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Lengyel közvetítés az 1848-49-es
horvát-magyar konfliktusban

Ez a tanulmány az eddig ismeretlen horvátországi lengyel közvetÍtést kívánja be-
mutatni, hogy ezzel a Szent István-i birodalomnak arra a részére emlékeztessen, amely
1848--49-benfegyveres konfliktusba került a liberális, az 1848-asforradalomban hata-
lomra került pesti kormánnyal. Nem szükséges hangsúlyozni, hogy ez a konfliktus je-
lent6sen gyöngitette a magyarorszáP liberális tábort, illetve, hogy milyen nagy e16nyt
jelentett a reakci6s Habsburg- és cari er6k számára, amelyek az 1848. márciusi forra-
dalmi vívmányok szétzúzására törekedtek.

Éppen ez a Bécsb61és Pétervárr61 kiindul6 fenyegetés mozg6sitott arra minden
lengyel eré>t- társadalmi irányvonalát61 függetlenül -, hogy megk{sérelje a reakci6s
nagyhatalmak mesterkedéseit, fenyegetéseit és nyomását elfordítani Magyarországt61,
a nyugat-eur6pai liberalizmus legkeletebbre lévé>bástyáját6l. Hogy az egész lengyel
társadalom ilyen élénken és átfog6an érdekelt volt a magyarországi liberalizmus meg-
védelmezésében, annak az a tény volt az oka, hogy a két nagyhatalom egyben a lengyel
nemzet két fé>elnyom6ja is volt.

A magyar liberalizmus - mint ismeretes - közvetlenül nyugatr61 került Magyar-
országra, és átvette a nyugati, fé>kéntfrancia példaképek nemzetfogalmát, miszerint az
államhatárok az etnikum kiterjedésével esnek egybe, a nemzetet az állam, a kultúra és
a történelem hozza létre. Ez a feltételezés szöges ellentétben állt Herder elméletével,
amely szintén mindenütt elterjedt Közép-Eur6pában. Szerinte a nyelv (és nem az ál-
lam) meg a történelmi múlt a dönté>a nemzeti hovatartozás kérdésében. A magyar li-
berálisok azt a véleményt képviselték, hogy eSkmint magyarok az állam alkot6i, igy
Magyarországon politikai értelemben csak egyetlen nemzet létezik, a magyar.

A magyar királyság különböw népek konglomerátuma volt, 1848 tavaszának
forradalmi eseményei hatására e népek követelni kezdték az 6ket megilleté>szabad-
ságjogokat. Ezeket a követeléseket a liberális magyar kormányzathoz intézték. Igé-
nyeik elkerülhetetlenül olyan nemzeti mozgalmakba torkolltak, amelyeket az ellensé-
ges nagyhatalmak szítottak.

Elsé>kénta déli magyar megyék, az úgynevezett "Szerb Vajdaság" szerb lakossága
lépett harcba Magyarország ellen. Területi és nemzeti önáll6ságot követelt a magyar
királyságon belül. Magyarország elleni harcukban aktÍvan támogatták eSketa Szerb Fe-
jedelemségben (török fennhat6ság alatt) é16 szerbek, valamint a horvátok, akik 1848
márciusában szintén felmondták a perszonáluni6t Magyarországgal. A horvátok lettek
a Bécsb61bátorított magyarellenes összeesküvés középpontjává, élükön a Bécs és a zág-
rábi szábor által horvát bánná kinevezett Josip Jelaeié bár6 állt, a horvátok váltak
a magyar birodalom összes, jogaikért küzdé>népeinek reménységévé.

Ebben a bonyolult helyzetben a lengyel politikusok az egyetlen lehetséges utat
választották, a közvetÍtés útját. Közép-Eur6pa jövé>jéré>lvolt sz6, a magyarok értelme-
zése szerint az orszá~nak liberálisnak kellett lennie, és a liberalizmus elé>nyeitki kellett
volna terjeszteni a terség minden nemzetére. Ez az út nehéz volt, és - mint ahogy ké-
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s6bb bebizonyosodott- a lengyellehet6ségeket meghaladta, mégis ez volt az egyetlen
helyes út, a szembenálló nemzetek röviddel a forradalom és a magyar szabadságharc
összeomlása után err61 maguk is meggy6z6dhettek.

Az 1848-49-ben a lengyel Adam Czartoryski herceg által kifejtett tevékenység lo-
gikus következménye volt a már korábban, azaz a harmincas, negyvenes években ki-
alakított politikai irányvonalnak. A párizsi H6tel Lambertban mdköd6 csoport az
1830-31-es lengyel felkelés leverése után mintegy a már nem létez6lengyel kormány és
nem létez6 állam külügyminisztériuma volt. Adam Czartoryski herceg személyén ke-
resztül élt tovább a lengyel nemzeti mozgalom és politikai eszméi. Lengyel képvisele-
tek (ügynökségek) rendszerével rendelkezett az egyes európai f6városokban (a három,
Lengyelország felosztásában részt vevcSnagyhatalom fcSvárosaikivételével), többek kö-
zött Törökországban és az ottomán birodalom fennhatósága alá tartozó országokban
is. Hogy miképpen ~ondolkozott a herceg a 1848-asforradalom kitörése el6tt Közép-
Európáról, azt jól peldázza, milyen megoldást javasolt Szerbiának. A szerb fejedelem-
séget igyekezett mentesíteni Ausztria és Oroszország befolyása alól, és kidolgozott egy
átfogó tervet egy késcSbblétrehozandó, szerb vezetésd jugoszláv állam megalakítására.

