyül Máramaros-
sziget városát jelölték ki. 

Ebben az időben elég sok önkéntes érkezik Galíciából, s ez lehetővé teszi 
Woronieckinek, hogy gyorsan megszervezze az egységet. A felszerelést meg
könnyíti az a körülmény, hogy a toborzásnál nem kell a saját fegyverrel érke
zőkre korlátozódnia. A hatóságok érdeklődnek tevékenysége és előrehaladása 
iránt. Bernáth Zsigmond ungi főispán közbenjár Kossuthnál az ellátás ügyé
ben, és 15 000 ezüst forintot kap erre a célra.69 Ilyen kiadós segítséggel január 
végén az egységben már 300 katona van.70 

Az egység megalakulása ellenére Woroniecki nem siet a harcba. Ahelyett, 
hogy megkezdené a hadműveleteket az osztrákok ellen, további szervezést ter
vez. Lovasság megalakításának tervével hozakodik elő. Valójában kis egység
ről van szó, de Kossuth azt sem engedélyezi. Aktív cselekvést vár, nem pedig 
állandó és költséges szervezést.71 ' 

Woroniecki nem minden ellenállás nélkül engedelmeskedik az utasításnak. 
Rapaich parancsait nem hajtja végre és szembetűnően semmibe veszi feletteseit. 
A magyarok nem akarják tovább tűrni ezt az állapotot, a hadügyminiszter 
megfosztja őt a parancsnokságtól, és felhívja, hogy tisztázza magát a vissza
élésekről szóló vádak alól.72 Woroniecki nem jelentkezik Debrecenben, elhagyja 
az egységet és Erdélybe távozik. 

Antoni Piotrowski ezredes az 1830. novemberi felkelés után hosszabb ideig 
volt emigrációban. 1848. áprilisában elhagyta Franciaországot és Krakkóba, 
majd Lvovba érkezett. Októberben Bécsben van a lvovi Nemzeti Tanács megbí
zásából egy közelebbről meg nem határozott „nemzeti ügyben".73 A forradalom 

67 KLÖM XIII. k., 904. o. 
68 UO. 904—905. O. 
69 KLÖM XIV. k., 106—107. o. Kossu th B e r n á t h Zs igmondnak 1849. j a n u á r 12-én. 
70 KLÖM XIV. k., 326—327. o. Kossu th Rapa ich ő r n a g y n a k 1849. f eb ruá r 4-én. 
71 Uo. 
72 OL H—154. 1848—1849, évi Minisz tér iumi Levéltár , Lengyel Légió 48. Nr. 6. 
73 Uo. Nr. 47. P io t rowsk i feljegyzései. 
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bukása után Pestre érkezik. Nem csatlakozik Wysocki kezdeményezéséhez, egyi
ke azon kevés emigránsnak, akik Bem tábornok hívei maradnak. Kezdetben 
nem fejt ki semmilyen tevékenységet, nincs semmilyen terve, nem tudja mit 
kezdjen magával. December közepén jelentkezik Kossuthnál még egy lengyel 
egység megszervezésének tervével. A kezdeményezés, ahogy fel lehet tételezni a 
számos levélből, Bemtől indult ki, és összefügg azzal a koncepcióval, hogy egy
séget készítsenek elő a Galíciába való betörésre, hogy ott a megfelelő időben 
felkelést idézzenek elő.74 Kossuth beleegyezik; a feltételeket és az új egység fel
adatait instrukcióban pontosították.75 

Az új önkéntes egység a Bereg és Máramaros megyékben levő hágók védel
mére indul. Feladata, hogy állandóan nyugtalanítsa az ellenséget, támadja köz
lekedési és utánpótlási vonalait, foglalja el vagy semmisítse meg az ellenséges 
fegyver- és élelmiszerraktárakat. A parancsnoknak Rapaich őrnaggyal vagy — 
a helyzettől függően — Bem tábornokkal kellett a kapcsolatot fenntartania. Az 
egység felfegyverzése és ellátása a szervező parancsnokra hárul, akinek a kor
mánybiztos kifizeti a Galíciából hozott fegyverek árát. A tiszteket a parancsnok 
választja és a honvédelmi bizottmány hagyja jóvá. Az új alakulatot a magyar 
hadsereg segédegységének kell tekinteni. Máramaros megye kormánybiztosa 
20 000 forintot kapott az egység szervezésére, azzal az ígérettel, hogy a szükség
letekre további összeget küldenek.76 Piotrowskinak haladéktalanul a felállítási 
helyre, Szigetre kellett mennie. Engedélyt kapott arra, hogy 20—25 embert vi
gyen magával a Miskolcon állomásozó lengyel egységekből. 

