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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK

ROSONCZY ILDIKÓ

GÖRGEI OROSZ FOGSÁGÁVAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

Görgei Artúr augusztus 13-tól 29-ig volt orosz fogságban. 13-án éjjel a fegyverletétel 
helyszínéről átkísérték Kisjenőre, Fjodor Vasziljevics Rüdiger tábornoknak, a III. hadtest 
parancsnokának főhadiszállására. Az augusztus 14-i nevezetes ebédet követően tovább-
szállították Nagyváradra, ahová 15-én reggel érkezett meg orvosai, testvérei és segéd-
tisztjei kíséretében, s abban a tudatban, hogy tiszt- és tábornoktársait az oroszok Rüdiger 
ígéretének megfelelően hamarosan szintén idehozzák.

Az orosz főparancsnok, Ivan Fjodorovics Paszkevics tábornagy a fegyverletétel hírét 
Debrecenben kapta meg, és másnap, augusztus 14-én reggel indult el Nagyváradra. 
Útközben néhány órás pihenőt tartott Berettyóújfaluban, és 14-én késő este ért Váradra. 
Másnap délután négyre hívatta magához a foglyot.

Miről volt szó Paszkevics és Görgei első személyes találkozásán?

Görgei az augusztus 15-i Paszkeviccsel történt találkozásáról röviden csak annyit írt, 
hogy az orosz főparancsnok heves szemrehányást tett neki „fegyveres ellenállása meg-
átalkodottsága miatt, és kereken kijelentette”, hogy ezáltal mind a maga, mind társai éle-
tét eljátszotta, majd megígérte, hogy közbenjár a kegyelemért, de egyedül az ő számá-
ra.1 Görgey István a találkozóról sokkal részletesebb beszámolót ad annak alapján, amit 
bátyja közvetlenül visszatérte után mondott. Eszerint Görgei „sok idő vártatva”, „levert, 
komor kedéllyel” tért vissza Paszkevicstől, aki nagy indulattal, pörölve fogadta, ami-
ért nem tette le már Vácnál a fegyvert, akkor, amikor először szembekerült vele. „»Ön 
engem megtámadni mert! […] Hogy mert Ön engem megtámadni?! […] Ha Ön akkor éjjel 
(Vácnál július 16-áról 17-ére) vissza nem vonul: tudja, mit csináltam volna? tudja, mi tör-
tént volna Önökkel?!« »Mindnyájan a Dunában leúsztunk volna Pestre«” – szólalt meg 
végre Görgei. „»Igen, igen! […] Egy arcmenettel mind a Dunába hánytam volna Önöket! 
Mind a Dunában úsztak volna! […] Azért jó volt meghátrálni! De jobb lett volna meg 
nem támadni engem! Amit Ön most cselekedett – ha Ön megteszi akkor, Vácnál; ha lete-
szi akkor előttem a fegyvert: akkor én életét biztosítom, Önnek is és valamennyi emberé-
nek! […] De azért most is, ámbár későn, Ön előttem tette le a fegyvert, s önként: és ezért 
Önnek biztosítom életét.«”

Görgei ezután szót emelt bajtársaiért, akik nélkül a fegyverletételt nem vihette volna 
végbe, főként azokért, akik leginkább számíthattak súlyos büntetésre, vagyis a korábbi 
cs. kir. tisztekért, valamint a beteg és idős Csány Lászlóért, akit Görgei kérésére Rüdiger 

1  Görgey 1988. II. k. 434. o.
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szintén Váradra vitetett. Hangsúlyozta, hogy társaival a „győzőnek nagylelkűségébe 
vetett bizalommal” adták meg magukat. Végül Paszkevics ugyan megígérte, hogy köz-
benjár a magyar tábornokok és tisztek érdekében, de hozzá a politikát emlegette, „mely 
közbejátszván, neki kevés reményt nyújt sikeréhez”.2 

Kérdés, hogy hiteles-e ez a beszámoló? A július 15–17-i váci csata súlyát Görgey István 
csak bátyja érdemeit aláhúzva hangsúlyozta, vagy pedig az, hogy Görgeinek Vácnál sike-
rült kitérnie az orosz főerők elől, és így azok anélkül, hogy céljukat elérték volna, kény-
telenek voltak a magyar főváros térségéből az előbb megtett úton visszafordulni a Tisza 
felé, valóban annyira érzékenyen érintette az orosz főparancsnokot, hogy a magyar fog-
lyot emiatt fogadta oly heves indulattal? 

R. A. Averbuch szovjet történész 1935-ben megjelent könyvének mellékletei között3 
közzétett egy rövid, dátum nélküli iratot a szentpétervári Oroszországi Állami Történelmi 
Levéltár4 Paszkevics-fondjából. Ez Paszkevicsnek Görgeivel tervezett beszélgetéséről egy 
sajátkezű, valószínűleg csak a maga számára orosz és francia nyelven írt, hevenyészett 
feljegyzése. Averbuch kötetéről Görög Imre, a későbbi neves műfordító már a megjele-
nés évében bőséges ismertetést közölt a Századunk című folyóiratban, és néhány fontos-
nak ítélt iratot, iratrészletet le is fordított. Így némi, a lényeget nem érintő rövidítéssel ezt 
a Paszkevics-iratot is szükségesnek tartotta magyarul közzétenni.5 

Az alábbiakban az irat Averbuch által közre adott teljes szövegét olvashatjuk. A fel-
jegyzést Paszkevics oroszul kezdte: „Azt fogom neki mondani, Görgei úr, hogy ha”. Innen 
francia nyelvű párbeszédre készülve, franciául – Görög Imre megjegyzése szerint „kri-
minális franciasággal”6 fogalmazva – magával a tervezett mondandóval folytatta: „Ön 
Vácnál adja meg magát, vagy Vác alatt kezd tárgyalást, akkor meghallgattam volna. Talán 
fegyverszünet-félét kötünk. Akkor elküldöm az Ön szép [az utolsó két szó nem vehető 
ki teljesen – R. A. Averbuch megjegyzése] javaslatát Bécsbe, szóval akkor tárgyalunk. 
De most se tölténye, se puskapora, és két hadsereg szorongatja, amelyeknek mindegyike 
nagyobb, mint az Öné, és ott van még Lüders hadteste is, amely [itt egy kivehetetlen szó 

– R. A. Averbuch megjegyzése] harmincezer embert jelent.
Ön megadja magát, azt mondja, önként, kissé kérdéses azonban, hogy védekezhetne-e 

még; de mégis egy kicsit talán közelebb hozta a háború végét. Kiveszem Önt a többiek 
közül. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az Ön sorsa jobb legyen, mint a többieké.”7

2  Görgey István 1885–1888. III. k. 631–633. o.
3  Averbuch 1935. 315. o.
4  Российский государственный исторический архив (РГИА – RGIA).

5  Görög 1935. 404. o. Görög Imre kipontozással jelölte a kihagyott részeket. Görög Imre recenziójára hivat-
kozik Kosáry Domokos, a szóban forgó Paszkevics-iratból tartalmilag idéz is. Kosáry 1994. I. k. 249., 296. o.

6  Uo.
7  Kovács István fordítása. Az irat levéltári jelzete: RGIA f. 1018. op. 4. gy. 200.
Józsa Antal és Vadász Sándor nem tudva a korábbi közlésről és Görög Imre fordításáról, új fordításban 

mint „szerző, címzett és dátum nélküli iratot” adják közre (Józsa – Vadász 2001. 59. sz. 264. o.), a következő 
magyarázattal: „Az első sor oroszul van írva, de a mondat értelmezhetetlen. A francia nyelvű folytatás is tele 
van helyesírási hibával, így minden bizonnyal nem franciául tudó személy kezétől származik. A tartalomból 
viszont egyértelműen kitűnik, hogy Paszkevicsnek Görgeivel kapcsolatos véleményéről van szó.” A Vadász – 
Józsa által közölt magyar fordítás sajnos értelmetlen. 