A sikeres szerbiai tevékenység hozzájárult a lengyel diplomácia tekintélyének nö-
veléséhez Európának ebben a részében. Ezzel lökést adott az 1848-asév ercSsöd6moz-
galmaihoz. A népek tavaszának idején a lengyel programot az események menete be-
folyásolta. Adam Czartoryski herceg törekvései kezdetben a Habsburg Birodalom
szláv népei felé irányultak, támogatta a prágai Szláv Kongresszust, és üdvözölte a Habs-
burg Monarchia föderális szellemd átalakítását. Amikor a liberális vívmányokért foly-
tatott küzdelem súlypontja Magyarországra helyez6dött át, az H6tel Lambert a lengyel
és a közép-europai célokat a magyarországi forradalommal és szabadságharccal kap-
csolta össze. E törekvés eredményeképpen született egy terv egy közép-európai föderá-
ció létrehozására, ez a szövetség Magyarországra és a honvédsereg potenciáljára támasz-
kodott volna.

E tervek sikeres megvalósításának a feltétele volt a magyar szabadságharc katonai
támogatása lengyel tisztekkel és önkéntesekkel, politikai értelemben pedig a magyar
királyság ellenségeskedcSnépei közti megegyezés el6segítése. E törekvések közben
egyetlen nemzetet sem hagytak figyelmen kívül. Különös figyelmet fordítottak a dél-
szlávokra, pontosabban a szerbekre és a horvátokra. Ezek a területek különösen fonto-
sak voltak, mivel 1848júliusában már folyt a magyarok harca a szerb fejedelemségáltal
támogatott vajdasági szerbek ellen. Horvátországban pedig - ahol Jelacré báni hiva-
talába lépett - a Bécs által támogatott magyarellenes orientáció játszott elscSdlegessze-
repet.

Kiderült, hogy a szerb-magyar konfliktus rendezése sokkal nehezebb volt, mint
ahogy azt az H6tel Lambertban remélték. A lengyel diplomácia fáradozásainak kö-
szönhetcSen mégis napirenden lehetett tartani a megegyezést. A szerbekkel szembeni
pozíciója ercSsítéséértCzartoryski herceg megpróbált minden, az illír mozgalomban
részt vevcSercStmegnyerni, vagyis azokat, akik felléptek Jelaeié bán politikája ellen, és
belátták a Magyarországgal való kiegyezés szükségességét.

Horvátországban a lengyel befolyás az illír mozgalom kezdetei óta jelentcSsvolt.
Els6sorban a lengyel romantikus költészet és a lengyel szabadságeszme hatásáról van
szó. Mégsem került sor 1848 eMtt állandó lengyel képviselet felállítására Zágrábban,
akkor viszont a lengyel körök mindenképpen szükségesnek tartották egy állandó meg-
figyel6 és közvetÍtcSkiküldését a horvát fcSvárosba.Csak Belgrád közvetÍtésével került
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sor kapcsolatfelvételre, a negyvenes évek eleje 6ta moködött ott Czartoryski egy állan-
d6 ágense, Franti~ek Zach, egy lengyel szolgálatban áll6 cseh. Bizalmas kapcsolatokat
tartott fenn az illír politikusokkal, Pavle Cavloviétyal, Stefan Carral, Albert Nugent
gr6ffal és foképpen Ljudevit Gajjal, aki az illír mozgalom alapít6jának számított. Gaj
1846-47-ben háromszor járt Belgrádban, és minden alkalommal találkozott Zachhal.
Nemcsak formális kapcsolatok voltak ezek. Az illír mozgalom vezetoje és a lengyel
ágens között szoros politikai együttmoködésre került sor, a horvát és lengyel célok
érdekében történo informáci6cserére, s mindenekelótt a "jugoszláv eszme" szellemében
történo kooperáci6ra. A zágrábi lengyel törekvések középpontjában mindig Ljudevit
Gaj állt. Elsósorban ó volt az, akit a lengyel fél álland6 együttmoködésre pr6bált
megnyerni, bár a lengyel központban ismerték mindazokat a szolgáltatásokat, amelye-
ket Gaj Metternichnek nyújtott. Ezt azonban inkább a horvát politikus ravaszságának,
mintsem rosszakaratának tulajdonították. A forradalom kitörése után ismét Gaj került
a lengyelek figyelmének a középpontjába.

A forradalom kitörése utáni helyzetról Franti~ek Zach az elso jelentést 1848. má-
jus 17-én küldte Bécsból az Hotel Lambertba. Beszámolt arr61, hogy Zágrábban talál-
kozott Jelaciétyal, Dalmácia, Horvátország és Szlav6nia háromegy királyságának a
bánjával. Zach nem rejtette véka alá, hogy Jelacié egy Magyarország elleni háborút
készített elo. Bécsben találkozott Gajjal, ahol mint az ún. szláv "Beseda" résztvevoi
együtt tárgyaltak a Habsburg Monarchia föderáci6s átalakításár61. Ezután azonban
Zach kilépett a l~ngyel szolgálatb61,és visszatért hazájába. Megszakadtak a kapcsolatok
a horvátokkal. Ujrafelvételüket Czartoryski különmegbízottja, Ludwik Bystrzonows-
ki tette meg 1848-ban.Balkáni küldetése Zágrábban kezdodött, ahová okt6ber második
felében érkezett, tehát már a horvát-magyar háború kitörése és az okt6beri bécsi forra-
dalom elfojtása után. A magyarországi szlávok akkoriban már a reakci6 oldalán álltak,
a forradalmat a felettük politikai uralmat gyakorl6 magyarok képviselték. Ebben
a helyzetben a lengyelek minden szimpátiája és reménye - mint ahogy egyébként
minden eur6pai forradalmáré - a magyarok oldalán volt. Czartoryski mégsem mon-
dott le a közvetítés gondolatár61. Bystrzonowski hosszasan tárgyalt Zágrábban Gajjal,
aki ekkor 'már vitába keveredett Jelaciétyal. Gaj a tole megszokott m6don most is
illúzi6kban ringatta magát, bár javaslatait meggyozo m6don tudta eloadni. Azt javasol-
ta Bystrzonowskinak, hogy indítsanak el egy akci6t, amelynek célja Jelacié meg-
buktatása. A fejét tette ennek az akci6nak a sikerére, ha két-, háromszázezer frankot
kifizetnek neki. Gaj fantasztikus ígéretét a lengyel politikusok teljes komolysággal
fogadták, ezt jelentéseik és tanúsítják. Ettól kezdve Jelacié bár6 megbuktatásának
gondolata - mint a horvát-magyar háború félbeszakításának egyik lehetséges útja - az
Hotel Lambertban moködó körnek egyik legfontosabb kívánsága lett, bár ugyanakkor
a bár6 megnyerését és a Habsburg célokt61 val6 elfordítását is kilátásba helyezték.
Bystrzonowski ezt az ötletet terjesztette elo Rajacié pátriárkának, a vajdasági szerbek
vezetojének, amikor az segítséget kért tole. Késóbb ezt az ötletet újra felkarolták,
amikor Andrija Torquat-Brlié, Jelacié egyik emisszáriusa, Párizsba érkezett.

