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ROSONCZY ILDIKÓ

OROSZ FEGYVEREKKEL FERENC JÓZSEFÉRT
Tanulmányok I. Miklós 1849-es magyarországi beavatkozásáról

(Magyar Napló, Budapest, 2016. 486 o. ISBN: 978-615-5465-45-1)

Rosonczy Ildikó az 1848–1849. évi magyar szabadságharc hadtörténelmét és különös-
képpen az orosz intervenciót kutatja, munkáiról jól ismert a korszakban, s a témában érde-
kelt történészek között. Számos tanulmányában1 foglalkozott az 1849-es cári beavatkozás 
történetével, amelyet az általa – sok esetben magyar történészként elsőként2 – látott orosz 
levéltári iratok közzétételével gazdagított. Jelen tanulmánykötet megkerülhetetlen azon 
kutatók számára, akik az orosz cári hadsereg 1849. évi magyarországi katonai beavatko-
zásának összefüggéseit kívánják megismerni. A kötet a magyar, illetve az egyetemes tör-
ténelem aspektusaiból egyaránt érdekes. A munka hiánypótló abból a szempontból, hogy 
habár az 1848–49-ben lezajlott magyar forradalommal kapcsolatban az elmúlt százhetven 
évben számtalan szerző kifejtette álláspontját, Rosonczy Ildikó ez idáig hozzá nem fér-
hető oroszországi dokumentumok alapján készült tanulmányainak publikálására vállalko-
zott, amelyek árnyalják eddigi ismereteinket. Kötetében olyan kérdésekre keresi a választ, 
amelyek eddig rendezetlenek, megválaszolatlanok voltak.

A könyv keménykötésű borítóján Johann Rudolf Freysauf bécsi rajzoló és litográfus 
egyik emblematikus műve látható, amely a Jelenetek a magyarországi hadszíntér esemé-
nyeiből, 1848–1849 címet viselő kőnyomat részletét ábrázolja. Ezen báró Julius Jacob von 
Haynau cs. kir. táborszernagy és Ivan Fjodorovics Paszkevics herceg, orosz tábornagy 
alakjai egymás mellett lovagolva szerepelnek, noha a két személy – ahogyan az első olda-
lakról kiderül – soha nem találkoztak személyesen.

A kötet négy fő fejezetből áll, amelyekben 15 tanulmány található. Az első fejezet 
az orosz intervenciót megelőző osztrák–orosz tárgyalásokat, a hadjárat katonai előké-
születeit és a galíciai lengyel szemtanúk feljegyzéseit tárgyalja. A második fejezet az 
osztrákoknak nyújtott orosz katonai „gyorssegély” történetét járja körül, az úgynevezett 
Panyutyin-hadosztálynak a szabadságharc során játszott szerepét mutatja be. A harmadik 
fejezet három összecsapást – Vác, Tura, Segesvár – és az azokkal kapcsolatos kérdéseket 
taglalja. A negyedik fejezetben a szerző az oroszországi hadifogolykérdés vagy másként 
a „szibériai hadifogoly-mítosz” kapcsán fejti ki álláspontját. A műben szereplő személyek 
keresését névmutató könnyíti meg. A vizuális megismerést teszik lehetővé a publikálásra 
került haditérképek, az orosz tisztekről, a hadseregről és a főbb csatákról készült illuszt-

1  Rosonczy Ildikó: Panyutyin altábornagy hadosztályának elindítása az osztrák fővároshoz 1849-ben. Had-
történelmi Közlemények, 128. (2015) 2. sz. 363–393. o.; Rosonczy Ildikó: Hadaink vonulnak: K. R. Szemjakin 
orosz ezredes magyarországi levelei 1849-ből. Budapest, 2014.; Rosonczy Ildikó: Egy honvédtiszt oroszországi 
fogságának története 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények, 126. (2013) 1. sz. 149–166. o.; Rosonczy Ildikó: 
A segesvári ütközet és Lüders orosz tábornok újraolvasott jelentései. Hadtörténelmi Közlemények, 126. (2013) 
3. sz. 719–748. o.; Rosonczy Ildikó: A. A. Nyepokojcsickij: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849. Budapest, 
1999.; Rosonczy Ildikó: Orosz forrás a szabadságharc végnapjairól: Rüdiger tábornok segédtisztjének vissza-
emlékezése. Hadtörténelmi Közlemények, új folyam, 31. (1984) 4. sz. 761–787. o.

