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AZ 1863—64. ÉVI LENGYEL FELKELÉS 
MAGYAR TÁMOGATÁSÁHOZ1 

Dr. Böhm Jakab 

A lengyel és a magyar azon népek közé tartozik, melyek
nek történelmük során szinte szakadatlanul harcolniuk kellett 
önállóságukért és nemzeti függetlenségükért. Az igen sok eset
ben közös elnyomó ellen vívott küzdelem a két népet a zsar
nokság elleni együttes összefogás szükségességének a felisme
réséhez vezette. Ennek legnagyszerűbb példája az 1848—49. évi 
magyar forradalom és szabadságharc volt, melynek megvívá
sához a lengyel nép nemcsak olyan kiváló hadvezéreket adott, 
mint a magyar nép emlékezetében Bem apóként megőrzött 
Bem József, vagy Dembinski Henrik tábornokok, nemcsak egyes 
vértanúkat, mint az ifjú Woronieczky Miciszláv herceg, hanem 
több ezer lengyel katonát is, akik ugyancsak vérüket hullatva 
harcoltak a magyar szabadságért, mert felismerték, hogy ezzel 
egyúttal a saját népük szabadságáért is küzdenek. 

A magyar szabadságharc bukása után akkor csillámlott fel 
újra annak a reménye, hogy a két nép összefogva lerázhatja 
magáról a rabláncokat, amikor 1863-ban Orosz-Lengyelország
ban felkelés tört ki a cári zsarnokság ellen. 

Az Oroszország, Poroszország és Ausztria között felosztott 
Lengyelországban kialakuló kapitalista viszonyok fejlődését 
nagymértékben akadályozta az ország egységének és függet
lenségének hiánya, valamint a fennálló feudális viszonyok. Kü
lönösen nyomasztó volt a helyzet Orosz-Lengyelországban. 

l Ez az írás nem azzal a céllal és igénnyel készült, hogy teljes és átfogó 
képet adjon mindarról az erkölcsi és anyagi támogatásról, melyet Magyarország 
nyújtott az 1863—64. évi lengyel felkelésnek, hanem csupán a Hadtörténelmi Inté
zet levéltárában végzett kutatás során előkerült adatok ismertetésére szorítkozik. 
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Noha francia megszállása idején Napóleon 1807-ben a jobbá
gyok személyi kötöttségeit megszüntette, az általuk művel t 
föld azonban változatlanul földesúri tulajdonban maradt, s ezért 
a feudális viszonyok itt továbbra is fennmaradtak, ellentétben 
az Ausztriához és Poroszprszághoz tartozó területekkel, ahol 
a jobbágyfelszabadítás az 1850-es években befejeződött. E hely
zeten nem változtatott a krími vereség után kialakuló forra
dalmi válság hatására kiadott 1861. évi cári jobbágy f elszaba
dító rendelet sem, mivel ez Orosz-Lengyelország parasztságát 
nem érintette. Csupán a robotot törölte el a cár 1861. október 
1-i hatállyal Orosz-Lengyelország jobbágyságának lecsillapítá
sára, mivel ezek a jobbágyfelszabadító rendelet ismertté vá
lása után megtagadták a robot teljesítését, és sok helyütt össze
ütközésekre került sor a földbirtokosokkal és a cári hatósá
gokkal. Az Európában már anakronisztikussá vált feudális vi
szonyok konzerválási törekvése igen súlyosan érintette a pa
rasztságot, ami a szaporodó parasztfelkelésekben nyilvánult 
meg. A parasztfelkelések mellett fellendült a nemzeti függet
lenségi mozgalom is. A nemesség egy része, a fejlődő burzsoá
zia és az értelmiség egyre inkább terhesnek érezte a cári ön
kényuralmat és szervezkedni kezdett egy felkelés kirobbantá-
sára, amelynek célja a feudalizmus felszámolása és a függet
lenség visszaállítássá volt. 

A polgárság gyengesége miatt a forradalom vezető osztá
lya a nemesség volt, amely azonban a forradalom és felkelés 
kérdésében különböző nézeteket vallott. A nagybirtokosokból 
és gazdag polgárokból álló „fehérek" a társadalmi reformok 
megvalósítása terén erősen konzervatív álláspontot képviseltek. 
Nem kívánták a fennálló társadalmi rend megváltoztatását, ha 
nem a cári kormány nehézségeit kihasználva csupán engedmé
nyeket akartak kicsikarni, így az 1815. évi alkotmánynak — 
az autonómiának — és a régi határoknak a visszaállítását. Mi
kor pedig a cár által a polgári igazgatás főnökévé kinevezett 
Wielopolski rendeleteiből kiderült, hogy a cári kormány csak 
látszatengedményekre hajlandó, céljaikat nem a néptömegekre 
támaszkodva és az európai forradalmi erőkkel szövetkezve, ha 
nem a nyugati nagyhatalmak támogatásával kívánták elérni. 

Radikálisabb nézeteket vallott mind a függetlenség, mind 
a belső átalakulás kérdésében a nemesség haladó részét, a vá 
rosi kispolgárságot, diákságot és értelmiséget tömörítő ^vörös" 
párt, amely azonban szintén nem volt egységes. A jobboldal 
a fehérekkel való kompromisszumra törekedett, a baloldal v i 
szont — mely össze kívánta kötni a függetlenségi kérdést a 
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jobbágykérdéssel — a parasztság teljes felszabadítását és de
mokratikus köztársaság megteremtését követelte. A vörös irány
zat e szárnya a fehérekkel kötendő kompromisszum helyett a 
forradalmi erők szövetségét kereste, és kapcsolatot teremtett 
például az orosz Föld és Szabadság elnevezésű forradalmi szer
vezettel. 

A vörösök 1862 elején felállították a Központi Nemzeti 
Bizottságot a felkelés előkészítésére és irányítására. A felkelés 
tervét a forradalmi demokrata Dabrowiski1/a dolgozta ki. Tervét 
a felkelők, valamint a lengyel területen állomásozó orosz csa
patok haladó és forradalmi gondolkodású tisztjei közötti együtt
működésre alapozta. A felkelés fegyverrel való ellátása cél
jából a varsói és modlini . várak elfoglalását tervezte, mivel 
ez utóbbiban 70 000 puskát tároltak. E terveket azonban ke
resztülhúzta a cári kormánynak az az intézkedése, amellyel 
forradalmasodó csapatait a lengyel területekről elvezényelte. 
Dabrowski ugyan azt javasolta, hogy még a rendelkezés végre
hajtása előtt kezdjék meg a felkelést, a vörösök jobboldala azon
ban — a felkészületlenségre hivatkozva — elvetette a tervet. 
Ezzel elveszítette a lengyel felkelés az orosz katona-forradal
márok támogatását. 

A felkelés tervéről értesülő cári kormány a forradalmasodó 
csapatok leváltásán kívül más ellenintézkedéseket is foganato
sított, így például rendeletet adott ki az ifjúság besorozására, 
mellyel az volt a célja, hogy megfossza a felkelést a legértéke
sebb katonaanyagtól. 

A törvényesség lábbal tiprása, a tömeges bebörtönzések, 
majd különösen az 1863. január 15-én éjjel végrehajtott erő
szakos újoncozás és a vele járó kegyetlenkedések csordultig 
töltötték a szenvedések és megaláztatások poharát. A besoro
zottak körében megkezdődtek a szökések, és a szökevények 
csatlakoztak a Központi Nemzeti Bizottság által a sorozás nap
jáig már kivont ifjúsághoz, akiket a járási központokban igye
keztek összpontosítani. A katonai vezetésnek nem volt elfoga
dott terve. A felkelést irányító Padlewski2 a vajdasági komisz-
szárokkal együttműködve először a vidéki helyőrségeket kívánta 

l / a J a r o s l a w Dabro,vwski 1859 és 1861 között Pé te rvá ro t t végezte el a ka tona i 
akadémiá t , és még itt t e remte t t kapcso la toka t az orosz fo r rada lmi demokra t ákka l . 
A baloldal i csoport vezetőjeként n a g y szerepe volt a felkelés előkészítésében és 
szervezésében. 1862-ben le tar tózta t ták , és a cári hadb í róság 15 évi k é n y s z e r m u n k á r a 
í té l te . 1864-ben s ikerü l t megszöknie és Pá r i z sba ment . Az 1871. évi párizsi k o m m ü n 
ide jén az összes fegyveres erők főpa rancsnoka lett. Május 23-án hősi halál t hal t . 

(Üj Magyar Lexikon, HCTOPHH ľloAbuiH, TOM II. Hau. AK afleMHH HayK CCCP, 
MocKBa. 1955. 116—120. o. 

2 A vörösök balo ldalához tar tozot t . (Uo. 118. o.) 
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megtámadni, amivel a cári erők megosztását és meggyengítését 
akar ta elérni. 

A felkelés tömegbázisának biztosítása érdekében a Köz
ponti Nemzeti Bizottság 1863. január 22-én az egész lengyel 
népet felkelésre felszólító kiáltványt tett közzé. Ebben kimon
dották a jobbágyfelszabadítást állami kártérítéssel, és dekla
rálták a polgári jogegyenlőséget. A kiáltvány a földdel bíró 
parasztok számára örök tulajdonul biztosította az általuk addig 
megművelt földet, a földnélküli parasztok számára pedig 3 
holdat helyezett kilátásba abban az esetben, ha csatlakoznak a 
felkeléshez. 

E felhívással — melyben a vörösök politikai koncepciója 
jutot t kifejezésre — főként a parasztság támogatását kívántí k 
biztosítani, ami a dekrétum következetes megvalósítása esetén 
feltétlenül sikerült is volna. 

Január 22-ről 23-ra virradó éjszaka került sor az első ösz-
szeütközésekre. A felkelők mintegy 30 helyen megtámadták a 
cári csapatokat, azonban az ezek megosztására irányuló törek
vés nem járt eredménnyel : az orosz hadvezetőség néhány na
gyobb egységbe vonta össze erőit, és a felkelőket néhány hétig 
nem háborgatta. 

A kezdeti sikertelenségek után a Központi Nemzeti Bi
zottság kísérletet tett a szétszórt, egymástól függetlenül ope
ráló kisebb csapatok összevonására és reguláris hadsereggé 
szervezésére. E célból először a Poroszországból hazatért Mie-
roslawskit,3 majd az ő veresége után az addig legjelentősebb 
sikereket elért, egykor Garibaldi zászlója alatt harcoló Langie-
wicz Mariant diktátornak kiáltották ki.4 Az összes erő egyesí
tését azonban egyik sem tudta megvalósítani, csupán néhány 
ezres létszámú csapatot sikerült parncsnokságuk alá vonniuk, 
ez pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy szemtől szembe döntő 

3 Ludwik Mieroslawski részt vett már az 1830—31. évi lengyel felkelésben is, 
az 1848-as poznani felkelőknek pedig főparancsnoka volt. 1863 februárjában diktá
tornak nevezték ki és még ebben a ihónapban el is hagyta a lengyel területet, 
miután osztagát a cári csapatok szétverték. A mérséíkelt vörösökhöz tartozott. 

(Üj Magyar Lexikon, HCTOPHH noAMun, TOM II. 118. o.) 
4 Langiewicz Marian Poznanban született, szolgált a porosz hadseregben és 

harcolt Garibaldi csapataiban. Az olaszországi Cuneoban a lengyelországi emig
ránsok katonai iskolájában előadóként tevékenykedett. 

Lengyelországba térve kezdetben Sandomierz vajdaság fegyveres erőinek 
a főparancsnoka volt. Wachock térségben 1000 embert gyűjtött össze. Sikeresen 
harcolt február 24-én Staszów alatt, rrojd -március 4-én és 5-én a Homokos Kőnél 
csatázott. Osztaga 3500 emberre szaporodott. Tervét, hogy reguláris sereget szer
vezzen, fegyverek-, kiképzett katonák-, valamint tüzérség hiányában nem tudta 
megvalósítani. Március 10-én a bizottmánytól függetlenül tevékenykedett, és dik
tátorrá neveztette ki magát a fehérek támogatásával. Március 18-án Grochowiska 
alatt győzelmet aratott, azonban nem tudta kiaknázni. Március 19-én a tisztek egy 
•csoportjával osztrák területre ment, ahol internálták, később azonban szabadon 
.bácsátották. (Uo. 134. o.) 
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csapást mérjenek a túlerőben levő cári erőkre. Langiewicz a 
kezdeti sikerek után vereséget szenvedett, osztrák területre vo
nult vissza, ahol letartóztatták. 

Langiewicz fogságba esése után az 1863 májusában Varsó
ban megalakult földalatti Nemzeti Kormány vette kezébe a 
felkelés irányítását. A kormányban váltakozva hol a vörösök,, 
hol pedig a fehérek elképzelései érvényesültek. 

