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Vértanúinkra emlékezünk

A színpadon két mikrofonnál a három � ú, közöttük a ve-
títővászon; a színpad előtt a 13 vértanú képe térben, a kö-
zönség első sorában két lány mikrofonnal, megszólalása-
ikkal a természet és a lélek rajzát adva, mintegy nézőként  
reagálva az emberi tragédiákra. Ahogy sorban megismer-
kedünk mártírjainkkal, egy-egy kisgyerek égő mécsest he-
lyez a fotójuk elé.

Aláfestő zene: Kormorán: Válaszúton 1. 

1. lány (a közönség soraiból)
Sűrű köd borul a szürke útszéli fákra, s a sápadt utcalám-
pák halvány fényében megcsillanó aszfaltra lucskosan ta-
pad egy-egy sárga levél. (Wass Albert)

2. lány (a közönség soraiból)
Október: bágyadt napfény, virító őszirózsák: nemzeti 
gyász (aláfestő zene vége, portrék kivetítése projektorral, 
miközben életrajzi motívumok hangzanak el).

1. � ú (az 1. mikrofonnál)
Mint minden nagy és nemes eszmének, 
úgy az 1848–49-es szabadságharcnak is 
megvoltak a maga áldozatai. A világo-
si fegyverletétel után a megtorlás legfe-
ketébb napja október 6-a volt, Haynau 
bosszúhadjáratának csúcspontja. Pes-
ten golyó által kivégezték gróf Batthyány 
Lajost, az első felelős magyar kormány 
miniszterelnökét. Ugyanezen a napon 
Aradon a kivégzőosztag elé, illetve bitó-
fa alá került a szabadságharc 13 tisztje. 
Ők nemzetünk mártírjai. Kevesek azok 
közül, akiknek tudjuk a nevét. Rajtuk 
kívül még vagy százhúsz embert kivégez-
tek Aradon; ezerkétszázan börtönbe ke-
rültek, több ezren emigráltak, s félszáz-
ezer honvédet besoroztak a császári seregbe. S vegyük 
hozzá a magyar oldalon elesett majd’ ötvenezer embert! 
Az egész nemzet vesztes. Egy nemzet gyászol. (Az 1. � ú 
helyére jön a 2. � ú.)

1. lány
Sűrű köd borul a szürke útszéli fákra, s a sápadt utcalám-
pák halvány fényében megcsillanó aszfaltra lucskosan ta-
pad egy-egy sárga levél.

2. � ú (a 2. mikrofonnál)
1. Lázár Vilmos
Zempléni birtokát, a békés gazdálkodást hagyta ott a ka-
tonapályáért 1848-ban. Kötelességének érezte, hogy a 
haza védelmére a honvédek sorába lépjen. Pedig anyai 
ágon nem magyar, hanem örmény vér folyt ereiben. Ne-
mes lelkű fér�  volt. 34 évesen halt vértanúhalált.

2. lány
Ilyenkor a szívünkre is úgy ráfekszik a köd, ilyenkor név-
telen bánatok bolyongják be velünk a könnybe fulladt vá-
rost, s lelkünk sötét sikátorain lapulva leskelődnek csavar-
gó emlékei a nyárnak…

3. � ú
2. Dessew� y Arisztid
1849 júliusában, amikor megnősült, a 
templomból egyenesen a csatatérre lo-
vagolt teljes huszártábornoki díszben, és 
soha többé nem látta feleségét.

„Tiszta lelkiismeretem van, s az hagyott 
aludni” – közölte a lelkésszel élete leg-
utolsó hajnalán.

1. lány
Sötét árnyak lopódznak utánunk: ezersok 
gondolat, s úgy járunk mégis, gondolatta-
lan…

Céltalan… Valami kéne, valami, ami-
nek neve sincs… mit tudom én

2. � ú
3. Kiss Ernő
Dúsgazdag földbirtokos volt, aki szinte teljes vagyonát 
áldozta fel hazája legszentebb ügyéért. Fizetését a leg-
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Kedves Kollégák!
Úgy gondolom, hogy a következő műsor kontrasztosságával, sokrétűségével valamilyen szinten eljutt atja ér-
telmileg és érzelmileg a legkisebbeket és a felnőtt eket is az ünnep hangulatáig, a haza iránti  elkötelezett ségig. 
A tömény életrajzi adatokból néhány olyan mondatot választott am, amely közelivé, emberivé, megjegyezhe-
tővé teheti  a történelmi személyeket az általános iskolások számára. A kicsikre való tekintett el kerültem a ha-
lálra ítélés hangsúlyozását, és a lírai Wass Albert-szövegekkel ellensúlyoztam számukra a tragédiát. Egy gyer-
tya vagy mécses meggyújtásával a kicsik is aktí v résztvevői lehetnek a műsornak. Időtartam: kb. 15 perc.

Ifj . Rozmán László fotója



35

S������� B���� Á����M����-������������

szegényebb sorsú altiszteknek ajándékozta, s a nagyobb 
hadgyakorlatok után a teljes legénységet gazdagon meg-
vendégelte. Végül életét is odaadta hazájának.