Averbuch megállapítása, miszerint az irat Paszkevics sajátkezű feljegyzése, helyes. Erről 2017 őszén, az 
RGIA-ban végzett kutatás során magam is meggyőződhettem. 
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Érdemes összevetni Görgey István leírását és a szóban forgó Paszkevics-irat tartal-
mát. Így nemcsak a bizonyítékot találjuk meg arra, hogy Görgey István beszámolója 
Paszkevics és Görgei augusztus 15-i, első találkozójáról hiteles,8 hanem, már amennyire 
lehet, helyére tesszük ezt a furcsa Paszkevics-kéziratot is. Vagyis az orosz főparancsnok 
ezt akkor vethette papírra, amikor megkapta Rüdigertől Görgey augusztus 11-én kelt leve-
lét a fegyverletételi ajánlattal, és készült a személyes találkozásra. Görög Imrének a doku-
mentum „kriminális” franciaságára vonatkozó megjegyzésével kapcsolatban pedig meg-
említjük, hogy Paszkevics természetesen beszélt franciául, de nem volt a tollnak embere, 
a francia nyelven írásnak pedig végképp nem. A cárral oroszul levelezett, s leveleinek szö-
vegében ugyan előfordulnak, bár nem gyakran, latin betűvel írt francia szavak, félmon-
datok, viszont például 1849. április 19-én kelt levelében a confidentiellement (bizalma--
san) szót franciául, de cirill betűvel (és egy l-lel) írja: цонфидентиелемент.9 A franciául 
levelező és az osztrák főhadiszállásra beosztott Fjodor Fjodorovics Berg orosz tábornok-
hoz Debrecenből 1849. augusztus 7-én intézett levelét pedig a következő szavakkal kezdi: 

„Nem tudok írni franciául és németül, egy orosz tábornoknak [mármint Bergnek – R. I.] 
azonban tudnia kell oroszul, ezért írok én Önnek orosz nyelven.”10 Mindennek fényében 
magyarázhatók az irat nyelvi sajátosságai.

Az orosz hadseregben azt, hogy Paszkevicsnek Vácnál nem sikerült Görgeire meg-
semmisítő vereséget mérnie, fiaskóként élték meg. Ezt számos orosz tiszt visszaemléke-
zése, naplója bizonyítja. De ami Paszkevics számára komolyabban esett latba, az az, hogy 
I. Miklós ugyancsak alig titkolt ingerültséggel és értetlenséggel fogadta a hírt, amint erről 
Alekszandr Petrovics Scserbatovnak a Paszkevics-életrajzában közzétett levelei tanús-
kodnak. Július 18-án még arra számított, hogy Görgei a Duna bal partján nem tud elvo-
nulni Paszkevics főerői és az északról előretörő, Pavel Hrisztoforovics Grabbe altábor-
nagy parancsnoksága alatt álló orosz hadoszlop között. A magyar fősereg remélt itteni 
veresége után az orosz csapatok „további magyarországi tartózkodását teljesen felesleges-
nek” tartva, már rendelkezett is vissza-, illetve kivonásukról.11 A váci csata híréről érte-
sülve a cár azt remélte, hogy a tiszai átkelés előtt sikerül megsemmisítő csapást mérni 
a Görgei-seregre, amikor pedig ebbéli reményében csalódott, úgy vélte, Debrecennél 
sikerülni fog, majd amikor ott is másként alakult a helyzet, akkor abban bízott, hogy 
Nagyváradra Görgei már biztosan nem tud eljutni.12 „Azt reméltük, hogy a fősereget, 
vagyis Görgeyt már a Dunánál vagy a Tiszánál meg tudjuk semmisíteni. Ez a sereg, noha 

8  Ezt bizonyítják Görgey Istvánnak az eseményekhez sokkal közelebbi időpontban, Görgei elbeszélése 
alapján papírra vetett feljegyzései is, amelyeket 1851–1852-ben Klagenfurtban írt, bátyjának segítve emlék-
iratai formába öntésében. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 1119. Görgey István vegyes feljegyzései, I. k. 62. fol. 
Köszönöm Hermann Róbertnek, hogy felhívta rá figyelmemet. 

9  Paszkevics – I. Miklós, Varsó, 1849. április 7/19. (Orosz levéltári iratok közlése esetén megadjuk a 
Julianus-naptár szerinti keltezést is.) RGVIA f. 1. op. 1. gy. 18354. 38–39b. 

10  A hadsereg főparancsnoka – Berg, Debrecen, 1849. július 26/augusztus 7. RGVIA f. 167. op. 1. gy. 6. 
69–70. A hadsereg táborkarához beosztott Pjotr Kononovics Menykov iratai között a levél fogalmazványa 
található meg, rajta azzal a megjegyzéssel, hogy azt Paszkevics Menykovnak diktálta. A Русская Старинa 
című folyóiratban nyomtatásban megjelent az irat másolata, de a pontos dátum helyén az szerepel, hogy „július 
második felében”, és nincs megadva az iratmásolat őrzési helye sem: Русско–венгерская война 1849 г. Рус-
с кая Старина, LVIII. (1888) 590–591. o.

11  I. Miklós – Paszkevics, Alekszandrija, 1849. július 18. Scserbatov 1984. Okm. 292–297. o.
12  I. Miklós 1849. július 25-én, 28-án, 31-én, augusztus 6-án, 10-én, 12-én és 13-án Paszkevicshez írt leve-

lei. Scserbatov 1984. Okm. 297–312. o. és 314–317. o. 
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már két vereséget szenvedett és meglehetősen szétzüllött, még mindig létezik, s ha a töb-
biekkel egyesülni tud, veszélyt hozhat az osztrákokra, ha magukra maradnának a harc-
ban. Azt hiszem, ha nem kellene Görgey seregével vesződnünk, egyetlen hadtestünk ele-
gendő volna, így viszont valamennyi csapatunk bevetésével úgy kell befejezni a dolgot, 
hogy dicsőségére váljon fegyvereinknek.”13 

Az orosz főparancsnok mind magának, Görgeinek, mind Görgey Istvánnak a beszá-
molója, mind ismertetett saját feljegyzése alapján augusztus 15-én azt mondta a magyar 
tábornoknak, hogy ha már Vácnál megadja magát, valamennyi fogoly életét biztosítani 
tudta volna. Ez a kijelentés azonban csak azt a célt szolgálhatta, hogy a vele szemben álló 
fogollyal éreztesse, bajtársai jövőjét ő maga játszotta el, tette kétségessé azzal, hogy nem 
hódolt meg engedelmesen az első adandó alkalommal.