Langiewicz veresége után nem történt több kísérlet a fel
kelő csapatok összevonására. Célszerűbbnek látszott, ha szét
szórtan, egyidejűleg több helyen és váratlanul nyugtalanítják 
a cári csapatokat, vagyis, ha partizánhadviselésre térnek át. 
Nehéz, egyenlőtlen küzdelem volt ez. A lengyel felkelők száma 
1863 tavaszán mintegy 15—20 000 főt tett ki,5 míg az orosz ka

tonaság 126 000 főből állott, és 176 ágyúval rendelkezett.6 

Európa szinte valamennyi népének rokonszenve a kis lét
számú és szétszórt, ugyanakkor hallatlan hősiességgel küzdő 
lengyel csapatok felé fordult. A párizsi munkásság kinyilvá
nította: ha amiatt háborúra kerülne sor, mert Lengyelország 
vissza akarja szerezni függetlenségét, a francia nemzet szíve
sen hoz meg minden áldozatot.7 A magyar emigráció egy légió 
szervezésére tett javaslatot, Nulló ezredes parancsnoksága alatt 
pedig egy olasz önkéntes csapat ment a lengyel harctérre. Ma
gyarokon és olaszokon kívül franciák és angolok is harcoltak a 
lengyel szabadságért. 

A lengyelek mellé állt az orosz közvélemény egy része is. 
A reakcióval szemben a forradalmi demokraták az emigráció
ban élő Herzen vezetésével lelkesen támogatták a lengyel nép 
szabadságharcát. Herzen a Kolokol című folyóiratában meg
bélyegezte a lengyel szabadság elfojtóit, és síkraszállt Lengyel
ország szabadságáért. A Lengyelországban állomásozó orosz 
csapatok tisztjei között is igen sok forradalmi gondolkodású 
volt.7/3 Ezek az orosz tisztek tagjai voltak a Föld és Szabadság 
illegális tiszti szervezetének. Herzen munkatársának, a szintén 
emigrációban élő Ogarjovnak a hagyatéka az orosz ezredek 
forradalmi tisztjeinek 64 nevet tartalmazó névsorát őrzi, a cári 

5 A lengyel felkelők igen gyenge fegyverzettel rendelkeztek, tüzérségük alig 
volt. Körülbelül 50 osztag harcolt, egy-egy osztag 30—1000 főből álott. (Uo. 134. o.> 

6 A felkelés történetéhez Kossuth Lajos Iratai V., Második rész, 2. fejezet 
(Athenaeum, 1895), Perényl József: Lengyelország története (Gondolat Kiadó,, 
1963) és 'II woj. Hmqvojj BHŐOIO^ szolgált forrásul. 

7 A párizsi munkásság több ezer aláírással ellátott kérvényt juttatott el a 
francia szenátushoz, melyben azt az óhaját nyilvánította ki, hogy ,, . . . a lengyel 
nemzet visszaállíttassék függetlenségébe területének teljes épségében . . ." és kijelen
tette, hogy ,, . . . az e végett! háborúra a francia nemzet örömmel hozand minden 
áldozatot." Kossuth Lajos Iratai V. 295. o. 

7/a Az orosz forradalmi tisztek szervezkedésére és tevékenységére lásd: 
TcpijeH H Orapeß: AnTepaTypHoe Hacve^cTBe, TOM 61 , MoCKBa. 1953. 
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nyilvántartás pedig mintegy 130—150 ilyen tisztet tar tot t s z á 
mon.8 Közéjük tartozott a többi között K. I. Krupszkij, Lenin-
élettársának, Krupszkájárnak az apja is, aki segített a lengye
leknek a szökésben, századát pedig szándékosan helytelen 
irányba vezette, hogy ezzel is támogassa a lengyeleket.9 Arra. 
is több példa van, hogy az orosz hadsereg katonái és tisztjei 
átálltak a lengyel csapatokhoz, így herceg Radziwill törzstiszt, 
aki Bonca álnéven harcolt a lengyel szabadságért, vagy a Her-
zennel kapcsolatban álló orosz forradalmár vezérkari százados: 
A. Potyebnya. A forradalmi mozgalom azonban Oroszországban 
az 1863—64-es években már hanyatlott, és hanyatlásának kö
vetkezményeként az a segítség is csökkent, amelyet az orosz 
forradalmi demokraták a lengyel népnek adtak. 

Nagy lelkesedéssel köszöntötte és megkülönböztetett f igye-
lemmel kísérte a lengyel felkelés alakulását Marx és Engels. 
Az erősödő nemzetközi munkásmozgalmat a felkelés támoga
tására szólították fel,10 és nagy jelentőségűnek tartották a n é 
met munkásság harca szempontjából is.11 A felkelésnek a nem
zetközi munkásmozgalomra kifejtett jelentőségét és hatását b i 
zonyítja egy későbbi időből származó üzenetük, mely szerint 
„ . . . az 1863-as lengyel felkelés, amely az angol és francia mun
kások baráti tiltakozását váltotta ki kormányaik nemzetközi 
gaztettei ellen, a lengyel száműzöttek részvételével megalakult 
Internacionálé kiindulópontjává lett."12 

Ám a népek rokonszenvén és esetenként nyújtott g y a 
korlati támogatásán kívül egyéb támogatás nemigen érkezett.. 
A nyugat-európai kormányok számára a felkelés elszigetelése 
volt a legfontosabb, és ennek elérésére népeik lengyelbarátsá-
gának foka és ereje szerint burkoltan, vagy nyíltan mindent, 
elkövettek. Az angol kormány a felkelésben csak a törvény
telen újoncozás elleni tiltakozást volt hajlandó látni, bár titok
ban örült, hogy közel- és közép-keleti vetélytársát, Oroszorszá
got, a lengyel események lekötik és gyengítik. A porosz kor
mány fegyveres erők közreműködését ajánlotta fel Sándor cár
nak, és lehetővé tette, hogy a cári csapatok szükség esetén Po
roszország területére is kiterjesszék hadműveleteiket. Az 1862-

B BoccTaHHe 1863 r. H pyccKO—noAbCKne peBOAioijHoHHHe CBH3H 6 0 - X TOJ\OB, MOCKBH 1960; 
494—495. o. 

A nevek idézett m u n k a 504—561. l ap ja in t a lá lha tók . 
9 TepijeH H OrapëB: AmepaTypHoe HaCAe^CTBo, TOM 61. MocKBa. 1953 485 o 
10 Len in : Válogatot t Müvek I—II. Bp. , 1948. I. 851—852. o. I smer t e t i Lukács ; 

Lajos a Magyar Függet lenségi és A l k o t m á n y o s Mozga lmak 1849—1867. c. m u n k á j á 
b a n . 324. o. 

11 Marx—Engelshez 1863. szept. 12. (Marx—Engels Briefwechsel III . 185. o.) 
I smer te t i Lukács Lajos i. m. 325. o. 
12 Marx—Engels összes Művei (oroszul) XV., 551. o. 
Idézi Lukács Lajos i. m. 325. o. 
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ben miniszterelnökké lett Bismarck a lengyel felkelés elfojtá
sát Poroszország szempontjából létkérdésnek tekintette, és ab
ban az esetben, ha a lengyel felkelés kiszorította volna Orosz
országot Lengyelország területéről, porosz csapatokkal szállatta 
volna azt meg.13 A forradalomtól rettegő Napóleon császár feb1 

ruár 17-én Berlinbe küldött táviratában azonban sietve rámu
tatott a fegyveres erők felajánlásával járható veszélyre, arra 
tudniillik, hogy a porosz—orosz szövetkezés az egész lengyel 
nép összefogását válthatja ki, és így a forradalom ahelyett, 
hogy lokalizálódna, inkább még nagyobb területre terjedne ki. 
Napóleon császárt a francia népnek a lengyel felkeléssel szem
ben megnyilvánuló együttérzése kényes helyzetbe hozta. Ha 
nyíltan a félkelés ellen lép fel, az azzal a veszéllyel járhatott 
volna, hogy ellentétbe kerül a francia néppel és elveszítheti a 
francia klérus támogatását is, ha pedig a francia nép kedvében 
akarván járni a felkelés mellett foglal állást, akkor ezzel meg
hiúsíthatja a tervezett francia-orosz szövetség megvalósulását. 
Ezért a francia kormány hivatalos álláspontja az volt, hogy 
nem tagadja meg a rokonszenvet a lengyelek iránt, a cárt pe
dig koncessziók megadására igyekszik rábírni. A porosz-orosz 
közeledés ugyanakkor sértette Franciaország hatalmi állását 
i?, és ezért III. Napóleon azt javasolta, hogy Anglia, Ausztria 

«és Franciaország közös jegyzékkel tiltakozzék az egyezmény 
ellen. E tervet azonban lord Russell angol külügyminiszter 
arra hivatkozva utasította el, hogy egy közös jegyzék a dip
lomáciai tevékenységnek legerősebb, csaknem fenyegető for
mája, amely éppen ezért nincsen arányban a porosz-orosz 
egyezmény gyakorlati hord erejével.14 

Ugyancsak eredménytelen volt Napóleonnak az a javas
lata is, hogy közös jegyzéket juttassanak el a cári kormányhoz, 
és hogy hívjanak össze nemzetközi konferenciát a lengyel kér
dés megtárgyalására.15 A cár — látva az európai hatalmak 
közötti ellentéteket — a javaslatot határozottan elutasította. 

13 A a porosz—orosz szerződés Bismarck első nagy politikai sikere volt. 
Megakadályozta vele egy esetleges francia—orosz szövetség létrejöttét, azonkívül 
-az Oroszország melletti kiállással távolabbi céljai is voltak. Biztosítani kívánta a 
lekötelezetté vált orosz kormány szövetségét vagy semlegességét a Poroszország és 
Ausztria között rövidesen várható harc kitörésének idejére. V.o. Kossuth Lajos 
Iratai V-, 301—302. o. 

M Kossuth i. m. 294. o. 
15 Franciaország és Anglia június 17-én, Ausztria pedig 18-án intézett egy 

8 pontból álló jegyzéket az orosz kormányhoz, imint amely alapul szolgálhat £ 
lengyelek kibékítésére. Napóleon — számolva a jegyzékek visszautasítására — 
június 20-án azt indítványozta, hogy a három hatalom — Anglia, Ausztria és í'ran-

'Ciaország — egyetértésének bizonytékául adjon ki egy közös diplomáciai oľ-mányt. 
Ezt az indítványt azonban Anglia is, Ausztria is visszavetették. (Ke&suth i.m. 
"V., 2. rész. 3. fejezet.) 

A közös jegyzékek küldésére és európai kongresszus összehívására tett 

90 



A nagyhatalmak közül a legkényesebb helyzetbe Ausztria 
került . A forradalom elleni vagy melletti határozott állásfog
lalás egyaránt veszélyes volt számára, ezért inkább a manőve
rezés politikájához folyamodott. Nem csatlakozott sem a Po
rosz- és Oroszország között február 8-án létrejött egyezmény
hez, sem pedig ahhoz a francia javaslathoz, hogy Anglia, Fran
ciaország és Ausztria közös jegyzékben tiltakozzék az említett 
egyezmény ellen. A felkelés melletti állásfoglalással ugyanis 
Galíciával szemben is el kellett volna ismernie a független
ségi törekvések jogosultságát, a felkelés elleni állásfoglalás pe
dig azzal a veszéllyel járhatott, hogy az Galíciára is átterjed, 
holott éppen ennek megakadályozása volt Ausztria fő törek
vése, hiszen ebben az esetben igen könnyen létrejöhetett volna 
egy lengyel-magyar összefogás. E politika hatásosnak is bizo
nyult. A felkeléssel szembeni látszólagos szimpátia, a lengyel 
menekültek kezdeti le nem tartóztatása megtévesztette a Nemzeti 
Kormányt, mely szintén tartózkodott attól, hogy Galíciára is 
kiterjessze a felkelést, nehogy két hatalommal kelljen egyidő-
ben megmérkőznie. A lengyel Nemzeti Kormány sikeresebbnek 
tartotta a felkelést, ha csak a cári orosz csapatok ellen harcol, 
végső kimenetelét illetően pedig fontosabbnak látszott szá
mára Ausztria semlegessége egy egész Lengyelország terüle
tére kiterjedő felkelés lehetőségeinél, és a kiterjesztéssel egy 
esetleges lengyel-magyar összefogás várható eredményeinél. 
De feltehetően attól is tartott a Nemzeti Kormány, hogy a fel
kelés kiterjesztése esetén szembe kerül a többi európai nagy-
hatalommalj is, míg ha csupán a cári önkény ellen harcol, meg
nyerheti azok támogatását. E számításában azonban csalódott. 
Az európai politikában vezető szerepet vivő kormányok tény
kedése kimerült a diplomáciai jegyzékváltásokban. Lengyel
ország függetlenségéért nem voltak hajlandók háborút vál
lalni.16 Találóan írta Kossuth Lajos az európai nagyhatalmak 
politikájáról: „Európa minden gondolata, mint megannyi 
nyitott szem, rokonszenvvel fordul a mar tyr nemzet felé. És 
az eredmény? — semmi; a szó legteljesebb értelmében semmi! 

