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1956 őszének eseményei nehezen feledhetők azok számá-
ra, akiket megkínoztak, akikben soha el nem múló sebeket 
ejtettek. A történtekkel kapcsolatban az emberi megnyil-
vánulásokba még ma is gyakran közöny vegyül. 

Igaz, 1989 óta jelentős változás következett be az 56-os 
események megítélésében. 1956 világtörténeti jelentőségét 
elismerik, minden évben emlékezünk, koszorúzunk, fejet 
hajtunk a sok áldozat előtt. Jelentős előrelépést tettünk an-
nak érdekében, hogy ez az ünnep a rangjának méltó helyre 
kerüljön az emberek, az itthon és külföldön élő magyarság 
tudatában és a nemzetközi megítélés szintjén is.

A haza� asságra nevelés különös jelentőséggel bír napjaink-
ban. Elengedhetetlenül fontos, hogy gyermekeink ismer-
jék történelmünk dicső eseményeit, személyiségeit, akik a 
haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek. Tisztelettel, 
megbecsüléssel emlékezzenek azokra, akik a magyarság 
jövőjéért életüket áldozták, szenvedéseken estek át. 

A Benedek Péter Általános Iskolában dolgozom Uszó don, 
egy Kalocsához közel eső kis faluban. A csökke nő gyer-
meklétszám miatt csak az alsó tagozatos kisdiákok tanul-
nak a helyi intézményben.

Egy október 23-i műsor összeállítása 6–10 éves gyermekek 
számára nagyon nehéz. Az ünneppel kapcsolatban nincse-
nek otthonról vagy az óvodából hozott élményeik, benyo-
másaik. Pozitív élményeket, benyomásokat kell tehát ki-
váltani az ünnepi megemlékezés során, egy olyan „magot” 
kell „elültetni”, ami tovább tud fejlődni, erősödni az évek 
múltán. Az ünnephez kapcsolódó irodalom sem korosztá-
lyos, ezért segítségül hívtam a technikát. A verseket neves 
előadóktól hallották művészi szinten, a műsort vetítés és 
zenei betétek kísérték végig.

Úgy érzem, elértem a kellő hatást. Tágra nyílt szemeket, 
tátott szájakat láttam, türelmet, fegyelmezettséget tapasz-
taltam. A „magot” sikerült elültetnem.

Az 1956. október 23-a emlékére összeállított műsort első-
sorban a hozzánk hasonló kisiskoláknak ajánlom, ahová 
kevés gyermek jár, csak alsó tagozat működik, s megvan-
nak a lebonyolításhoz szükséges technikai eszközök.

Szükséges technikai eszközök
–  CD-lejátszó; projektor, vetítővászon; számítógép vagy 

laptop internetcsatlakozással
–  Piros a vér a pesti utcán – Magyar írók 1956-ban (CD: 

1., 2., 3., 4. …)
– 7 szál virág, váza; kis asztal; néhány mécses

Szereplők: 3 narrátor, 7 versmondó

A műsor forgatókönyve
1. narrátor:
Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger

1956 története nemcsak forrongás és harc volt,
hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is.
Maga a mennyország volt az a 10 nap is.
Boldogságban úszott az egész ország. 
A durvák megszelídültek, a zárkózottak kinyíltak,
a zsugoriak bőkezűek lettek,
a keserűek mosolyogtak,
sőt a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek.
Örömmámor áradt szét a szívekben.
Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni.
Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok!
1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt:
Szép és dicső.
A balsorssal tépő történelmi idők közepette 
meleg sugárzás és fénylés.

BECK JÁNOS

MŰSOR OKTÓBER 23-A EMLÉKÉRE
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Nagy örömünkre szolgált, hogy felhívásunk visszhangra talált, és köz-
readhatjuk a Beck János tanító kollégánk által szerkesztett október 23-i 
műsort. 

Műsorát jó szívvel ajánljuk, s kérjük a Kedves Kollégákat, hogy küld-
jenek további ötleteket, terveket, melyeket közkinccsé tehetünk la-
punkban.

A Forradalom lángja (fotó: RL)
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2. narrátor:
A második világháború után szovjet típusú államrendszer 
jött létre. Sztálin elképzeléseit Rákosi Mátyás valósította 
meg. Az emberi jogokat semmibe véve zsarnoki uralmat 
épített ki.

Ezzel a vezetéssel került szembe Nagy Imre, aki ember-
központú, demokratikus társadalmat akart.

