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Néhány évvel ezelőtt könyvkiadásunk csen
des szenzációja volt Alekszandr Petrovics 
Seserbatov Ivan Fjodorovics Paszkevicsról 
írott életrajzának a magyarországi hadjáratra 
vonatkozó részét tartalmazó kötet . Maga az 
életrajz nem volt különösebben érdekes; szer
zője igen jól tájékozott mindarról, ami az 
orosz főhadiszálláson tör tént , de a magyar 
oldal eseményeinek leírásában gyakran gyer
meteg hibákat ejtett . Az udvari, az eseménye
ket a megbízó ízlésének megfelelően tálaló 
történetírás e példájánál jóval érdekesebb, s 
sok tekintetben kiaknázatlan volt az a 112 
dokumentum, amely e kötet függelékeként 
először látott magyarul napvilágot. E doku
mentumanyag részben Paszkevics és I . Miklós 
kapcsolatába, részben az orosz intervenció dip
lomáciai hátterébe, részben az 1848—49-es 
orosz—osztrák viszonyba engedett bepillan
tást . A kötet utószavában Katona Tamás már 
utal t arra, hogy a Bibiliotheca Historica soro
zatban remélhetőleg a közeljövőben megjelen
nek a szabadságharc osztrák és orosz ellen
feleinek, illetve a magyar oldalon harcolt len
gyel, német és olasz önkénteseknek az emlé
kezései is. S az olvasó immár elégedetten veheti 
kezébe az első ilyen kötetet, amely az utóbbi 
évek egyik legfontosabb hadtörténeti jellegű 
forráskiadványának tekinthető. 

A kötetben található néhány emlékezés rész
ben vagy egészben már korábban napvilágot 
lá to t t ; Rüdiger segédtisztjéé éppen e folyóirat 
1984-es évfolyamában, Drozdove a Históriá
ban, Nyikolai bárónak a debreceni csatára 
vonatkozó emlékezései az Alföldben. Ha azon
ban a magyar olvasó az 1980-as évek előtt 
akart valamit olvasni a szabadságharcot el
döntő hadsereg tisztjeinek emlékezéseiből, 
igencsak nehéz dolga volt. A jórészt még múlt 
század végi — e század eleji közlések többsége 
megbízhatatlan, s inkább az illető emlékezés 
átköltött , mint fordított változatát tar tal
mazta. 1945 után csupán egy ilyen kötet jelent 
meg, amely az említett Scserbatov-féle Pasz-
kevics-életrajz szlovák fordításának magyarra 
visszafordított szövegét, ill. egy század eleji 
magyar fordítás újraközlését tar ta lmazta. A 
70-es években jelent meg egy rövid részlet 
Alabin — e kötetben teljes egészében közölt — 

visszaemlékezéséből, s ahogy filmes nyelven 
mondani szokás: „Ennyi" . 

Hiánypótló tehát ez a kötet , s azért is 
annak kell mondanunk, mert 1945 óta a. ma
gyar olvasóközönség meglehetősen keveset, s 
az utóbbi tíz óv irodalmát nem tekintve, több
ségében színvonaltalant olvashatott a szabad
ságharc történetét döntően befolyásoló orosz 
intervencióról. 

Pedig kevés hadjárat befolyásolta annyira 
történelmünket, mint az 1849. évi orosz inter
venció. Kihatásaiban csakis az 1241-es és az 
1526-os hadjáratokhoz hasonlítható. Egy leg
alábbis kedvező döntetlenre álló mérkőzést az 
ellenfél javára döntöt t el; elvágva ezzel a ma
gyar demokratikus társadalomfejlődés útját , 
s legalább 19 évre megakadályozta egy kedve
zőbb pozíció Habsburg-birodalmon belüli, ill. 
európai kiharcolását. 