A foglyokkal kapcsolatos eljárást illetően érvényben volt, már a váci csata idején is, 
az 1849. június 10-én Varsóban megkötött orosz–osztrák megállapodás, miszerint az oro-
szok az osztrák uralkodó valamennyi alattvalóját átadják az osztrákoknak, akik a fogsá-
gukba esett orosz alattvalókat ugyanúgy kiadják törvényes uruknak. A megállapodást, 
mint az általunk ismert források bizonyítják, mindkét fél betartotta. Vagyis a fogságba 
esett osztrák alattvalók sorsának alakulására az oroszoknak tényleges befolyásuk így nem 
is lehetett. Ezen az sem változtat, hogy mint ismeretes: a váci csata után a feldunai had-
sereget üldöző III. hadtest parancsnokaként Rüdiger Balassagyarmatról július 19-én leve-
let írt Görgeinek, amelyben megkérdezte, milyen, személyét és seregét illető feltételek-
kel bocsátkozna tárgyalásokba a rá nézve reménytelen háború mielőbbi befejezése érde-
kében. Rüdigernek (aki egyébként ismerte a június 10-i megállapodás szövegét, mert azt 
az orosz hadtestparancsnokok megkapták) ez magánkezdeményezése volt, amire „nem 
volt semmiféle joga” – számolt be róla július 21-i levelében Paszkevics a cárnak. Az orosz 
főparancsnok nem fűzött nagy reményeket Rüdiger levelének sikeréhez, Görgei pedig az 
ajánlatot visszautasította.14

Gorcsakov tábornok feljegyzése

A magyar foglyokat az oroszok részéről mind a korabeli orosz, mind a magyar visz-
szaemlékezések szerint általános rokonszenv vette körül. Az orosz táborkar főnöke, 
Mihail Dmitrijevics Gorcsakov herceg azonban kivételt képezett, ezt több forrásból tud-
juk. Megjegyzi Görgey István is, de Andrej Ivanovics Delvig orosz hadmérnök ugyan-
így emlékezett vissza: Görgeire tisztelettel tekintett valamennyi orosz tábornok és tiszt. 

„Egyedül a vezérkari főnök, Gorcsakov nem viselkedett vele szemben valami nyájasan, 
sőt időnként udvariatlan volt irányában.”15 Gorcsakov tábornok augusztus 16-án rendelte 
magához Görgeit, és a beszélgetésről vagy inkább kihallgatásról készített egy feljegyzést. 
Ennek a feljegyzésnek egy másolati példányát találtam meg Moszkvában, az Oroszországi 

13  I. Miklós – Paszkevics, Varsó, 1849. augusztus 13. Scserbatov 1984. Okm. 314–317. o. Minderről részle-
tesebben: Rosonczy 2016. 326–328., 331–336. o. 

14  Paszkevics – I. Miklós, Aszód, 1849. július 9/21. RGVIA. f. 1. op. 1. gy. 18 383. 29–30b. Scserbatov a 
levél fogalmazványa alapján számol be róla. Scserbatov 1984. 111. o. Az ügy részleteiben is ismert. Lásd: Gör-
gey 1988. II. k. 304–306. o.; Görgey István 1885–1888. III. k. 234–236. o.

15  Rosonczy – Katona 1988. 597. o. (Andrej Ivanovics Delvig báró: Fél évszázad az orosz életből.)
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Állami Hadtörténelmi Levéltárban, a hadügyminisztérium anyagában. Mint a kísérő irat-
ból kiderül, a szöveget olvasta Miklós cár és a cárné is.16

Az oroszokat, így Gorcsakovot is az érdekelte, hogy mi adta a magyar lázadás nem 
várt erejét, sikereit, és hogyan lehet a jövőben a rendet biztosítani Magyarországon. Az 
orosz főhadiszálláson úgy látták, a magyarok részéről az osztrák kormányzat iránti gyű-
lölet akkora, hogy az ő kivonulásuk után nem lesz nyugalom, tehát a rend fenntartásához 
jelentős osztrák haderő itteni állomásoztatása szükséges. Ezt a gondot Paszkevics több-
ször felvetette a cárnak, de Zichy Ferenc gróffal, az orosz hadsereg mellé rendelt főbiztos-
sal is megosztotta aggodalmait.17 

Gorcsakov francia nyelvű feljegyzésében összefoglalta mindazt, amit az ő kérdéseire 
Görgei válaszolt. Nézzük a feljegyzés szövegét:

„Görgei elmondta, mihelyt tudomására jutott, hogy Oroszország beavatkozik a Ma -
gyar  országon folyó eseményekbe, ügyét elveszettnek tartotta, és nyíltan kijelentette, ha az 
orosz hadsereg megjelenik, a felkelők számára lehetetlenség a harc folytatása.

Hozzátette, bármerre járt Magyarországon, az a meggyőződés erősödött benne, hogy 
a népesség döntő többsége mindenáron békét akar, s emiatt azt javasolta, tegyenek lépé-
seket a behódolásra.

E véleményét nem osztották a forradalom vezetői, akik úgy döntöttek, hogy a hábo-
rút feltétlenül folytatni kell.

Így ő a következő haditervvel állt elébük:
Nem kell szembeszállni a felvonuló orosz hadsereggel, hanem Komárom térségében 

a hadsereg rendelkezésére álló összes lehetséges erők egyesítendők, s kihasználva azt az 
időt, amíg az orosz hadsereg végigvonul Magyarországon, döntő támadás indítandó az 
osztrákok ellen.

Ha ezt tesszük, mondta ő, »esélyünk van a sikerre, s talán még az orosz hadsereg 
beérkezése előtt elérhetjük Bécset. Ha beérkezése pillanatáig nem tudjuk az osztráko-
kat békére kényszeríteni, sikereink révén legalább kivívjuk Európa tiszteletét, s amikor 
az orosz hadsereg megjelenik a hátunkban, annak kinyilvánításával tesszük le a fegy-
vert, hogy a végsőkig küzdöttünk, s a kényszerítő szükség hatására, csak a nyomasztó 
túlerő előtt hajoltunk meg, akkor, amikor már őrültség lett volna az egyenlőtlen harcot 
folytatni.«

Ez a terv nem nyerte el a forradalom vezetőinek tetszését.
Véleménye szerint a vezetők valójában azon ok miatt vetették el a tervet, hogy vég-

szükség esetén lehetőségük legyen Moldvába vagy Törökországba menekülni.
Miután az osztrák hadsereget, ameddig lehetett, sakkban tartotta Komáromnál, az a 

meggyőződés alakult ki benne, hogy ha e térségben megtartja állásait, csapataink beérke-
zésével elkerülhetetlen a veresége.

Elhatározta hát, erejének nagyobb részével elhagyja Komáromot, hogy lejusson 
Szegedhez s egyesüljön a Tisza mentén harcoló csapatokkal.

16  RGVIA f. 1. op. 1. gy. 18 404. A mindössze nyolc lapos dosszié kísérő iratán és a beszélgetés szövegét 
tartalmazó másolat első oldalán ceruzával írt megjegyzést találunk, ami valószínűleg I. Miklós kezétől szár-
mazik. A mikrofilmen, illetve a kapott másolaton nem tudtam kibetűzni.

17  Paszkevics – I. Miklós, Gyöngyös, 1849. július 12/24.; Berettyóújfalu, 1849. augusztus 3/15. (Ez utóbbi 
levelet Paszkevics a megadott dátum ellenére augusztus 14-én vethette papírra.) RGVIA f. 1. op. 1. gy. 18 383. 
32–36b; 61–62b.; Scserbatov 1984. 146. o.
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Az volt a szándéka, hogy visszaveti az osztrák hadsereget, majd a Duna jobb part-
ján vonulva Pest alatt átkel a folyón, s úgy megy tovább Szegednek. E célból vívta utolsó 
csatáját Komáromnál, de ez nem hozott sikert a felkelőknek, ahogy mondja, »amiatt, 
mert néhány nappal azelőtt megsebesültem, s nem vezethettem személyesen a seregemet,  
s több más ok miatt is«. Úgy döntött hát, Vácnak vonul, hogy onnan majd délnek tartva 
érje el Szolnokot vagy Szegedet.

