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ffi ffi inden évben megem|ékezünk anó|, hogy a

E[FffTavaszi Hadiárat e|ső szakaszának döntő csatá-

fiH*la" |saszegón, 
.l849. 

ápri|is 6-án, nagypénteken

kora délután kerü|t sor. A Lengye| Légii ebben az időben

egy gya|ogos zász|óa|jbó|, egy u|ánus századból és fé|

üteg tüzérségbő| á||t. A gya|ogosok parancsnoka |gnacy

Czernik őrnagy, a |ovasságé Poniiski Wadyslaw őrnagy,

a tÜzéreké Bentkowski Wadyslaw hadnagy vo|t. Pontos

adatok híján a lengyel erőket ebben az időben 650-700

főre becsü|hetjük' A Lengyel Légiót a magyar haderő

egyik |egkivá|óbb hadosztályába osztották be. E hadosz-

tá|y parancsnoka Józef Wysocki ezredes vo|t.

A |engye|ek htisi he|ytá||ására em|ékezteti az utókort az
isaszegi református temp|om, a magyar szabadságtörek-

vések em|éktemp|oma homlokzatán ta|á|ható emIéktábla, me|y Lengye|országban készü|t, és a lengye| kor.

mány ajándékaként érkezett |saszegre. A |engyel Minisztertanács Hivatalának akkori vezetője, a Harci és
VéÍanÚsági Em|ékhe|yeket Gondozó Tanács eInöke, Janusz Wieczorek miniszter segítségéve|' valamint a

budapesti |engye| nagykövetség és Domszky Pá| közreműködéséve| kapta lsaszeg |akossága. Az emlék-
táb|át Tadeusz Hanuszek, akkori |engye| nagykövet avatta fe|.

A Lengye| Légió katonái igazi fonada|mi katonákhoz mé|ti midon vettek részt a csatában.

Parancsnokaik kivá|ó tisztek voltak, aklk a napi|eoni háborúk vagy az 183'l-es Íe|ke|és után kü|fö|dre mene-

kÜ|tek, s a francia katonai akadémiákon tanu|tak. A harcban a |engyel katonák á|ta|ános elismerést vívtak ki

maguknak fe|etteseik és bajtársaik körében. EIismerésse| szó|t ri|uk Damjanich és K|apka is. Amikor pedig

a csata után Kossuth Lajos Gödö||őn fogadta a katonák díszszem|éjét, a Lengye| |égii e|őtt |evette a ka|ap'

1át, és fedetlen főve| á||t mindaddig, amíg a |engye| katonák e| nem vonu|tak e|őtte' A |engye|ek úgy érezték,

hogy ez a gesztus a magyar fonada|om vezérének irántuk tanúsított kü|önleges megbecsülését bizonyítja.

A magyar honvédek és a Lengyel |égió győze|mének em|éke ma is é| az isaszegi |akosok em|ékezetében.
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|engye| konzul virágot he|yezett e| a református temp|om fa|án |évő


