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„PAMI  BOHATERSKIEGO PU KOWNIKA”

O KILKU NAZWISKACH

Dnia 26 VIII 1867 r. w numerze nowego czasopisma „Honvéd”, za o onego pra-
wie jednocze nie z zawarciem ugody Austrii i W gier, pisano: „Lipót Zsurmay,
pu kownik honwedów 21-go bie cego miesi ca opu ci  ziemskie ycie. […] Na
cmentarzu Kerepesi doczesne szcz tki pu kownika odprowadzi  na wieczny spo-
czynek orszak a obny z o ony z oficerów honwedów i ogromnej masy ludu”1.

To, e chodzi o Polaka, z komunikatu wynika jednoznacznie: „Bra  udzia
w powstaniu listopadowym, uciek  na W gry i swoje nazwisko zmieni  na Zsur-
may”. Bezpo rednio po zawarciu ugody austro-w gierskiej na terenie ca ych W -
gier jak grzyby po deszczu powstawa y stowarzyszenia honwedów. W takiej at-
mosferze Zsurmay dla „ogromnej masy ludu” przyby ego na cmentarz Kerepesi
nie móg  by  nieznany. Jednak po ponad 140 latach sta  si  dla nas bezimienny,
chocia  na pocz tku grudnia 1848 r. mia  szans  zosta  dowódc  „armii siedmio-
grodzkiej”. Sam ten fakt wystarczy nam do postawienia pytania: kim by  Zsurmay?

Jego oryginalne nazwisko to Surmacki, ale pojawia si  on te  jako urma ski
i w wariantach w gierskich jako Dzurmanszky i Dzurmany. Urodzi  si  w 1814 r.
w województwie radomskim. Pochodzi  z rodziny, w której ywa by a pami  walki
o zmartwychwstanie Polski. Ojciec Leopolda Surmackiego, Adam, walczy  pod
or ami Napoleona jako porucznik w 2. Pu ku Legii Nadwi la skiej. W 1808 r. zo-
sta  ranny w Hiszpanii pod Saragoss . Od 1825 r. Leopold chodzi  do najlepszej
polskiej szko y redniej, krakowskiego Gimnazjum w. Anny (tu uczy  si  20 lat
wcze niej tak e Józef Bem). Gdy 29 XI 1830 r. w Warszawie wybuch a „rewolu-
cja”, a ponad dwa miesi ce pó niej otwarta wojna mi dzy Kongresówk  a Rosj ,
Leopold ze swym starszym bratem Augustem ochotniczo wst pi  do armii polskiej.
Na wzór swojego ojca, walczy  w szeregach nowo powsta ej Legii Nadwi la skiej2.
Podczas walk zosta  ranny od kuli karabinowej3.
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Po upadku powstania listopadowego uciek  przez Galicj  na W gry. Zmieni
nazwisko na w gierskie Zsurmay i udawa , e jest W grem urodzonym w Koszy-
cach. Jako taki wst pi  latem 1832 r. do 10. Pu ku Huzarów im. Wilhelma, pru-
skiego arcyksi cia. Jednostka ta sk ada a si  z o nierzy zwerbowanych w ród W -
grów, ale stacjonowa a przewa nie w Galicji. Zsurmay w latach 50. XIX w. dumnie
wspomina : „Od r. 1832 a  do 1848 s u y em w armii austriackiej w 10. Pu ku Hu-
zarów, przechodz c wszystkie stopnie od prostego o nierza do porucznika bez ad-
nej protekcji”4. 10 czerwca zosta  mianowany porucznikiem. Wed ug charaktery-
styki na karcie kwalifikacyjnej (Conduite-liste): dobrze mówi i pisze po polsku
i niemiecku, nie le mówi po francusku i w giersku, jego stosunek do cywilów jest
poprawny i, cho  ostatnio spad  z konia, jest dobrym je d cem5.

Dziesi tego dnia po wybuchu rewolucji wiede skiej, czyli 23 III 1848 r., opu-
ci  wojsko6. By  mo e ju  od dwóch lat nosi  si  z zamiarem wyst pienia z armii

austriackiej. Nie by  jedynym, który, obwiniaj c dwór wiede ski za rabacj  gali-
cyjsk , zrezygnowa  ze s u by dla cesarza austriackiego. Z tego powodu w kwiet-
niu 1848 r. rzuci  s u b  austriack  starszy kanonier Teofil api ski, przysz y ka-
pitan artylerii armii honwedów. Podobnie uczyni  porucznik Pu ku Dragonów
im. Arcyksi cia Jana, W adys aw Poni ski, pó niejszy podpu kownik, dowódca
1. Pu ku U anów Legionu Polskiego. Nic wi c dziwnego, e 26 X 1848 r. Zsur-
may stan  na czele chc cego wróci  na W gry 2. szwadronu dywizji podpu kow-
nikowskiej Pu ku im. Wilhelma. Wed ug raportu starosty tarnopolskiego, Zsurmay
osobi cie namawia  huzarów do ucieczki.