E két elképzelésközül, amelyek- szögezzükle rögtön - nem voltak reálisak,
csak az elsot lehetett volna sikerre vinni, de azt is csak azért, mert az országon belül
volt egy autentikus ellenzék Jelacié bár6val szemben. Val6ban kezdett ellenzék kiala-
kulni az illír mozgalom balszárnyán, különösen a császár által oktrojált 1849. májusi
alkotmány után. Ez az ellenzék a bécsi udvar és azok ellen a horvát politikusok ellen
irányult, akik az udvar és a bécsi kormány politikáját támogatták. Ez ugyanolyan mér-
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tékben irányult Gaj ellen, mint a bán ellen. Ezért azután Gaj személye már nem ját-
szott szerepet a horvát mozgalommal kapcsolatos lengyel számításokban és lépésekben.
Ettol kezdve az illír mozgalom balszárnyához kellett közeledni, és a bán elleni cse-
lekedetekre buzdítani. Ehhez, amilyen hamar csak lehet, egy ügynököt kellett küldeni
Horvátországba, és hosszabb zágrábi tartózkodást kellett számára biztosítani. Erre
a küldetésre Karol Gregorowiczszemélyében találták meg a jelöltet.

Gregorowicz valóban minden leh~es jelölt közül a legjobbnak bizonyult.
Személye nem ismeretlen a történetírás elott, már az 1830-asnovemberi szabadság-
harcban is részt vett. A felkelés után rövid ideig a magdeburgi erod foglya volt, késobb
Belgiumban élt, 1846-banpedig eddig ismeretlen körülmények között Horvátországba
került, ahol eleinte franciatanár volt Káro~árosban. Szerkesztoje volt a "Danica"
címlí folyóiratnak. Ez egyfelol érdeklodésérol, másfelol pedig megfelelo felkészültségé-
rol tanúskodik. Megtanulta a horvát nyelvet, és összebarátkozott számos vezeto illír
politikussal. Hogy mennyire azonosult Horvátország problémáival, arról a párizsi
Szláv Társaság tagjainak 1848-aslistája tanúskodhat, amelyre ot mint "Gregorowich
Polonais et Croate" (lengyel és horvát) vették fel. Nincsenek adataink a forradalom
kezdetén végzett tevékenységérol. Késobb mlíködése alapján megállapíthatjuk, hogy
forradalmi és horvátbarát beállítottságú volt. Az októberi bécsi forradalom Bem József
tábornok parancsnoksága alatt harcolt. A bécsi forradalom leverése után nehéz hely-
zetbe került, saját bevallása szerint öreg barátja, Brlié, Jelaeié titkára segítette ki a baj-
ból. Bécsbol ismét Zágrábba ment. Horvátországi tartózkodásának ezt a második ido-
szakát részletesen leírta.

Amikor 1848novemberének közepén Zágrábba érkezett, ott olyan hangulat ural-
kodott, amelyet a "lehetó kegkedvezotlenebb"-nek nevezett annak az ügynek a szem-
pontjából, amelyért ó Bécsben harcolt. A bán korlátlan hatalma felmérhetetlen volt.
Bár az o udvarral szembeni alázatos viselkedése nem volt rokonszenves a hazafiak sze-