Érdekes módon a hadjárat mégsem rögzült 
olyan erőteljesen a magyar történelmi köztu
datban. H a Segesvárról volt szó, inkább Petőfi 
halála, ha Világosról, inkább Görgei „árulása" 
ju to t t az emberek eszébe. Móricz Zsigmond 
írja, hogy őszintén meglepődött akkor, amikor 
nagybátyjától, Pallagi Gyulától megtudta, 
Görgei nem az osztrákok, hanem az oro
szok előtt te t te le a fegyvert 1849. augusztus 
13-án. A népi emlékezet sem nagyon őrizte 
meg az intervenció emlékét. Egy-két kivételtől 
eltekintve az orosz hadsereg katonái tartóz
kodtak a polgári lakossággal szembeni atroci
tásoktól, nem úgy, mint osztrák kollégáik. 
Született ugyan népdal a debreceni csatáról, 
Világosról, de az ellenfélre csak egy-kettő 
utal t . Az intervenció kezdetére az, amely 
szerint „Megjött a levél fekete pecséttel, / 
megjött a muszka százezer emberrel. / Két
száz ágyúval jön a harc mezején, / így hát 
kedvesem, elbúcsúzhatom én." A végnapokra 
pedig az a rendkívül szemléletes népdal utal, 
amely szerint „Süvölt a szél Arad felől, / Jön 
a muszka mindenfelől. / Fejem fölött kard 
megfordul, / Piros vérem földre csordul." A 
költészetben is egyedül Lóvay József érezte 
szükségét annak, hogy hangsúlyozza: „Fegy
veremet nem a német, de a muszka vette el ." 

Ami a kötetet illeti : a cím (A magyarországi 
hadjárat) annyiból is igaz, hogy csupán az 
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Erdély nélküli történelmi Magyarország terü
letén lezajlott hadműveletek résztvevőinek 
emlékiratait és naplóit közli. (Az erdélyiek 
egy következő kötetben jelennek meg.) A 
Rosonczy Ildikó által írott bevezető tanul
mány a cári intervenció diplomáciai előtörté
netét elemzi, ismerteti az intervenció semlege
sítésére t e t t magyar diplomáciai kísérleteket 
(Görgei és Szemere tárgyalásai), a fegyverle
tétel körülményeit és a megtorlás kérdésében 
elfoglalt orosz álláspontot. Kitér az eddigi, 
meglehetősen csekélyke historiográfiai előzmé
nyekre, s utal az emlékiratok többségét á tha tó 
pánszláv szemlélet okozta torzításokra. Meg
említi azt az emlékiratírók többsége által is 
észlelt paradoxont, hogy míg a magyarországi 
hadszíntéren működött a hadjáratban részt
vevő orosz erők háromnegyede, látványos 
sikereket nem értek el, egyetlen döntő csatát 
sem nyertek. Igazán fontos szerep csak a 
Haynau hadseregéhez vezényelt Panyutyin-
hadosztálynak ju tot t , amelynek fellépése el
döntöt te a preredi csata, s így a Vág-menti 
magyar támadás kimenetelót, majd fontos 
szerepet játszott a két júliusi komáromi csatá
ban, s az osztrák hadsereg Szeged előtti had
műveleteiben is. 

Tegyük hozzá, Rosonczy Ildikó nem elége
det t meg a közzétett anyag lefordításával; 
1986-ban a Hungaro-polonica c. tanulmány
kötetben a cári hadsereg tisztikarának magyar
országi magatartásával, a korábbi irodalom
ban annyit emlegetett magyarbarátság hát te
rével foglalkozó tanulmányt t e t t közzé. E ta
nulmányban tisztázta, hogy az úgynevezett 
„másik Oroszországot" az intervenciós hadse
regben a lengyelek képviselték ; az átallok és a 
rokonszenvüknek tet tekben kifejezést adók 
mindegyike az orosz megszállás alat t levő len
gyel területekről származott. A tisztikar többi 
részének fraternalizálása pedig a vitéz ellen
félnek, s nem az ellenfél képviselte politikai 
eszméknek szólt. 