Bizonytalan hírei voltak az orosz hadsereg mozgásáról. Csak annyit tudott róla, hogy 
Gyöngyös környékén lehet.

Mivel Perczel és Wysocki csapatainak elhelyezkedésével sem volt pontosabban tisztá-
ban, saját mozgását nem tudta velük összehangolni.

Azt követően, hogy Váchoz érkezvén megütközött Dukáig nyomult előhadunkkal, sem 
érezte szükségét annak, hogy elhatározását megmásítsa, mivel az ezen előhad ellen beve-
tett mintegy nyolcvan ágyúval sikerült a Vác térségében elfoglalt állásait megtartania.

Így hát kiadta arra vonatkozó rendelkezéseit, hogy másnap délután előhadunkat meg-
támadja. Az volt a terve, hogy mialatt ezen előhaddal megütközik, derékhada a háttérben 
észrevétlen elvonulhat Szolnok felé.

Úgy számolt, az éjszaka elég lesz neki ahhoz, hogy nagyobb veszély nélkül folytassa 
útját Szolnok vagy Szeged felé. Akkor azonban, amikor a diszpozíciók elkészültek, meg-
tudta, hogy csapatok jönnek és sorakoznak fel vele szemben, amelyeknek élén maga a 
tábornagy, a varsói herceg áll. Úgy vélte, hogy derékhadunk érkezett meg, s emiatt őrült-
ség volna a tábornagy által személyesen vezetett hadsereg ellenében oldalmozgást megkí-
sérelni, mivel minden bizonnyal beleszorítanák a Dunába. E reménytelen helyzetben úgy 
döntött, visszahúzódva, a hegyeken át jut el Tokajba, hogy ott keljen át a Tiszán, és kerü-
lőt megtéve igyekezzék lejutni Magyarország déli részébe.

Azt remélte, hogy erre vonulva magához vonja Kazinczy ezredes Munkács térsé-
gében egyesített, 7-8 ezer emberből álló harcedzett csapatait. Azzal a szándékkal állt 
meg a Hernádnál, hogy az egyesülés megtörténhessen, és mindaddig ott akart maradni, 
amíg a tábornagy, a varsói herceg hadserege komolyabban nem fenyegeti a balszárnyát 
vagy a hátát.

Miután tudomására jutott, hogy az orosz hadsereg Tiszafürednél átkelni készül a 
Tiszán, úgy ítélte meg, hogy erőivel percnyi vesztegetni való idő nélkül rendben, szapo-
rán vissza kell vonulnia, lemondva Kazinczyról, akinek így reménytelenné vált a csatla-
kozása hozzá.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a forradalmárok legfőbb eszköze, amellyel a lakosokat 
felkelésre bírták, a következő magyarázattal szolgált:

Az 1848-as országgyűlés Magyarországon többek között önálló minisztériumot hozott 
létre, eltörölték a robotot és a jobbágyok szolgáltatásait. Amikor a háború kitört, a forra-
dalmárok azt hirdették, hogy a [bécsi – a ford.] kormány felszámolja az önálló miniszté-
riumot és vissza akarja állítani a jobbágyságot, amelyet az akkori országgyűlés törölt el. 
Főképpen ez az érv hatott a lakosságra. Annál inkább is, mert Magyarországnak azokon 
a részein, amelyeket az osztrákok átmenetileg elfoglaltak, több helyen meggondolatlanul, 
a korábbi módon követelték a robotot és a terménybeszolgáltatást.

E hibás intézkedéseknek lett a következménye, hogy azokon a vidékeken, ahol vissza-
állították vagy megkövetelték a jobbágyi szolgáltatásokat, a népesség úgy nekikeseredett, 
hogy maga ragadott fegyvert a polgárháború folytatásáért.
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Véleménye szerint az ország megnyugtatását az szolgálná:
1. Ha a Kossuth bankja által kibocsájtott papírpénzeket 5 forint érték alatt nem sem-

misítenék meg kártalanítás nélkül. Az ezen bankjegyeknek megfelelő összeg nem jelen-
tékeny, de ezek a bankjegyek nagyon elterjedtek a nép legszegényebb rétegeinek körében, 
amelyeket már a még oly csekély veszteség is mindig rendkívül súlyosan érint.

Ami a nagyobb névértékű bankjegyeket illeti, amelyeknek értéktömege igen nagy 
mennyiségű készpénznek felel meg, azok kártalanítás nélkül megsemmisíthetők vagy köz-
megegyezéssel névértékük 10-15 százalékával kártalanítás céljával beválthatók. A vesz-
teség csak a kisszámú birtokosokat érinti, s számukra e kellemetlenség nem húsba vágó.

2. Vissza kell állítani Magyarország régi törvényeit, de a jobbágyság eltörlését és a 
magyar nyelv használatát a közéletben meg kell tartani. Lényegében ez azt jelenti, hogy 
a magyarok természetüknél fogva ragaszkodnak nemzeti különállásukhoz. Arra az állí-
tásra, hogy Magyarország, régi törvényei értelmében, [a birodalom számára – a ford.] 
terhes monopóliumokat és kiváltságokat élvezett a birodalom többi részéhez képest, az 
ő válasza az, hogy meggyőződése szerint ez nem jelent mást, mint azt, hogy [az uralko-
dóhoz – a ford.] feliratokat küldhet, intézkedéseket foganatosíthat, jelentékenyebb adókat 
hajthat be és monopóliumokat számolhat fel anélkül, hogy ezzel más országokat sértene.

Ami Erdély és Horvátország különállását illeti, úgy véli, hogy az megtartható a magya-
rok sérelme nélkül, úgy, hogy az utóbbiaknak külön alkotmányt biztosítanak.

Kossuth egy gondolatára hivatkozott, amely véleménye szerint hasznos lehet, és ez 
a következő. A fent említett nemzetek mindegyikének különálló képviselettel kell ren-
delkezniük, amelyek kebeléből adott számú küldött a birodalmi nemzetgyűlésben foglal 
helyet. Úgy gondolja, hogy Magyarország számára nem szükséges önálló hadügyminisz-
tériumot és pénzügyminisztériumot biztosítani.

A fő ok, amely Magyarország balsorsához hozzájárult, az volt, hogy az országban len-
gyel zavarkeltők jelentek meg. Ha ez nem történik meg, a magyarok és a [bécsi – a ford.] 
kormány közötti véleménykülönbség különösebb nehézség nélkül elsimítható lett volna,  
s minden úgy ért volna véget, hogy a kormánynak nem kellett volna Oroszország beavat-
kozását kérnie, e boldogtalan zavarkeltők megjelenésével azonban a helyi felkelésben radi-
kális és európai léptékű fordulat állott be. Miután felkelésre hívták föl Lengyelországot és 
a dunai tartományokat, ez a felkelésnek demokratikus és felforgató jelleget adott, amely 
soha nem volt jelen a magyar nemzet eszméiben és vágyaiban.”18

Azt látjuk, hogy a fiatal tábornok fogolyként is mint önérzetes katona számolt be a 
maga működéséről. Szólt a forradalom vezetői és a közötte meglévő konfliktusokról, de 
vallomásából Gorcsakov azt is leszűrhette, hogy a közös ügyet ennek ellenére sem jutott 
eszébe otthagyni, azt végig tudatosan szolgálta. Sőt a Bécs felé történő előrenyomulás 
tervét az orosz beavatkozás megindulása után sikerre esélyesként előadva – a romantika 
korának fiaként, a gesztusok értékét becsülve – azt is hangsúlyozta, hogy ha a cél még-
sem sikerült volna, „Európa tiszteletét” kivívva és „amikor az orosz hadsereg megjelenik 
a hátunkban, annak kinyilvánításával tesszük le a fegyvert, hogy a végsőkig küzdöttünk… 
csak a nyomasztó túlerő előtt hajoltunk meg.” 