mében, egyikük sem mert szót emelni. A korlátlan sajtószabadság- szó szerint íw. nyi-
latkozott Gregorowicz - ebben a helyzetben fontos szolgálatot tehetne, ha liberális írá-
sok az osztrák, magyar, olasz, lengyel és más népek helyzetérol is tájékoztatnának.
Véleménye szerint a "Südslawische Zeitung" az óvatos cseh politikát utánozta, amíg
a "Slavenski Jug" semmilyen politikai koncepciót sem mutatott fel, ráadásul még rosz-
szul is szerkesztették, tele volt elkoptatott frázisokkal, fontos ügyekben. pedig" vagy
hallgatott, vagy lakonikus" volt. Gaj "Narodne Novine" c. újságjának sem volt semmi-
féle befolyása a közvéleményre, nem is szólva az "Agramer Zeitung" -ról, amely hosszú
ideje Ausztria érdekeit képviselte. így a lenv.el ágens ekkor a horvát mozgalom "po-
litikai tétlenségévei" és a politikusok egy szuk csoportjával találkozott, akik Lentulaj,
a bán helyettesének vezetése alatt próbálták Horvátországot más vágányokra terelni.
Régi barátságaira támaszkodva eloször magánszemélyként kezdte tevékenységét.
Amikor nézeteit tettekre kezdte fordítani, és a nyilvánosság elott is hangoztatta oket
(mint ahogy errol o maga beszámol), letartóztatták. Hamarosan szabadon bocsátották,
miután üldözoinek azt mondta, hogy kész a vajdasági frontra menni, a szláv ügyért a
vérét ontani, és ezzel meggyozni üldözoit arról, hogy o jó szláv és jó lengyel. Tényleg
a Vajdaságba utazott, és ott Rajacié pátriárka ajánlólevelének köszönhetoen tüzér-
tisztként vették fel katonai szolgálatra. Azon kevés lengyel tisztek közé tartozott, akik
akkoriban szerb oldalon a magy,arok ellen harcoltak. Jellemzo a vajdasági helyzetrol
alkotott ítélete: "...senki sem állíthatja, hogy a vajdasági forradalom nem nemzeti.
A magyarok olyan égbekiáltó módon megsértették a szerbek és románok nemzeti
jogait, hogy a két fél vitáit csak fegyverekkel lehetett megoldani."
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A horvátokkal összehasonlítva különösen nagyra becsülte a szerb társadalom mo-
rálját és a szerb hadsereg harci szellemét. A vezet6k közül különleges elismeréssel emlí-
tette a vajdasági Suplikacot. A pátriárkár61 viszont azt írja, hogy nagyon megváltozott,
miután a császár kitüntette a "vaskorona keresztjével"; hajthatatlan a magyarokkal
szemben, és Habsburg-párti lett.

Gregorowicz a Vajdaságban találkozott a már említett Bystrzonowskival, aki ez
id6 tájt fáradhatatlanul munkálkodott a szerbek és a magyarok közti kiegyezés eléré-
sén, valamint egy Ausztria elleni közös front kialakításán. Bystrzonowski felfigyelt
Gregorowiczra, és elhatározta, hogy felhasználja zágrábi kapcsolatait. Az emisszárius
fáradozásainak köszönhet6en Gregorowiczot a pátriáka nagyon pozitÍv bizonyítványá-
val bocsátották el a szerb katonai szolgálatb61.Rajacié ellátta 6t ezen kívül Zágrábba
szól6 ajánl6levéllel. Gregorowicz aligha kaphatott volna jobb ajánlásokat a zágrábi
ágensi posztra. Bystrzonowski diplomáciai szolgálatra alkalmazta. A formaságok elinté-
zése végett azonban el6ször Belgrádba kellett utaznia, hogy ott Lenoir-Zwierkowski-
t61, az álland6 lengyel követt61 pénzt és ajánlásokat kapjon. Az ajánlások általános
jelleg.1ekvoltak. A különleges utasÍtások a horvát sajt6 befolyásolására és az informá-
ci6k folyamatos szállítására vonatkoztak. Azt tanácsolták neki, hogy Gajjal szemben
maradjon elfogulatlan, és pr6báljon meg együttmdködni vele. Szolgálatilag Gregoro-
wicz Lenoirnak volt alárendelve, a fizetését azonban Szardíniáb61 kellett volna kapni.
Így állt ez ugyanis a Szardíniai Királyság és az H8tel Lambert közti együttmdködési
szerz6désben, amelyet az Olaszország és Ausztria között még mindig tombol6 háború-
val összefüggésben kötöttek, hiszen Horvátország Ausztriát61 val6 elszakadása min-
denekel6tt Olaszország érdekében állt. De még mie16tt Gregorowicz elfoglalhatta vol-
na posztját, véget ért az olasz háború. Tehát már nem lehetett sz6 arr61, hogy a lengyel
ágenset a szardíniai kormány fizesse. Ezáltal Gregorowicz Belgrádban mind szolgálati-
lag, mind pedig anyagilag csak Lenoirnak volt alárendelve.

1849. május 24-én Gregorowicz elhagyta Belgrádot, és visszatért Zágrábba. On-
nan küldött els6 jelentéseiben pozitÍvnak ítélte meg az általános helyzetet. "A leg-
ut6bbi okt6beri bécsi események 6ta a hangulati állapot 30%-kal javult az igazság és a
szláv ügy javára nézve" - jelentette április 6-án. MegállapÍtotta, hogy az oktrojált alkot-
mány, még ha Horvátországban nem került is kihirdetésre, általános felháborodást
keltett. Különösen Lentulaj, a bán liberális nézeteir61 ismert helyettese kételkedett
a kormányzat azon jogában, hogy er6szakkal érvényesítse az alkotmányt Horvát-
országban, és ezzel megfossza a horvátokat történelmi jogaikt61. Gregorowicz annak
a feltevésének adott hangot, hogy mostant61 az események esetleg majd gyorsabb
lefolyást nyernek, mivel a társadalomban "egy szemmelláthat6 fordulat következett be
az igazi szabadság és a magyar oldal irányába". Ekkor Horvátországban már tudtak
Bern hadseregének erdélyi sikereir61, valamint arr61 is, hogy a honvédsereg általános
támadásba lendült. A horvát fiatalok tömegesen jelentkeztek katonai szolgálatra. Köz-
ben az a határozat született, hogy nemzeti hadsereget alapÍtanak, amely 20 zászl6aljb61
fog állni, és ezt a sereget kivonják a bán parancsnokság al61. Ennek az intézkedésnek
szükségességét Lentulaj is meger6sÍtet!e; azzal is egyetértett, hogy Gregorowicz vegye
át az egyik zászl6alj parancsnokságát. Igy kívánta ugyanis a fiatalság, amellyel a lengyel
ágens kapcsolatban állt.