Ich pe en przygód powrót do domu zosta  wiernie uwieczniony przez pisarza
Károlya Eötvösa w opowiadaniu napisanym w i cie reporterskim stylu: Stu siedem-

dziesi ciu pi ciu huzarów7. Eötvös z kolei temat zaczerpn  z relacji Jánosa Her-
manna, który s u y  jako wachmistrz we wspomnianym szwadronie i odegra  wa n
rol  w przygotowaniu ucieczki huzarów. Hermann w drugiej po owie lat 60. XIX w.
na pro b  Károlya Eötvösa opisa  w formie kroniki ich powrót. Przes ano j  s yn-
nemu pisarzowi Maurycemu Jókaiowi, który j  zamie ci  w powie ci pt. Synowie

cz owieka o kamiennym sercu. Dowódc  szwadronu jest w niej kpt. Richárd Bara-
dlay, który zaprowadzi  swoich huzarów spod Wiednia przez Morawy do domu.
Nakr cony w 1977 r. na terenie Polski w gierski film Osiemdziesi ciu huzarów,
przypomina jesienne epizody dziejów szwadronu pu ku im. Wilhelma z 1848 r.8

Dwie dywizje majorskie (pu k huzarów sk ada  si  z jednej dywizji pu kowni-
kowskiej, z jednej dywizji podpu kownikowskiej i z dwóch dywizji majorskich)
zosta y na pro b  premiera rz du w gierskiego, Lajosa Batthányego, przez wie-
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de skie ministerstwo wojny ju  w kwietniu skierowane na W gry9. Reszta dywi-
zji oczekiwa a niecierpliwie na rozkaz powrotu do domu, który jednak nigdy nie
nadszed . Napi cie w ród szeregowców spot gowa y docieraj ce do nich wie ci
o krwawych walkach stoczonych z serbskimi powsta cami na po udniowych W -
grzech, jak i echa wtargni cia do W gier chorwackiej armii feldmarsza ka Josipa
Jela icia. Powoli dojrzewa a w nich my l o samowolnym czynie. Jako pierwszy,
11 X 1848 r. uciek  z Czortkowa kapral János László, poci gaj c za sob  50 huza-
rów. Trac c po drodze 14 ludzi, w ci gu pi ciu dni przyby  do Tarcaközu w komi-
tacie marmaroszskim. 24 pa dziernika z Tarnopola wyruszy o 195 huzarów 1. szwa-
dronu dywizji podpu kownikowskiej z porucznikiem Frigyesem Szontághem na
czele. Ju  od granicy musieli toczy  krwawe boje, trac c 112 ludzi, wreszcie 27
pa dziernika przybyli do Körösmez  w komitacie marmaroszskim10.

2. szwadron dywizji podpu kownikowskiej wyruszy  wieczorem 25 pa dzier-
nika z le cego w pobli u granicy rosyjskiej Zbara a. Opisuj cy histori  ucieczek
huzarskich, zarówno István Rédvay, operuj cy aparatem naukowym, jak i pisarz
Károly Eötvös, staraj cy si  odtworzy  wiernie wydarzenia we wspomnianym opo-
wiadaniu, podkre lali, e przeprowadzenie huzarów z tak wielkiej odleg o ci mog o
mie  szans  tylko dlatego, e dzia aj ce jeszcze legalnie w pa dzierniku polskie
gwardie narodowe i rady narodowe oraz cz onkowie komitetów filomadziarskich
wspar y powracaj cych do domu o nierzy pieni dzmi, przewodnikami, zorgani-
zowanymi bazami (w dworkach zaufnych szlachciców) oraz prowiantem. By o to
niezb dne, bo huzarzy starali si  omija  miasta, miasteczka i wsie, gdy  oprócz
regularnych wojsk cesarskich, tarasowa y im drog  wrogo nastawione ch opstwo,
polskie i rusi skie. Huzarzy tylko w razie ostateczno ci cierali si  ze stra ami
ch opskimi.