j avas la t a iva l töké le tesen s ike rü l t e lhi te tnie Napó leonnak a francia közvé lemény
nyel azt, hogy szívén viseli a lengyel nép sorsát , és ímesszeimenő lépésekre képes 
é r d e k ü k b e n , azonban Anglia és Ausztr ia t ávo lmaradása mia t t m i n d e n közös akció 
lehe te t len . 

iß Hogy m e n n y i r e n e m vol tak ha j l andók a nyuga t - eu rópa i n a g y h a t a l m a k 
Lengyelországér t h á b o r ú t vállalni , azt a l egékesebben lord Russel l angol kü lügy
minisz ter 1863. s zep tember 26-i beszéde bizonyít ja. E beszédében ki je lente t te , hogy 
„ . . . s em Anglia (becsülete, sem kötelezet tségei , sem pedig é rdeke i n e m k ívánják , 
nogy Lengyelország mia t t h á b o r ú t kezdjen Oroszország el len." HCTOPHH annAOMaTHH, 

TOM I. MoCKBa. 1959. 759. o. 
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A diplomatia oly szótengert árasztott a mar tyr nemzet s Eu
rópa rokonszenve közé, hogy a cselekvés belefúlt."17 

Ausztria kétszínű politikáját és látszatsemlegességét az eu
rópai eseményeket éberen figyelő Kossuth Lajos igyekezett l e 
leplezni. Kossuth a lengyel felkelésben új lehetőséget látott 
a magyar függetlenségi törekvések megvalósításához is. Kap
csolatot teremtett a lengyel Nemzeti Kormánnyal és felaján
lotta azt a Cuza fejedelemnél levő 20 000 fegyvert és a hozzá
tartozó lőszert, melyet Napóleon császár adott az 1859. évi 
olasz-osztrák háború kezdetén a magyar emigrációnak, Peruzzi 
Ubaldino olasz belügyminiszterhez pedig azzal a kéréssel for
dult, hogy pénzzel támogassa az Olaszországban lévő lengyele
ket, és tegye ezáltal lehetővé Lengyelországba jutásukat.18 

Kossuth célja az volt, hogy összekapcsolja a lengyel felkelést 
a magyarországi függetlenségi mozgalmakkal és az olasz egység 
megteremtésére irányuló törekvésekkel. Ennek érdekében széles 
diplomáciai tevékenységet fejtett ki, és több jegyzéket intézett 
a lengyel Nemzeti Kormányhoz. Az olasz és angol sajtó útján 
közzétett ,,A lengyelekhez" című cikkében10 mind saját, mind 
pedig Magyarország rokonszenvéről biztosította a lengyeleket, 
továbbá Ausztriával szembeni bizalmuk, alaptalanságára, és a 
bizalmuknak a felkelés sikeres kimenetele szempontjából ká
ros voltára hívta fel a figyelmüket. Kifejtette, hogy Ausztria, 
— mely szintén részt vett Lengyelország felosztásában, majd 
kásőbb Krakkót is elfoglalta —, csupán azért akar semleges 
maradni, nehogy kiterjedjen a felkelés Galíciára is, mert ha ez 
megtörténnék, Magyarországon is kirobbanna a függetlenségi 
harc, és az így kialakult kedvező helyzetet felhasználva Olasz
ország is megtámadná Ausztriát, mely a három oldalról ellene 
irányuló támadás hatására rövid idő alatt összeroppanna. Kos
suth e tervénél a függetlenségükért harcoló erőkre épített, és 
megvalósulása valóban beláthatatlan következményeket vonha
tott volna maga után. Nem vette azonban számításba a nyugat
európai nagyhatalmakat, melyek nem nézték volna tétlenül a 
forradalmi és függetlenségi erők ilyen tömörülését és egységes 
fellépését. Téves információi voltak a magyarországi erők szer
vezéséről is. Komárom y György korábbi jelentésében 112 500 
gyalogos és 13 900 lovas szervezéséről adott számot, és csak 
később tudta meg, hogy a jelentés teljesen alaptalan.20 

Kossuth cikkére Mieckiewicz László válaszolt. Válaszá-

17 Kossuth Lajos Iratai V., 340. o. 
18 Uo. 389—392. O. 
19 UO. 398—405. o. 
20 Uo. III. , 667. O., VII., 101. O. 
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ban annak a reménynek adott kifejezést, hogy a magyar és 
lengyel nép harcterekre is kitéri edő testvéri összefogása a reak
ció hatalmai feletti győzelmet fogja eredményezni. 

1863. március 18-án a párizsi lengyel bizottmány útján 
jut tatot t el Kossuth egy jegyzéket21 a lengyel kormányhoz. E 
jegyzékben, valamint a lengyel Nemzeti Kormány válaszára 
adott június 12-i viszonválaszában22 „A Lengyelekhez" című 
cikkben már kifejtett gondolatait és terveit ismertette részlete
sebben és kidolgozottabb formában. A lengyel kormányt ismé
telten arról igyekezett meggyőzni, hogy az osztrák semlegesség 
forrása nem a szimpátia, hanem a kétszínű számítás, és különö
sen azt igyekezett bizonyítani, hogy nem érhetnek el döntő 
sikereket, nem vívhatják ki Lengyelország függetlenségét, ha 
a felkelést csak egy területre korlátozzák és nem nő át Len
gyelország felosztása elleni fegyveres tiltakozássá. Ez pedig 
csak úgy valósítható meg, ha kilépnek elszigeteltségükből, és 
összefognak valamennyi forradalmi és haladó erővel. 

A lengyel kérdés nemzetközi üggyé válását úgy vélte a 
legkönnyebben megvalósíthatónak, ha lengyel földön magyar 
hadtest jelenik meg magyar zászló alatt.23 Fejtegetése szerint 
magyar zászló és magyar csapatok színvallásra kényszerítenek 
Ausztriát, és vagy Lengyelország visszaállítása mellett kellene 
állást foglalnia és átengednie annak Galíciát, vagy pedig 
szembenéz a veszedelemmel és fegyveres erővel lép fel. Galí
cia hadszíntérré válása sem igényelne nagyobb erőkifejtést a 
lengyelektől és nem kívánna több áldozatot, mivel a felkelés
nek Galíciára történő kiterjesztésével egyidőben Magyaror
szágon is kitörne a felkelés, Olaszország is megtámadná Auszt
riát, és e kétfelőli támadás nemcsak, hogy teljesen lekötné az 
osztrák erőket, de a lengyel kormány még Galícia területét és 
erőit is felhasználhatná a cári orosz csapatok elleni harcban. 
A felkelés kiterjedése tehát a lengyelek számára különösebb 
kockázatok vállalása nélkül óriási előnyöket jelentene, és Len
gyelországnak Ausztria részéről történő megtámadása Napóleon 

21 UO. V., 413—417. O. 
22 UO. 435—488. o. 
23 Feltehető, hogy Kossuthon kívül mások is tehettek ajánlatot egy magyar 

légió megszervezésére. Ezt látszik bizonyítani a Nemzeti Kormány diplomáciai 
képviseletével megbízott, Párizsban tartózkodó Czartaryski herceghez intézett 1863. 
május 4-i keltezésű levél, mely arról ad számot, hogy a magyar hazafiak egy 
légiót kívánnak szervezni a felkelés megsegítésére, a légió ellátását magukra 
vállalják, a magyar elnevezésnek és zászlónak pedig mégicsak a kérdését sem 
vetik fel. A Nemzeti Kormány arra szólította fel Czartoryskit, hogy küldjön tájé
koztatást az európai erőviszonyokról, és ettől teszik függővé, hogy a konzervatíviz
mussal, vagy a forradalommal kötnek-e szövetséget. A szövetséges kérdésének e 
vagylagos felvetése a fehérekkel felhígított Nemzeti Kormány elvtelen szövetségi 
politikáját bizonyítja. HCTOPHH noAbiim TOM II. 145. o. 
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császárt is arra kényszerítené, hogy teljes egészében kiálljon a 
lengyel ügy mellett. 

A lengyel kormányhoz intézett jegyzékkel egyidőben olasz 
vonalon is tárgyalásokat kezdett Kossuth a lengyel ügyben. 
Levelet intézett Victor Emanuel királyhoz, melyben vázolta a 
lengyel-magyar-olasz törekvések azonos, illetőleg hasonló cél
jait és azokat az előnyöket, melyek az Ausztria elleni közös 
akcióból Olaszország számára származhatnak. A király egyet
értett Kossuth nézeteivel és felszólította, hogy Minghetti 
miniszterelnöknek adja elő az ügyre vonatkozó gyakorlati el
képzeléseit. A tárgyalások során Kossuth egyrészt a Magyar
országra háramló feladatokat és lehetőségeket ismertette, mely 
szerint Magyarországon néhány helyen gerilla-mozgalom törne 
ki, majd ezt követően 200 000 főből álló olasz expedíció szállna 
partra Dalmáciában, amely megteremtené egy felkelés lehe
tőségét Magyarországon. Másrészt azt kívánta biztosítani, hogy 
abban az esetben, ha Lengyelország és Magyarország fegyveres 
összeütközésbe kerül Ausztriával, Olaszország nem hagyja őket 
cserben.2'' 

Elvitathatatlan Kossuth tervének zsenialitása és nagy
szerűsége, mellyel a haladó és függetlenségre törekvő erőknek 
a reakció elleni közös összefogását óhajtotta megvalósítani, 
ennek gyakorlati megvalósítása azonban — az adott helyzet
ben és körülmények között — nem volt lehetséges. A magyar 
uralkodó osztály kibékülést kereső politikája, a parasztság 
és a nemzetiségek érdektelensége, valamint a fegyveres erők 
elégtelen szervezése miat t irreális volt Ausztria katonai ere
jének számottevő részét lekötő tömeges méretű felkelésre szá
mítani Magyarországon, még abban az esetben is, ha valamely 
külországi csapat jelenik meg az ország területén. Olaszország, 
bár szívesen vett volna részt az olasz egység megteremtése ér
dekében egy három oldalról Ausztria ellen irányuló háborúban, 
ezt azonban csak akkor merte volna megkísérelni, ha e lépé
sét Franciaország is támogatja, vagy legalábbis nem ellenzi. 
Napóleon császárnak azonban nem volt érdeke Ausztria meg
semmisülése, de főként a függetlenségi erők tömörülését nem 
nézte volna tétlenül sem ő, sem pedig Anglia. így tehát a 

24 Kossuth Lajos Iratai V., 4571—489. o. 
A tárgyalás további menetére és eredményére vonatkozó iratok nem marad

tak fenn. Helfy Ignác szerint azonban abból a tényből, hogy Kossuth kiáltványt 
intézet a Galiciában állomásozó magyar katonasághoz, melyben a lengyel felkelés 
támogatására szólította fel őket (uo. 489—493. .o.), valamint abból, hogy egy olasz, 
önkéntes csapat Nulló ezredes parancsnoksága alatt a lengyel harctérre ment, 
arra lehet következtetni, hogy valamilyen megállapodás létrejött. (Uo. 489. o., 
Helfy Ignác lábjegyzete.) 
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lengyel-magyar-olasz összefogás, megteremtésének — a terv 
nagyszerűsége és bátorsága ellenére is — nem volt meg a reális 
lehetősege. 