Éppen e zászl6aljnak a kérdése (amelyek a szervez6k szándékai szerint az ellen-
zék fegyveres erejét képezték volna, és amelyekkel nyomást lehetett volna kifejteni
a bánra) késztette Gregorowiczot lázas, kell6en meg nem fontolt cselekvésre. 1849. áp-
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rilis 21-i jelentésében azt írja Lenoirnak, hogy folyamatban vannak egy Ausztria- és
bánellenes forradalom el6készületei, és ezért arra az elhatározásra jutott, hogy elküld
egy fiatal horvátot a párizsi központba,y hogy 25 ezer francia fegyvert és pénzt kérjen
a forradalmi propagandához. Lavoslav Zupan volt a küldött, könyvkeresked6, kiadó,
forradalmár és Gregorowicz személyes barátja.

Zupan küldetése meglepte a párizsi lengyel vezetést, annál is inkább, mivel a hor-
vát emisszárius a Gregorowicz kezét61 származó papírlaptól eltekintve, semmilyen
ajánlófrást és egyetlenegy horvát csoporttól származó meghatalmazást sem tudott fel-
mutatni. Az Hotel Lambertban els6sorban az iránt érdekl6dtek, hogy ki áll a bánelle-
nes ellenzék élén, hány tagból áll ez a csoport, ésJelaeié bukásának esetére kit jelölnek
bánként. Zupan ezekre a kérdésekre csak nehezen tudott válaszolni. Csak az volt biz-
tos, hogy a bán- és Gaj-ellenes, azaz az osztrákbarát politika elleni horvátországi moz-
galom er6s volt, és élén Ivan MaZuranié, a jeles költ6 és késobbi nagy horvát politikus
állott.

Zupan május 5-én érkezett Párizsba, május 15-én indult onnan vissza. Ekkor
Czartoryski párizsi székhelyén tárgyalások folytak a magyarok képviseloje, Teleki
László és a Habsburg Monarchia többi népeinek képviseloi között, az utóbbiak szó-
szólója FrantiSek Rieger cseh politikus volt. Az volt a céljuk, hogy megvalósítsák a ki-
egyezést a magyarok és a magyar királyság nem magyar népei között, létrehozzanak
egy közös osztrákellenes frontot, és elismerjék a föderációt mint egyetlen lehet6séget
a nemzeti kérdés végleges és tartós megoldására. 1849. május 18-án, három nappal
Z
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Zupan információit - még ha nem is lehetett 6ket ellen6rizni, és így megbízhatat-

lanok lehettek - pozitÍvan fogadták az Hotel Lambertban. A fenntartások ellenére el-
határozták, hogy segítenek a horvátoknak, és teljesítik Gregorowicz kérését. Mivel
azonban a lengyel emigráció egyáltalán nem rendelkezett fegyverkészlettel, csak a szük-
ségeslépésekettehették máskormányoknál. y

A "Horvátokhoz intézett jegyzékben", amelyet Zupan vitt magával visszautazá-
sakor, Czartoryski herceg utasÍtására a következ6 állt: "Azáltal, hogy fegyvereket kér
egy magyaroktól független, de a közös ellenség ellen irányuló fellépéshez, Horvát-
ország olyan döntést hozott, amely saját és minden délszláv érdekeivel teljes össz-
hangban áll. A lengyelek a törzsi rokonsághoz és a közös érdekekhez híven készek a
horvátokat minden erejükkel és eszközükkel támogatni. Mivel nincsenek saját fegyver-
készleteik, Franciaország és Piemont kormányához kívánnak fordulni. Eloször azon-
ban meg kell nyerniük Franciaország és Olaszország közvéleményét, akik eddig elutasí-
tóan viselkedtek a horvát érdekekkel szemben. Ennek következtében tehát fontos
bizonyítékokat szolgáltatnia ahhoz, hogy Horvátországnak valóban szándékában áll
az Ausztriával való szakítás és áttérés a szabadság táborába." A jegyzék további
szövegében világosan a tudomásukra hozzák, hogy Nyugat-Európa közvéleményének
és kormányainak megnyeréséhez vezet6 egyetlen út a kiegyezés a horvátok és a ma-
gyarok között. Ezért avatta be az Hotel Lambert vezetosége Telekit, a magyar ki-
küldöttet ebbe az ügybe, s 6 késznek mutatkozott a lengyel akció érdekében fellépni
Franciaország és Piemont kormányánál, azzal a fenntartással persze; garanciát kér arra
nézve, hogy a fegyvereket valóban a közös ellenség ellen használják fel, nem pedig
a magyarok ellen. A lengyel félnek is szüksége van - írták az Hotel Lambertban -
a horvát garanciákra. Szóban eloterjesztett biztosítékok nem elegendoek. Teleki véle-
ménye szerint Jelacié megbuktatása lenne egy ilyen garancia, a lengyelek számára
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viszont egy lengyel légió felállítása lenne, s ha ez nem is volna nagyon er6s, de mégis
lengyel nevet viselne. Az Hotel Lambert véleménye szerint e két feltétel teljesítése ele-
gend6 lenne ahhoz, hogy a nyugat közvéleményét meggy6zzék a horvátok 6szinte
szándékairól. Ha a horvát fél ezeket a feltételeket elfogadja, új követet kell küldenie,
már a megfelel6ajánlásokkal. v

Ugyanabban az id6ben, amikor Zupan Párizsban tartózkodott, Herlakovié,
a délszlávok egy másik képvisel6je is el6terjesztette hárommillió frankra szóló kérését.
Az Hotel Lambertban elhatározták, hogy támogatni fogják ezt a kérést, és az ügy sike-
res lezárását remélték. Azt is fontolgatták, miképp kellene ezt az összeget elosztani.
Azt tervezték, hogy egy részét a horvátoknak szánt fegyverek megvásárlására szánják,
másik részét a horvátországi és vajdasági nemzeti párt újjászervezésére, a harmadik ré-
szével pedig a lengyel légiót finanszíroznák.