A Gorcsakov-féle feljegyzés bizonyítja, hogy Görgei nemcsak a katonákért, vagyis 
bajtársaiért emelt szót, ahogy ezt szokás volt mindahányszor szemére vetni és ezért elma-

18  Az iratot Kovács István fordításában közöljük.
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rasztalni, hanem a legfontosabb törvénybe iktatott társadalmi reform, a jobbágyfelsza-
badítás megtartásáért is. Azokért az egykori jobbágyokért, akik a háború terheit visel-
ték, s akiknek létfeltételei a szabadságharc leverésével és a Kossuth-bankók megsem-
misítésével akár kilátástalanná is válhattak. Az ország régi törvényeinek helyreállítása 
a szövegben Magyarország birodalmon belüli helyzete, illetve önrendelkezése visszaál-
lításának szükségességére is vonatkozik: szemben az országot feldaraboló és több tarto-
mányként a birodalomba beolvasztó olmützi alkotmánnyal és szemben a Függetlenségi 
Nyilatkozattal, amelyet a kortársak, így Görgei is az orosz beavatkozás kiváltó okának 
véltek. Görgei a szöveg alapján azt magyarázhatta Gorcsakovnak, hogy az osztrák álla-
mon belüli magyar önrendelkezés, lemondva az önálló magyar pénzügy- és hadügymi-
nisztériumról, valamint megtartva Horvátország és Erdély különállását, de nekik önálló 
alkotmányt biztosítva, nem jelent hátrányt a birodalom többi tartományára nézve. A köz-
életben a magyar nyelv megtartását szintén fontosnak tartotta.

Görgei gondolatait két pontos idézettől eltekintve Gorcsakov tolmácsolásában olvas-
hatjuk. Valószínűleg az orosz tábornok nem volt teljesen tisztában Magyarország biro-
dalmon belüli közjogi helyzetével. Görgei pedig, aki katonaként az előző csaknem két 
hónapban az orosz ellenfél lebírhatatlan túlerejével volt kénytelen számot vetni, az orosz 
fogságban próbálta menteni a menthetőt, vagyis az általa előadottak nem tekinthetők  
kiérlelt koncepciónak. Görgey Istvántól tudjuk, hogy az előbbiekben már említett ókon-
zervatív Zichy Ferenc gróf, az orosz főhadiszállásra beosztott hadseregfőbiztos ugyan-
csak augusztus 16-án kereste fel szállásán Görgeit, és négyszemközt hosszasan beszéltek. 
Azt viszont nem tudjuk, hogy erre a beszélgetésre a Gorcsakovval történt találkozó előtt 
vagy utána került-e sor. A fogoly Görgei oroszok előtti lehetőségeit, pozícióját Görgey 
István szerint még ekkor Zichy túlértékelte.19

A Gorcsakov-feljegyzés alapján markánsan megmutatkozik az az ellentmondás, ami 
Görgeinek az orosz intervenciót követő tevékenységét jellemezte, és ami egyébként is fel-
tűnő. Gorcsakovnak úgy fogalmazott, hogy először javaslatot tett a „behódolásra,” vagyis 
az osztrák kormányzattal történő valamiféle megegyezésre. Ezzel valószínűleg a béke-
párttal felvett kapcsolatra utalhatott. Majd amikor javaslatát elutasították, akkor vállalta 
Gorcsakov előtt is a maga határozott, akár radikálisnak is mondható szándékát: döntő 
támadás indítását javasolta az osztrákok ellen az orosz had beérkezése előtt, vagyis kato-
nai győzelemmel akarta az osztrák kormányzatot békére, megegyezésre kényszeríteni. 
Tudjuk, a magyar katonai győzelmek azonban nem a megegyezésre ösztönözték Bécset, 
hanem éppen ellenkezőleg arra, hogy az orosz cárhoz forduljon fegyveres segítségért saját 
alattvalói ellen. Ez irányban tapogatózott az orosz udvarnál 1849. március végén. Így tett 
1849 áprilisában a megalázó vereségek után. És így tett május elején, amikor egyre elszán-
tabban sürgette az orosz erők bevonulását az osztrák állam területére. Nyáron pedig az 
eldöntő erejű orosz „segélyhaddal” az oldalán az osztrák főparancsnok már azt a célt tűz-
hette maga elé, hogy a győzelmek az osztrák fegyverek dicsőségét hirdessék.

Látjuk, hogy Görgei Gorcsakovnak azt állította: a lengyel „zavarkeltők” megjele-
nésével vett „radikális és európai léptékű” fordulatot a magyar felkelés. Ismert, hogy a 
tábornok kritikusan és esetenként igazságtalanul mondott véleményt a Magyarországon 
harcoló lengyelekről, az egyéni teljesítményeket, akár Józef Wysocki tábornokét, akár 

19  Görgey István 1885–1888. III. k. 634–635. o.
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Władysław Poniński alezredesét, akár Adolf Grochowalski őrnagyét azonban elismerte. 
Az orosz fogságban tett lengyelekkel kapcsolatos kijelentése a szabadságharcot megvívó 
ország védelmében ésszerű volt, de igazságtartalmát illetően az embernek önkéntelenül 
eszébe jutnak éppen az ő 1849. április 29-én Komáromban, a tavaszi hadjárat győzel-
meinek eredményeként a jövő iránti bizalomra okot adó időszakban (és tegyük hozzá,  
a Függetlenségi Nyilatkozat ismeretében) közzétett kiáltványának szavai: „Bajtársaim! 

…ezen harc nem Magyarország és Ausztria közti harc egyedül – ez európai harc leend:  
a természet adta legszentebb népjog harca a bitor zsarnokság ellen. – S győzni fog a nép; 
győznie kell mindenütt.”20 

A Görgei által előadottak alapján nincs is mit csodálkozni azon, hogy nem nyerte el az 
Orosz Birodalom magas beosztású tábornoka, Gorcsakov herceg rokonszenvét.

Görgei Paszkevics kérésére írt áttekintése a nyári hadjáratról

Görgei Nagyváradon Paszkevics kérésére, pontosabban parancsára 1849. augusztus 
27-i dátumozással írt egy áttekintést Rövid szemle a felsőmagyarországi hadjáratról az 
orosz beavatkozás kezdetétől a világosi fegyverletételig címmel. Oroszra fordított szöve-
gét Pach Zsigmond Pál találta meg (vagy annak alapján, amit az akkori kutatási viszo-
nyokról tudunk, inkább átadták neki a szovjet kollégák) az Orosz Külügyminisztérium 
Levéltárában 1954-es Szovjetunióban tett kutatóútja során, és azt a magyar fordítással 
együtt 1957-ben tette közzé a Századokban.21 Spira György az eredeti német szöveg fogal-
mazványára Bécsben, a Haus-, Hof- und Staatsarchivban bukkant rá, és ezt a német szö-
veget, valamint ennek magyar fordítását publikálta a maga filológiai elemzésével együtt 
először 1993-ban.22 Ekkor úgy vélte, hogy „Paszkevics, aki feltehetően nem tudott – vagy 
nem eléggé tudott – németül, a kézirat eredetijét (az említett egyéb – ugyancsak német 
nyelvű – Görgei-iratokkal együtt) átengedte osztrák fegyverbarátainak”, s csak az orosz 
fordítást vitte magával.23 2000-ben kiadott tanulmánykötetében a maga korábbi felté-
telezését módosította.24 Amire azért került sor, mert közben Józsa Antal a szentpéter-
vári Oroszországi Állami Történelmi Levéltár Paszkevics-fondjában megtalálta az ere-
deti tisztázatot és annak Paszkevics által készíttetett orosz fordítását.25 Józsa Antal Spira 
György rendelkezésére bocsátotta a szövegekről készült másolatokat, Spira György 