A lengyel Nemzeti Kormánynak nem volt oly átfogó kon
cepciója, mint Kossuthnak, nem merte a lengyel felkelést 
európai üggyé kiszélesíteni, és így — bármennyire reálisnak 
látszottak is a felkelés kiszélesítésére tett terv elleni érveik — 
beigazolódott Kossuth jóslatának helyessége, hogy a felkelés el
bukik, ha elszigetelt marad. A lengyel ideiglenes kormány 
azzal hárította el Kossuthnak egy magyar légió megszerve
zésére tett javaslatát, hogy fő feladatának az ország forradalmi 
erői megszervezését tartja, és annak elfogadását az alakuló 
körülményektől és feltételektől függően a jövőre tartja fenn.25 

Kossuth 1863. június 12-i levelében tett újabb javaslatára 
pedig olyképpen módosult a lengyel kormány állásfoglalása, 
hogy a felállított magyar légió harci ténykedése csak az oro
szok megszállta területre korlátozódjék, míg lehetővé nem vá
lik a harcterület kiszélesítése.26 Feltehető, hogy a lengyel kor
mány később megváltoztatta e téren a felfogását. Erre lehet 
következtetni többek között a bécsi rendőrminisztérium egy 
titkos ügynökének 1864. március 26-án Rómából küldött je 
lentéséből, mely szerint a lengyel titkos bizottmány egy tagja, 
Potocki gróf kijelentette, hogy a lengyel felkelés kiterjesztése 
Galíciára elhatározott dolog.27 

Kossuth abbeli törekvése tehát^ hogy összekösse a lengyel 
felkelést a magyar függetlenségi harccal, nem járt eredménnyel, 
mindamellett nem mondott azonban le annak megvalósításá
ról, hogy Magyarországon elegendő fegyveres erő álljon ren
delkezésre arra az időre, mikorra a lengyel felkelés átterjed 
Galíciára. Felszólította és megbízta a nála járó Nedeczky Ist
vánt,28 hogy működjék vele együtt egy magyarországi felkelés 
megszervezésében, toborozzon és szervezzen gerillákat a galí
ciai felkelés kitörésének idejére.29 

25 Kossuth Lajos I ra ta i V., 433—134. o. 
20 Uo. 449. o. 

A nyugat i n a g y h a t a l m a k d ip lomáciá jára , Kossu th t e rve i re és t á rgya l á sa i r a 
vona tkozóan Kossu th Lajos I ra ta i V. kö te te m á s o d i k részének 1., 2.,, 3. és 4. feje
zete szolgált forrásul . A m a g y a r emigrác iónak a felkelés időszakában kifej tet t 
tevékenységét részletesen i smer te t i Kovács E n d r e „A 1863. évi lengyel felkelés és 
a m a g y a r emig rác ió" c. t a n u l m á n y á b a n . (Tör ténelmi Szemle 1960. 2—3. k. 241—279. o > 

27 HIL Abszolu t izmuskor i i ra tok, 120. csomó. Mil i tär-Bezirks-Gericht Pes t -
Ofen, Prozess S tefan Nedeczky, 1864. ein. 238. 

28 1863 szep temberében vagy ok tóberében j á r t Kossu thná l . 
29 v .o . Lukács Lajos: Magyar Függet lenségi és A lko tmányos Mozga lmak 

1849—1867. 337. o. 
A szervezkedésről n e m c s a k Asbóth Lajos besúgása ú t ján szereztek ér tesü

lést a ha tóságok, h a n e m más forrásból is, azonban m á r csak a szervezkedésben 
rész tvevők le ta r tóz ta tása u tán . A magyarország i Landes Genera l C o m m a n d o 1864. 
ápr i l i s 27-i kel tezéssel i smer te t t e a pes t i k a t o n a i kerüle t i - , vá ros - és várparancs— 
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A fennálló politikai — és . közigazgatási renddel szembeni 
elégedetlenség, a kiegyezés megvalósíthatóságával szembeni 

bizalmatlanság, a magas adó és annak katonai karhatalommal 
való behajtása,30 a pénz- és hitelhiány, a termékek rendkívüli 
alacsony értékesítési ára ellenére uralkodó drágaság, a keres
kedelem és forgalom pangása, a rossz termés,31 a marhapestis, 
mind alkalmas talajul szolgált a lengyel felkeléssel szembeni 
szimpátia gyors elterjedésére Magyarországon, különösen a 
Galíciával határos északi megyékben. 

A felkeléssel szembeni szimpátia egyrészt külső jelek, — 
például lengyel kokárdák, jelvények, vagy sapkák viselésében 
nyilvánult meg. Supanchich ezredes 1864. február 23-án azt 
jelentette Lőcséről a kassai csapatparancsnokságnak, hogy a 
késmárki katonai állomásparancsnokság szerint az evangélikus 
gimnázium több tanulója néhány nap óta kék színű, piros sze-
gélyzsinóros, a katonasapkákhoz hasonló sapkát visel, amelyen 
egy fehér fémlapocska van. A fémlapon a lengyel sas kon
túrjai láthatók, rajta egy bagoly, két toll és egy tintásüveg.32 

A diákok között elterjedő honvédsapka- és atilla-viselettel 
pedig feltehetően a lengyel-magyar célok közös voltát óhaj
tották kifejezni. Marx kassai rendőrigazgató 1864. február 
24-én arról tett jelentést Pálffy Mór helytartónak, hogy a diá
kok egyszerre honvédsapkát, — nadrágot és — atillát hordanak, 
és ez a viselet napról-napra a legfeltűnőbb módon terjed a 
fiatal, harcképes lakosság között.33 

A felkelés támogatásának konkrétabb formáját jelentette 
noksággal egy titkos ügynök április 23-ról származó jelentését, aki állítólag nem
csak Türrnek, hanem Kossuthnak is a bizalmába férkőzött. Türr közölte vele, 
hogy Jassiban, Belgrádban és Bukarestben 7000 fegyver van letétben. Kossuthtól 
pedig megtudta, hogy Nedeczkyt öt héttel korábban ő küldte Magyarországra, 
megbízta egy titkos bizottmány alakításával és 80 000 frankot küldött az országba. 

Az ügynök — a leírat szerint — március 1-én, vagy 2-án volt Kossuthnál; 
amiből az következik, hogy öt hetet visszaszámolva Nedeczky megbízatása Kossuth 
részéről január utolsó harmadában történt, ami azonban nem felel meg a való
ságnak, és vagy az ügynök tévedett az öt hetet illetően, vagy nem március 1-én 
vagy 2-án volt Kossuthnál. Nedeczky peranyagából pontosan megállapítható, hogy 
nevezett 1863. november 20-án indult vissza Turinból, és 1863. december 31-én ment 
Pestre. Lukács Lajos szerint Nedeczky 1863 december első felében kezdte meg 
Pesten a szervezkedés előkészítését. (Lukács Lajos i. m. 338. o.) 

HIL Abszolutizmuskori iratok, 120. csomó Militär—Bezirks—Gericht Pest-Ofen 
Prozess Stefan Nedeczky, 238. 

30 pleuer pénzügyminiszter arról adott számot a magyarországi Landes Gene
ral Commandónak, hogy a magyarországi adóhátralék 8 671170 forintot tesz ki, 
melynek behajtása csak katonai segédlettel lehetséges. (HIL L. G. C. 1863 ein. 185.) 

A katonai segédlettel történő adóbehajtás sem járt mindenütt a várt ered
ménnyel. A 7. csendőrezred jelentése szerint különösen Pozsony- és Nyitra megye 
északi részeiben az adóbehajtások alig fedezték a bizottágok költségeit, ezért ara
tásig beszüntették a végrehajtóparancsnokságok működését. (HIL L. G. C. 
1863 ein. 18.) 

31 A 7. csendőrezred jelentése szerint majdnem egyedüli táplálék a burgonya 
-volt, amely ínár rothadni kezdett. (HIL L. G. C 1864 ein. 926.) 

32 HIL L. G. C. 1864 ein. 157. 
33 UO. 1864 ein. 167. 
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az anyagiakkal: pénzzel, élelmiszerekkel, ruházati cikkekkel 
való támogatás. 

A budai Landes General Commando 1863. március 8-i kel
tezéssel arról adott számot Degenfeld hadügyminiszternek, hogy 
bizalmas értesülései szerint március 3-án Gömör megyében Sza
kái Antal birtokán, Zabzón, az ő elnökletével gyűlés volt, me
lyen körülbelül 20 magyar és több lengyel nemes vett részt, 
közöttük gróf Krasinski és Sloneczki Krakkóból, azonkívül gróf 

1 Bawarowski Tarnopolból. 
A gyűlés célja az volt, hogy megtanácskozzák, milyen 

eszközökkel támogathatják a lengyel felkelést. A jelentés sze
r int a lengyel küldöttek a magyarok nemes érzelmeire apellál
tak, és a leghatalmasabb és egyedüli eszköznek a pénzgyűj
tést tartották, hogy azon fegyvert tudjanak vásárolni. Több 
ízben és nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a felkelés csak 
Oroszország ellen irányul, és Galícia semmi körülmények között 
sem sodortatja magát egy, az osztrák kormánnyal ellenséges 
helyzetbe. 

Ausztria kétszínű és számító magatartása annyira megté
vesztette a lengyeleket, hogy Krasinski és Bawarowski igen 
megható szavakkal ecsetelték az osztrák kormánnyal szemben 
érzet t hála és lekötelezettség érzelmeit. 

Néhány magyar izgató szellemben próbált beszélni, mégis 
5 órai tanácskozás után olyan határozat született meg, hogy 
csupán pénzt gyűjtenek, és az elnöklők javaslatára a követke
zőket bízták meg a pénz gyűjtésével: 

Izsépi Miklóst Zemplénből, 
Losonczy Pétert Nógrádból, 
"Vadnay Károlyt Borsodból, 
Szentmiklósi Aladárt Gömörből, 
Kállay Tivadart Szabolcsból, 
Barczyt Abaujból és 
Sváby Ferdinándot a Szepességből. 
A pénznek 1863 március végére Szakálnál kellett volna 

összegyűlnie, és utána egy megbízható követ útján Przemyšlbe 
kellett volna szállítani, hogy az odaérkező Krasinski továb
bítás céljából átvegye. 

A pénzen belga fegyvereket kívántak vásárolni, melyeket 
azután nem Galícián, hanem Poroszországon keresztül csem
pésztek volna be Lengyelországba.34 

Március 22-én a Zemplén megyei Pelejtén volt összejö-

34 HIL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó. General Commando Ofen, A 
magyar emigrációra vonatkozó hírszerző iratok, ein 4. 
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vetél Komáromy volt alispánnál, ahol határozatot hoztak pénz
segélyek gyűjtésére a lengyel felkelés számára,33 és valamivel 
később, május 4-én a pesti szabadkőműves páholy ülésén is 
határozat született a lengyelek anyagi támogatására.36 

Pénzen kívül természetbeni javakat is gyűjtöttek és szál
lítottak a felkelés megsegítésére. Zemplénben például július 
első napjaiban 16 000 forint és 10 dukát értéket gyűjtöttek 
természetben, amit Fejérváry Miklós és Szemere Géza szállí
tottak Krakkóba.37 De az ország távolabbi részéből is történtek 
szállítások, így például Frank Salamon, aki Vidacs János gép
gyárossal állott kapcsolatban, Bajáról szállított — a jelentés 
szerint — jelentős mennyiségű gabonát Krakkóba.38 

Ö-Lublón számottevő mennyiségű bundát készítettek a 
szűcsök,39 és március 2-án Krakkóba való szállításra kész álla
potban volt már 100 db, melyeket a Csáky Kálmánnal együtt 
Krakkóban járt Pro kopó vits Vilmosnak akartak átadni további 
intézkedés céljából.40 

A gyűjtések — titokzatos úton — még a kincstári hol
mikra is kiterjedtek. A lembergi helytartóság 1864. június 19-én 
10.222/pr. számmal arról tájékoztatta a budai General Com-
mandot, hogy Naftali Rubin Pestről 3 bálát adott fel egy Weiss 
nevű egyénnek Gorlicébe. A bálákban kincstári felszerelési 
tárgyak voltak: 10 db szürke huszárköpeny, 46 db dohánybarna 
szekerész-kabát és 75 db szekerész-zeke. Június 11-én újból 
érkezett egy bála 6-os jelzettel, melyben 10 db szürke köpeny,, 
9 katonakabát és 10 db dohánybarna szekerész-zeke volt/1'1 

A galícia és bukovinai General Commando pedig arról adott 
számot 1863. október 15-ről, hogy a Rzeszówból Krakkóba szál
lított és ott lefoglalt 105 721 db éles töltény között 105 csomag 
(á 6 db) kincstári gyalogsági éles töltény volt, melynek tú l 
nyomó része Olmützből származott, kisebbb része pedig Grác-
ból és Pestről.42 

35 A kassa i c sapa tpa rancsnokság je lentése C'oronini-Crombergnek, a b u d a i 
Genera l Commando vezénylő t á b o r n o k á n a k . (HIL L. G. C. 1863 ein. 230.) 

36 Uo. 1863 ein. 544. 
37 Marx kassa i rendőr igazga tó je lentése Packen j vezé rő rnagynak . A j e l en 

tés szerint a gyűj tés a pelej te i K o m á r o m y József i r ány í t á sáva l és r ende l e t é r e 
tör tént . 

HIL Abszo lu t i zmuskor i i ra tok , 122. csomó. Mil i tär-Bezirks-Gericht P e s t -
Ofen, Prozess Josef Somogyi , 245. 