2  Az oroszországi levéltárak anyagai a Szovjetunió felbomlásáig nem voltak (sőt egyes egységei még mind 
a mai napig sem) kutathatók külföldi, ezáltal a Magyarországról érkező elemzők számára. 
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rációk, valamint néhány emléktárgy fotója, amelyek a könyv legvégén lévő mellékletben 
kaptak helyet. A Rövidítések jegyzéke tartalmazza a levéltárak neveinek feloldását, a for-
rásmegjelöléseknél használt jelzeteket négy oldalon és a mintegy 12 oldalas irodalom-
jegyzéket. Ebben az esetben elegánsabb megoldás lehetett volna a kiadótól vagy a kötet 
szerkesztőjétől ezek elkülönítése.

A kiadvány bevezetője önmagában is egy kisebb tanulmánynak feleltethető meg, 
amelyben a tárgykörre vonatkozó historiográfiai adottságokkal, problematikákkal szem-
besülünk. Megtudhatjuk, hogy a szerző a Klebelsberg-ösztöndíjnak köszönhetően kutat-
hatott három alkalommal is Moszkvában, ahol az Oroszországi Állami Hadtörténelmi 
Levéltár dokumentumainak feltárását végezte. Nagyrészt ezeknek a levéltári vizsgálatok-
nak az eredményeiből született meg könyve. 

Az első fejezetben a szerző körüljárja többek között azt a kérdést, hogy milyen meg-
fontolások, tárgyalások vezettek a nagy létszámú intervenciós sereg bevetéséhez 1849-
ben. Mik voltak azok a szempontok és hatások, amik miatt eldőlt, hogy részleges – az 
osztrákokkal egybevont egységekkel –, avagy különálló, elsöprő erőt felmutatni képes 
hadsereggel támogatja-e az Orosz Birodalom szövetségesét? Milyen elképzelései voltak 
az osztrák és az orosz félnek? Rosonczy Ildikó felhívja a figyelmünket arra, hogy az 
orosz döntéshozók nyugtalanul figyelték a magyarországi háború eseményeit, a magyar 
fél eredményeit, amelyek közvetlen befolyással bírtak az osztrák–orosz tárgyalásokra, 
katonai tervekre és döntéshozatalokra.

Amint a történész rávilágít, ez esetben sem hagyható figyelmen kívül a közép-európai 
kontextusban való gondolkodás, mivel az orosz közbelépést erősítette az a félelem, hogy a 
Habsburg Birodalommal határos lengyel területekre is átterjedhet a forradalom. Ezért az 
ott állomásozó egységek átcsoportosítását a cári vezetés elvetette, ugyanis komoly gon-
dot okozott számukra a „lengyel ügy” kérdése. Rosonczy Ildikó munkájában többször 
hivatkozik Paszkevics tábornagy és I. Miklós cár levelezéseire, amelyek meglehetősen jól 
mutatják, hogy az orosz vezetés tartott a lengyel állam helyreállítására irányuló törekvé-
sektől. Lengyelország sorsa és a magyar szabadságharc ügye több szálon is összefonódott. 
Elég, ha azt vesszük figyelembe, hogy a magyar szabadságharcban jelentős volt a lengyel 
részvétel és olyan emblematikus katonai vezetők emelkedtek ki közülük mint Józef Bem 
vagy Henryk Dembiński altábornagyok. 

Az osztrák csapatok kudarcainak hatására Paszkevics 1849. április 19-én az általa meg-
fogalmazott haditervek alapján – az orosz sereg Galícián keresztül Pest irányába vonu-
lásához – engedélyt kért I. Miklós orosz cártól arra, hogy csapatait elindíthassa Magyar-
országra. Az osztrák cs. kir. főerők ekkor még Pest előterében tartózkodva védekezni 
kényszerültek és támogatásra szorultak. A Moszkvában időző cár Pasz ke vics  nek 1849. 
április 25-én adta beleegyezését a magyarországi bevonuláshoz, amely a III., valamint a 
IV. hadtest megindítását jelentette a III. hadtest parancsnoka, Fjodor Va szil  jevics Rüdiger 
tábornok vezetésével. A cár továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a IV. hadtest Galíciába men-
jen, a megerősített III. hadtest a Duklai-hágón át vonuljon be Magyarországra. Az elő-
véd parancsnokaként Panyutyin altábornagy egy különítmény élén a Kárpátok hágójá-
nál Jordanów közelében jelent volna meg, hogy ez által elterelje a magyarok figyelmét a 
főerők duklai gyülekezéséről. 