A tizenkét emlékirat és napló szerzői között 
van tábornok és századparancsnok, ezred- és 
fővezéri segédtiszt, Miklós cár közvetlen kör
nyezetének tagja és cári futár egyaránt. A 
közölt szövegek között két naplót találunk, 
Grabbéét és Nyikolai báró, cári szárnysegédét. 
Korábbi naplójegyzeteit egészítette ki, a nap
lószerű beosztást is meghagyva, Alabin. Az 
emlékiratok többsége már a krími háború után 
íródott, ezért olyan erőteljes bennük az oszt
rákellene sség. Az emlókiratírók többsége is
merte és használta a magyar szabadságharc 
külföldi irodalmának egy részét is. Különösen 
Görgei emlékiratait forgatták, de pl. Alabin 
Kossuth: I rataim az emigrációból c. munkáját 
is idézi. 

A tizenkét szerző tizenkét egyéniség is. Ta
lálhatunk közöttük olyat, aki szinte idegesítő 
aprólékossággal írja le egy hátországi helyőrség 
életét, de kitűnően ecseteli a vakhírek pszicho
lógiai hatását (Alabin); afféle orosz Háry 

Jánost (Alekszejenko) ; szűkszavúságában is 
rendkívül informatív szerzőt (Szoncov); a 
frontharcosokat lenéző udvari embert (Nyiko-
lai), akár a többiek rovására is szívesen anek-
dotázó tábornokot. Az egyik legtöbb használ
ható anyagot tartalmazó emlékirat Lihutyiné, 
értékeit azonban némileg csökkentik hossza
dalmas, s nem egyszer tudálékos hadtörténeti 
fejtegetései. Nem nélkülöznek bizonyos, talán 
leginkább Klapka emlékirataira emlékeztető 
romantikát Drozdov sorai a világosi fegyver
letételről. Romantikus elemek, önnön szemé
lyiségének előtérbe állítása és igen pontos és 
érdekes megfigyelések keverednek Rüdiger 
segédtisztjének emlékezésében. A legelevenebb 
megfigyelők közé tar tozot t Iszakov és Delvig; 
minden véleménynyilvánítástól tartózkodik 
Sztreng. 

Az orosz birodalom egészét á tható katonás 
fegyelem természetesen ezekben az emlékira
tokban is érvényesül. Az alacsonyabb beosz
tású tisztek még véletlenül sem bírálják név 
szerint feletteseiket. Jobban kijut a bírálatból 
néhány tábornoknak (Grabbe, Cseodajev), 
Nyikolai báró, mint Miklós cár szárnysegéde 
pedig már nyíltan kritizálja Paszkevics této
vázó és túlságosan óvatos hadvezetését. A 
többi emlékiratíró megmarad az általános 
alany használatánál: „Hibáztunk. . . , nem vet
tük észre..., ezt kellett volna tennünk ahelyett, 
hogy. . ." 

A balti származásúak kivételével szinte va
lamennyi szerző sorait áthatja a pánszláv gon
dolat. Néha már szinte mulatságos, ahogy a 
színmagyar Debrecenben is szláv települést 
látnak, mindenütt a szláv kultúra nyomait 
keresik (s természetesen meg is találják). Ke
vésbé mulatságos a szintén sokuknál észlelhető 
lengyelellenesség és az antiszemitizmus. 

A hadjárat indokaival a résztvevők nem 
mindegyike volt tisztában, a többség termé
szetesen elfogadta az általános indoklást: Egy 
kicsiny, lelkiismeretlen csoport fel akarja for
gatni Európa békéjét, veszélyezteti Oroszor
szág biztonságát, s ezért a cár, mint népei és 
Európa jótevője, fegyveres segítséget nyújt a 
rend helyreállítására felséges testvérének, Fe
renc Józsefnek. A propaganda élénk színekkel 
festette a forradalmárok rémtettei t , s ahogy 
Alabin írja, a valóság nem mindenben fedte 
azt a képet, amelyet a felsőség által közölt 
adatok sugalltak. Sokan a magyarországi szlá
vok megsegítését, afféle szláv keresztesháborút 
is lá t tak a magyarországi hadjáratban. De 
kísértettek a kaukázusi emlékek is; az ot tani , 
meglehetősen kíméletlen cserkesz harcmodor 
megismétlődésétől féltek Magyarországon is, 
s őszintén meglepődtek, amikor a Kárpátok 
hágóin mindenféle ellenséges akció nélkül kélt 
át az egész hadsereg. Az európai típusú háború 
kicsit meg is zavarta a résztvevőket; ezért 
voltak hajlamosak túlbecsülni Görgei seregé
nek létszámát, s ezért okozott pl. olyan, 
Alabin által igen szemléletesen leírt zavart a 
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helyőrségi csapatokban Görgei közeledésének 
híre. 