A lengyel diplomácia szándékában állt a horvát baloldal hathatós támogatása, az-
zal a feltétellel, hogy ~ horvátoknak maguknak is tettekkel kell bizonyítaniuk harc-
készségüket a reakciós er6kkel szemben. Erre kés6bb mégsem került sor. Gregorowicz
ezt a "magyarokkal szembeni elvakultsággal", "politikai tétlenséggel" és "saját gyenge-
séggel" magyarázta. Egyébként a 20 zászlóalj, azaz a nemzeti hadsereg felállításának
ügye elsikkadt, mert Jelaciénak, akit idejében tájékoztattak err61, sikerült a baloldal
terveit megakadályoznia.

Mivel a bánt nehéz volt megdönteni, azt a kérdést vetették fel az Hotel Lambert-
ban, hogy vajon nem lehetne-e 6t megnyerni. Erre akkor kínálkozott alkalom, amikor
Andrija Torquat-Brlié, Jelacié egyik követe Párizsba érkezett. Az volt a feladata, hogy
a nyugat közvéleményét a horvát érdekeknek megfelel6en befolyásolja, és a magyar
propagandát semlegesítse. Brlié Párizsban kapcsolatokat teremtett az Hotel Lambert-
ban múköd6 körrel, és 1849.február 9-én, röviddel Horvátországba történ6 hazautazá-
sa el6tt aláírt egy néhány pontból álló nyilatkozatot, amelyben kötelezte magát arra,
hogy törekedni fog a horvát-magyar kiegyezés és a magyar korona népei föderáció-
jának megvalósítására. Mindenekel6tt azonban a bán befolyásolásáról volt szó, akit el
kellett szakítani az udvartól és a bécsi vezetést61. Brliének az volt a szándéka, hogy
küldetését cseh és szlovák politikusokkal együttmuködve teljesíti, tehát egy széles
ellenzéki frontot akart képezni Bécs ellen, amelyben kulcsfigura lett volna a bán.
Röviddel Horvátországba történ6 visszaérkezéseután mé$is megállapította, hogy a dol-
gok állása sokkal bonyolultabb, mint ahogy sejthette. Aprilis 26-án kelt beszámoló-
jában azt írta az Hotel Lambertnak, hogy ígéreteinek néhány pontja már nem betart-
ható. Már csak a horvát-magyar ügy és a bán ügye maradt hátra. Brlié szerint a hor-
vátországi hangulat nem volt annyira magyarellenes, hogy a horvát-magyar kiegyezés
és egy föderáció megalapítása ne lenne lehetséges. "Ha a magyarok", így írta szó
szerint, "bölcs és politikus lépéseket tesznek, a dunai föderáció nem lesz sokáig pium
disederium." Brlié fel volt buzdulva a magyar.hadsereg tavaszi sikerein, és sürgette
a lengyel diplomácia vezet6 személyiségeit, hogy még inkább fokozzák a nyomást
a magyarokra, és kötelezzék 6ket engedményekre a nem magyar népekkel szemben.
Kossuth függetlenségi nyilatkozatát apolitikus, ezért káros írásként értékelte, amely
csak akadályozhatja a magyarországi megbékélést. Mindenekel6tt azonban a Habsburg-
ház Debrecenben kinyilvánított trónfosztása volt az, ami Jelaciénak, a dinasztia egyre
húségesebb szolgálójának a magatartását megmerevítette. A magyar gy6zelmek által
er6sen befolyásolt Brlié azonban még mindig illúziókban ringatta magát. Amikor
a bán hadserege élén a fenyegetett szerbek segítségére sietett, Brlié ezt az eseményt
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a következ6képpen kommentálta: "Jók a tervei. Meg fogja menteni a Vajdaságot, és ha
az osztrákokat idoközben teljesen megverik a magyarok, ha Bécs magyar kézben lesz,
ha ez lehetséges - és talán mindenképpen -, pacifikálni fogja a magyarokkal együtt."
ErréH Jelaciétyal személyesen beszélt, és nyilvánvalóan volt rá oka, hogy a bán politi-
káját így és nem másképp ítélje meg. A totális vereség láttán a magyarokkal való
kiegyezés gondolatát még nem kellett elvetnie a bánnak, amikor azonban fülébe jutott
a közeled6 orosz segítség híre, magatartása egyértelmuen magyarellenes és Habsburg-
párti lett. Ezt maga Brlié is megérezte, kegyvesztett lett, és visszavonult politikai
tevékenységétol. Wladyslaw Czartoryskihez intézett levelei pesszimistává váltak. Sót
megállapította: "Mi horvátok és szerbek úgy viselkedünk a politikában, mint a gyere-
kek", "nincs megváltás hazánk számára" és így tovább. Brlié küldetése teljes sikertelen-
séggel végz6dött. Gregorowicz ezalatt Zágrábban egész más elképzeléseket követett.
Ha a bánnal való együttmuködés lehetetlen volt, akkor Bemmel talán létrejöhetne.
Gregorowicz 1849. május 2-án feletteseinek küldött jelentésében közölte, hogy abban
a csoportban, amellyel kapcsolatban áll - azaz az illír baloldalnál- egy határozatot
hoztak, delegációt küldenek Jelaeiéhoz, hogy ot az új körülményekre való tekintettel
Bem tábornok közvetítésével tárgyalásra bírják Kossuthtal. Ha Jelacié ezzel egyet-
értene, Gregorowicz azonnal Bemhez utazna. Delegációt ugyan nem küldtek, Bem
neve mégis egyre nagyobb reményeket kezdett kelteni a baloldaliak köreiben. Jellemz6
erre Gregorowicz május 19-i jelentése, amelyben többek között ez áll: "Bizonyos,
hogy, mihelyt a magyarok átlépték a Háromegy Királyság határát, a horvátok dele-
gációt küldenek Bemhez kiegyezés céljából." Május,26-án kelt jelentésében Gregoro-
wicz már a következ6ket közli ezzel kapcsolatban: "Igy a hazafiak (a horvát értelmiség
hírességei) és köztem arra a megállapodásra került sor, hogy, amint Bem bevonul
a Szerémségbe, egy küldöttséget menesztenek hozzá, hogy csatlakozzanak hozzá közös
akciókra anélkül, hogy Jelacié bánra számítanának és anélkül, hogy a nemzetet
bármilyen szankció is sújtaná... Hiszen alapjában véve a horvátok »Slobodoljubci«
(szabadságszeretok), és mivel a legcsekélyebb fogalmuk sincs államról, szervezetekról és
intézményekrol, szívesen adják meg magukat annak, aki els6ként hirdeti meg nekik
a szabadságot." Gregorowicz bizonygatta, hogy Bem Erdély nem magyar népeivel
szembeni magatartása miatt a legnagyobb közkedveltségnek örvend Horvátországban,
és hogy ot az egész horvát nemzet bánná kiáltaná ki, ha seregévelátlépi a horvát határt.