20  Görgey 1988. II. k. 55–56. o.
21  Pach 1957. Az áttekintés magyar szövege és a fordítás alapjául szolgáló orosz szöveg: 217–225. o. 
22  Spira 1993. 177–191. o. A Görgei-szöveg címe: Kurze Uibersicht des Feldzuges in Ober-Ungarn Vom 

Beginne der russischen Intervenzion bis zur Waffenstre[c]kung bei Világos.
23  Spira 1993. 177. o. 
24 A módosított tanulmány változatlan címmel megjelent: Spira 2000. 269–289. o.
25  RGIA f. 1018. op. 4. gy. 220. A Görgei-szöveg mellett egy korabeli orosz nyelvű kísérő irat van. Nem 

tudjuk, ki írta. Szövege: „Mellékelem a Görgei által írt rövid áttekintést hadjáratáról, amelyet közvetlenül 
elutazása előtt adott át nekem. Nagyon zavaros a leírása, amint Hercegséged a mellékelt fordítás alapján majd 
látni méltóztatik.” Közli Józsa – Vadász 2001. is, 33. o.

Görgei kézirata mellett ma annak jóval későbbi és igénytelen orosz fordítását találjuk, benne áthúzott javí-
tásokkal, vagyis nem ez készült Paszkevics számára. Látszik ez a fehér, vonalas papír minőségéből, de elárulja 
az első mondat is: „Budapest ostroma volt a legnagyobb hiba…” („Осада Будапеста была самой большой 
ошибкой …”)

Egy szépen letisztázott korabeli fordítást 12 lapon egy másik levéltári jelzet őriz: f. 1018. op. 4. gy. 241. Ez 
készülhetett Paszkevics számára. Rajta elmosódó ceruzás följegyzés, talán Paszkevicsé: „Görgeitől”.
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pedig ezt követően utánanézett annak, hogyan került Görgei fogalmazványa más Görgei-
iratokkal együtt az osztrák levéltárba. Kiderült, hogy nem Paszkevics adta át annak ide-
jén szövetségesének ezeket a dokumentumokat. Ez a feltételezés a körülmények isme-
retében, akkor, amikor Paszkevicsnek igencsak feszült volt a viszonya az osztrákokkal,  
többek között Haynaunak az orosz segítség értékét mellőző augusztus 18-án kiadott  
9. hadijelentése, az Arad vára átadása körüli bonyodalmak, aztán a foglyok sorsa miatt, 
nem is volt megalapozott. Az iratokat az oroszok magukkal vitték, s a második világhá-
ború idején, 1943-ban hadizsákmányként jutottak az osztrákok kezébe.26

„Buda ostroma volt a legnagyobb hiba, amelyet elkövethettünk…” – kezdi ezt az átte-
kintést Görgei, s ennek alapján a szöveg elemzői az önkritikát emelik ki, azt, ami ezt a 
döntést illetően hiányzik a tábornok későbbi írásaiból.27 

Nem vonatkoztathatunk el azonban attól, hogy Görgei az oroszok fogságában az oro-
szoknak írta ezt az összefoglalást. (Fogság volt ez akkor is, ha Görgei sorsa az lett volna a 
cár kegyelmének köszönhetően, hogy Oroszországba viszik.) Görgei Nagyváradon min-
den bizonnyal sokszor végiggondolta az esetleg elszalasztott lehetőségeket, mégis, úgy 
vélem, elsősorban itt a honvédsereg erejét és a magyar fegyveres küzdelem esélyeit akarta 
hangsúlyozni: azt, hogy ha ez a hiba nincs, akkor az osztrákokat az orosz beavatkozás 
előtt a honvédsereg le tudta volna győzni. Vagyis a tábornoknak az orosz fogságban tett 
megállapítása vagy helyzetértékelése teljes értékű érvként nem használható fel annak 
bizonyítására, hogy valóban önkritikát gyakorolt, arra pedig végképp nem, hogy a Bécs 
felé történő előretörés lett volna a célravezető és a helyes döntés.28 

Görgei rövid, korrekt áttekintést adott a szóban forgó időszakban a maga hadmozdu-
latairól, azok céljáról és a tevékenységét befolyásoló körülményekről. „Szerény megjegy-
zésekként” felsorolja azokat az orosz részről elkövetett mulasztásokat vagy meg nem tett 
intézkedéseket is, amelyek meglátása szerint lehetővé tették az ő Váctól Aradig történő 
visszavonulását. Rámutat arra, hogy az oroszoknak nehéz lehetett kémjelentéseket szerez-
niük, és arra, hogy hadműveleteket „ellenséges országban nem lehet véghezvinni olyan 
pontossággal, aminő elengedhetetlenül szükséges nagy, összetett hadműveletek sikeresí-
téséhez.” Utal arra, hogy az oroszok nem használták ki a Miskolc felé történő visszavo-
nulás során követett útvonal irányába vezető összekötő utakat; hogy Miskolc térségében 
orosz ellenfele sem Zsolcánál, sem Gesztelynél nem élt gyalogságának és lovasságának 
fölényével, így a magyarok sikeresen tudták bevetni legerősebb fegyvernemüket, a tüzér-
séget, s ha az oroszok oldaltámadásokhoz is folyamodnak, a magyar állás nagyon kiter-
jedt volta miatt mindkét esetben komoly zavart idézhettek volna elő. Megjegyzi, hogy 
Debrecennél az orosz jobbszárny nem kellő gyorsasággal nyomult előre a magyar had-
test hátrálási vonala felé. A fegyverletétel okát pedig egyszerűen a temesvári csatavesz-
tést követő döntő erőfölénnyel indokolja: „én egymagam túlságosan gyenge voltam a két 
csász. hadseregnek akár csak az egyikét is legyőzni.”29 Haynau győzelmeinek kapcsán 
pedig rendre kiemeli a császári fősereg mellé beosztott orosz hadosztály döntő szerepét. 

