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Erdélyi István

Világosról – világosabban?
Katona Tamás emlékének

Apai nagyapám, Erdélyi István (született Borosjen�n 1842-ben), aki édesapjával 

az Arad közeli Szenttamáspusztán élt és alig hétesztend�s múlt a fegyverletétel 

idején, azt a családi hagyományt hagyta édesapámra, azaz fi ára, az aradi szüle-

tés� Erdélyi Ferencre, hogy a világosi fegyverletételr�l készült okmány aláírására 

az � édesapja által épített új tanyán, náluk került volna sor. Elkészítették már az 

íróasztalt, melléje azt a kis tölgyfa asztalkát is, amelyre a tinta, toll és porzó ke-

rült a papírok mellé. Ezt a kis asztalkát még nagyváradi lakásunkban is �riztük, 

egészen menekülésünkig, azaz 1944. szeptember végéig. Az osztrákokat segít� 

Rüdiger F. V. tábornok,1 aki feltehet�en az egyik világosi magyar földbirtokos-

nak, Buhusnak (az osztrákok által már jóval régebben felrobbantott világosi vár 

köveib�l 1784 után épült) kastélyában éjszakázott, nem írt alá semmit, csupán 

francia nyelv� levelet íratott Julius Haynau osztrák hadvezérhez, melyet most 

eredetiben (1. kép) és magyar fordításban is közlünk. Végül az oroszok magyar 

hadifoglyot egyet sem vittek magukkal, foglyaikat, a tiszteket is lefokozva, azaz 

minden egyes magyar katonát besoroztak az osztrák hadseregbe. Csak a kiegye-

zés után (1867) majdnem két esztend�vel jelent meg el�ször, az akkor vasár-

naponként megjelen�, felvidéki Magyar Minervában egy metszet – sajnos nincs 

aláírva a szerz�je –, amelyen az látható, hogy a lefokozásuk el�tt egyes magyar 

tisztek kardjukba d�lnek, agyonlövik lovaikat vagy magukat. A metszet bal sar-

kában, lent, osztrák lovascsoport vehet� ki halványan (2. kép). Az orosz csapatok 

elvették és magukkal vitték a magyar seregekt�l összes lovukat, fegyverüket és 

kocsijukat, valamint a hadizászlajainkat, melyeket különben közvetlenül a máso-

dik világháború kitörése el�tt visszaadtak Magyarországnak, mintegy fi gyelmez-

tetésül, hogy ne csatlakozzunk a németek háborús terveihez. (Jóval kés�bb, az 

1950-es évek vége felé, alkalmam volt látni az akkor leningrádi Állami Ermitázs 

Múzeum raktárában azt az üres üveges szekrényt, ahol korábban azokat �rizték.)

Az osztrákok által segítségül hívott orosz cári csapatok vezet�jének Julius 

Haynau táborszernagyhoz, az osztrák császári csapatok parancsnokához írt 

levele – Kakasy Judit fordításá ban – a következ�képpen szól:

Tábornok Úr!

Sietek tudatni Excellenciáddal, hogy Görgey saját elhatározásából, feltétel 

nélkül meghódolt. Ma reggel, augusztus 13-án történt, hogy az általa vezetett 

összes csapat letette a fegyvert a vezérletem alatt álló Orosz Birodalmi Had-

sereg el�tt. E fontos esemény színhelye Világos2 síksága volt.

1 20 év múlva azt írták, hogy 8641 embert és 2562 lovat adtak át az oroszoknak (l. a Vasár-

napi Újságban), de nem Oroszországba kiviend� hadifoglyokat.
2 A francia levélben: ’Szelles’. Valószín�leg a német ’helles’ (~világos) szó félrehallása.
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A  magukat kényünkre megadó, lázadó tábornokok, Görgeyt is közéjük 

számítva, tizenegyen vannak: a hadtest egésze, gyalogság és lovasság, több 

mint 20 ezer ember, tüzérséggel, ennek 130 ágyújával. Az embereket és a 

fegyvereket elküldöm Nagyváradra, az � császári és királyi felsége f�parancs-

nokához.3

Ugyancsak a mai augusztusi napon fogadtam két aradi parlamentert, akik 

ennek az er�dítménynek a feladása óta érkeztek, de a siet�s körülmények 

 miatt, csak az orosz csapatok jelenlétében történhetett ez. Rögtön beszámol-

tam a Varsói Herceg tábornagy úrnak, és úgy gondolom, Önnek is tudnia 

kell róla.

Abba a lehetetlen helyzetbe kerültem, hogy képtelen voltam kapcsolatba 

lépni Excellenciáddal közvetít� útján, s az Ön hadseregének hadm�veleteir�l 

mostanáig nem tudtam. Most, hogy az ellenségeskedés megsz�nni látszik, 

nem marad számomra más, mint hogy azonnal csatlakozzam hadosztályom-

hoz különítményemmel, amelyet az Excellenciád által vezetett hadsereg ki-

segítésére rendeltek ki.

Báró úr, kérem, fogadja �szinte nagyrabecsülésemet: gróf Rudiger (az 

aláírása saját kez�)

3 F. V. Rüdiger, aki II. Alexij orosz pátriárka egyik �se volt, eredetileg balti német származású 

családból eredt, a mai Lettország területén született (részben Gyóni Gábor adata).
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Az eredeti, 1849. augusztus 13-án kelt levél a Hadtörténeti Intézet levél-

tárában van.

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy Görgey (1848-ig Görgei) Artur 

1846-ban kilépett a hadseregb�l, ahol az egyik huszárezredben f�hadnagy-

ként szolgált, és utána vegyésznek tanult Prágában, ahonnan csak 1848-ban 

tért haza, és visszatérve a hadseregbe, az 5. gy�ri honvédzászlóaljban lett 

százados, majd a szolnoki, illetve a csepeli nemzet�rség táborának lett a pa-

rancsnoka. Csak 1849 tavaszától lett a magyar hadsereg ideiglenes f�vezére, 

majd hadügyminiszter. Kossuth Lajos ugyan kés�bb leváltatta, de megmaradt 

a fels�-dunai hadtest f�vezérének. A  Felvidéken egy ideig lekötötte az oszt-

rákok által segítségül behívott orosz f�er�ket. A temesvári vesztes csata után 

Kossuth ismét �t nevezte ki f�vezérré, majd diktátorrá. Így tehette le a fegyvert 

az oroszok el�tt. A cár követelésére amnesztiát kapott az osztrák császártól, és 

Klagenfurtba szám�zték 1867-ig. Nem tekinthet� árulónak. Az osztrák oldalon 

beavatkozott cári orosz csapatok sikerei sajnos már nem tették lehet�vé a for-

radalom és szabadságharc magyar seregeinek további harcait.
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