Úgy tetszik, Gregorowicz huen adta vissza ezt a hangulatot. Hogy valóban így
volt, azt a legjobban Kmlan belgrádi küldetése bizonyítja.

Dragojlo KuSlan, a "Slavenski Jug" c. új~ág szerkeszt6je az illír mozgalom bal-
oldalának vezet6 képvisel6i közé tartozott. Allandó kapcsolatot tartott fenn Gre-
gorowiczcsal, és kitun6en ismerte a balkáni lengyel tevékenységet. Ezért bízták meg
belgrádi küldetéssel. Szoros kapcsolatba lépett ott Lenoir-Zwierkowskival, és be-
szélgetéseik közben hangot adott óhajának, hogy amilyen gyorsan csak lehet, Bem
vonuljon be Horvátországba, ott tárt karokkal fogadják majd, és bánná fogják kikiál-
tani. Gregorowicz információi tehát nem a lengyel ügynök fikciói voltak, aki egyéb-
ként a bécsi októberi forradalom idején nagy tiszteletet tanúsított parancsnoka, Bem
tábornok iránt.

Felvet6dik a kérdés, hogy ki volt, aki Bem bánná való kikiáltását kieszelte.
A horvát politikusok, vagy maga Gregorowicz? Minden látszat szerint Gregorowicz.
Ez jelentéseib61 tunik ki, különösen a "tétlenségr61", "passzivitásról" és a horvát
politikusok hiányos politikai jártasságáról írt fejtegetéseib61. Vitathatatlan a lengyel
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ágensek és a horvát baloldal vezet6inek a kölcsönös bizalomra és azonos politikai-
társadalmi nézetekre épül6 együttm{íködése. A tevékenységér61küldött részletes jelen-
tésben Gregorowicz azt írta: "Els6 fáradozásaim a szerkeszt6kre irányultak, akikkel
évek óta barátságban voltam. Megpróbáltam 6ket ugyanis meggy6zni arról, hogy a mai
helyzetben az újságoknak, legyenek azok bár mindössze egy fél nyomtatott ív terjedel-
m{íek, meg kell jelenniük, és hogy az eddigi lapoknál nem lehet felfedezni semmiféle
egyértelm{íen kiforrott politikai irányvonalat. Mindent egybevetve nekünk, fiatalok-
nak össze kell fognunk. Ebb61 a célból titkos tudományos-baráti találkozókat rende-
zünk ismer6sök részvételével". A lengyel ügynök fáradozásainak köszönhet6en az el-
lenzéki sajtó terjesztése feltehet6en megjavult; ahogy Gregorowicz írja, "kocsmákban,
plébániákon, falvakban", egyszóval az egész országban.

E tevékenység következményei nem sokáig várattak magukra. Jelacié forradalmi-
nak ítélte meg, és bevezette a cenzúrát. A sajtóval kapcsolatban a következ6ket mondta
május 7-én: "Hogyan, ti forradalmat akartok? Engem megölhetnek, akár Latourt, én
mégis h{í maradok császáromhoz. Oly sokat teszek hazámért, és ti ezt újságaitokkal
mind tönkretettétek." Elrendelte a cenzúra bevezetését, minden újságot óvadékkal ter-
helt, és visszaállíttatta az ostromállapotot "mindazok ellen, akik a népet uszítják és
rosszat mondanak a császárra és családjára."

Megkezd6dött a harc az ellenzéki sajtóért. Miután a bán Zágrábból a frontra uta-
zott, a cenzúra - Lentulajnak, a bán helyettesének köszönhet6en - még valamennyire
megkerülhet6 volt. Az óvadékkal nem volt ennyire egyszeru. Gregorowicz jelentései-
ben gyakran hangsúlyozta a horvát társadalom nyomorát, és panaszkodott, hogy nincs
elég pénze közcélokra. Ha az újságok nem fizetnék meg az óvadékot - írta Belgrádba -,
akkor tönkremennének, és megsz{ínésükkelvége lenne a horvátországi ellenzéknek is.
"Nem rendelkezünk más eszközökkel az országon belüli ellenzéki szellem fenntartá-
sára, mint a független sajtó közvetít6 szerepe." Ezért kétezer forintos azonnali támoga-
tást kért.