Vers: 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (részlet)
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=gOPQsaW9Isc

3. narrátor:
1956. október 23-án az egyetemi iª úság békés tüntetést 
szervezett. Egyszerű emberek, munkások, járókelők csat-
lakoztak hozzájuk.
  
Filmbejátszás
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=Gf4bswCaB-I
(részlet 1’32-ig)

1. narrátor:
Az iª úság fő követelései:

– szolidaritás a lengyelekkel
– tárgyalás a szovjetekkel egyenjogúság alapján
– Nagy Imre legyen a miniszterelnök
– demokratikus választások
– munkásellenőrzések az üzemekben
– Rákosi és híveinek felelősségre vonása

2. narrátor:
Este százezres tömeg tüntetett, a rádiónál tűzharcra került 
sor. Éjjel fegyveres felkeléssé szélesedett a békésnek induló 
tüntetés. Másnap kitört a szabadságharc.

Filmbejátszás
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=Gf4bswCaB-I

3. narrátor:
Október 24–25.: Nagy Imre és reformerekből álló kormá-
nya tehetetlen volt a forradalmi szervezetekkel szemben, a 
szovjet hadsereg kivonult a fővárosból.

Vers: 
Zelk Zoltán: Feltámadás 
Zene: 
Piros a vér a pesti utcán (CD 6. sz.)

1. narrátor:
Október 27-én új kormány alakult Nagy Imre vezetésével, 
aki tűzszünetet rendelt el. Bejelentette, hogy a szovjet csa-
patok kivonulnak az országból.

2. narrátor:
November 4-én a szovjet csapatok támadást indítottak 
főváro-sunk ellen „ellenforradalmi” jelszóval. Az új kor-
mányt Kádár János vezette.
(Közben zene: Mozart: Lacrimosa Dies Illa)

Nagy Imre emlékműve (fotó: RL)



31

Vers: 
Buda Ferenc: Pesten esik a hó

Vers:
(Szavalat közben virágok elhelyezése.)

Ernesto Pinto: 
Dal azokról, akiket a holnap megkoszorúz (részletek)
 

Áldottak az özvegyek,
kik a holt apák puskáját a � ak kezébe adják,
a műhelyben a helyükre állnak és a mezőkre mentek.
Az ósdi tűzhely általuk parázslik fel újra
s a � atal búza beérik az olajfák árnya mellett
 
Áldottak a gyerekek,
kik búgócsigáik sarokba téve rohantak tankok ellen
s utolsó sóhajukkal anyjukat hívták és a hazát.
Általuk szállnak vissza a lepkék és ragyog a lég
s víg nevetés fecskéi ébresztgetik a rét virágát. …
 
Áldottak a diákok,
kik zsongó iskolából az utcára rohantak
zsebükben töltényre cserélve át a ceruzákat.
A madarak általuk hozzák vissza a napok virágát,
a nyíló körtefákon meg a tavasz fehér ruhát kap.

Áldottak a munkások,
kik testükkel harcolták meg az utca harcát
és az ismeretlen szabadságot a porból kiáltva hívták.
Értük a gyárkémények ajkán új zsoltárok fakadnak
és a házak ablakán, mint a nap süt be az igazság…

Áldottak az öregek,
kik merészebbek és bátrabbak voltak a � ataloknál
géppisztolyok ellen mellük falát emelve.
Általuk őrizhetik majd nagyapák az unokákat
olcsó pipájuk kereken szálló füstjén merengve.

Áldott légy Budapest,
lerombolt falaiddal és megcsonkított szobraiddal
széttört hídjaiddal és földre sújtott tornyaiddal.

Áldott légy Budapest,
gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben,
mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát
és halottaid nyomában biztos lábaddal indul a 
szabadság.

Zene: 
Bródy János: Ha én rózsa volnék
Forrás: http://www.youtube.com/watch?v=eXOabb� NJs
(részlet: Ha én utca…, Ha én zászló… 1’33-ig) 
(Közben mécsesgyújtás.)

3. narrátor:
1989 óta elfoglalták a méltó helyet a magyar történelem 
1956-os mártírjai. Azok, akik életben maradtak, nehéz lel-
ki terhet hordoztak magukban hosszú éveken át, s mind 
a mai napig nem tudták feledni 1956 emlékét, szellemét.
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1956-os emlékmű Egerben (fotó: RL)

Az ÁVO-s sortűz áldozatainak emlékműve (fotó: RL)