Rosonczy Ildikó rámutat arra is, hogy az egymást követő döntések értelmezésénél 
számolni kellett a korabeli kommunikációs lehetőségekkel. Habár ekkorra a kormányzati 
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központok egy jelentős részét (Bécset, Olmützöt és Varsót) vasút kötötte össze egymás-
sal, illetve Varsó és Szentpétervár között optikai távíróvonal épült ki, addig ezzel szem-
ben Varsó és Moszkva, továbbá Szentpétervár és Moszkva között még ez időben is csupán 
futárok biztosították a kapcsolattartást, amely adott esetben nehezítette a hírek és jelenté-
sek megfelelő gyorsasággal történő áramlását. I. Miklós cár április nagy részében – ami-
kor gyors döntéshozatalra lett volna szükség – Moszkvában tartózkodott, így problema-
tikus helyzet állt elő, amelyben végül Paszkevicsnek a cár engedélye nélkül, maga kellett 
hirtelen döntést hoznia.

A szerző a kötet Ilyen hatalmas erővel szegény Magyarország nem tud megbirkózni 
című tanulmányában a lengyel szemtanúk naplói, emlékiratai alapján rekonstruálja az 
1849 májusában és júniusában Galíciába bemasírozó orosz hadak jelenlétét, sajátossá-
gait. Ezzel kívánja felhívni a figyelmet a témában rendelkezésre álló, idehaza eddig fel-
dolgozatlan memoárirodalomra. Továbbá foglalkozik a cári erők egy részének Galícián át 
Magyarország felé történő transzportálásával – erre a következőkben kitérünk.

Az Orosz gyorssegély Bécsnek címet viselő második fejezetben található tanulmá-
nyok fókuszában az úgynevezett Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és 
szerepvállalása áll, vagyis bemutatják: „A hadosztály történetének azt a másfél hónap-
nyi szakaszát, amely az elindítását elrendelő döntés és a honvédsereg elleni tényleges 
bevetése között eltelt, s amely jelentős mértékben kihatott az orosz–osztrák együttműkö-
dés további alakulására.” (113. o.) A szerző a katonai beavatkozás olyan kutatási kérdé-
seit járja körül, amelyeket az eddigi vizsgálatok figyelmen kívül hagytak. Az események 
értelmezéséhez az Oroszországi Állami Hadtörténelmi Levéltár, a bécsi Hadilevéltár irat-
anyagait és a már meglévő magyar, osztrák és orosz szerzők eredményeit vetette össze.

A második fejezet érdekes részét képezi a szerző értekezése az oroszok 1849. ápri-
lisi helyzetértékeléséről, valamint azokról az osztrák aggodalmakról, melyek sze-
rint fennállt annak a veszélye, hogy Bécs a „lázadók” kezébe kerülhet. Emiatt azon-
nali segítséget kértek a szövetségesüktől. Rosonczy Ildikó rekonstruálta azt a folyama-
tot, amelyben Paszkevics az osztrák sürgetés hatására és Bécs elvesztésének eshetőségé-
vel szembesülve a cár előzetes jóváhagyása nélkül indította útnak a mintegy 15 000 fős 
Panyutyin-hadosztályt 48 löveggel együtt vasúton, viszont nem Morvaországba – ahogy 
az osztrákok kérték –, hanem egyenesen Bécsbe. A történet érdekessége, hogy Krakkóból 
porosz területeken (Porosz-Szilézián) át vezetett a vasútvonal a morvaországi Göding felé. 
Schwarzenberg felvette a kapcsolatot a porosz kormánnyal, amely azonnal hozzájárult az 
orosz csapatok porosz területen át történő szállításához.

A szerző kitér a magyar haditanács megbeszélésére és döntéshozatalára, melyre 
Komáromban került sor, és melynek értelmében a magyar sereg nem az osztrák főváros, 
hanem Pest és Buda felé indult el, hogy felszabadítsa Budát. Ezt a döntést sokáig vitatták 
és hatalmas hibaként értékelték, azonban amint arra Hermann Róbert is rámutatott, az 
erőviszonyok figyelembevételével, a bécsi célpont kiválasztása végzetes döntés lett volna. 
Ma már ismerjük a szembenálló felek létszámára vonatkozó adatokat, így tudjuk, hogy 
a nyugat felé előrenyomuló honvédseregnek a cs. kir. csapatok túlerejével kellett volna 
szembenéznie, amihez hozzá kell számolnunk a Panyutyin-hadosztályt is, amely az oszt-
rák segítségkérésre Bécs felé indult útnak.