Belgrádban Gregorowicz jelentéseit Lenoir-Zwierkowski fogadta. Teljesen egyet-
értett Gregorowicz álláspontjával, és a Bystrzonowskival való megegyezésután közölte
a zágrábi ágensseI,hogy jóváhagyták a kért összeget a horvát sajtó számára. A pénz át-
utalását meg sem várta, Zupan zágrábi könyvkeresked6t61 kölcsönt vett fel, és ett61
kezdve a kérdéses újságok továbbra is megjelenhettek. Ez az esemény eddig ismeretlen
volt a történetírás számára. Ez annál is érdekesebb, mivel a belgrádi ügynökség elhatá-
rozta, hogy felkelti a magyar kormány érdekl6dését a horvát ellenzéki sajtó iránt.
Bystrzonowski megegyezett Batthyány Kázmérral, a magyar kormány külügyminisz-
terével, aki késznek mutatkozott a horvát folyóiratok tartós anyagi támogatására, ha
azok cikkeikben nem lépnek fel a magyarok ellen. Sajnos ezt a pénzt objektív okokból
nem lehetett a magyaroktól megkapni. A horvát könyvkeresked6t61 felvett hitelt
Czartoryski herceg csak 1850-ben tudta visszafizetni. Ett61 függetlenül Dragojlo Kus-
lan, a "Slavenski Jug" f6szerkeszt6je Belgrádban személyesen Lenoirtól kapta meg a
pénzt az újság számára, amiról1849. június lO-iszámlája tanúskodik.

Zágrábi küldetésének kezdete óta panaszkodott Gregorowicz egyes horvát politi-
kusok tétlensége, s6t gyávasága miatt, nem utolsósorban beszámolt Gaj intrikáiról is.
Gaj el6tt nem maradtak ismeretlenek Gregorowicz többnyire negatív ítéletei, ezért
a "Slavenski Jug" elkeseredett ellenfelei közé tartozott. Többször nyilvánosan kijelen-
tette, hogy ez az újság bukásra van ítélve, mivel átitatódott a "lengyel-magyar" szelle-
miséggel. Gregorowicz állítása szerint Gaj akkoriban már annak az "Agramer Zei-
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tung" -nak a szerkesztoje volt, amely teljesen a bécsi politikai irányvonaltól függött.
Ezért küzdött a horvát baloldal oly elkeseredetten Gaj ellen. Szerkesztoségében korá-
nak legtehetségesebb horvát újságírói dolgoztak Bogoslav Sulekkel az élükön. E fiata-
lok ugyan baloldali beáIHtottságúak voltak, anyagi okokból mégis Gajjal tartottak.
Amikor Gaj Bécsbe utazott, a horvát baloldal palotaforradalmat robbantott ki. Az
"Agramer Zeitung" egész kollektÍvája átment a "SlavenskiJug"-hoz. Ezzel a "Slavenski
Jug", anyagilag már biztosítva, új tehetséges újságírókat nyerhetett meg Bogoslav Su-
lekkel az élen. Gregorowicz megelégedésselszámolt be ezekrol az eseményekrol, kü-
lönösen arról, hogy Gaj - akit Zágrábban az egész délszláv terület legagyafúrtabb és
legravaszabb emberének tartottak - "tajtékzik dühében". Gregorowicz magának tulaj-
donítja az érdemet Gaj bekerítésében és leleplezésében.

Ha a Gregorowicz jelentéseiben bemutatott személyes érdemeit túlzottnak tart-
juk is, nem vitatható, hogy a lengyel ágensnek jelentos szerep jutott a horvát ellenzék
szervezésében és aktivizálásában. Gregorowicz valódi összeköto volt a szétvert, csele-
kedni félénk, a Habsburg Monarchia keretei közé zárt horvát ellenzék és a külvilág kö-
zött. Feltehetoen o volt az ellenzék számos tevékenységének elindítója ideológiai érte-
lemben is. Az o ösztönzésére került sor - eltekintve az itt már említett intézkedésektol
és lépésektol - a "Szózat minden horváth oz" megjelentetésére, amely az akkori körül-
mények között az ellenzék kiáltványának és programjának számított. Erre a szózatra,
mint nyilvános aktusra, amely az illír mozgalom baloldali radikálisainak haladó karak-
terét bizonyítja, a jugoszláv történészek még ma is hivatkoznak. Az oktrojált alkot-
mány elleni küzdelem a belpolitika ellenzéki tevékenységének egyik formája volt.
Gregorowicz aktÍvan részt vett benne.

A lengyel diplomácia minden igyekezetével azon fáradozott, hogy Horvátorszá-
got kiszakÍtsa Bécs vonzáskörébol, és a harcban álló magyarokkal egyezségre juttassa.
Az akkori körülmények között ez a reakcióval való szakítást és a forradalommal való
kapcsolatot jelentette volna. Ugyanebben a szellemben jártak el a szerb-magyar és
a román-magyar kapcsolatokban. Gregorowicz zágrábi küldetése a letartóztatásával
végzodött. Egy horvát börtönbe vitték. A liberális magyar államra épülo közép-
európai föderáció 1848-49-es lengyel terve az orosz intervenció következtében szerte-
foszlott.

BODOR ENDRE forditása

Waclaw Felezak, a kituno tudós és tanár, Magyarország barátja 1993. október 23-án
Varsóban elhunyt.

A lengyel történész tanulmánya eredetileg németiillátott napvilágot a Studia P%no.He/ve-
tica. Band 15. (Basel-Frankfurt, 1989)címií kötetben "Um die Gestaltung von Mitteleuropa (po-
lonische Vermittlung im Nationalkonllikt der ungarischen Monarchia 1848--49)"címmel. A dol-
gozatot csekély, a gondolatmenet lényegét nem érinto változtatásokkal közöljük.




