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ISKOLA ÉS HONISMERET

Tanítómestereink

Görgei Artúr:
Folyamodvány Ferenc József császárhoz1

Felség!
Midőn múlt év augusztus 13-án őfelségének, az orosz császárnak hadai előtt letettem a 

fegyvert, kíméletért esdekeltem szerencsétlen bajtársaim és Magyarország mélyen meg-
szomorodott népei számára, magamat szolgáltatván ki önként engesztelő áldozatul min-
denért, ami történt. Nem gondoltam menekülésre, és szántszándékkal kerültem mind a 
fegyverletétel előtt, mind utána, hogy önmagam megmentésére bármilyen nyilatkozatot 
vagy cselekedetet megtegyek, mert legalábbis osztozni akartam társaim sorsában, ha ké-
relmem sikertelen marad: hiszen társaim nem cselekedtek semmi olyat, amiért keményebb 
sorsot érdemeltek volna, mint én.

A fegyverletételt egy haditanács határozta el, melyben én jelen sem voltam. Én csak a 
határozat kivitelét vállaltam magamra, és mégis én amnesztiát kaptam, míg a haditanács 
tagjainak egy része életével, más része szabadságával és vagyonával lakolt.

Mindenekelőtt én voltam az, akinek önálló működése, a hadiszerencsétől támogatva, 
a felséged által felkarolt nagy eszmének, az egységes szabad Ausztriának megvalósítását 
ellenségesen oly soká hátráltatta: és felséged mégis nekem méltóztatott megkegyelmezni, 
míg egykori alárendeltjeim – akik csak eszközök voltak merész kezemben – a haditörvény-
székek kérlelhetetlen szigorának estek áldozatul.

Hasztalan kerestem azt a szempontot, mely az én sorsomat és szerencsétlen bajtársaim 
sorsát egymással összhangba tudja hozni. Nem tudtam rátalálni, s nem tudok a kínzó gon-
dolattól szabadulni, hogy a világosi tény a magyar forradalmat gyorsan és további vérontás 
nélkül bevégző következményeivel együtt nekem érdememül számít, és amnesztiám ezt 
jutalmazta.

Amilyen mélyen lesújtó ez a sejtelem rám nézve, éppoly szilárdan ragaszkodom hoz-
zá, mert azt a reményt merítem belőle, hogy egykori bajtársaim, kik még életben vannak, 
felséged kegyét nem fogják sokáig nélkülözni, ha megadatnék nekem, hogy őszinte nyílt 
szavaim visszhangot keltsenek felséged szívében.

A világosi önmegadás minden következményeivel együtt azoknak a férfi aknak nemes 
szívű közreműködése nélkül, akikre azóta felséged haditörvényszékei részint halált, ré-
szint a legsúlyosabb börtönbüntetést mondták ki – kivihetetlen maradt volna.

A holtakat – nyugodjanak békében – sem félelem, sem remény nem bántja többé.

1 Kétszáz évvel ezelőtt született a magyar történelem egyik nagy hadvezére, Görgei Artúr (Toporc, 1818. jan. 
30.‒Budapest, 1916. máj. 21.). Reá emlékezve azt a folyamodványát közöljük újra, amelyet Alexander Bach bel-
ügyminiszter útján I. Ferenc József császárhoz intézett Klagenfurtból 1850. május 21-én. A dokumentum ere-
detileg az Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben című kétkötetes munkájának elősza-
vában jelent meg 1852-ben németül Lipcsében, angolul Londonban, olaszul Torinoban, svédül Stockholmban. 
Magyarul 1911-ben adták ki Görgey István fordításában, mi ezt idézzük. (A szerk.)
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De az élők még remélnek. Hiszen a bocsánat, melyben én, vezetőjük részesültem, mind-
untalan erre biztatja őket.

Érettük emelem fel kérő szavamat, melynek merészségét hadd igazolja az emberiesség 
érdeke, hadd mentse bánatom földre sújtó terhe.

Kegyelmet kér nekik az a férfi ú, aki önmaga számára soha kegyelmet nem remélhetett, 
soha nem kérhetett, habár szent kötelességei megtiltották, hogy az önként megajánlott ke-
gyelmet magától elutasítsa.

Kegyelmet azoknak, kiket még a halál ki nem ragadott felséged kegyelmének hatalmi 
köréből.

Mindazok számára, kik hazaszeretetüknél fogva, nagyszerű és zavarba ejtő események 
közepette, a kötelesség ösvényéről egyszer letérítve, a tisztességes visszatérés útját részint 
későn keresték, részint legyőzhetetlen akadályok miatt meg sem találhatták; és kiknek ép-
pen hű hazaszeretete jogosít arra a biztos reményre, hogy a nagy közös monarchia iránti 
szent tartozásukat a sebeknek, melyeket egykor ejteni maguk is segítettek, behegesztése 
körüli önfeláldozó közreműködésükkel háromszoros kamattal fi zetik majd vissza.

A felséged kegyes intésére megnyíló zord börtönök, a „bocsánat és felejtés” kegyes szavai 
által szomorú kötelességüktől fölszabaduló tisztogató bizottságok ezreknek visszaadnák 
szabadságukat, otthonukat, tisztes állásukat a társadalomban – a közös hazának pedig 
számos értelmes jó polgárát, az államnak nem egy hasznos kipróbált szolgáját.

A felséged kegyelmével űzhető aljas visszaélés gyanújának ellene szól a magyar ember 
alapjellemének minden vonása; és azokra nézve is bajtársaim közül, akik nem magyarok, 
megszűnik minden aggály, ha meggondoljuk, hogy ők is önként adták meg magukat.

Felséged kezének egyetlen tollvonása sok millió hálás szívet nyerne meg – erős támaszt 
minden időben –, és megszámlálhatatlanul sok keserves, noha néma panasz egyszerre 
megannyi hangos áldássá változnék a nagylelkű Ferenc József fejére.

Egy elfelejtett magyar pedagógus,
Krúdy Mária

Krúdy Gyula első házasságából származó negyedik gyermeke Mária. Édesanyja Spiegler 
Arabella (írói álneve: Satanella, Bogdán Bella). Gyermekei: Gyula, Ilona, Veronika, aki cse-
csemőkorában meghalt. Az író nagyapja kapta a „szécsénykovácsi” előnevet. 

Születési éve a különböző dokumentumokban más és más. A Gimnáziumi tanári zseb-
könyv 19421 közlése a helyes: 1907. A Kenyeres Ágnes szerkesztette Magyar életrajzi lexikon 
3. kötete2 szerint is: „Krúdy Mária (Bp., 1907. okt. 6.–Bp., 1973. jan. 24.): tanár. […] Érettségi 
után (1925) a bp.-i egy.-en magyar–történelem szakos tanári oklevelet és bölcsészdoktorá-
tust szerzett (1933). Ezután az Áll.-i Mária Terézia Leánygimn. […] óradíjas, 1936-tól rendes 
tanára. 1941-től 1952-ig a Veres Pálné Gimn.-ban tanított. 1952-től 1966-ig, nyugdíjazásáig 
a Szilágyi Erzsébet Gimn. tanára. […]” De Gulyás Pál és Viczián János Magyar írók élete 

1 Szerk. Jámbor György. Bp., 1942. 114.
2 Bp., Akad. K., 1981. 446. 