Prawdopodobnie Zsurmay by  cz onkiem którego  komitetu filomadziarskiego.
Do jego decyzji móg  przyczyni  si  fakt, e s u y  on przez lata jako wachmistrz
w 2. szwadronie dywizji podpu kownikowskiej. W pobli u Trembowli jeszcze nie-
pe ny 2. szwadron dywizji pu kownikowskiej przy czy  si  do zdymisjowanego
porucznika, który w nast pstwie tego 2 listopada przyprowadzi  do miejscowo ci
Fels visó ponad 175 huzarów. Osiem dni pó niej, ju  wypocz ci, przejechali do
Máramarossziget11. 12 listopada Zsurmay zosta  tam awansowany na rotmistrza
i mianowany dowódc  przyprowadzonego przez siebie na W gry szwadronu.

„Olbrzymia postawa” – tymi dwoma s owami scharakteryzowa  Zsurmaya
Károly Eötvös12. Najwybitniejszy pisarz i my liciel polityczny emigracji polskiej,
Zygmunt Mi kowski (pseudonim: Teodor Tomasz Je ), który w ostatnim etapie
powstania w gierskiego 1848/1849 s u y  jako porucznik w 3. Batalionie Legionu
Polskiego, w swych Sylwetkach emigracyjnych naszkicowa  portret „Surmackie-
go”: „Natura obdarzy a go grenadyerskim [...] wzrostem i postaw  rycersk . [...]

„Pami  bohaterskiego pu kownika” o kilku nazwiskach

9 I. Rédva y, Huszáraink hazatérése 1848/49-ben, Budapest 1941, s. 60.
10 Ibidem, s. 61–62.
11 Ibidem, s. 64.
12 K. Eötvö s, op. cit., s. 253.
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Przyozdabiaj cy oblicze d ugiemi, na dó  zwisaj cemi w sami, spogl daj cy na
miertelników zwyczajnych z góry, przez rami , z tym akcentem, z jakim spogl -

da cz owiek, przej ty wygórowanem godno ci w asnej poczuciem”13. Na za czo-
nej fotografii wizerunek wiernie odpowiada opisowi.

Rtm. Zsurmay wraz ze swym szwadronem przy czy  si  wkrótce do wyprawy
prowadzonej przez mjr. Miklósa Katon , której celem by o zaj cie miasta Dés. Kam-
pani  t  uzasadnia  fakt, e ostatnie oddzia y w gierskie 16 listopada opu ci y Ko-
lozsvár i wycofa y si  do pogranicznych miejscowo ci – Zsibó, Szilágysomlyó,
Csucsa – historycznego Siedmiogrodu. Pomimo e mjr Katona mia  17 dzia  i 5000
ludzi, jednak w wi kszo ci le uzbrojonych gwardzistów narodowych, 24 listopa-
da poniós  katastrofaln  pora k  z r k pp k. Karla Urbana, prowadz cego brygad
licz c  2500 ludzi i pi  dzia . Od ca kowitej kl ski uratowa  W grów szwadron
rtm. Zsurmaya, legion wiede ski i kilka dzia  trzymaj cych swoje pozycje pod do-
wództwem ogniomistrza Stanis awa Tuszowskiego14. Pobita armia w gierska, cho
nie by a cigana przez wroga, 1 grudnia podda a nawet Nagybánya, sk d wycofa a
si  do Szatmárnémeti. Pod wp ywem wzburzonych oficerów honwedów mjr Ka-
tona przekaza  dowództwo rtm. Zsurmayowi i poprosi  s d wojenny o wszcz cie
ledztwa przeciwko sobie15.

W nast pnych dniach „komitet obrony ojczyzny komitatu (województwa)
szatmárskiego” chcia  mianowa  rtm. L. Zsurmaya dowódc  „armii komitatu
szatmárskiego, maj cej si  zorganizowa  na nowo”. Rtm. Zsurmay odmówi , ar-
gumentuj c, e nie zna dobrze w gierskiego. Niezale nie jednak od tego, jako tym-
czasowy dowódca on w a nie wys a  do Budapesztu mjr. Katon  celem przepro-
wadzenia ledztwa przez s d wojenny. Krajowy Komitet Obrony Ojczyzny postawi
na czele „armii szatmárskiej” kpt. sztabowego Bél  Szatmári Király, który jesieni
1848 r. by  adiutantem w ministerstwie wojny. Jako dowódca odwodowego oddzia u
komitatu Zemplén bra  te  udzia  w bitwie pod Désem. Na t  decyzj  w ród ofice-
rów i podoficerów wybuch o ogromne oburzenie. Ponad 100 z nich skierowa o list
protestacyjny do ministerstwa wojny, wyra aj c swoje przekonanie, e „po wyda-
rzeniach bitewnych pod Désem w stosunku do Béli Szatmári Király nie maj  zau-
fania i zebrana armia, licz ca ponad 3500 ludzi, obdarza bezgranicznym zaufaniem
tylko jednego, jedynego cz owieka, to znaczy rotmistrza huzarów pu ku im. Wil-
helma, Zsurmaya” i „prosi o mianowanie go dowódc  tej armii”16.