Az emlékiratokból világosan kitűnik, hogy 
Paszkevics hadseregének tömegével, s nem 
kiemelkedő hadvezéri képességeivel nyerte meg 
a háborút, öregember lévén, nem akarta koc
káztatni korábbi hadvezéri babérait, s ezért 
mindenütt legalább kétszeres erőfölényre töre
kedet t . Túlzott óvatossága folytán a legjobb 
alkalmakat is elszalasztottá Görgei seregének 
megsemmisítésére, s kevés szebb bizonyítványt 
lehetne kiállítani a harmincegy éves magyar 
tábornokról, mint az emlékiratok mindegyiké
ben nyíltan vagy burkoltan kifejeződő elisme
rés az ellenfelek részéről. Hiszen egyhónapos 
hadjáratával a magyar hadsereg egyhatodával 
lekötötte az ellenséges erők egyharmadát, saját 
erőinek négyszeresót. Paszkevics hadvezetési 
metódusa néha kísértetiesen emlékeztetett 
Windisch-Grätz hercegére : a Miskolc környéki 
harcok idején lehetőleg mindig akkor vezé
nyelt el egy hadosztályt, amikor arra éppen 
szükség lett volna, s lehetőleg mindig oda 
küldte, ahol Görgei csapatainak nem ártha
to t t . Több emlékirat is említi, hogy Cseodajev 
hadteste többször is megtette a Miskolc— 
Kápolna u t a t oda-vissza úgy, hogy a helybéli 
lakosság már régi ismerősökként üdvözölte a 
szinte naponta más irányból megjelenő had
test katonáit . Szintén a derűs mozzanatok 
közé tar tozott az is, hogy az augusztus 2-i 
debreceni csatában a magyar csapatok bekerí
tésére küldendő 2. lovashadosztályt a túlzot
t an nagyra nőt t kukoricásban a futár nem 
talál ta meg, s így a bekerítő mozdulat elma
radt . 

Az alparancsnokok sem a legjobban szere
peltek. Ez leginkább a túlzottan kemény fegye
lemnek tanúsítható. Paszkevics aprólékos, 
állandó óvatosságot előíró utasításai mellett 
nem sok tér maradt az alvezéri önállóság szá
mára. Az emlékiratokból azonban úgy tűnik, 
hogy pl. Cseodajev vagy Grabbe Paszkevics 
nélkül sem állt volna feladata magaslatán. 

Az emlókiratírók nagy része annál nagyobb 
elismeréssel adózik Görgei tehetségének. Az 
árulási vádat mindegyikük alaptalannak mond
ja. Rüdiger segédtisztje szerint „Görgey akkor 
let t volna áruló, ha, mint ahogy beszélték, 
valóban eladta volna magát ; akkor lett volna 
áruló, ha feláldozva hadseregét, saját életét 
igyekezett volna bármi áron megmenteni, de 
Rüdigerhez írt levelében fegyvertársai meg
mentésének fejében elsőként önmagát kínálta 
áldozatul. Végül akkor lett volna áruló, ha 
személyi biztonságának szavatolására bármi
lyen feltételt szabott volna, ő azonban mind
azt, amit felajánlottak neki, visszautasította, 
s tiszta, nyugodt lelkiismerettel tért vissza 
korábbi szerény anyagi körülményei közé, és 
kizárólag a tudománynak szentelte magát, 
mindaddig, amíg a folytatódó rosszindulatú 
gúnyolódás, a hazugság és rágalom ezt a világ
tól visszavonult férfit, türelmének végső hatá