Amint az instrukcióból kitűnik, a szervezési alapelvek hasonlóak, mint Wo-
roniecki esetében, de az ott kötelezően leteendő esküt elhagyták. 

A szervezés kezdettől fogva nehézségekbe ütközik. Miskolcon Rembowski 
megtagadja a Piotrowski követelte 35 ember kiválasztását, amaz pedig nem tud 
önkénteseket toborozni.77 Ráadásul a Szigetre vezető úton Piotrowski kocsija 
felfordult, ő maga súlyosan megsérült, és betegen, egyedül érkezett január 11-én 
Szigetre. Innen írt jelentést Bem tábornoknak. 

Bemet élénken foglalkoztatja Piotrowski munkája. A még nem létező egy
séget alárendeltjének tekinti és rá építi a toborzás kiszélesítésének tervét. 
Wysocki befolyásának ellensúlyozását látja benne. Önként jelentkezőket küldet 
Besztercére lovassági szolgalatba. Piotrowskinak mintát küld az egyenruhához 
— köpenyt és sapkát.78 További leveleiben azt tanácsolja Piotrowskinak, hogy a 
felállítási helyet Besztercére tegye át.79 Következő levelében arról ír, hogy tisz
teket küld és olyan fiatalokat, akik alkalmasak a tiszti feladatok ellátására. 
Végül Piotrowski hallgatása megfosztja türelmétől, utasítja, hogy Í menjen Besz
tercére, Szigeten pedig hagyjon egy tisztet, aki a hazulról érkező önkénteseket 
irányítja. Teremtsen kapcsolatot Tchórznickival, és vegye rá őt arra: századával 
együtt menjen Erdélybe.80 

A bőséges levélözön ellenére a beteg Piotrowski semmilyen tevékenységet 
nenr folytat, egyébként a Rembowskitól és Woronieckitől kimerített területen 
már nem voltak önkéntesek. Február 17-ig ágyban marad, majd február 25-én 
Szigetről Erdélybe utazik. 

74 Russjan: i. m . 205. o. 
75 OL H—2. OHB Ins t ruc t ion pour Monsieur P io t rowsk i C o m m a n d a n t d 'un Corps Volant polo

naise , 1848. december 21. Nr. 6243. 
76 KLÖM XIII. k . 776—777. o. Kossu th Mihályi Gábor m á r a m a r o s i ko rmányb iz to snak 1848. d e 
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A kormány levonta a tanulságokat a lengyelekkel szerzett tapasztalatokból. 
Február 17-én Kossuth intézkedik a magyarországi lengyel önkéntes csapatok 
egységes vezetésének megteremtésére.81 Kiemelte a lengyelek addigi tevékeny
ségét, akiknek kijár az elismerés hősiességükért és a magyar ügy iránti oda
adásukért. Emellett szó esik azokról a rossz tapasztalatokról is, melyeket az 
addigi szervező munka során szereztek. Az egyes parancsnokok közötti viták, a 
kormány által kinevezett parancsnokok semmibevevése volt az addigi sikerte
lenség oka. Kossuth, hogy megszüntesse ezt az állapotot, azt a parancsot adja 
Rapaich alezredesnek, hogy vonja parancsnoksága alá valamennyi lengyel 
egységet az északkeleti megyékben, és folytassa szervezésüket. Az alap valószí
nűleg a Woronieckivel 1848. december 27-én kötött megállapodás marad, de a 
tiszteket ne a katonák válasszák, mert az „már addig is tömérdek szakadásra 
vezetett". A rendelet nem határozta meg a létszámot. A toborzás elvben korlát
lan és egyedül a fegyverzet és az ellátás lehetőségei a mérvadók. 

A rendelet formálisan Woroniecki, Rembowski és Piotrowski sikertelen be
mutatkozásával függ össze, mégis, tekintettel azokra az elvekre, melyeken a jö
vőben az egységek szervezésének alapulnia kellett, a Lengyel Légió egészét érin
ti. Az új szervezési elképzelés szerint lemondtak a sok önálló szervezőről, és egy 
parancsnok vezetése alá kívánták helyezni a lengyel alakulatokat. Ez tehát a 
megoldás azon álláspontot illetően, melyet Wysocki kezdettől képviselt. Erre a 
rendeletre támaszkodva addigi kitartó törekvései valóságos alakot kezdenek öl
teni, és idővel elnyerik a kormány és a katonai körök egy részének támogatását. 

IV. Józef Wysocki szervező tevékenysége 

A lengyel alakulatok szervezésének tárgyalása során nem egyszer említettük 
meg Józef Wysockit. Mivel tevékenységének nagy befolyása volt a lengyel egy
ségek további történetére, fejtegetéseink befejezéséül elengedhetetlen helyet 
szorítani szervező tevékenységének. 