2. lány
Talán jó volna volt ismerős fák alatt járni… Talán… el-
hallgatni egy ismerős kacagást… Ilyenkor nincsen kaca-
gás. Ősz van.

3. � ú
4. Schweidel József
Vagyontalan német polgári családból származott. Ki-
magasló szaktudása és jelleme emelte a tábornoki kar-
ba. Felesküdött a magyar alkotmányra. Kossuth barátsá-
gába fogadta őt. Bár a hadbíróság kegyelemre ajánlotta, 
Haynau nem kegyelmezett neki sem.

1. lány
Megyek a csatakos utcán. Ködös árnyak húzódnak min-
denütt…

Kapualjban, szűk utcák homályában… a fák törzsén la-
pulnak… beosonnak a szívembe is, valami nyitva felejtett 
kis redőn.

2. � ú
5. Poeltenberg Ernő
Osztrák arisztokrata család � aként azonosult a szabad-
ságharc céljaival, és haláláig hű maradt a nemes eszmék-
hez. Ahol megjelent, harcra buzdított, kardja rémületet 
és halált osztott. Kétszeres tiszteletet érdemel, hiszen 
nyelvünket nem is értette, mégis nemzetünk kitartó híve 
és egyik legjelesebb vezére volt.

2. lány
Kávéház. Párás ablakain kiszűrődik a fény. Felgyűrt gallérú 
emberek sietnek, és nagy sáros autó fröcsköli végig a járdát.

3. � ú
6. Török Ignác
Mérnökkari ezredes. A szabadságharcban Komárom 
erődítését szervezte meg.

Életének utolsó óráiban is várépítési szakirodalmat ol-
vasott. Barátságos, szelíd emberként jellemezték. Fegy-
verrel sohasem harcolt, mégis áldozatul esett táborno-
ki címe miatt.

1. lány
De jó most azoknak, akik elrejtőzhetnek lefüggönyzött ab-
lakok mögé… akiket megvéd ma meleg varázsával az ott-

hon… ismerős szavak… dalok… csók… sok csók… Azok 
talán észre sem veszik az orgyilkos őszt.

2. � ú
7. Láhner György
Német polgári család sarja. A magyar honvédség felfegy-
verzésében pótolhatatlan szakember volt. Nagy ambíció-
val dolgozott, zseniális szervezőnek tartották. Munkájá-
val sokat ártott hazánk ellenségeinek.

1. lány
Szeretnék valakitől kérdezni valamit. Talán csak annyit, 
hogy miért van ősz?

3. � ú
8. Knezič Károly
Horvát katonacsalád gyermeke. Szolgált Egerben, a 34. 
gyalogezredben.

1846-ban magyar családba nősült. Jegygyűrűje sze-
rint 1842. július 14-én jegyezte el Kapitány Mihály egri 
szenátor leányát, Katalint. 1844 júniusában kötöttek há-
zasságot az egri főszékesegyházban. Két lánya is Eger-
ben született: Olga és Irén. A március 15-i forradalom 
is itt éri. 

Csaknem minden tisztjét névről ismerte. A csatákban 
buzdító példával járt elöl. A legénységi állományról pél-
dásan gondoskodott. „Csakis a rongyos s éhes katona gyá-
va” – vallotta.

2. lány
A szívemig már alig ért a napfény… a bokrokon nem volt 
sehol madár. Úgy sétáltam, mint hontalan sóhajtás… Ma-
gányos úton senki sem kísért. A kert nem énekelt… a pa-
tak szürke volt… csúf és lázadó. 

2. � ú
9. Nagysándor József
A császári és királyi hadseregből kapitányi rangban vo-
nult nyugdíjba. 1848-ban jelentkezett a nemzetőrségbe, 
Damjanichcsal együtt harcolt. Tüdőbaja miatt nem lett 
volna szabad lóra ülnie, mégis végigküzdötte a szabad-
ságharcot. Gyakran fordította győzelemre az ütközetet.

Utolsó szavaival is a hazát éltette.

1. lány
Nem volt virág.  A szegény erdő koldus volt nagyon: úgy 
ácsorogtak tétován a fák… 
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3. � ú
10. Gróf Leiningen-Westerburg Károly
Családja három � út nevelt az osztrák hadseregnek. Ká-
roly 1844-ben magyar lányt vett feleségül. Lelkében is 
magyarrá lett, a tavaszi hadjárat legkiemelkedőbb alak-
ja volt. Kivívta magyar katonái feltétlen szeretetét és hű-
ségét. Pedig csak néhány szót tudott a nyelvükön szólni.

2. lány
Szememre fájó szürkeség borult… éreztem, hogy már nem 
lesz több tavasz… nem lesz több csók… több nóta… több 
virág… nem lesz csak ősz… csak ősz.

2. � ú
11. Aulich Lajos
Németnek született, a király parancsára esküdött fel a 
magyar alkotmányra, amelyhez haláláig hű maradt. Ma-
gyarul nem tudott. Az orosz hadjáratban elfagyott lába 
ellenére végigharcolta a téli hadjáratot. Szakavatott, gya-
korlatias katona volt. A szelíd, igénytelen, szeretetre mél-
tó fér�  volt a legidősebb, 57 éves aradi vértanú. Még a 
hadbíró is kiváló embernek nevezte.