rát kimerítve arra kényszerítette, hogy gyö
nyörű szép visszaemlékezéseivel, a tiszta és 
nemes léleknek ezzel a csodálatos, igaz és 
fényes gyónásával álljon elé." Még az elisme
rést szűken mérő Lihutyin is a következőket 
írja: „Azt beszélték, hogy Görgey már régen 
le akar ta tenni előttünk a fegyvert, s csak a 
megfelelő alkalmat vár ta . E gyanúsítást azon
ban semmi nem támasztja alá a legcsekélyebb 
mértékben sem. Vác és Miskolc alat t támadó 
hadmüveletekre nem vállalkozott ugyan, de 
azért keményen visszavert bennünket. Debre
cennél pedig főerői egyáltalán nem voltak 
jelen. A sikerben valószínűleg kételkedett, sőt 
a helyzetet talán reménytelennek lát ta, de 
kötelességét, kihasználva az utolsó lehetőséget 
is, becsületesen teljesítette." Ugyancsak ő 
idézi egy magyar ezredes véleményét: „Gör-
geynek nem maradt más választása, mint a 
fegyverletétel. Lehet, hogy némelyek nem érte
nek vele egyet, a többség azonban az ő véle
ményét osztja. Görgey a haditanács határo
zata alapján, a katonák többségének beleegye
zésével cselekedett. Mindannyiunknak az a 
meggyőződésünk, hogy a háborút sikerrel nem 
folytathat tuk volna tovább. H a csak egyedül 
az osztrákokkal kell megküzdenünk, őket le
győzzük, de az önök hadsoregével szemben nem 
vagyunk elég erősek." Ugyanígy cáfolja az 
árulási váda t Delvig is, bár ő úgy véli, Görgei 
Rüdigerhez írott levelében alárendeltjei sorsát 
a cár kegyelmére bízta, ezért Rüdigernek, ill. 
Paszkevicsnek a fegyverletételi ajánlatról nem 
lett volna joga dönteni anélkül, hogy a cárt 
megkérdezzék, „kíván-e nagylelkűséget tanú
sítani, s egyáltalán megteheti-e, hogy nagy
lelkűséget tanúsít , melyre Görgey olyannyira 
számít". 

Az emlékiratok véleményem szerint pontos 
képet adnak az orosz hadsereg magyarországi 
hadműveleteiről. Az eseményekkel nagy vona
lakban persze már eddig is tisztában lehetett 
az érdeklődő a hadtörténeti irodalomból; az 
emlékiratok értékét többek között a bennük 
megőrzött apró epizódok adják. Pl. a július 
25-i zsolcai csatából az a mozzanat, amikor 
Hruljov ezredes akkurátusan kiméri egy orosz 
üteg helyét, engedélyt kér rá, s aztán még 
mielőtt tüzet nyithatna, az első magyar ágyú
lövés u tán kénytelen meghátrálni. (Lihutyin) 
Vagy Sztreng azon leírása, amelyből kiderül, 
hogy a debreceni csatában láblövést kapot t 
Kuprijanov tábornok azonnal a zászlóalj lobo
góját kérte, mondván, hogy az a la t t akar meg
halni. (Még 25 évet élt ezután.) Szinte bele
borzong az olvasó Grabbe naplójegyzeteit ol
vasva, amikor a derék tábornok két Dante-
idézet között felgyújtja Losonc városát, majd 
hozzáteszi, hogy nem volt szándékában azt 
tenni. (Egy másik emlékiratíró már egyenesen 
a magyaroknak tulajdonítja e tettet .) 

A kötetet tehát méltán ajánlhatjuk 1848— 
49 minden kutatójának s a korszak iránt ér
deklődő olvasóknak egyaránt. A kötethez igen 
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