Wtedy ju  od dziewi ciu dni gen. J. Bem by  dowódc  „armii Górnego Sied-
miogrodu” i przez to „armia szatmárska” tak e podlega a jego rozkazom. 9 grud-
nia w swojej kwaterze g ównej w Szilágysomlyó Bem dzia a  ze swym wie o mia-
nowanym szefem sztabowym, mjr. Jánosem Czetzem. Czynno ci te obejmowa y
organizowanie na nowo armii siedmiogrodzkiej i przygotowanie planu operacyj-
nego. Genera  wys a  poprzedniego dnia rozkaz „armii szatmárskiej”, eby masze-
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13 Z. Mi kowsk i [T.T. Je ], Sylwetki emigracyjne, Lwów 1904, s. 175.
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15 Magyar Országos Levéltár – Budapest (dalej: MOL), H 2 OHB 1848: 5354.
16 Ibidem.
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rowa a do miasta Nagybánya. Wie  o li cie protestacyjnym móg  uwa a  za oznak
buntu, gdy  wyda  nawet rozporz dzenie aresztowania Zsurmaya. Przeciwko temu
„komitet obrony ojczyzny komitatu szatmárskiego” protestowa  w Krajowym Ko-
mitecie Obrony Ojczyzny, opisuj c Zsurmaya jako „jedyn  gwiazd  na ciem-
nym niebie naszych nadziei”17.

Zsurmay musia  oczy ci  si  przed rodakiem genera em, poniewa  wkrótce obj
na nowo dowództwo nad swoim szwadronem huzarów, który zosta  wcielony do
3. Brygady stacjonuj cej w okolicy Nagybánya, w organizowanej na nowo armii
siedmiogrodzkiej. Jej bezpo rednim zwierzchnikiem by  sam Bem, a zast pc  w a-
nie rtm. Zsurmay. Przez to i on uczestniczy  w zwyci stwach odniesionych 22 i 23

grudnia w okolicy Désu nad wydzielonymi oddzia ami Jab o skiego.
Szwadron Zsurmaya bra  tak e udzia  w operacji wojennej, której bezpo rednim

celem by o zaj cie Wielkiego Sybinu. Jednak wyprawa styczniowa nie powiod a
si  i Bem 21 stycznia zmuszony zosta  do wycofania si  spod murów tego miasta.
W pierwszych dniach lutego stoczy  krwawe bitwy z cesarsk  armi  siedmio-
grodzk . 4 lutego w toku bitwy pod Wizakn  oddzia  Zsurmaya zosta  oddzielony
od Bema i od tego czasu dzia a  samodzielnie przez miesi c. 9 lutego zaj  miasto
Mediasz i ze zmiennym szcz ciem walczy  z oddzia em mjr. Heydte, który mia
zadanie odgradza  wroga od Ziemi Seklerów, najwa niejszej bazy genera a Bema.

To, co si  dzia o z odci tym od Bema oddzia em Zsurmaya, relacjonowa  Po-
lak W adys aw Rucki, w tym czasie s u cy u boku Bema, wiosn  za  bior cy udzia
w organizowaniu siedmiogrodzkiego legionu polskiego: „Dnia 13 lutego pomasze-
rowa  do Sasczanad, a na drugi dzie  do Medjasz, gdzie zasta  majora urma -
skiego z dwoma kompaniami porz dnie umundurowanej piechoty, wzmocnionej
do 400 ludzi, 1 szwadronem huzarów, pó  szwadronem dragonów w oskich i z 2
dzia ami. Odci ty pod Wizakn  urma ski, prowadzi  partyzantk  z odmiennem
szcz ciem i w tej gerylasce [partyzantce] czasem by  pobity, a czasem znowu pobi
zostawionego przeciw niemu, z daleko wi ksz  si  wojska i upie nej ruchawki
Wo ochów z Sasami, pu kownika Hajdte [tj. mjr. Heydte – I. K.]”18.