Alig másfél évtized telt el a vasút Európában való megjelenése óta, amikor a magyar 
szabadságharc a második évében járt. Nem volt magától értetődő, hogy az újonnan meg-
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jelent szállító-, közlekedési eszköz akár katonai célokra is felhasználható lenne. A szerző 
könyvében rávilágít arra, hogy az 1848–49-es év mérföldkövet jelentett a vasúti közle-
kedés szempontjából, ugyanis két alkalommal is csapatszállításra használták a vasúthá-
lózatot: 1848 októberében, illetve 1849 májusában. Utóbbi azért tekinthető különleges-
nek, mert korábbról nem tudunk olyan esetet, amikor több állam és annak vasúttársaságai  
közötti együttműködésre került volna sor. Az orosz intervenciós segédcsapat transzportja 
így precedenst teremtett a katonai csapatszállítás módszerére, amely a magyar szabadság-
harc leveréséhez köthető lépések egyikeként valósult meg. 

A Panyutyin-hadosztály, amely „gyorssegélyt” jelentett volna az osztrákoknak, két 
hé tig vesztegelni kényszerült, amelynek hátterében nagy szerepet játszott az, hogy a 
ma gyar támadás végül nem indult meg Bécs irányába. Az osztrák vezetés így módosította 
a kérését és megállította a katonák átszállítását a morvaországi Ungarisch Hradischban. 

A szerző ismerteti a Panyutyin-hadosztály útját Ungarisch Hradischtól Pozsonyig, 
amely 1849. május 26-án kelt útra Magyarország felé és Ungarisch Brodon, Vágújhelyen, 
illetve Nagyszombaton keresztül jutott el Pozsonyba, ahová június 3-án és 4-én érkezett 
meg. Megismerhetjük az orosz csapatok pozsonyi fogadtatását, táboroztatásának körül-
ményeit és azt a fényes ünnepséget, amelyet tiszteletükre június 7-én az osztrák szö-
vetségesek adtak, a magyar város kulturális és társasági életének egyik központjában,  
a Redoute-teremben. Ezekben a napokban azonban kitört a kolerajárvány – a hadosztály 
állomány-kimutatása alapján – több ezer fő megbetegedését okozta, akik közül sokan 
meghaltak. Az osztrák és orosz vezetés intézkedett a katonák áthelyezését és a környező 
városokba, falvakba történő beszállásolását illetően, ennek következtében ugyan enyhült 
a járvány, de a hadjárat során mindvégig jelen maradt az egységeknél.

Ezt követi a Panyutyin-hadosztály csapatainak nyári hadjáratban játszott szerepválla-
lásának rövid áttekintése. Külön izgalmas tény, hogy a hadosztály a magyarországi küz-
delmeket Haynau főhadserege mellett harcolta végig, így szerepe nem hagyható figyel-
men kívül. A szerző felhívta a figyelmet arra, hogy a döntő augusztus 9-i temesvári  
csatában a Haynau rendelkezésére álló osztrák erők egyharmadát az orosz hadosztály 
tette ki. Így érthető, hogy az osztrák főparancsnok a nyár folyamán nem kívánt lemon-
dani arról, és tudatosan kitért a Paszkeviccsel való személyes találkozás elől. Panyutyin 
hadosztálya – Paszkevics akarata ellenére – Haynau harctéri eredményeit segítette, ezzel 
hozzájárult annak sikereihez. Panyutyin hadosztálya a III. orosz hadtest kötelékébe csu-
pán az 1849. augusztus 13-i világosi/szöllősi fegyverletételt, valamint az aradi vár augusz-
tus 17-én történő megadását követően térhetett vissza.

A harmadik fejezet három összecsapást: a váci csatát, a turai lovas-ütközetet és a 
segesvári csatát járja körbe. Megtudhatjuk miket jegyeztek fel az orosz kútfők az 1849. 
július 15–17. között zajló váci csatáról és miként értékelték a vereséget. Rosonczy Ildikó 
felteszi azon kérdéseket, hogy: Kinek a kudarcaként értelmezhető a magyar csapatok győ-
zelme? Hogyan történt az orosz fősereg felvonulása Miskolctól Vácig? Majd napról-napra 
lebontva követhetjük nyomon a hadmozdulatokat.