1. lány
Lány jön szembe. Fázva burkolódzik vékony kis kabátjá-
ba, léptei olyan tétován kopognak… árnyék kíséri s a lám-
pa remegő fénye… és a szomorúság…

Talán a nyárra gondol.

3. � ú
12. Damjanich János
Szerb származású, a szabadságharc legendás alakja. 
A magas, izmos fér� t magyar érzelem és lángoló haza-
szeretet jellemezte. Katonái rajongtak érte.

Szigorúsága ellenére is atyjukként tisztelték vezérüket. 
Ő volt a legerősebb testben a legerősebb lélek, a sok erős 
és még több gyenge között.

„Éljen a haza!” – kiáltással halt meg.

2. lány
Lány. Talán a nyárra gondol.

Suhogó lombokat lát talán, napfényes rónaságot… ta-
lán tarka délutánok színes virágcsokrait kéri számon az 
ősztől. 

Kezében összegyűrt levél… Csak búcsúlevél lehet.

2. � ú
13. Gróf Vécsey Károly
A várvédő egri Vécseyek leszármazottja. A magyar ne-
mesi testőrség kapitánya. A legsúlyosabb ítélet neki ju-
tott, mert végig kellett néznie társai kivégzését.

Feleségének írt búcsúlevelében írta:
„A gyermekek a te szavaidból fogják megismerni apju-

kat, és ki mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy ap-
juk bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes 
ember volt, aki meggyőződéséért halt meg.”

3. lány (Lövések zaja, közben a vetítővásznat felengedik, 
a � úk helyére az 1. mikrofonhoz bejön az 1. és a 2. lány 
– akiknek eddig csak a hangját hallottuk – és közéjük egy 
3. lány, a 2. mikrofonhoz egy 4. lány, és visszajön az 1. � ú.)

Lövés dördült az éjszakába,
A fáknak megrezzent az ága,
Mint aki hirtelen felébred
S ijedten a távolba néz.
Lent a csermely, a víg zenész,
Elhallgat kissé, s újra kezdi.
Nem elmélkedik tovább senki;
Erdő alszik, szellő suttog,
A szürke füst lassan elszéled.
Nem szűnt meg semmi, csak egy élet.   
                                         (Wass Albert)

1. � ú                       
A névsor folytatható… 

A megtorlás kegyetlen volt és igazságtalan. Vallásra, 
nemzetiségre, korra való tekintet nélkül sújtott minden-
kit, akitől Ferenc József rendszere félt.

4. lány (Imaként mondja, visszhangként fáziskéséssel pe-
dig a másik mikrofonnál a három lány: nagyon hatásos.)

Lehajtom fejemet a hősök emlékének
Kik fáklyák, lángok, fények, tudták, miért élnek.
Messzire néztek, látták, a holnap a miénk lesz
Találtak egy mécsest, vége lett a sötétnek
Találkoztak emberek, kik nem ismerték egymást
Nem tudták, hol a híd, nem tudták, hol a forrás
Mégis odaértek, az út szélén keresztfák,
Megfeszítették őket, mert a jövőt előre látták.
Tudták, a szó végül eljut majd az égig
Elöl állnak mindig, kik a máglyán végzik
Voltak, vannak, s lesznek még, akik sohase félnek
Lehajtom fejemet a hősök emlékének.
                                         Kormorán: A forrás felé 15.
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1. � ú
1848–49 a nemzeti összefogás jelképe maradt: egy olyan 
küzdelemé, amelyben németek, horvátok, szerbek, ör-
mények, zsidók, lengyelek, magyarok együtt küzdöttek 
hazánk szabadságáért… 

1. lány
„Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák.

1. � ú
Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon.
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.”             

                                         (Áprily Lajos)

Énekkar (Az összkép mutatós legyen: szereplők, megvilá-
gított portrék…)

Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág
Nem szállhat az égen szárnyatört madár
Nincs jól, ami jó
Nincs már, aki felel
Nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el
Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért
Hol a tér, ahol a fény hozzád még elér
Kell, te legyél, ki nap lesz éj után
Te légy, aki megtalál egy régi balladát.

Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény
Ki szívét osztja szét, az élet csak övé
Ki szívét osztja szét, követik, merre jár
Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát.

Így légy te a jel, ki új útra talál,
Ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán
Amikor s amiért az minden a miénk
De szabad lesz a megbocsájtás, szabad a szenvedély.
Az légy, ki sose fél, ki a szívek melegét
Összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét.

Ki szívét osztja szét…

Az légy, ki sose fél, ki a szívek melegét
Összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét.
Választott, ki a múltat magában oldja fel,
Őrzőn, ki érzi a hajnalt, tudja, ébredni kell.

Ha félsz, gyere, bújj mellém,
Szívem szívedhez ér.

                     Kormorán: Tiltott dalok 7.

Elhangzott: Az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
A forgatókönyvet szerkesztette: 