Bem na pewno by  zadowolony z Zsurmaya, bo ju  3 lutego awansowa  go
(z wa no ci  od 23 stycznia) na majora. Zas u y  on na zaufanie, bo 3 marca swo-
im niespodziewanym pojawieniem si  na polu bitwy pod Mediaszem niemal prze-
chyli  szal  zwyci stwa przegrywanej bitwy19.

Jednak wkrótce po tym ich stosunki zepsu y si  kompletnie. Powodem tego by
rozkaz Bema, nakazuj cy za ci kie naruszenie karno ci rozstrzelanie dwóch hu-
zarów z jednego szwadronu Pu ku im. Wilhelma, przy czym ich dowódca, rtm. Fri-
gyes Szontágh, zosta  wydalony z armii. Zsurmay zaprotestowa  przeciwko temu,

„Pami  bohaterskiego pu kownika” o kilku nazwiskach

17 MOL H 2 OHB 1848: 5017.
18 W. Ruck i, Bem w Siedmiogrodzie i w Banacie (Z pami tników Józefa W adys awa Ruckiego

by ego oficera legionu polskiego), Lwów 1862, s. 100; A. Heyd te, Der Winter-Feldzug des Revolu-

tionskrieges in Siebenbürgen ind én Jahren 1848 und 1849. (Von einem österreichischen Veteranen),
Leipzig 1863, s. 263, 264.

19 J. C z e t z, Bem’s Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849, Hamburg 1850,
s. 233–234.
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mówi c wprost, e nie yczy sobie dalej s u y  pod rozkazami Bema20. W nast p-
stwie tego Zsurmay zosta  skierowany z Siedmiogrodu do Regionu Zadunajskie-
go, do dywizji p k. Györgya Kmetyego, w której s u y a jedna z dywizji huzarów
Pu ku im. Wilhelma. Na jej czele 13 VI 1849 r. Zsurmay wzi  udzia  w zwyci -
skiej bitwie stoczonej pod Csorn . We wspomnieniu o nim, wydrukowanym na
amach „Honvédu”, podkre lano, e „kiedy atakowa  ze swymi huzarami swoich

rodaków, zostawi  szabl  w pochwie i napastowa  przeciwników ajaj c ich s o-
wami, jak mog  oni, dzieci narodu marz cego o wolno ci, walczy  z narodem ko-
chaj cym wolno !” U anów Pu ku im. Schwarzenberga nie poruszy y te s owa.
Okazali si  twardymi przeciwnikami. Rodak mjr. Zsurmaya, rtm. W adys aw
Dzwonkowski, zgin  wtedy pod ci ciami ich szabel.

Na pocz tku lipca Zsurmay razem z dywizj  Kmetyego dosta  si  na tereny
wojenne po udniowych W gier, gdzie walczy  przeciwko korpusowi feldmarsza -
ka Jela icia. Za swoje m stwo 25 lipca zosta  awansowany na podpu kownika. Bra
udzia  tak e w bitwie pod Temeszwarem, zako czonej kompletn  kl sk . Nie uciek
do Turcji, lecz przy czywszy si  do korpusu gen. Károlya Vécseya z Lugosza, uda
si  do miejscowo ci Facsetu, zwanej bram  Siedmiogrodu. Tu sklecona z ró nych
jednostek armia licz ca 7000 ludzi rozsta a si . Jedna jej cz  towarzyszy a Be-
mowi, który chcia  kontynuowa  walk  i ruszy  przeciwko rosyjskim oddzia om
obozowanym pod Dew . Inni, pod Vécseyem, który widz c stan swoich oddzia-
ów, zamierza  sko czy  walk , skierowali si  ku Wielkiemu Waradynowi. Zsur-

may by  w jego otoczeniu. Z o y  bro  21 sierpnia pod Borosjen .
Podzieli  los swoich wspó towarzyszy – Rosjanie przekazali go Austriakom.