Wysocki 1848. december 4-én, Aradra érkezése után, kis zászlóaljával együtt 
Máriássy alezredes hadtestéhez kerül. Már a megérkezés napján részt vesz
nek a vár sikertelen ostromában, tíz nappal később, december 14-én pedig a 
bekerített erősség segítségére igyekvő Leiningen tábornok osztrák egységével ví
vott csatában. A lengyel önkéntesek mindkét ütközetben jó kiképzettségről és 
harckészségről tesznek tanúbizonyságot, amivel általános elismerést szereznek 
maguknak. Mivel munkánkban nem foglalkozunk a lengyel egységek harci te
vékenységével, rátérünk a szervezés kérdéseire. 

A lengyel zászlóalj harci erényeit értékelve, létszámát a helyi parancsnokság 
növelni kívánja. Ám a feltételek és a lehetőségek korlátozottak. Ennek ellenére, 
amikor a kormánybiztos előhozakodott azzal a tervvel, hogy a lengyelekből lo
vas alakulatot szervezzenek, Wysocki — rendelkezni kívánván e fegyvernem 
csírájával — beleegyezik és megbízza a szervezéssel Poniňski századost,82 aki 
ily módon a magyarországi lengyel lovasság első szervezője lett. 

81 KLÖM XIV. k., 473—475. o. 
82 WLADYSLAW PONIIsTSKI a porosz a r i sz tokrác iáva l összefonódott grófi családból származot t . 

Lvovban tanul t , és Wroc íawban végezte el a g imnáziumot , ma jd belépet t a bécsi H a d m é r n ö k i 
Akadémiá ra . E n n e k elvégzése u tán hadnagy i szolgálatot teljesít egy magyaro r szág i lovasezred
ben . 1848-ban ezredével együt t Bécsbe érkezet t . A fővárosi fo r rada lom ki törése u t án , 1848 t ava 
szán ki lép a szolgálatból, m e r t vé leménye szer int „a k ö r ü l m é n y e k a lakulása úgy rendelkezhet , 
hogy egy lengyel kötelességei nem egyez te the tők össze az osz t rák tiszt köte lességeivel" . Vissza
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e s e m é n y e k a lakulásá t , nem bocsátkozot t s emmi lyen tevékenységbe . Elutas í to t ta még a nemzet i 
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Poniňski energikusan kezdett hozzá egy 50 fős egység létrehozásához. Gon
dosan válogatta embereit, és mivel Wysocki nem csökkenthétté számottevően a 
gyalogságot, a katonák egy részét a magyar zászlóaljakban levő szlovákokból 
választotta ki, akik szívesen álltak be a lengyel lovassághoz.83 Lovakat a helyi 
nemzetőrségtől szereztek, felszerelést pedig a volt osztrák raktárakból.84 Az egy
ség haladéktalanul hozzáfogott a kiképzéshez, olyan lelkesedéssel, hogy már 
néhány nap múlva sikerrel vívott meg Leiningen tábornok lovasságával. 

Máriássy alezredest december közepén új parancsnok, Gaál Miklós ezredes 
váltotta fel, akinek Wysocki nem hivatalos tanácsadója lett. Gaál javaslatára, 
érdemeinek és tudásának elismeréséül, alezredessé léptetik elő. Az ostromtüzér
ség parancsnoka Leçki őrnagy lett, Grochowalski százados pedig a mérnöki 
munkákkal foglalatoskodott.85 

A légióban, mely ezidőben őrszolgálatot látott el, a rendszeres gyakorlatok és 
a mindennapi elfoglaltság híján, meglazult a fegyelem. A Zóltowski századosnak 
Felső-Magyarországra küldéséről szóló hírt keserűen fogadták. Viták lobbantak 
fel, vádaskodtak a magyarok ellen, fokozódott az erjedés. A fegyelem rosszab
bodásában kétségtelenül Wysocki és tisztjei voltak a hibásak. A törzsben vég
zett munkájuk és személyes ügyeik miatt elhanyagolták mindennapi kötelessé
geiket. A kemény télben, főleg ha a hadsereg egyébként is tétlenségre van 
kárhoztatva, ez többé-kevésbé normális jelenség. Természetesen nem volt min
den rossz. A szolgálatot hanyagságok nélkül látták el, szökésről nincs említés, 
a lakosság nem panaszkodik, sőt ellenkezőleg, megszerette a lengyeleket.86 