38 HIL L. G. C. 1863 ein. 552. 
39 Packen j vezé rő rnagy je len tése Coronin i -Cronbergnek 1863. márc ius 16-án. 
HIL Abszolu t izmuskor i i ra tok , 146. csomó. G. C. Ofen, A m a g y a r emig 

rác ióra vona tkozó hí rszerző i ra tok , 14/K. 
40 A b u n d á k a t elszál l í tásuk előtt lefoglalták. 
HIL L. G. C 1863 ein. 187. 
41 Uo. 2864 ein. 649. 
42 Uo. 1863 ein. 630. 
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A személyes, szavakban történő ráhatáson felül prokla-
mációk, röplapok terjesztésével igyekeztek egyrészt a gyűjtés^ 
ben részitvevők körét, másrészt pedig a gyűjtés területét kiszé
lesíteni. A röplapok egy része Lengyelországból kerül t Ma
gyarországra, egy másik része pedig Magyarországon készült, 
így a kassai csapatparancsnakság jelentése szerint a lőcsei 
Werthmüller-féle nyomdában. Ugyancsak a kassai csapatpa
rancsnokság szerint Prokopovits Ferenc földbirtokos 2000 prok-
lamációt osztott szét, a már említett március 22-i pelejtei ösz-
szejövetelre pedig Sváby Ferdinánd vit t magával röplapokat 
szétosztásra. A pénzgyűjtés legintenzívebben a felvidéki m e 
gyékben történt, egy egyházi személy azonban elöljárójának 
írott levelében azt közölte, hogy a lengyelek javára irányuló 
gyűjtés 1863. március 27-én kiterjed Magyarország egész t e rü 
letére.43 

A gyűjtések, különösen a pénzgyűjtés számszerű ered
ményességéről és nagyságáról adatok hiányában nem lehet 
képet alkotni, általános jelentőségéről pedig csak a közigazga
tási- és katonai hatóságok egymásnak ellentmondó jelentései
nek összevetésével. Paokenj vezérőrnagynak, a kassai csapat
parancsnoknak a jelentései valóságos vádiratok a közigazga
tási hatóságok ellen, melyeknek szemére veti, hogy bár a tevé
kenységek eléggé nyíltak, mégsem vesznek róluk tudomást, 
ami abból adódik, hogy vagy képtelenek az ellenőrzésre, vagy 
szándékosan passzívak, esetleg maguk is egyetértenek a tör
téntékkel, mivel elképzelhetetlen, hogy míg az azon a te rü le
ten alig szervezett államrendőrség, vagy katonai parancsnok
ságok tudomást szereznek az eseményekről, addig a nép között 
és az események forgatagában élő közigazgatási hivatalnokok 
előtt rejtve maradnak azok. Különösen a pénzgyűjtést tar tot ta 
veszélyesnek, melyet — jelentése szerint — a Mezőgazdasági 
Egylet számára vásárolni szándékozott nyeremény-sor j egy ékre 
való gyűjtés örve alatt folytattak. Ennek megakadályozása ér
dekében minden jellegű pénzgyűjtés betiltását kérte. Az osztrák 
kormány számító politikája még egy magasrangú katonát is 
megtéveszthetett, ami abból tűnik ki, hogy a pénzgyűjtés b e 
tiltására tet t javaslata után hozzáfűzte, hogy ez abban az eset
ben értendő, ha a kormánynak akaratában áll, hogy a lengyel 
felkelés ne kapjon anyagi támogatást.44 

A közigazgatási hatóságokkal szembeni vádak tisztázása 
céljából Pálffy altábornagy, a Helytartótanács elnöke, je len-

43 Uo. 1863 ein. 188. 
44 Uo. 1863 ein. 188. és 230. 
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téstételre szólította fel Csáky Ágostont, a XVI szepesvárosi 
kerület királyi igazgatóját. Csáky Ágoston 1863. április 29-i 
jelentésében elismerte ugyan, hogy mint mindenütt Magyaror
szágon, úgy a Szepességben is igen nagy a lengyelek iránti 
rokonszenv, valamint azt is, hogy csekély pénzmennyiséget és 
tépést összegyűjtöttek ugyan, és ezt Csáky Kálmán személye
sen vitte el Krakkóba még akkor, amikor ezt még semmilyen 
rendelet sem tiltotta meg, de mindez nem ár that a kormánynak, 
mer t a lengyelek a magyarok segítségét még abban az esetben 
sem fogadnák el, ha rájuk erőltetnék, amit pedig a lengyelek 
kívánnak: fegyvert és lőszert, azt a szepesiek nem adhatnak, 
mivel nem rendelkeznek vele. 

Határozottan cáfolta továbbá azt is, hogy a Szepességben 
"a varsói forradalmi bizottmánnyal kapcsolatot fenntartó bizott
mány léteznék, és a jelentések-túlzásait, sok esetben alaptalan
ságait a titkos ügynökök hivatalos túlbuzgóságának tulajdoní
totta, akik azáltal igyekeztek magukat nélkülözhetetlenné tenni 
és akartak maguknak érdemeket szerezni, hogy a kormányt 
rémséges és képzelgős jelentésekkel nyugtalanították. Tény, 
hogy a feljelentéseket követő házkutatások igen sok esetben 
negatív eredménnyel végződtek, bár Packenj vezérőrnagy sze
r int azért, mer t a házkutatások híre kiszivárgott, és mire sor 
került volna a végrehajtásra, addigra az áruló jeleket eltün
tették, a fegyvert átszállították a határon.45 

A lengyel felkelés számára az egyik legsúlyosabb problé
mát az jelentette, hogy a harcoló csapatokat fegyverrel lássák 
el és biztosítsák a fegyverutánpótlást. Sem az ellenségtől zsák
mányolt fegyverek, valamint az esetleges hazai fegyvergyártás 
és készletek nem tudták ezt tartósan biztosítani, sem pedig a 
Magyarországon történő gyér fegyvergyűjtés. A fegyverutánpót
lás legjelentősebb, bár legbizonytalanabb útja a fegyvereknek 
külföldön történő vásárlása és az országba való becsempészése 
volt. Egyrészt az osztrák kormány semleges politikája miatt, 
másrészt a magyar támogatás folytán is a becsempészett 
fegyverek egyik útja Magyarországon keresztül vezetett. De 
ezen túlmenően már azért is célszerűnek látszott a magyar
országi útvonalat választani, mer t ebben az időben kezdődött 
meg a magyar emigráció fegyverszállítása a Nedeczky-féle 

45 A jelentések és az ellenőrzés során szerzett bizonyságok közötti ellent
mondásnak egy példája az említett zabzói gyűlés, melyről a bizalmas jelentés 
készítője pontos adatokat tudott, a rimaszombati állomásparancsnok, Gross szá
zados, viszont azt jelentette, hogy Zabzón Szakáll Antalnál semmilyen gyülekezet 
sem volt, lengyel nemesek nem jártak ott, és a magár nemesek nem támogathatják 
a lengyel felkelést pénzzel, mivel — saját bevallásuk szerint — nincs pénzük. 

HIL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó. G. C Ofen, A magyar emigrá
cióra vonatkozó hírszerző iratok, 9/K. 
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szervezkedés számára. Hogy mikor kezdődött meg az első szál
lítás, azt adatok hiányában nem lehet megállapítani, az első 
fegyverlefoglalásról viszont Jelentések állnak rendelkezésre. 
1863. március 29-én a pozsonyi vasútállomásra két láda érke
zett gyorsáruként, melyekben a megadott tartalom szerint viaszos 
vászonnak kellett volna lennie, a gyanússá vált ládák felbontása 
után azonban 81 db puska kerül t napvilágra a hozzájuk tar 
tozó szuronyokkal együtt. A fegyverek lefoglalása u tán a Lan
des General Commando utasította a pozsonyi csapatparancs
nokságot annak tisztázására, hogy a fegyvereknek az volt-e a 
rendeltetésük, hogy Orosz-Lengyelországba szállítsák őket, 
vagy pedig a belországi forradalmi célokra akarták-e őket fel
használni? A címzettként feltüntetett két krakkói kereskedő, 
Edvárd Skilinsky és Leon Feintuch valószínűvé teszik, hogy 
Lengyelországba akarták a fegyvereket csempészni, és ezt még 
csak megerősíti a krakkói várparancsnokság 1863. április 22-i 
jelentése, mely arról ad számot, hogy Skilinsky Edvárd és Leon 
Feintuch kereskedőket fegyvercsempészés miat t letartóztat
ták és vizsgálati fogságban vannak.46 1863. június 20-án és 
23-án pedig a pesti vasútállomásra érkezett 10 láda fegyver 
költött nevekre, mások Lengyel és Fiának Miskolcra, valamint 
Palotára Schwarz névre. A fegyvereket S. Wallmannak kellett 
volna továbbítani Lundenburgba, továbbá Gemsthaler bútor
kereskedőnek és Demuth zongoratanárnak Lembergbe.47 

1864 tavaszán kezdődött meg a magyar emigráció nagy
arányú fegyverszállítása a Nedeczky-féle szervezkedés számára,, 
mely minden valószínűség szerint egybekapcsolódott a Len
gyelországba irányuló fegyverszállítással is. Hogy mennyi fegy
vert küldött az emigráció az országba, és abból mennyi marad t 
felderítetlenül az osztrák hatóságok előtt, azt adatok hiányá
ban nem lehet megállapítani, mindenesetre abból a tényből, 
hogy az 'ország több városában, így Vácott, Esztergomban, 
Nagykanizsán, Székesfehérvárott, Szatmáron történtek lefog
lalások, a vásárolt fegyverek eléggé jelentős mennyiségére le 
het következtetni.48 Az osztrák hatóságok kezdetben maguk 
sem tudták megállapítani, hogy a lefoglalt fegyverek rendel
tetési helye Magyarország-e, vagy Lengyelország. Erről t anús
kodnak a bécsi rendőrminisztérium és a pesti katonai kerületi-, 

46 HIL L. G. C. 1863 ein. 426. 
47 Uo. 1864. ein. 601. 
48 Pálffy Mór 1864. március 15-én arról tájékoztatta Coronini-C'ronberget, 

hogy a 'magyar emigráció 80 000 fegyverrel és 2 vont csövű üteggel rendelkezik,^ 
azt az állítást viszont kétkedve fogadta, hogy a fegyverek égy része már a 
monarchia területén van. 

HTL, L. G. C. 1364 ein. 224. 
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város- és várparancsnokság iratai, melyekben nevezett szervek 
nem tartják valószínűtlennek, hogy a fegyverküldeményeket 
Galíciába, vagy Lengyelországba akarták irányítani, mint 1863-
ban, amikor a Bécsből küldött fegyvereket Pesten és Miskolcon 
keresztül szállították Lengyelországba.49 

Az innsbrucki tartományi törvényszék valamivel bővebb 
ismeretekkel rendelkezett a fegyverek származását illetően. 
A pesti katonai kerületi-, város- és várparancsnoksághoz inté
zett iratában arról tájékoztatta az előbbit, hogy a fegyvereket 
egy magyarokból és lengyelekből álló bizottság rendelte meg 
Svájcban, angol pénzzel fizettek, és a szállítás felfedezése után 
a bizottság Londonba ment. 

A magyar és a lengyel fegyverszállítás egybekapcsolódását 
a Nedeczky-féle szervezkedés felgöngyölítése során keletkezett 
iratok bizonyítják. A szervezkedésben részt vett és annak felszá
molása során letartóztatott Zambelly kihallgatásakor azt val
lotta, hogy 1864 február végén Beniczky folytatott vele tárgya
lásokat fegyverszállítás ügyében, majd ezt követően, ugyancsak 
még februárban, egy 50 év körüli, magát Golewskynek30 nevező 
idegen volt nála és az iránt érdeklődött, hogy vállalná-e 400 má
zsa súlyú fegyver szállítását, melynek egy része Lengyelországba 
megy. A közelebbi részleteket Genfben Klapkával kellett volna 
megbeszélnie Zambellynek, aki végül is haszon reményében vál
lalta a Svájcból Bécsen keresztül érkező fegyverek továbbszál
lítását.51 

Az Almássy—Beniczky—Nedeczky-féle szervezkedés fel
göngyölítése, a Magyarországra érkezett fegyverek lefoglalása, 
majd az ezek következményeként külföldről jövő fegyverszál
lítások megszűnése elzárta a lengyel felkelés fegyverutánpótlá
sának egyik útját. 

1863 tavaszától kezdődően gyakran adnak számot a külön
böző csendőri és rendőri jelentések arról, hogy a felvidéki me
gyékben lengyel ügynökök tevékenykednek, akik amellett, hogy 
tárgyalásokat folytatnak és hangulatot igyekeznek teremteni a 
lengyel felkelés mellett, tiltott toborzást hajtanak végre, külö
nösen a gyorsan lelkesülő ifjúság körében, akik közül számosan 
szöktek át a határon, hogy fegyverrel a kezükben harcoljanak. 