6 XII 1849 r. s d wojenny w Aradzie skaza  Zsurmaya na mier , ale wyrok zmie-
niono z aski genera a Haynau na 16 lat wi zienia w twierdzy. Mjr Frigyes Szontágh,
który razem z nim dosta  si  do niewoli pod Borosjen , 10 III 1850 r. zosta  skaza-
ny na powieszenie, ale i jemu wyrok zmieniono na 18 lat wi zienia w twierdzy.
Cztery lata pó niej zmar  w Kufsteinie. Zsurmay musia  cierpie  w kazamatach
zaledwie pó  roku, poniewa  w lecie 1850 r. jako poddany cara zosta  przekazany
w adzom rosyjskim21. Unikn  jednak carskiego s du wojennego. Nie wiedziano
albo nie chciano wiedzie  o tym, e jako szeregowiec bra  udzia  w powstaniu li-
stopadowym, a to, e jako zdymisjowany oficer armii austriackiej wst pi  do armii
„buntowników”, w adz nie interesowa o. Pozwolono mu na osiedlenie si  pod
nadzorem policyjnym w maj tku wynaj tym przez jego ojca, w pobli u Olkusza
nad granic  galicyjsk .

Wiosn  1853 r. wyjecha  do Pary a, sk d po pewnym czasie przeprowadzi  si
do Tulonu. Tu dotar a do niego wie  o wybuchu wojny krymskiej. 6 XI 1854 r.
z 17 ochotnikami przyp yn  na statku do Stambu u, gdzie wst pi  do 2. Pu ku su -
ta skich Kozaków gen. W adys awa Zamoyskiego, b d cego w s u bie angielskiej.
17 listopada wyruszy  znów na pole wojenne. Poniewa  wbrew oczekiwaniom nie
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20 MOL HM Ált. ir., 1849: 14513 (10492).
21 G. Bona, loc. cit.; I. Kovác s, loc. cit.



461

mianowano go dowódc  polskiego pu ku Kozaków, wyst pi  z armii i zosta  pa-
sywnym obserwatorem wojny i aktywnym krytykiem gen. Zamoyskiego. Po woj-
nie osiad  w Stambule, w którym na jednej z g ównych ulic otworzy  kawiarni
„typu w gierskiego”. Trudno dok adnie powiedzie , co móg  wyra a  zwrot „typu
w gierskiego” – prawdopodobnie nie to, e go cia, któremu kawa nie smakowa a,
po prostu wyrzuca o si  na bruk. Mi kowski, który ten fakt zanotowa , wspomina
te , e Zsurmay zawsze mówi  o gen. Bemie z g bokim szacunkiem. Wed ug nie-
go, wielko  Bema mo na porównywa  tylko do geniuszu Napoleona22. Za to ce-
sarza Napoleona III aja  ile si  da o za to, e w pokojowym traktacie paryskim
pozycja Rosji w Europie po wojnie krymskiej zosta a niezachwiana.

W lecie 1859 r., po wybuchu wojny mi dzy Austri  a Francj  oraz jej sojuszni-
kiem Królestwem Piemoncko-Sardy skim, Zsurmay wst pi  do w gierskiego le-
gionu zorganizowanego w Italii w randze pu kownika. Po rozwi zaniu tej legii
w 1860 r. kontynuowa  swoj  wojskow  karier  w armii króla sardy skiego. Na
pocz tku lat 60. XIX w. Zsurmay znowu w czy  si  w dzia ania emigracji pol-
skiej, utrzymuj c zarazem sta e kontakty z emigrantami w gierskimi. György Klap-
ka, jeden z przywódców uchod ców w gierskich, w a nie jego i Hümera Kup
wys a  do Mo dawii, eby nawi zali kontakt z polskimi emigrantami i Rumunami,
gotowymi do wspó dzia ania we wspieraniu powstania styczniowego. Misja ta,
z powodu braku znajomo ci j zyka rumu skiego, by a bezowocna.

Po zawarciu ugody mi dzy Austri  i W grami Zsurmay osiad  w Budapeszcie
i zosta  wspó za o ycielem stowarzyszenia peszta skich honwedów. Wy ej przy-
toczony nekrolog zako czono s owami: „Na ko cu wyg osi  wzruszaj c  mow
po egnaln  jego polski ziomek i towarzysz honwedów o nazwisku Ga ecki, który
walczy  razem ze zmar ym w powstaniu w gierskim, w wojnie krymskiej i w kam-
panii w oskiej, polecaj c swoim polskim rodakom pami  bohaterskiego pu kow-
nika”23. Pami  o Leopoldzie Surmackim-Zsurmayu jest godna zachowania tak e
u W grów.

„Pami  bohaterskiego pu kownika” o kilku nazwiskach

22 Z. Mi kowsk i, op. cit., s. 183.
23 „Honvéd”, loc. cit.