26  Spira 2000. 270. o.
27  Kosáry 1994. I. k. 254. o.; Spira 2000. 287–289. o.
28  Amivel kapcsolatban Spira György A pestiek Petőfi és Haynau között című enciklopédikus, szinte 

összegzőnek tekinthető munkájában éppen erre az áttekintésre hivatkozik. Spira 1998. 560., 563. o.
29  Az idézeteket Spira György fordításában közüljük. Spira 1993. 279–284. o.
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Görgeinek ez az áttekintése nem volt ismeretlen a Magyarországot megjárt orosz 
résztvevők körében. „Ez a feljegyzés másolatokban ismertté vált az egész orosz hadse-
regben” – írja a IV. orosz hadtest egyik táborkari tisztje.30 Pjotr Szergejevics Kopjevnek, 
annak az orosz táborkari tisztnek az Oroszországi Állami Hadtörténelmi Levéltárban 
őrzött iratai között, aki nagy valószínűséggel összeállította a császári fősereg mellé ren-
delt Fjodor Szergejevics Panyutyin altábornagy vezette hadosztály hadműveleti napló-
ját, megtaláltam a Görgei-szövegnek a hadosztályra, valamint a fegyverletételre vonat-
kozó, Kopjev által kivonatolt részét. A hadosztályt érintő hosszabb idézet bekerült a 
hadműveleti naplóba is.31 De az Orosz Hadtörténelmi Levéltár egy másik, a magyaror-
szági orosz beavatkozás iratanyagát tartalmazó fondjában szintén találtam két példányt a 
Görgei-szöveg orosz fordításából.32 Tudjuk, hogy Görgei összefoglalója az érdeklődő, szé-
lesebb orosz közvélemény előtt is ismert volt, hiszen nyomtatásban 1859-ben megjelent a 
Vojennij Szbornyik című katonai szakfolyóiratban.33 Ez azonban egy másik fordítás, nem 
a Pach Zsigmond Pál által közölt.34

Az oroszok igyekeztek összegyűjteni minden adatot, információt a maguk háborúi-
nak történetéről.35 Ahogy Paszkevics Görgeivel megíratta ezt az áttekintést, az oroszok 
ugyanúgy megíratták Ignacy Prądzyński lengyel tábornokkal a maga visszaemlékezé-
sét az 1830–31-es lengyel szabadságharcra. Prądzyński, a kiváló stratéga, egy ideig a len-
gyel hadsereg táborkari főnöke a szabadságharc leverése után orosz fogságba került, és 
I. Miklós ajánlására, magyarul utasítására írta meg emlékeit a háborúról. Az oroszok a 
munkához orosz iratanyagot és térképeket is a rendelkezésére bocsátottak. Ezt a visszaem-
lékezést 1890-ben adta ki Szentpéterváron Alekszandr Kazimirovics Puzirevszkij orosz 
hadtörténész (Memoire historique et militaire sur la guerre de Pologne en 1831), majd 
többször megjelent lengyelül is, először 1894-ben Krakkóban (Pamiętnik historyczny  
i wojskowy o wojnie rosyjskiej w roku 1831). Prądzyńskitől őszinte, részrehajlástól men-
tes, hiteles leírást várt I. Miklós, a lengyel tábornok azonban úgy írta meg munkáját, 
hogy nagy teret szentelt a lengyel győzelmeknek, míg az orosz sikerekről rövidebben írt.36 

30  Rosonczy – Katona 1988. 799. o. (Mihail Dormidontovics Lihutyin: Feljegyzések az 1849. évi magyar-
országi hadjáratról.) Lihutyin éppen saját hadműveleteiket kritizálva azt emeli ki, hogy Görgei ugyanúgy látta, 
mint ő: Miskolc környékén a IV. hadtest megakadályozhatta volna a magyar sereg visszavonulását Tokajon át 
a Tiszántúlra.

31  RGVIA f. 257. op. 1. gy. 11. 21–22. 
32  Pl.: RGVIA. f. 480. op. 1. gy. 21. és 26.
33  Erre Ian W. Roberts hívta fel a figyelmet. Roberts 1991. 279. o. Én az ő adatai alapján találtam meg a 

szöveget: Краткий обзор военных действий в Верхней Венгрии от времени вмешательства России до 
сложения оружия венгерскими войсками при Виллагосе. Военный Сборник, 1859. 3. sz. 242–248. o.; 
Kosáry 1994. I. k. 297. o.

34  Kopjevnél, így a Panyutyin-hadosztály hadműveleti naplójában is a Pach Zsigmond Pál által közölt 
orosz szöveget találjuk. 

35  Megjegyezzük, hogy az oroszok felfigyeltek Görgeinek Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 
1848 und 1849. I–II címmel 1852-ben Lipcsében megjelent emlékirataira is. Paszkevics fondjában megtaláljuk 
a munka azon részének orosz fordítását, amelyben az orosz hadsereggel szembeni működéséről, a fegyverleté-
telről és a fogságban eltöltött időről ír. A 253 lapos, vászonkötéses, szép kézírásos könyv címe: Война в Вен-
грии в 1848 и 1849 году, сос. Артуром Георгеем. Перевод заключает в себе только ту часть сочинения, 
которая oтносится к военным действиям Русских войск, és a Görgei-mű II. kötetének XXVIII. fejezeté-
vel kezdődik. RGIA f. 1018. op. 4. gy. 246.

36  Bloch 1974. 544–546. o.
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Vagyis hasonlóan gondolkodott, mint Görgei: ő a lengyel, míg Görgei a magyar erők esé-
lyeit hangsúlyozta.

Amíg az orosz szakirodalom számára ismert volt Görgei szóban forgó áttekintése, 
addig a magyar kutatás csak 1957-ben ismerkedett meg vele. Maga Görgei tudomásom 
szerint sehol nem említette, hogy írt ilyen összefoglalót Paszkevics számára. Miért hallga-
tott róla? A magyarázat az lehet, hogy semmivel nem tudta bizonyítani, mit vetett papírra. 
Éppen Spira György kutatásának köszönhetően tudjuk, hogy kéziratait a fogalmazvá-
nyokkal együtt fogva tartói elvették tőle. De ha nála is maradt volna valamelyik kézirata, 
ki hitt volna neki?

Az általunk ismertetett orosz dokumentumok Görgei tisztességét bizonyítják: öntu-
datosan nyilatkozott a szabadságküzdelemről, ésszerűen védekezett, és semmi olyasmit 
nem mondott, ami alátámasztaná az elmúlt több mint másfél évszázadban fel-felújított, 
vele kapcsolatos vádak bármelyikét. 

***
Paszkevics egyértelművé tette, hogy az orosz hadsereg harcolni, a „lázadás” leveré-

sének céljával jött Magyarországra, így nem tárgyal a megadással kapcsolatban semmi-
lyen feltételről. A magyar hadi követeket nem is fogadta, hanem az osztrák főparancsnok-
hoz utasította őket azzal, hogy a törvényes uralkodójuk előtti meghódolásról vele egyez-
kedjenek.

Rüdigernek, a III. hadtest parancsnokának ártándi főhadiszállásán azonban a magyar 
hadi követek biztatást kaptak: számítani lehet Miklós cár nagylelkűségére. Ez Rüdiger 
tábornok és törzskara akciója volt (hasonlóan a Balassagyarmatról Görgeinek küldött 
levélhez). Erre a folyamatosan energikusabb fellépést szorgalmazó Rüdiger nem volt fel-
hatalmazva, de az elmaradt orosz győzelmeket pótolni akarta. Sikerült is neki.