40 Uo. 1864. ein. 542. 
50 A pesti katonai kerületi-, város- és várparancsnokság jelentésében való

színűnek tartotta, hogy nevezett azonos a lengyel forradalmi párt egyik leg
kiválóbb ügynökével, Bulewski Sámson Lajossal. HIL L. G. C. 1864 ein. 751. 

51 UO. 1864 ein. 651. és 695. 
Az 1864. március 16-án végrehajtott házkutatás során 4 bála fegyvert talál

tak Zambellynél, majd március 19-én újabb 5 láda érkezett hozzá, és ugyancsak 
ezen a napon érkezett 3 hordó fegyver Palkcvits Lászlóhoz Esztergomba. Uo. 
1864 ein. 651. 
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A kassai csapatparancsnokság 1863. március 2-án 5 kassai 
gimnáziumi tanuló eltűnéséről tett jelentést, akik közül egyet 
elfogtak és letartóztattak. A letartóztatott diák kihallgatása so
rán azt vallotta, hogy a Lengyelországba történő szökés gondola
t á t azok a hírek adták, hogy Eperjesről és Lőcséről hasonlókép
pen elment néhány diák azzal a szándékkal, hogy részt vegyen 
a lengyel forradalomban, továbbá az a hiedelem, hogy a kor
mány semlegességéből kifolyólag szándékosan nem adott ki 
ilyen irányú tiltó rendeletet, és a szepességi hatóságok szó nél
kül hagyják a lengyel kokárdák viselését. 

Az 5 tanuló egyike, Kozák nevezetű, egy lőcsei diáktól ka
pot t állítólag levelet, melyben ez felszólította, hogy számosan ve
gyenek részt a forradalomban.52 

Március 8-án újabb 3 diák eltűnéséről tett jelentést az em
lített csapatparancsnokság. Közöttük volt Vecsey megyei ügy
védnek — és Torna megye első alispánjának, Gedeonnak a fia. 

Kassáról és Eperjesről március közepéig 10 diák tűnt el, 
d e még az ország távolabbi részeiből is történtek szökések. Sá
ros megyében, a Zboró közelében lévő Polyánkán a csendőrség 
2 diákot fogott el, akik közül az egyik tatai volt. 

A szökések a későbbi hónapokban még csak fokozódtak. 
Polatschek eperjesi rendőrbiztos 1863. június 23-án újabb szö
késekről tett jelentést Marx Vilmos kassai rendőrigazgatónak. 
Jún ius 10-én Iglóról ment el két fiatalember, név szerint Munich 
Sámuel és N. Grünwald, Lengyelországba, június 11-ről 12-re 
virradó éjszaka pedig Eperjesről szökött meg 5 tanuló: Joób 
Mihály, Radvánszky András, Petróczy Gyula, Ternyei Pál 
és Petras Pál. A szökések pontosan kidolgozott tervek szerint, és 
előre megállapított úton történtek. Nevezettek Eperjestől Da-
rócra, majd onnan Szepesófalun52/0 keresztül Javorinára men
tek. A további útirány Zakopane—Szczawnica—Tarnów lehe
tet t , mivel a rendőri jelentés szerint ezekben a helységeikben 
működtek titkos toborzó-bizottságok. Az egyes állomásokon 
szállással és pénzzel lát ták el a szökevényeket.52/0 

Az 5 diák egyikének, Joób Mihálynak 1863. június 16-i, 
nagybátyjához, Joób Vendelhez intézett leveléből ismeretesek a 

52 -HTL Abszolutizmuskori iratok, 146. csomó G. C. Ofen, A magyar emigrá
cióra vonatkozó hírszerző iratok, 7/K. 

52/a A jelentésben Altendorf szerepel. Altendorf azonos Szepesófaluval. 
<A magyar korona országainak helységnévtára, 1892.) 

52/b A jelentés szerint Késmárkon Reisz Miksa látta el a diákokat pénzzel, 
Szepesófalun Appier Tódor postamesternél szálltak meg, Javorinán pedig egy 
Löffler nevezetű tisztviselőnél. Zakopanéban egy Homolacz nevezetű földbir
tokos fogadta őket, aki a jelentések szerint több mint 20 000 forintot fordított 
már erre a célra. (HIL Abszolutizmuskori iratok, 122. csomó. M. B. G. Pest-Ofen, 
Prozess Josef Somogyi, 245.) 

103 



szökések egyes részletei. Javorinán már lengyel bizottság fo
gadta őket, majd innen a bizottság ügynökei különböző utakon^ 
hegyeken és völgyeken keresztül vezették őket állomásról á l 
lomásra. 

A Tarnów előtti utolsó állomásig magyar ruhában mentek,, 
itt azonban lengyel ruhát öltöttek magukra. A Visztulán való 
átkeléskor már több önkéntessel találkoztak, ugyanis itt g y ű j 
tötték össze őket, majd mikor már egy tekintélyesebb csapat 
alakult, akkor felfegyverezték — és átküldték őket a határon."'3 

1864-ben két szatmári gimnáziumi tanulót fogtak el a 
Pilzno kerületi Lipinyben. Egyikük, Fest Tódor, a kihallgatás 
során arról tett vallomást, hogy már volt Lengyelországban, és 
Langiewicz seregében harcolt.54 

Kétségtelen, hogy a szökevények egy része kalandvágyból 
szökött meg, szép számmal voltak azonban olyanok is, akiket 
nem a kalandvágy hajtott, hanem az a felismerés, hogy a lengyel 
ügy egyúttal magyar ügy is. Ezt bizonyítja Somogyi Sándornak 
1863. május 18-án Krakkóból Somogyi Józsefhez küldött levele^ 
melyben üdvözletét küldte neki, s minden nemes törekvésű 
magyarnak ,,a lengyel legio rozpaczy (kétségbeesés légiója) min
den egyes tagjától ! ! !" 

A levél minden sorából a harc tudatos vállalása csendül ki. 
,,Holnap indulunk, — hogy nemzetünknek a lengyelek iránti 
vértartozásából valamit leróhassunk — a csatatérre, — írja — 
s ne féltsenek bennünket, mi nemzetünk jó hírét nem hogy b e 
szennyezni, sőt fényesbíteni fogjuk. Mindannyian ismeretséget 
tet tünk már mi a halállal már 1848/49-ben is, s így nem bú
junk majd el előle ! ! ! 

Nyílt homlokkal állhatunk meg a világ, hazánk s bajtársa
ink előtt, mert, hála Isten, minket hív úgy a világ, hogy 
Magyarok! — mi egyértelmű a vitéz, a nemes nevezettel! ! !"531 

Wodzislawból június 3-án Maurer Gusztáv kassai segéd
levéltárosnak küldött levelében pedig ténykedésükről, felszere
lésükről adott ízelítőt. 

„Rövid leszek, — írja levelében — mert a jövő percben 
megfújhatják a riadót. Mi folyton csatában vagyunk, s mióta á t 
léptük a határt, lovam még egyszer sem volt lenyergelve s én. 
félév alatt még két óra hosszáig egyhuzamban nem voltam."56 

53 Uo. 
54 HIL L. G. C. 1864 ein. 315. 

55 HIL Abszolutizmuskor! iratok, 122. csomó. Militär-Bezirks-Gericht Pest-
Ofen, Prozess Josef Somogyi, ad H/11. * 

66 Hiányos fogalmazás. 

104 



„De mindamellett a táborunkban a legnagyobb kedvű é lénk
ség uralkodik . . . " 

„Képzelj e képhez engemet vörös négyszögletű sapkában, 
egy fekete, úgynevezett burka daróc felső öltönyben, valamint 
egy dupla puska, övemben két revolver, s oldalamon egy cse r 
kesz k a r d . . . " 

„A lélek és születési nemesség, értelmiség és vagyonosság 
élő képviselője e kis tábor, s bár rendszeres fizetésünk nincs 
is, mégis nélkülözést csak az egyetlen nyugalomban szenve
dünk." 

„Csapatparancsnokunk ezredesi minőségben herceg Radzo— 
wil,56/a álnéven Boncza, mint orosz törzstiszt 8 évig harcolt a 
cserkeszek ellen. Tapasztalt, tehetséges s bátor katona — és 
igen jó barát! Én főhadnagyi minőségben is igen elégült va
gyok!"57 

Az ifjúság és polgári személyek körében kifejtett tevékeny
ségen kívül, arra is történtek kísérletek, hogy az osztrák csá
szári és királyi hadsereg tisztjei közül is toborozzanak a felke
lés számára. A Dworski Marian és társai elleni vizsgálat során 
tanúként kihallgatott Forstberger Vilmos egykori oszrák tiszt 
azt vallotta, hogy a lengyel felkelő hadsereg számára Pesten 
1863 augusztusában egy aktív osztrák tiszt embereket tobor
zott, őt magát is, — miután kifejtette abbeli szándékát, hogy a 
lengyeleknek ajánlja fel szolgálatait — ez a tiszt látta el a 
megfelelő instrukcióval és pénnzel, hogy Galíciába utazzék.58 

A Landes General Commando jegyzéke szerint Pesten 
Sroczynski Miksa, a gróf Hartmann 9. gy. ezred egykori h a d 
nagya, a Dunagőzhajózási Vállalat alkalmazottja toborzott csá
szári és királyi tiszteket a krakkói bizottmány megbízásából. 
E munkájában kapcsolatban állott gróf Károlyi György mene
kült lengyel könyvtárosával, Zwonkowskival és a Károly Salva-
tor főherceg 77. gy. ezred hadnagyával, Mrazekkel, aki a neve 
zett ezred egyes tisztjeit igyekezett megnyerni az említett ügy
höz. Egy későbbi jelentés már biztos adatokat tud arról, hogy 
Mrazek Ignác, a császári és királyi 77. gy. ezred hadnagya 
nyerte meg a lengyel felkelés számára Angerer Lajos hadna
gyot ugyanaból az ezredből és küldte Galíciába, valamint a 
már említett Forsthuber von Forstberg Vilmos egykori osztrák 

56/a Feltehetően Radziwill. 
57 HIL Abszolutizmuskor! iratok, 123. csomó M. B. G. Fest-Ofen, Prozess 

Josef Somogyi, 507. 
A levél címzettje, Maurer Gusztáv, 1863, augusztus 25-i kihallgatása során 

azt vallotta, hogy Somogyi Sándor a megyei bíróságnál volt fogalmazó, és 1862... 
májusában a lengyelekhez ment. 

58 HIL L. G. U. 1863 ein. 7">3. 
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tisztet is.59 Égy Rozicki Mihály nevezetű nyugdíjazott hadnagy 
pedig Bécsben toborzott önkénteseket Roland Mihály néven. 

A magyar—lengyel együttműködést szolgáló, haladó kap
csolatok egy része minden bizonnyal esetleges és ösztönös volt, 
megvolt azonban a törekvés e kapcsolatok hivatalos formában 
történő megteremtésére és megerősítésére is. Ezt bizonyítja 
többek között az is, hogy a rendőri szervek Kobyleeka Anna 
futárnál Krakkóban egy iratot találtak, melyet a lublini vajda
ság teljhatalmú megbízottja, Wrotnowski intézett 1863. au
gusztus 26-i keltezéssel a krakkói nemzeti kormány teljhatalmú 
megbízottjához. A levél szerint Dabrowski Konrád a lublini 
vajdaság polgári főnökének utasítása értelmében Magyaror
szágra megy, hogy az ottani bizottmánnyal pénzsegély, embe
rek és lovak ügyében tárgyaljon, továbbá kérik annak az 
egyénnek a megnevezését, akivel Dabrowski Magyarországon 
tárgyalhat. 

A lengyel Nemzeti Kormány bár 1863 elején elzárkózott 
attól, hogy a felkelés kiterjedjen Galíciára, valamint attól is, 
hogy egy magyar légió jelenjék meg Galícia területén magyar 
zászló alatt, több jel azonban arra mutat, hogy 1863 végén, 1864 
elején, amikor a Nemzeti Kormányon belül erőeltolódás jött 
létre a vörösök javára, illetőleg Romuald Traugutt került a 
kormány élére, e vonatkozásban is változás jöt t létre. A már 
említett titkosügynök római jelentésén kívül a feltehetően 
ugyanattól az ügynöktől származó április 23-i jelentés is ezt 
erősíti meg. Nevezett ügynök, akivel szemben az emigráció 
tagjai teljesen megbíztak, Kossuthot is meglátogatta, és 
Kossuth közölte vele, hogy a lengyelek most már belátják té
vedésüket, megérkezett hozzá a beleegyezés, és Galíciában jelen
tős lépéseket tettek. Ugyanezt bizonyítja Pálffy Mór helytartó
nak 1864. március 15-i átirata Coronini-Croriberghez, mely sze
rint Almássy Pál egy állítólagos levelet kapott Klapkától, me
lyet Victor Emanuel és Visconti ellen j egyeztek. E levél arról 
tájékoztatta nevezettet, hogy az Ausztria elleni háború május 
végén, június elején ki fog törni. Erre az időre Magyarorszá
gon gerilla^felkelést kell szervezni, és a varsói forradalmi kor-

m á n y is hozzájárult ahhoz, hogy erre az időpontra Galíciára 
is kiterjedjen a felkelés. Magyarország felső része a Kárpáto
kon keresztül megteremti az összeköttetést Galíciával. 