Wysocki, ismerve honfitársainak beállítottságát, a fegyelem megjavításának 
radikális megoldását abban látta, hogy a katonákat harcba vigye. Felhasználta 
Damjanich tábornok Aradra érkezését és arra kérte, hogy olvassza be a légiót 
hadtestébe. Damjanich kezdetben Wysockit az ostromlók parancsnokává szán
dékozott megtenni, de az érvek meghallgatása után megváltoztatja elhatározá
sát. A légiót beolvasztja hadtestébe, Wysockit pedig dandártábornokká nevezi 
ki. A zászlóaljat ezt követően Czernik őrnagy, a századot pedig Poniňski ve
zeti.87 

A légió összetétele alaposan megváltozott az aradi tartózkodás idején. A Lei-
ningen elleni csata után, december közepén, az egység létszáma nem haladja 
meg a 200 főt.88 Ez időben a légió 65 emberrel egészült ki Pestről, akik között 
20 lengyel az osztrákok hadifoglya volt.89 Az Aradról való távozáskor a légió 
létszáma 280—290 fő lehetett. Poniňski állandóan növelte századát, így március 
elején a szolnoki csata előtt már 120 lóval rendelkezett.90 

Wysocki Aradon nem csak a légiójával törődött. Nem feledkezett meg arról a 

gárda lovasparancsnoki tisztségét is, nem akarván kitenni tiszti becsületét az osztrák rendőrség 
zaklatásának. Mivel nem látott lehetőséget galíciai felkelésre, ősszel tisztiszolgájával együtt át
lépte a magyar határt, és Pestre érkezett. Itt megismerkedik Wysockival, és belép zászlóaljába. 
A megalakult lovasszázad parancsnokaként vesz részt a tavaszi hadjárat valamennyi csatájában, 
hősiességével és taktikai tehetségével tűnik ki. A háborút dicsőségesen fejezi be, ekkor alezredes 
és az 1. „vörös" (a vállpántok színéről) dzsidásezred parancsnoka, a II. és III. osztályú hadi ér
demrend kitüntetettje. Törökországba internálják, a porosz követ protekciójának köszönhetően 
útlevelet kap és visszatér rokonaihoz Lengyelországba. Rövidesen elhagyja az országot és Olasz
országba utazik, hadosztályparancsnokként és az olasz hadsereg lovasságának parancsnokaként 
fejezi be pályafutását. L.: Rodzina, Herbarz szlachty pols,kiej Seweryna Uruskiego. Warszawa, 
1917. t. XIV. s 241. 

83 Grobicki: i. m. 424. o. ; Wysocki: i. m. 15. o. 
84 Wíadyslaw Poniňski: Wspomnien ia z lat ubiegíych, Krakow, 1902. 20. o. 
85 Adolf Grochowalski: K a m p a n i a na Wegreczh. Bibl iotéka Czar toryskich , Krakow, Rekopis 

nr . 5326. 
86 Jež: i. m. 283—288. O. 
87 Wysocki: i. m. 27. o. 
88 Russjan: i. m. 114. o. 
89 Uo. 
90 Grobicki: i. m. 423. o. 
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fő célról sem, melynek elérése végett a lengyelek Magyarországra jöttek. Az 
aradi harcokban való részvétel nem egészen felelt meg elképzeléseinek. Az 
egység veszteségeket szenvedett, a határtól való nagy távolság megnehezítette 
az anyaországgal fenntartott kapcsolatokat. A Pestről megígért segítség sem 
érkezett meg, viszont hírek érkeztek számos új szervezőről, ami a neki adott 
ígérettel ellentétben állt. 

Wysocki ekkor interveniálni kezd. A Leiningen elleni csata másnapján, de
cember 15-én Kossuthnak ír, és újból megindokolja annak szükségességét, hogy 
a lengyel egységeket összevonják vagy Felső-Magyarországon, vagy Aradon.91 

A válasz december 23-án jön meg. Az 1848. december 20-ról keltezett levélben 
Kossuth elismeréssel nyilatkozik a lengyelek hősiességéről, megmagyarázza, 
hogy az egység szétosztása a hadi események kedvezőtlen alakulása miatt kö
vetkezett be. Reményének ad hangot, hogy előnyösebb helyzetben a légiót egye
sítik.92 Az elnök kitérő, bár udvarias válasza nem elégíti ki Wysockit. A Piot-
rowski felhatalmazásáról szóló hírre levelet ír, melyben bírálja a galíciai fegy
veres felkelés időszerűtlen koncepcióját.93 Javasolja, hogy a felállítási helyet 
Aradra tegyék át, és itt egységes parancsnokság alatt álló alakulatot hozzanak 
létre, mely kedvező körülmények között bevonulhatna Lengyelországba. Az 
interveniálás válasz nélkül maradt. 