Arról az oroszok hallgattak, hogy egyezmény kötelezi őket a foglyok osztrákoknak 
történő átadására. A hadifoglyok sorsát illetően egyébként saját gyakorlatukból indulhat-
tak ki, vélhették úgy, hogy a magukat megadó tisztek életét nem fenyegeti veszély, még 
ha az osztrákoknak át is adják őket.37 Az 1830–31-es lengyel szabadságharcot követően 
kemény megtorló intézkedésekre került sor, papíron hoztak halálos ítéleteket is, összesen 
254-et, az orosz cár azonban nem végeztetett ki a „lázadók” közül senkit, 1834-ben pedig 
azoknak a halálos ítéletét, akik külföldön tartózkodtak, örökös száműzetésre változtatta.38 
Az orosz fogságba esettek sorsát illetően megemlítendő, hogy a szabadságharc kirobban-
tásában meghatározó szerepet játszó hadapródiskola parancsnokát, Piotr Wysockit, aki 
Varsó eleste során súlyos sebesülten esett az oroszok fogságába, a hadbíróság először 
halálra ítélte, majd cári kegyelemből húsz évre Szibériába száműzte. (Az ítélet enyhíté-
sére annak ellenére került sor, hogy a Wysocki ellen felhozott vádpontok között szerepelt 
többek között az uralkodóhoz hű lengyel tábornokok meggyilkolása, a Miklós cár bátyja, 

37  Ehhez hozzátehetjük, hogy az osztrák főhadiszállásra beosztott orosz Berg tábornok érdeklődésére, 
miszerint az oroszok ígérhetnek-e amnesztiát azoknak, akik megadási szándékkal jelentkeznek náluk, Haynau 
július 25-én azt válaszolta, hogy személyes büntetlenségüket nem, de életüket biztosítani lehetne azoknak a 
lázadó tiszteknek, akik „még mielőtt harcra kerülne a sor, törvényes uralkodójuk előtt meghódolnak”. Berg 
ezt tartalmazó levelére Katona Tamás hívta fel a figyelmet: Katona é. n. 287–288. o. (A fegyverletétel azon-
ban Miklós cár, nem pedig a törvényes uralkodó hadai előtt történt, ami az ígéretet akár érvényteleníthette is.)

38  Chwalba 2001. 280–281. o.; Davies 2006. 681–682. o. Norman Davies nem említi, hogy a halálos ítéle-
teket utóbb enyhítették.
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Konstantin nagyherceg elleni merényletkísérlet, és ő maga mindent beismerve nem is kért 
kegyelmet.) 1857-ben térhetett haza, s Varsó közelében, szülőhelyén halt meg 1874-ben.39 

Görgei az oroszok fogságában jóindulatukat és elismerésüket igyekezett megnyerni és 
megtartani, s mint láttuk, nem a maga, hanem a szabadságharcot megvívó ország, annak 
lakói és kiszolgáltatottá vált katonái számára. A tábornok azonban túlbecsülte lehetősé-
geit azzal, hogy az oroszok jóindulatában és az osztrákoknál történő eredményes köz-
benjárásukban bízott cserébe a fegyverletétel gesztusáért, ami mellett a közeli napok-
ban a harctéren várhatóan bekövetkező megsemmisítő vereség elkerülése érdekében kel-
lett döntenie.
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szági hadjáratról az orosz beavatkozás kezdetétől a világosi 
fegyverletételig]

Ildikó Rosonczy

DOCUMENTS RELATED TO ARTÚR GÖRGEI’S CAPTIVITY IN RUSSIAN HANDS

(Abstract)

Artúr Görgei was held prisoner by the Russians from 13 to 29 August 1849. Using the 
notes of the Russian Commander-in-Chief, General I. F. Paskevich, the paper reconstructs 
the general’s first meeting with the prisoner Görgei, presents the account of the Russian 
chief of staff, General M. D. Gorchakov, how Görgei replied when asked about the rea-
sons behind the strength and the unforeseen victories of the Hungarian “uprising”. The 
author also evaluates the sketchy survey which was written upon Paskevich’s order by the 
Hungarian general about the manoeuvres he had led in summer 1849. The Russian docu-
ments kept at the Russian State Historical Archive, Saint Petersburg and at the Russian 
State Military History Archive in Moscow prove that Görgei spoke about the freedom 
fight of the Hungarians self-consciously, he defended himself rationally, and did not say 
anything that could support any of the recurring accusations his person had to face during 
the past one and a half century.
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Ildikó Rosonczy

DOKUMENTE BEZÜGLICH DER RUSSISCHEN GEFANGENSCHAFT VON GÖRGEI

(Resümee)

Artúr Görgei befand sich zwischen dem 13. und 29. August in russischer Gefangenschaft. 
Die Studie rekonstruiert aufgrund der Aufzeichnungen des russischen Oberbefehlshabers, 
Feldmarschall I. F. Paskewitsch, sein erstes persönliches Treffen mit dem Gefangenen 
Görgei, gibt den Bericht des russischen Generalstabschefs, General M. D. Gortschakow, 
darüber, welche Antworten Görgei auf seine Fragen nach den Gründen für die Kraft und 
unerwarteten Erfolge der ungarischen „Revolte“ gab, und bewertet diejenige skizzenhafte 
Übersicht, die der ungarische General auf die Anweisung von Paskewitsch über seine 
Operationen im Sommer 1849 anfertigte. Das im RGIA (Российский Государственный 
Исторический Архив, Russian State Historical Archive) in Sankt Petersburg und im 
RGVIA in Moskau (Российский Государственный Военно-Исторический Архив, 
Russian State Military History Archive) verwahrte russische Aktenmaterial beweist, dass 
Görgei selbstbewusst über den ungarischen Freiheitskampf sprach, sich rational vertei-
digte und nichts vorgetragen hatte, was auch nur eine der Anschuldigungen untermauern 
würde, die in den vergangenen mehr als anderthalb Jahrhunderten gegen ihn immer wieder 
vorgebracht wurden.

Ildikó Rosonczy

DOCUMENTS RELATIFS À LA CAPTIVITÉ RUSSE DE GÖRGEI

(Résumé)

Artúr Görgei fut en captivité russe du 13 au 29 août 1849. Sur la base de la note du 
feld-maréchal Paskevitch, commandant en chef de l’armée russe, l’étude reconstitue la pre-
mière rencontre entre Paskevitch et le prisonnier Görgei. Elle présente aussi le rapport du 
général Gortchakov, chef d’état-major russe sur les explications données par Görgei quant 
à la force et aux succès inattendus de l’« insurrection » hongroise. Elle apprécie l’aperçu 
qu’a donné Görgei sur l’ordre de Paskevitch concernant ses opérations en été 1849. Les 
documents conservés aux RGIA de Saint-Pétersbourg (Российский Государственный 
Исторический Архив, Archives historiques d’État de Russie) et aux RGVIA de Moscou 
(Российский Государственный Военно-Исторический Архив, Archives d’Histoire 
militaire d’État de Russie) prouvent que Görgei a tenu des propos cohérents sur la guerre 
d’indépendance hongroise et qu’il n’a rien dit qui puisse étayer les accusations qui sont 
régulièrement portées contre lui depuis plus de 150 ans.
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Ильдико Рошонцзи

ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДЕНИЕМ В РУССКИЙ ПЛЕН  
ГЁРГЕИ

(Резюме)

Артур Гёргеи находился в русском плену с 13-ое по 29-ое августа. Исследование 
по запискам русского генерал-фельдмаршалла И. Ф. Паскевича реконструирует его 
первую личную встречу с заключенным Гёргеи, излагает доклад русского глав-
нокомандующего генштаба, генерала М. Д. Горчакова о том, что какие ответы 
давал Гёргеи о силе венгерского «восстания», на вопросы выясняющие причины 
неожиданных успехов и оценивает этот схематичный обзор, который по приказу 
Паскевича венгерский генерал сделал о своих военных операциях лета 1849-ого 
года. Русский письменный материал, хранящийся в Санкт-Петербургской РГИА 
(Российский Государственный Исторический Архив, Russian State Historical Archive) 
и в Московском РГВИА (Российский Государственный Военно-Исторический 
Архив, Russian State Military History Archive) подтверждают что Гёргеи сознательно 
отвечал венгерской борьбе за свободу, умно защищался и не сказал ничего такого, 
что могло бы подтвердить его любому обвинению, связанным вновь и  вновь в пос-
леднее более чем полутора столетия.
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