A fejezet második tanulmányának fő kérdése, hogy az orosz fél milyen módon ját-
szott szerepet az 1849. július 20-i turai lovas-ütközetben. A szerző megállapítja, hogy 
az orosz csapatok végig fenyegetést jelentettek a magyar lovasság és tüzérség számára, 
amely ennek ellenére a lehetőségeihez mérten helytállt. A magyar egységek csak akkor 
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hátráltak meg, amikor az orosz gyalogsági és tüzérségi támogatás megérkezett, így a túl-
erővel szemben esélyeik jelentősen lecsökkentek.

A szerző újraolvasta a segesvári csatára vonatkozó oroszországi levéltári forráso-
kat, ezek közül a korábban már közölt Lüders tábornok féle jelentéseket vette górcső alá. 
A tanulmány mellékleteként két forrásközlést olvashatunk, amelyeket Lüders tábornok 
Paszkevics főparancsnoknak írt, és a segesvári csata orosz szemszögből történő leírását 
tartalmazza.

Rosonczy Ildikó a kötet negyedik fejezetében egy honvédtiszt oroszországi fogságának 
történetét elemzi esettanulmányán keresztül, illetve saját meglátásait fűzi hozzá a nem-
régiben komoly vitákat kiváltó „szibériai hadifogoly-mítoszhoz”. Stanisław Szydłowski 
példáján keresztül azt bizonyítja, hogy a mítosz nem állja meg a helyét, mert a honvédtisz-
teket abban az esetben szállították csak el Oroszország belső vidékeire, ha az adott sze-
mély I. Miklós cár alattvalójának minősült – ez főként a magyarországi harcokban részt-
vevő lengyeleket érintette –, vagy az enyhébb büntetés reményében annak adta ki magát. 
Ilyen esetben is ellenőrizték a fogoly vallomását, élettörténetét és származását, nehogy 
elkerülje a rá váró büntetést. Ha viszont kiderült, hogy a fogoly Ferenc József alattva-
lója volt, akkor kiszolgáltatták az osztrák hatóságoknak, vagyis tartották magukat az 
1849. június 10-i megállapodáshoz – annak a foglyok átadására vonatkozó 31. pontjához.  
A könyv szerzője úgy vélekedik, hogy nem vonható párhuzam a XX. századi szovjet láge-
rekbe elhurcolt hadifoglyok és civilek eseteivel, még ha a jelenlegi tudatunkra ez a kép 
erősen rá is nyomta a bélyegét. Moszkvai levéltári kutatásai során egyetlen olyan honvéd 
nyomára bukkant, aki Magyarország területén szolgált, ám mint láthattuk, lengyel szár-
mazású volt.

A kötetben található tanulmányoknál az olvasó is a már-már szertelen részletekbe menő 
diplomáciai és katonai döntéshozatali párbeszédeken és metódusokon, haditervek kiala-
kulásán, az azok mentén zajló konfliktusokon, helyzetértelmezéseken keresztül juthat el 
a végső konklúziókig. Az egyértelműen kiderült, hogy a kutatások során Rosonczy Ildikó 
elmélyült és alapos munkát végzett, amely magába foglalja a források feltárását, átírását, 
lefordítását, valamint logikai értelmezését. Kevésbé a teoretikus mint inkább gyakorlati 
kérdések rajzolódtak ki a források nyomán, sok helyen az eseménytörténeti részletek tisz-
tázására, ezáltal egyben érdekes részletek megvilágítására is sor került. Összességében 
elmondható, hogy a tanulmánykötet szakszerű történetírói munka, amelyben a szerző az 
eddigieknél alaposabban mutatja be az orosz intervenciós hadsereggel kapcsolatos előz-
ményeket, döntéshozatalt, felvonulást, hadi cselekményeket és számos újdonságot szol-
gáltat számunkra az orosz intervencióval kapcsolatban. Az írás megközelítését tekintve 
egyszerre hadtudományi, diplomáciatörténeti, társadalomtörténeti vonatkozásokat hor-
doz. Több évnyi kutatás, illetve számos a témában írott tanulmány és kötet rendszerezett 
összegzése a könyv, amelyet a szakmai közönség számára elolvasásra ajánlunk.

Balogh Ádám Tibor
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