Bulharynnak a magyarországi lengyel alakulatok parancsnokává való kine
vezése nem kevésbé nyugtalanítja Wysockit, mint a Piotrowskinak adott meg
bízás. Űjra levelet küld Kossuthnak.94 Ebben két dolgot érint: a magyar kor
mány szándékait a háborús politika további távlatait illetően és a lengyel ala
kulatok kérdését. Választ kér : a magyarok továbbra is harcolni akarnak-e, vagy 
tárgyalások útján keresnek kiutat. A lengyelek a második megoldással szemben 
erős nyugtalanságukat fejezik ki. A Windischgrätzhez indított követségről szál
longó híresztelések elterjedtek a seregben, s ezzel kapcsolatban a kormánynak a 
lengyel ügyhöz való viszonya pontosítását kéri. 

Wysocki, úgy tűnik, elfogadja levelében Bulharyn kinevezését. Nem foglal ál
lást, csak azt kéri, hogy a parancsnokok kinevezése az ő tudtával történjen. 
Végül levelében megújítja igényét a lengyel egységek egy alakulattá egyesíté
séről. Ugyanakkor Wysocki értésre adja, továbbra is egyedül magát érzi feljo
gosítva arra, hogy részt vegyen a lengyel egységek szervezéséről és jövőjéről 
szóló döntések meghozatalában. 

A választ hiába várván, néhány nap múlva, amikor eljutottak hozzá a Bulha
ryn kedvezőtlen fogadtatásáról és Rembowski ellenállásáról szóló hírek, Kos
suthoz küldi Žórawski és Lussakowski századosokat, akiknek még egyszer fel 
kell vetniük a lengyel egységek egyesítésének és a légió főparancsnoka kiválasz
tásának kérdését.95 Žórawskinak elvi megegyezés esetén a lengyel csapatokhoz 
kellett mennie azzal a felhívással, melyben Wysocki felszólította a katonákat, 
hogy egy légióban egyesüljenek. 

A küldöttek jókor érkeztek. Bulharyn balsikere és Rembowski ellenállása 
Wysocki javaslata felé hajlította Kossuthot. Beleegyezett egy új parancsnok ki
jelölésébe, aki meg tudja szerezni az általános egyetértést. Beleegyezett abba 
is, hogy a küldöttek az alakulatokhoz menjenek a vélemények kifürkészése és 
az új parnacsnok megválasztásának végigvitele végett. 

91 Wysocki: i. m. 15. o. 
92 Uo. 16. O., KLÖM XIII. k., 824. o. 
93 OL H—151. Lengyel Légió. Wysocki P io t rowsk inak . 73. 1. 
94 OL R 90. 1849, Wysocki Kossu thnak . 1850. j a n u á r 12. 669. 1. 
95 OL R 221. Wysocki Józef t ábornok . Zórawsk i je lentése . 1849. j a n u á r 12. 
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Zórawski Debrecenből Rembowskihoz érkezik, akit január 11-én Tokajban 
talál, Munkácsra vonulása közben. Rembowski kategorikusan elutasít minden
fajta együttműködést és a küldötteket agyonlövettetéssel fenyegeti.96 Zóraws
ki mégis találkozik a katonákkal és a tisztekkel, felolvassa a felhívást, és meg
magyarázza a dolog lényegét. A beszélgetésekből arra következtet, hogy a ka
tonák nem támogatják Rembowski álláspontját és az egyesülési tendenciák 
erősek. A tisztek kijelentették, hogy a kezdeményezést támogatják, de annak 
Buîharyn egységeitől kell kiindulnia. Zórawski erről megbizonyosodva Tállyára 
megy, ahol találkozik Buiharynnal. Emez, bár nem kedveli Wysockit, egyetért 
az egyesülési indítvánnyal, megengedi Zórawskinak, hogy meglátogassa az egy
ségeket és felolvassa Wysocki felhívását. Talán a saját megválasztására számí
tott, talán, mint ahogy maga is elismeri, a viszályoktól elkedvetlenedve elhatá
rozta, hogy eltávozik a légiótól.97 Zórawski felolvassa a felhívást és megválasz
tatja a főparancsnokot. A választás Wysockira esik. A kormányhoz intézett fel
iratban 200 aláírás, köztük 20 tiszti, bizonyítja ezt. Zórawski bőséges jelentés
ben tudatja ezekről az eseményekről Wysockit.98 Zórawski ezt követően megy 
Munkácsra Rembowski egységéhez. Már beszéltünk arról, hogyan fogadták ott 
és hogyan végződött látogatása. 