59 HIL L. G. C. 1863 ein. 783; 1864 ein. 877. 
A nevezetteken kívül még egy Kállay nevezetű elbocsátott huszárfőhad

nagynak és egy Bárány nevezetű leszerelt hadnagynak tett ajánlatot arra, hogy 
.menjenek a lengyel felkelőkhöz. Mrazek Vidacs gyárosnál is volt, akit egy 
.általa szerkesztett újfajta ágyú öntésére akart rábeszélni, Vidacs azonban 
Mrazekot a kormány ügynökének tartotta. 

Uo. 1863 ein. 385. 
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1864 elején és tavaszán egyre gyakrabban fordulnak elő 
• utalások a galíciai—magyar felkelésre, annak kölcsönös össze
függésére és támogatására. Hol arról tájékoztatnak az iratok, 
hogy jelentős számú magyar ment át a lengyelékhez,60 és kö
zülük néhányan a felkelő csapatok vezetőivé is váltak,61 hol 
pedig arról, hogy lengyel felkelő csapatok fognak átmenni a 
Kárpátokon keresztül Magyarországra, hogy támogassák a ki
törő felkelést.62 

A gorlicei kerületi hivatal jelentése szerint a felkelők 
Magyarországról Koniecznán és Wysowán keresztül akarnak 
Galíciába menni, a neumarkti kerületi hivatal pedig arról adott 
számot, hogy nevezett helységet választották az ottani felke
lés színteréül, ahol jelentős számú munkás lakik. Ezek, vala
mint a „csőcselék", szenvedélyesen kívánják a felkelést. A 
magyar határ mentén körülbelül 6000, fegyverrel ellátott lo
vas van, akik csak a jelre várnak, hogy Javorina felől betör
jenek.63 

A tervezett magyar—galíciai együttműködés megterem
tésére a két f él között szerződés jött létre. A rendőrigazgatóság
nak már 1863 nyarán tudomására jutott, hogy a Szepességben 
egy bizonyos Gergelyi nevezetű egyéni légiót toboroz a lengyel 
felkelés támogatására. E tényt beigazolta a krakkói Dymido-
wicz törvényszéki főtanácsos házánál 1863. augusztus 28-án 
foganatosított házkutatás. A házkutatás során a nevezett ház
ban tartózkodó Kujawska Henriette szobájában egy mappát ta
láltak,64 melyből néhány kompromittáló irat került elő. Köz
tük egy Varsóban 1863. augusztus 5-én kelt kinevezés, mely
ben a lengyel Nemzeti Kormány Severin Elzanowskit65 teljha-

6 0 A pesti kaitonai kerületi-, város- és varparancsnokság komolyan szá
molt azzal a lehetőséggel, hogy a Magyarországon állomásozó csapatok állomá-
mányából sokan megszökhetnek, ezért azt javasolta a budai General Cömmandó-
nak 1863. szeptember 25-én, hogy až országban levő valamennyi csapat küldjön 
jelentést arról, hogy az utóbbi 3 hónapban hányan szöktek meg, és a szökevények 
közül hányat fogtak el. 

Uo. 1863 ein. 581. 
61 Merkl krakkói tanácsos 1863. szeptember 1-én azt jelentette, hogy egy 

bizonyos Nyári áll egy lengyel felkelőcsoport élén. Nevezett feltehetően azonos a 
Prolkesch-Osten konstantinápolyi követ jelentésében szereplő Nyáryval, aki a 
jelentés szerint Magyarországon a titkos forradalmi bizottmány élén áll, vala-
itnint azzal a másik jelentésben szereplő Nyáryval, akinek elnökletével működött 
festen egy segélyezési bizottság a lengyel felkelés támogatására. 

HIL, Abszolutizmuskori iratok, 120. csomó. M. B. G. Pest-Ofen, Prozess 
Stefan Nedeczky, 133. 

62 Mecséry rendőrminiszter Pálffy Mórnak 1864. február 19-én. HIL L. G. C. 
1864. ein. 152. 

63 UO. 1864 ein. 186. 
64 A m a p p á t m i n d Kujawska , m i n d pedig Dymidowicz a sa j á t j ának val lot ta . 

Az előbbi — áll í tása szer int — egy Bobrowsk i I s tván neveze tű egyéntől kap t a , 
az u tóbb i pedig egy bizonyos Tarczewski től . 

65 A rendőrminisztérium 1863. szeptember 5-i leiratában a talált fénykép 
alapján lehetségesnek tartotta, hogy Elzanowski fiktív név, és hordozója azonos 
Milowicz Wladimirral, a lengyel Nemzeti Kormány egy ismert tagjával. Uo. 
1863 ein. 523. 
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talmú ügyvivővé nevezte ki, és azzal bízta meg, hogy a m a 
gyar forradalmi bizottsággal egy magyar légió felállítása ü g y é 
ben tárgyaljon;66 egy meghatalmazási irat Krakkó és Nyugat-
Galícia teljhatalmú biztosává S. E. nevére;67 nevezett útlevele, 
fényképe és dokumentumok, melyékből kitűnik, hogy a bizott
ság tagjai nevezetten kívül még Baum, Benoe, Haller, Ro-
gawski, valamint Zulinski, és végül egy magyar légió felállí
tására vonatkozó szerződés 1863. augusztus 12-i keltezéssel a 
következő szöveggel : 

A magyar forradalmi bizottmány meghatalmazottja, T. 
Görgöli polgár egyrészről, és másrészről a lengyel nemzeti kor
mány meghatalmazottja Sev. El. polgár között a következő 
megállapodás jött létre. 

1. A felkelő Lengyelország megsegítése céljából a magyar 
forradalmi bizottmány elhatározta, hogy magyar területen egy 
magyarokból álló idegenlégiót hoz létre. 

2. Ez a légió — létszámkorlátozás nélkül — álljon l eg
alább 2000 fő gyalogosból és 1000 fő lovasból, melyek ez év 
október 1-én átlépik a lengyel határt . 

3. E légió felfegyverzési és fenntartási költségeit eddig az 
időpontig egyenlően viseli a "magyar forradalmi bizottmány és 
a lengyel kormány. E költségek maximuma egy gyalogosnál 
100,— és egy lovasnál 2000,— forintban állapíttatnak meg. 

4. E légió szervezésével két meghatalmazott biztos fog fog
lalkozni, az egyik a magyar forradalmi bizottmány, a másik 
pedig a lengyel nemzeti kormány részéről, és megbízást nyer 
nek a működésre. 

E biztosok legkésőbb folyó hó 31-én Pesten találkoznak, 
mindegyik 250 000 forintnyi összeggel, és a saját hatósága á l 
tal aláírt szerződéssel ellátva. 

5. A légió parancsnokát a magyar forradalmi bizottmány 
nevezi ki és a lengyel nemzeti kormány megerősíti. 

6. Alacsonyabb rangú tisztek kinevezésére — századosig 
bezárólag — a légió parancsnoka tesz javaslatot. Minden törzs
tisztet ellenben a magyar forradalmi bizottmány javasol. 

7. Az idegenlégióhoz, — annak lengyel területre való á t -

l>6 Mecséry [rendőrminiszternek a budai General Commandóhoz intézett 
1863. szeptember 5-i leiratában a kinevezés a következő szöveggel szerepel: „Le 
Gouvernement National reconnaît par les présentes Mr. Sévérin Elzanowski en 
qualité de son Chargé ď affaires plénipotentiaire pour s' entendre avec le Comité 
provisoire révolutionnaire, de Hongrie, et arrêter les bases de formation d'une 
Legion Etrangère composée de citoyens Hongrois et destinée à agir de concert 
et sous la direction imimédiate des autorités Nationales polonaises." (Uo. 1863 
ein. 523.) 

67 A német nyelvű meghatalmazás szövege: „Das Central-Comité als Natio
nal Regierung ernennt den Bürger Severin Elzjuiowski zum bevollmächtigten 
Comissär für Krakau und West^alizien." (Uo.) 
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lépése napjától — egy polgári biztos kerül beosztásra közvetí
tés céljából a nemzeti hatóságok felé. 

8. A jelenlegi háború teljes tar tamára a lengyel nemzeti 
hatóságok közvetlen parancsnoksága alatt fog állani az idegen
légió, és a lengyel hadsereg számára megállapított zsoldot 
kapja. 

9. Egy Magyarországon kitörő felkelés esetén az idegen
légiónak szabadságában áll, hogy saját hazája védelmére sies
sen. Ilyen esetben nem fogja e szerződés félbontásától számí
tott 30 napnál előbb a harcterületet elhagyni. 

10. Ha eközben az idegenlégió Lengyelországban marad a 
függetlenség kivívásáig, akkor a tisztek, valamint a katonák, — 
akikből ez a légió áll, — jogosultak a lengyel állampolgárság 
elnyerésére, ahogy nem kevésbé a kiváltságokra és nyugdí
jakra, a lengyel hadseregben fennálló jog szerint. 

11. Honszeretet, a százéves testvéri kötelék emléke, mely 
a magyar nemzetet a lengyellel összekapcsolja, végül az elnyo
mott népek szolidaritásának mély meggyőződése voltak e szer
ződés megkötéséhez a motívumok. A végrehajtás, sőt kibővítés 
«zerrétű, előre nem látható egyes részleteit a két testvérnép 
hazafiságának védelme alá helyezzük. 

Utóirat: Részünkről azt az óhajt fejezzük ki, hogy a ma
gyar légió illetékes főparancsnoka egyedül és kizárólag a len
gyel Nemzeti Kormánynak legyen alárendelve.68 

A szerződés egyik aláíróját, Gergelyi Tivadart, 1864. ja
nuár 4-én Bécsben elfogták, majd január 10-én Pestre szállí
tották.69 Néhány hónappal később, júnuis 26-án pedig Elza-
nowskit is letartóztatták a krakkói pályaudvaron, ahová Bécs
ből érkezett. 70 

Gergelyinek feltehetően Almássyval voltak kapcsolatai. 
Ezt látszik bizonyítani a pesti katonai kerületi-, város- és vár-

68 Uo. 
A szerződésnek csak német nyelvű szövege van meg egykori másolatban. 

Arra nincs utalás, hogy ez fordítás-e, vagy pedig a szerződés eredeti nyelve. 
69 Uo. 1864 ein. 564. 
Gergelyi Tivadar a Sáros megyei Szebenben született, elfogatásakor 26 éves 

volt. Az apja, Gergelyi János szepességi földbirtokos, egyik bátyja, Ferdinánd,' 
Szepes megyei főszolgabíró, a másik bátyja a hadbíróságnál dolgozott, ahova ő 
maga is került. Innen 1863 novemberében elbocsátását kérte. Kilépését azzal 
indokolta, hogy átveszi szülei birtokának az igazgatását. Elfogatásakor tagadta, 
hogy azonos a szerződést aláíró Gergelyi Tivadarral. Pesten közös cellába zárták 
a letartóztatásban levő Somogyi Józseffel, akivel azt közölte, hogy neve Gyer-
gyószentmiklósi Gergelyi Tivadar Ferenc. Somogyi Gergelyi politikai vonatkozású 
megjegyzéseit írásban közölte a hadbírósággal (Uo. 1864 ein. 272, 564.) 

Az Almássy—Beniczky—.Nedeczky-féle függetlenségi mozgalom felszámolása 
során tanúként kihallgatott Viola Károly azt vallotta, hogy részt vett a szerződés 
augusztus 13-i aláírásánál, és a Bécsiben elfogott Gergelyi Tivadarban felismerte 
a szerződést aláíró Gergelyit. (Uo. 1864 ein. 564.) Feltehető, hogy Viola elárulta 
az osztrák hatóságoknak a szerződés megkötését. 