Február 6-án Wysocki alezredes Debrecenbe érkezik, akit Damjanich kül
dött oda, hogy hadműveleti ügyeket intézzen. Kihallgatást nyer Kossuthnál, 
aki a lengyel egységekkel való legutóbbi gondok hatására Wysockit kedvezően 
fogadja. A beszélgetés során Kossuth érintette azokat a kérdéseket, amelyekről 
Wysocki leveleiben írt. A lengyel ügy iránt a legnagyobb jóindulattal viselte
tett, így a problémát megoldották, és ez teljesen kielégítette Wysockit. A légiót 
illetően Kossuth azt remélte, hogy valamennyi egység Wysocki parancsnoksága 
alatt egyesül, és megígérte, hogy ennek érdekében megtesz „mindent, ami csak 
erejéből telik".99 Mégsem hozott a végrehajtásról döntést. Talán befolyással volt 
erre a határozatlanságra Dembiňski álláspontja, aki, Czartoryski híve lévén, 
határozottan elvetette egy egyesült légió megalakítását.100 

Debrecenben Wysocki találkozott azokkal a tisztekkel, akik a Rembowski elleni 
panasz előterjesztése végett jöttek. Kijelentették neki: szívesen vennék, ha az 
ő parancsnoksága alá kerülnének, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a katonák to
vábbra is szabadon választhatják meg tisztjeiket. Wysocki, aki a Kossuthtal 
nemrég lefolytatott beszélgetés után látja már, hogy az egész ügyet felülről 
intézik, nem egyezik bele ebbe a feltételbe. 

A magyar kormány viszonya a Lengyel Légió ügyéhez javulni kezdett. Ezt 
elsőként a lovasság megalakítására irányított Tchórznicki tapasztalhatta. Rövi
desen megjelent Kossuth már említett február 17-i rendelete a lengyel egységek 
szervezésének új alapelveiről. Februárban és márciusban további szervezeti lé
pésekre került sor, melyek megerősítették Wysocki légióját. Poniňski növelte a 
lovasszázad létszámát. Megérkezett egy fél tüzérüteg Klosowski főhadnagy pa
rancsnoksága alatt, akit novemberben Pesten hagytak kiképzés és felfegyverzés 
végett, később pedig Görgey hadseregéhez került.101 Március elején, a szolnoki 
csata után érkezik Zóltowski százados 3. százada, néhány nappal később pedig 
Rembowski egységének két százada. A légiónak már 5 gyalogosszázada, egy lo
vasszázada és tüzérsége is van, összesen kb. 700 emberrel. Ilyen összetételben 
vesz részt a tavaszi hadjáratban. 

96 Uo. 
97 Buîharyn: i. m. 87—38. és 91. o. 
98 Lásd Zórawsk i 95. sz. a la t t idézett je lentését . 
99 Wysocki: i. m. 28. o. 
100 Danzer, F. Alfonz: Dembinsk i Magyarországon . Budapes t , 1874. 66. o. 
101 Grobicki: i. m. 423. o. 

» — 359 — 



Egyidejűleg folynak a további szervezési akciók. Tchórznicki dzsidásain kí
vül Szoboszlón Toczyski százados parancsnoksága alatt alakul meg egy lovas
század, mely a Poniňskival történő egyesülése után egy dzsidásezredet alkot.102 

Idzikowski őrnagy harcból kivont egysége Nánáson átalakul a 2. gyalogos 
zászlóaljjá.103 Rembowski egységének két százada lett az Englert őrnagy pa
rancsnoksága alatt megalakuló 3. zászlóalj csírája.104 

A tavaszi hadjárat befejezése után a tábornokká előlépett Wysocki megkapta 
a végső beleegyezést az összes lengyel alakulat egyesítéséhez. A tervekben had
osztály szerepelt, bár a miniszter parancsa még dandárról szólt.105 Májusban 
és június első felében Wysocki megszervezte a Lengyel Légiót 3000 katonával. 
Az akkori politikai és katonai helyzetben már nem volt idő arra, hogy a lengye
leket hadosztállyá szervezzék. 

* 

Marx Károly a Népek Tavasza idején azt írta, hogy a lengyel ügyhöz való 
viszony az összes európai politikai tábor forradalmi hangulatának fokmérője. 
E megállapítás alapján különösen közel áll hozzánk a forradalom vezérének 
Kossuth Lajosnak az alakja. A két nép barátságát és érdekközösségét testesí
tette meg. A történelmi hagyományok mellett hatott erre a nézetek és célok 
azonossága olyan alapvető ügyekben, mint a Lengyelország függetlenségéhez, 
az osztrák monarchiához vagy a pánszlávizmushoz való viszony. Az olyan fon
tos állami döntéseknek, mint Dembinski és Bem lengyel tábornokok főparancs-
noki megbízatása, szintén a lengyel és magyar demokraták céljainak és eszméi
nek közösségéből kellett fakadniuk. A függetlenségi erők képviselte lengyel 
ügyet mindig a teljes elismerés övezte. Ennek volt kifejezése az a mély rokon
szenv, mellyel a lengyel demokratákat tüntették ki, a lengyel hadsereg létreho
zására irányuló készség, sőt az a bizonyos időszakokban megnyilvánuló szán
dék, hogy Magyarország fegyveresen avatkozzon be a lengyel ügybe. 

BnoőoKUMuepMC Myc 

OOPMHPOBAHME nOJlbCKOrO JIEľMOHA B BEHlľPHH B 
HOÜEPE 1848—MAPTE 1849 YORK 

Pe3ioAie 

CoôbiTHfl, npoHcineflnme B BeHrpHH B MapTe 1848 r o a a , HaniJiH nmpoKKË OTKJIHĽK BO Bcex pafto-
Hax n o j i b i m i , pacnaBmeËCH Ha Tpn n a c r a . C peBOJHOHHeË B B e H r p u a cBH3biBajnrcb Hafleacflbí o He3a-
BHCHMocra; nojíHKH BimenH B03M02CHOCTB /yia HOBoro BoopyaceHHoro BOCCTaHHfl, Tenep t yace Ha 
CTOpOHe BeHTpOB H C HX HOMOIHblO. 

ITapHxccKHH U,eHTp OômecTBa IIOJII>CKHX /JeMOicpaTOB, npoB03rjianiaBniHH HeH36eacHOCTb 0 6 -
meeBponeHCKOH peBOJnoimH, He npH3HaB oôcraHOBicy B rana i iHH npHro^Hoß a n a Haia j ia BoccTaHH«, 
CKjiOHfljiCfl Ha Bemernie neperoBopOB c BeHrepcKHM npaBHTejibCTBOM; KpyacoK K H H 3 3 HapTopbiac-
CKoro Taicace pacciHTbiBaji Ha B3aHMOfleíícTBHe c BeHrpHeÄ. 

IlpoBeHrepcKHe pafliucajibHbie Kpyrn IIojibinH nocjie Kpaxa HOUHTHKH JioajibHoro HanpaBJíeHHH 
— noMHMO KOHTpaőaHflHOH nepeB03KH opyacHa B BeHxpHio H nojmepacaHHfl cojtflaT, fle3eprapoBaB-
iiiHx H3 ABCTPHHCKOH apMHH Ha poflHHy — BepHyjiHCb K nporpaMMe OömecTBa fleMoicpaTOB H 

102 KLOM XIV. k., 706. o. Kossu th Boczkó Dániel ' a rad i k o r m á n y b i z t o s n a k 1849. márc ius 23-án. 
103 OL R 23. Dembiňsk i H e n r i k k. VII. Idz ikowski je lentése . 1849. má jus 28. 713. 1. 
104 Uo. k. i n . Engler t Dembinsk inek . 1849. má jus 15. 713. 1. 
105 OL R 221. Wysocki Józef t ábornok . A hadügymin i sz te r 1849. má jus 6-i in tézkedése . 
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настаивали на формировании польского легиона в Венгрии. Хотя умеренное крыло Нацио
нального Совета старалось воспрепятствовать их деятельности, в Пешт и в Пожонь была 
направлена нелегальная делегация с участием Высоцкого, Дзиерзковского и Борзецкого. 
Кошут склонялся к мысли о формировании легиона, однако Бем, также прибывший в это 
время в Венгрию, помешал ходу переговоров. 

Венгерское правительство предоставило возможность собравшимся за это время добро
вольцам вступить в бой под собственным знаменем, сформировав самостоятельную отдель
ную часть. Эмигранты с согласия правительства избрали Высоцкого командиром своего 
батальона, правительство утвердило его на этом посту. Батальон Высоцкого, в который не
прерывно прибывали эмигранты из Польши, после экипировки, небольшой подготовки и 
освящения знамени 27 ноября выступил из Пешта в направлении Арада на оперативный 
район. 

Однако к этому времени возросла опасность вторжения австрийцев со стороны Галиции, 
и в силу того, что венгерское правительство, с одной стороны, не могло выставить боеспособ
ные войска, а с другой стороны, что этот район вследствие дальнейшего прилива доброволь
цев и нелегальной поставки оружия казался весьма важным, — несмотря на соглашение, заклю
ченное с Высоцким, — другим польским организаторам также было поручено формирование 
военных корпусов. Однако эта попытка не имела удачи: в результате личных разногласий, 
а также материально-снабженческих и главным образом организационных трудностей под
ключение вновь сформированных частей к боевый действиям проходило не без трений, по
этому венгерское правительство прекратило организацию отдельных польских свободных 
войск. 