70 u o . 1864 ein. 671. 
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parancsnokság január 10-i jelentése a General Cormmandóhoz, 
melyben Gergelyi vizsgálati iratait azzal a megjegyzéssel küldte 
át, hogy Almássy Pál votum informativumán több adat van, 
melyek ezt az ügyet megvilágítják.71 Az Almássy—Beniczky— 
Nedeczky-féle felségárulási per kihallgatási- és tanúvallomási 
jegyzőkönyvei nem tesznek említést sem név szerint Gergelyiről, 
sem pedig a szerződésről és az abban foglaltak megvalósítását 
célzó esetleges ténykedésekről. A két ügyet egymástól függet
lenül tárgyalták. Hogy a szerződésben foglaltakból mennyi és 
milyen mértékben valósult meg, vagy egyáltalán követték-e 
konkrét intézkedések a szerződés megkötését, nem lehet meg
állapítani, mivel Gergelyi peranyaga nincs meg.72 Annyi isme
retes a meglevő iratok alapján, hogy Gergelyit, — amellett, 
hogy teljes vagyonával kellett felelnie az államnak és magán
személyeknek okozott károkért — 12 évi nehéz börtönbün
tetésre ítélték. 

A lengyel felkelés anyagi támogatásáról az eddig össze
gyűjtött adatok alapján csak ily mozaikszerű képet lehet a l 
kotni, és méreteire is inkább csak következtetni lehet. De 
akármilyen méretű volt is, elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 
az osztrák kormány — félretéve korábbi elnéző politikáját — 
intézkedéseket hozzon a magyar—lengyel haladó kapcsolatok 
felszámolására. 1864 elején az osztrák kormány megerősítette 
Galícia Magyarország felé eső határát, és instrukciót adott 
ki a határőrség számára. Ebben az instrukcióban a csapatok 
felállításának általános céljaként azt jelölték meg, hogy a 
csendőrséggel együtt akadályozzák meg egyrészt a lengyel — 
esetleg a galíciai — felkelés Magyarországról érkező minden 
jellegű támogatását, másrészt pedig azt, hogy a lengyel-galí
ciai felkelés szervei és részvevői átlépjenek Galíciából Ma
gyarországra. Részleteiben pedig arra tett intézkedéseket az 
instrukció, hogy igen szigorú határőrizettel akadályozzák meg, 

1. hogy egészen vagy részben felfegyverzett egyének az 
ország területére lépjenek, vagy azt elhagyják, lovasok, vagy 
ló nélküli felkelők csapatosan, vagy egyénileg Magyarország
ról Galíciába, illetőleg Lengyelországba menjenek és viszont. 

2. Akadályozzák meg lovaknak áthajtását, minden jellegű 
71 Uo. 1865 ein. 27. Almássy Pál votum informatívuma nincs meg a Ne

deczky-féle per anyagaiban. 
72 A meglevő iratokból annyi megállapítható, hogy a General Commando 

a peranyagot 1865. január 11-én Bécsbe küldte a k.k. Militär Appellations und 
Criminal Obergerichtneik. A Bécsből visszaküldött iratok átvételét a Militär 
Berzirks, Stadt- und Festungs Commando 1865. április 10-én igazolta, majd meg
őrzés céljára átküldte őket a General Commandónak. Utóbbi május 24-én igazolta 
is az átvételt, és az irat hátlapján a következő ceruzával írott feljegyzés olvas
ható: „Das Akten-Convolut ist in einem abgesonderten Packet im Präsidiale-
Schriftkasten aufbewahrt." (Uo. 1865 ein. 196., 206., 285.) 
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hadi szükséglet szállítását, fegyvert, lőszert, hadfelszerelési-
tárgyakat stb. függetlenül attól, hogy nagyban, vagy kicsinyben 
történik-e. 

3. Akadályozzák meg, hogy fegyvertelen csoportok, vagy 
egyes személyek az ország területére lépjenek, vagy azt elhagy
ják, ha az a gyanú merül fel, hogy ezek a felkelés színhelyére 
akarnak menni. 

4. Akadályozzák meg, hogy magyarországi lakosok a len
gyel (galíciai) felkelés szerveivel követek, ügynökök útján 
kapcsolatot teremtsenek, hogy a posta megkerülésével levéli-
leg, vagy távirat útján ezekkel érintkezzenek. Tegyék lehetet
lenné forradalmi proklamációk, tiltott újságok, röplapok be
hozatalát. 

5. Akadályozzák meg gyanús, a rendes út megkerülésével 
történő pénz-, vagy egyéb értékek küldését. 

6. Akadályozzák meg végül minden személynek és felke
lőnek az átlépését, akik részt vettek, vagy még részt vesznek 
a lengyel felkelésben.73 

Az instrukció részletességéből és a szigorúan előírt éjjeli 
és nappali cirkálásokból arra lehet következtetni, hogy az oszt
rák kormány komolyan számolt a galíciai és magyarországi 
felkelés kitörésének lehetőségével. E felkelés azonban nem 
következett be.74 Egyrészt azért, mert a magyar középbirtokos 
nemesség, mely messze került 1848-1849 haladó eszméitől, nem 
tudta, de nem is akarta kihasználni a lengyel felkelés nyújtotta 
lehetőségeket egy fegyveres felkelésre. Bár a lengyelek iránti 
szimpátia az egész országban igen nagy volt, egy szűk réteget 
kivéve azonban ez a szimpátia nem nőtt át konkrét segítséggé, 
még kevésbé fegyveres felkeléssé. A középbirtokos nemesség; 
a néptömegektől és a nemzetiségektől való félelmében nem volt 
hajlandó vállalni egy fegyveres felkelést, inkább megmaradt 
a paszív ellenállás mellett, mely végül is a kiegyezéshez veze
tett. Másrészt nem következhetett be a lengyel nemesség érdek
ellentétéből fakadó helytelen szövetségi- és jobbágypoliti
kája miatt. 

A lengyel felkelés 1863 őszén hanyatlani kezdett, amit m á r 
az sem tudott megakadályozni, hogy a Nemzeti Kormányba 
bekerültek a vörösök legradikálisabb elemei is, akik azonban 
rövid működés után vagy orosz fogságba jutottak, vagy pedig; 
menekülni voltak kénytelenek. 

73 Uo. 1864. ein. 233. 
% 1864. augusztus 25-én már a határőrség megszüntetésére tett javaslatot 

Packenj vezérőrnagy, mivel a határ mindkét oldalán teljes nyugalom volt-
(Uo. 1864 ein. 811.) 
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A Nemzeti Kormány szétesése után Romuald Traugutt 
kezébe került a felkelés irányítása. Traugutt egy utolsó kí
sérletet tett a szétszórt csapatok reguláris csapattá történő 
szervezésére és a jobbágyság megnyerésére, azonban egyik 
törekvése sem járt eredménnyel.74/a A cári kománynak sikerült 
a parasztságot közömbössé tenni a felkeléssel szemben azáltal, 
hogy a Nemzeti Kormányénál radikálisabb jobbágyfelszabadí
tást hajtott végre.75 

Traugutt néhány sikertelen összeütközés után orosz fog
ságba került 1864. április 11-én, és néhány társával együtt 
augusztus 5-én Varsóban felakasztották. 

Ezzel lényegében be is fejeződött a felkelés, bár egyes ki 
sebb csapatok még tovább is működtek, közülük legtovább a 
Brzózka parancsnoksága alatt álló, mely egészen 1865 közepéig 
állt fenn. 

Hasonlóan a 19. század korábbi lengyel felkeléseihez, 
az 1863-64. évi is elbukott. A bukásnak elsődleges oka az volt, 
hogy a felkelést vezető lengyel nemesség a saját érdekeit az 
ország érdekei elé helyezve nem oldotta meg a jobbágykér
dést, és így a paraszti tömegeket nem sikerült a függetlenségi 
harc mellé felsorakoztatni.76 Igaz, hogy a vezetők egy részének, 
a fehéreknek, ez nem is állott szándékában. Féltek a parasztság 
kezébe fegyvert adni. E helyett inkább a nyugati hatalmak és 
Oroszország közötti ellentétekre építettek. A felkelés másik 
szárnya, a vörösök irányzata ugyan érdekeltté óhajtotta tenni a 
parasztságot a felszabadító harcban, éles politikai harcot vívott 
a fehérekkel, s ennek eredményeképp sok helyes intézkedést 

74/a Traugutt kísérletet tett a felkelés elszigeteltségének a megszüntetésére 
is. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a felkelésnek Orosz-Lengyelország terü
letére való korlátozása elhibázott, szakított a Czartoryski-féle külpolitikai 
vonallal, és fő feladatként az Ausztria elleni összpontosított felkelést határozta 
meg. Ennek megvalósítása érdekében kapcsolatot teremtett az európai demok
ratikus erőkkel, melyek azonban már nem tudtak hathatós támogatást nyújtani 
a felikelés hanyatlása miatt. 

Kovács Endre: Az 1863. évi lengyel felkelés és a magyar emigráció. Törté
nelmi Szemle 1960. 2—3. sz. 268—279. o. 

75 A cár 1864 m á r c i u s á b a n a l iberál is Mil jutyin j avas la tá ra a n n a k elérése 
é rdekében , hogy a parasz t ságot leválassza a felkelésről , nemcsak hogy a lengyel 
j o b b á g y o k a t az addig művel t földjük tu la jdonosává te t te , és az 1846 óta elvett 
földeket is visszaadat ta , h a n e m a föld nélkül i j obbágyoka t is földhöz ju t t a t t a az 
á l l ami b i r tokokból . Az ú jonnan bevezete t t földadó is a l acsonyabb volt a régi 
adókná l , a falusi ö n k o r m á n y z a t i szervekben pedig a pa rasz tok k e r ü l t e k t ú l 
sú lyba . 

E rendele t te l a cá r i k o r m á n y n a k töké le tessen s ikerü l t e lérnie ki tűzöt t 
célját. 

P e r é n y l József: Lengyelország tö r t éne te 232. o. 
76 A parasztság bizalmatlan volt a nemesi vezetéssel szemben, és nagyobb 

számban csak ott csatlakozott a felkeléshez, ahol a parancsnokok forradalmi 
demokraták voltak. Mikor kísérlet történt a felkelés kiterjesztésére Litvánia, 
Belorusszia és Nyugat-Ukrajna területére — ahol a földesurak részben lengye
lek voltak —, a parasztok nagyobb számban csak a Belorussziában harcoló 
Wróblewski osztagához, és a Litvániában tevékenykedő forradalmi demokrata 
Sierakowski és Kalinowski csapatához csatlakoztak. 
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sikerül t is elfogadtatnia, de számszerű kisebbsége miatt, főként 
azonban azért, mert a rendelkezések végrehajtását a fehérek 
szabotálták, törekvése nem járt kellő eredménnyel. 

Nagymértékben járult hozzá a bukáshoz az is, hogy a fel
kelés kitörése után a vörösök nem tudták maguknak bizto
sítani a vezetést. A fehérek, bár kezdetben ellenezték a felke
lést, miután azonban ennek kitörését nem tudták megakadá
lyozni, a forradalmi demokratáktól és a parasztságtól való 
félelmük miatt befolyásuk növelésére törekedtek. 1863 tava
szán tömegesen csatlakoztak a felkeléshez, hogy kezükbe vegyék 
az irányítást és megakadályozzák balratolódását. A Nemzeti 
Kormányban m á r számszerű többségben voltak, és így sikerült 
érvényesíteniük azt az irányvonalat, mely a néptömegek meg
nyerése és felfegyverzése helyett a nyugati hatalmak támoga
tásával kívánta kivívni a függetlenséget. Ezi — mint láttuk — 
nem következett be. 1863 szeptemberében ugyan a vörösök 
legradikálisabb elemei is bekerültek a Nemzeti Kormányba, 
ekkor azonban már nem járhatott eredménnyel az a törekvés, 
hogy megváltoztassák a felkelés irányát. A nagyhatalmak fegy
veres beavatkozásának elmaradása miatt csalódott nemesség a 
leikelés befejezésére és a" parasztfelkelés elkerülésére töreke
dett, a nemesi vezetéssel szemben bizalmatlanná vált és jogos 
követeléseiben ki nem elégített parasztság fegyverbe szólítása 
pedig eredménytelen maradt. 

A fehérek az addigi helyzetnek csak az enyhítésére töre
kedtek, a feudális maradványok felszámolását nem tűzték ki 
célul, s ezért nem kívántak együttműködni az európai haladó 
és forradalmi erőkkel sem. A felkelés belfödi és nemzetközi 
bázisának ilyetén szűkítése csakis a harc bukásához vezet
hetet t . 

A felkelés mégsem volt egészen hiábavaló. Noha a fő célt, 
az ország függetlenségét nem érte el, a megrémült cári kormány 
a lengyel területen végrehajtotta Kelet-Európa legradiká
lisabb jobbágyfelszabadítását, s ez megindította a kapitalista 
viszonyok fejlődését Orosz-Lengyelországban is. 

8 Hadtörténelmi Közlemények H 3 