Формированием новых войсковых частей в дальнейшем занимался лишь Высоцкий; от
носительный успех этого, а также ратные победы, одержанные в южных провинциях весной 
1849 года, побудили Кошута и венгерское правительство разрешить Высоцкому объединить 
все польские части. Таким образом произошло формирование в мае 1849 года Польского 
Легиона, насчитывавшего тогда 3000 человек. 

Wlodzimierz Mus 

ORGANISIERUNG EINER POLNISCHEN LEGION IN UNGARN 
NOVEMBER 1848—MÄRZ 1849 

Resümee 

Die Ereignisse in Ungarn im März 1848 haben in allen Teilen des in drei Teile 
gespaltenen Polens weites Echo ausgelöst. An die ungarländische Revolution wurden 
Hoffnungen auf Unabhängigkeit geheftet; die Polen sahen eine neue Möglichkeit, 
wieder bewaffnet aufzutreten, diesmal an Seiten Ungarns und mit deren Hilfe. 

Die Pariser Zentrale der Polnischen Demokratischen Gesellschaft, die die Unver
meidbarkeit einer gesamteuropäischen Revolution verkündete, neigte — da sie die 
Lage in Galizien zur Entfachung eines Aufstandes nicht für geeignet hielt — dazu, 
mit der ungarischen Regierung Verhandlungen anzuknüpfen; auch der Kreis um 
den Fürsten Czartoryski zog ein Zusammengehen mit Ungarn ins Kalkül. 

Die radikalen, mit Ungarn sympathisierenden polnischen Kreise sind nach dem 
Fiasko der Politik der loyalen Richtung — über den Waffenschmuggel nach Ungarn 
und der Unterstützung der aus der österreichischen Armee nach Hause geflüchteten 
Soldaten hinaus — zum Programm der Demokratischen Gesellschaft zurückgekehrt 
und betrieben die Aufstellung einer polnischen Legion in Ungarn. Obzwar der ge
mäßigte Flügel des Nationalrates ihre Tätigkeit zu behindern trachtete, wurde unter 
Mitwirkung von Wysocki, Dzierskowski, und Borzecki eine Deputation nach Pest, 
bzw. Pozsony entsandt. Kossuth neigte zum Gedanken der Aufstellung einer pol
nischen Legion, der inzwischen ebenfalls nach Ungarn gekommene Bern störte je
doch den Gang der Verhandlungen. 

Den inzwischen versammelten Freiwilligen hat es die ungarische Regierung er
möglicht, sich unter eigener Flagge, eine selbständige, geschlossene Einheit bildend, 
in die Kämpfe einzuschalten. Die Emigranten haben mit Zustimmung der Regierung 
Wysocki zum Bataillonskommandanten gewählt und die Regierung hat ihn auf 
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diesem Posten bestätigt. Das Bataillon Wysocki, dem sich aus Polen ständig Emigran
ten anschlössen, ist nach Ausrüstung, kurzer Ausbildung und Fahnenweihe am 27. 
November von Pest in Richtung Arad auf das Kampfgebiet abgegangen. 

Zu gleicher Zeit nahm die Gefahr eines österreichischen Einfalls aus Galizien zu, 
und da die ungarische Regierung einesteils keine schlagkräftigen Truppen auf
marschieren lassen konnte und andernteils diesen Gebiet wegen des weiteren Ein-
strömens von Freiwilligen und des illegalen Waffentransports sehr wichtig er 
schien, erhielten trotz des mit Wysocki geschlossenen Übereinkommens auch andere 
polnische Organisatoren die Ermächtigung, Truppenkörper aufzustellen. Diesem 
Versuch blieb aber ein Erfolg versagt: infolge persönlicher Gegensätze, sowie mate-
rieller-versorgungs-hauptsächlich jedoch Organisationsschwierigkeiten verlief die 
Einreihung der neu gebildeten Formationen in das Kampfgeschehen nicht glatt, 
und so hat die ungarische Regierung die Organisierung weiterer polnischer Frei
korps eingestellt. 

Mit der Aufstellung weiterer Truppeneinheiten hat sich im weiteren nur Wysocki 
befaßt; der relative Erfolg dieser Aktion, sowie die in Südungarn im Frühjahr 1849 
erreichten Ergebnisse der Kampfhandlungen haben Kossuth und die ungarische 
Regierung bewogen, Wysocki die Vereinigung sämtlicher polnischer Formationen zu 
bewilligen. So konnte im Mai 1849 die Organisierung der damals 3000 Mann um
fassenden Polnischen Legion vorgenommen werden. 


