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Emlékezés a máért, holnapért – Október 6.
Nemzeti  gyásznapunkon emlékezni kötelesség, de ismerjük el, hogy nehéz is! Százhatvanegy év távlatából meg 
kell találni a vértanúság pozití v üzenetét, hiszen a szabadságharc számos vívmánya fennmaradt, a vértanúk em-
léke pedig elevenen él, míg a hóhérokra máig is a zsarnokság lekicsinylendő eszközeiként emlékszünk. 

Díszlet: meghatározó a környezet, adott az alapvető 
szimbolisztika, melytől nem vonatkoztathatunk el. Tor-
naterem, díszterem, aula esetében könnyű a dolgunk, 
szabad téren nehezebb a feladat. Akárhol is vagyunk, az 
aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök ké-
pét függesszük ki! Tehetünk ki közös csoportképet is, 
de ügyeljünk az arányokra és a jó minőségre, hogy ne 
vesszen el az esetleg kicsi illusztráció a térben, a rossz 
minőségű kép pedig nem illik a magasztos témához. 
Teljesen más felfogásban is megoldhatjuk a díszletezést, 
bár fennáll annak a veszélye, hogy ez elvonja a � gyel-
met a szereplőkről, esetlegesen a megszólalásokban rejlő 
gondolatiságról. Projektorral is vetíthetünk ki képeket, 
szinkronba állítva a megszólalás témájával. Így meg-
mutatható egy aradi helyszín, az egyes arcképek csak 
egyénre fókuszálva jelenhetnek meg. A díszletezés tárgyi 
részéhez tartozóan még felhasználhatunk ’48-as zászlót, 
címert (csak a Kossuth-címer jöhet szóba), ezek elhelye-
zését azonban úgy oldjuk meg, hogy a színpad oldalánál, 
mintegy a világosi fegyverletételt szimbolizálva, ferdén, 
de mégis jól láthatóan helyezzük el őket. Készíthetünk 
szimbolikus honvéd sírhantot is, a svédszekrény tetejét 
drapériával letakarva. Erre is elhelyezhetjük a zászlót, 
címert, de tehetünk rá huszárcsákót, kardot, puskát, 
dobot. Amennyiben megoldható, készítsünk tizennégy 
huszárcsákót, ezeket helyezzük el az arcképek alá, mellé, 
ezeknek majd később a történésben szerepe lesz. 
Szereplők: ha színpadunk nincs, dobogóval emeljük ki 
őket a térből. Szerencsés lenne posztamenseket beten-
ni, melyre ülhetnek, ha éppen nem szerepelnek, de fel 
is állhatnak rá azok, akik éppen beszélnek. Minimum 
hat-nyolc szereplő szükséges, de igazából tíz fölötti lét-
számmal lehet jól megoldani a feladatot. 
Zene: Pécsi József: Kossuth emlékére (koszorúzózene – 
a Kossuth-nóta lassú, fúvós változata, mely bármilyen 
hasonló dinamikájú zenével helyettesíthető. A lényeg a 
lassúságon van!) Ezalatt a szereplők elfoglalják a helyü-
ket. Amint mindenki beér, a zene lekeverhető. A szerző-
ket és címeket ne mondjuk, akit érdekel, az megkérdezi 
a megemlékezés után, ne tördeljük szét ezzel a műsort!

1. A verset bontva mondassuk, az éppen megszólalók fé-
lig fordulattal a közönség, félig a vértanúk arcképei felé 
fordulva mondják!

Kerecseny János: Az aradi tizenhárom

Döbbenet volt az ország lelke akkor, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova, 
Mint vészes rianás, gáttörő tavaszkor, 
Úgy dübörgött Kossuth nagy kora. 
Vijjogva szállt a zord halálmadár, 
Mint pokolból szabadult szörnyű rém: 
Sötétség lett úrrá e szent hazán, 
Mert Világosnál kialudott a fény. 
Egy jajszó sikoltott a hon� szájon 
Az aradi Tizenhárom!…
  
Az Óriás, ki lelke tűzborával 
Tízmillió magyart harci lázba vert, 
Lángajkára fagyott utolsó dalával 
Már Mars hadisten kebelén pihent… 
Nem pergetett már riadót koboz szava, 
Elnémultak pacsirták és sasok, 
De égre zúgott a holt Pető�  sóhaja, 
Mint üllőn csengő, villámló vasok 
S végig dörögte a vérszagú világon: 
Az aradi Tizenhárom!… 
  
Egy szó jajdult csak a meghőkölt világon – 
Még a kancsukás cár is felnyögött – 
A frank, a belga, német és angol határon 
Kegyelmet követelt a Titán-Száműzött. 
Döblingbe űzött börtön posztján 
Gyilkos tollával a Legnagyobb Magyar, 
Mint ketrecbe láncolt fenséges oroszlán, 
Ki kétségbeesetten saját húsába mar, 
A boltra írta: – mint gyújtó, égi járom: 
Az aradi Tizenhárom!…
  
Öklét rázta a Becsület szava, 
A Jog, Igazság, Szeretet felordított, 
Kegyelmet kért a fél világ maga, 
Ám a győző halálharangot kondított. 
S az őrült ördög, a fattyúvérű rém,  
A hesseni herceg szerelem � a. 
Hóhér – Haynau, kinek gyilkolás volt kéj, 
Akarta, hogy vérben éljen Hunnia 
És fennakadt a szörnyű vérvádon: 
Az aradi Tizenhárom!… 

A döbbenet tépett milljó szív-eret, 
Egyetlen sóhaj morajlott tova: 
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De nem mozdult meg a lelkiismeret. 
S a hősöknek meg kellett halnia! 
És meghaltak, dicsőn, mint az istenek… 
létük munkája: történelem. 
Nevük tíz milljó magyar szívben remeg 
S élni fog, amíg csak egy magyar terem! 
Dicsőségük zsoltár a hon� szájon: 
Örökké él az aradi Tizenhárom!…

2. Szintén bontva mondassuk, ezt már a közönségnek, 
hiszen a versnek vitathatatlanul mai üzenete is van.

Arany János: Rendületlenül – részlet (5–6–7. vsz. )

3. Ugyanezt a gondolatkört folytatja a következő vers, 
mely egyértelműen a Szózatra rímel. 

Simonyi Imre – Rendületlenül

S ha másként nem – hát legbelül:
hazádnak rendületlenül!
S ha restelled, hogy hangosan;
Nehogy meghallja más kívül?
Hát szakálladba dörmögd hogy:
Nincs hely számodra e-kívül.

De aztán – rendületlenül!
Ezt aztán – rendületlenül!
Hogy e-kívül, hogy e-kívül:
nincs más belül, nincs más belül.

4. Ketten is mondhatják a verset. Tűnődve, lassú ritmus-
ban, hogy a neveken gondolkodhasson a hallgatóság.

Faludy György: Október 6. – részlet (1. és 3. vsz.)

Tóth Kálmán: 
Mikor az akasztófákat faragták

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Pöltenberg függ majd ezen;
Oly gyanútlan, oly vidám,
Olyan deli, olyan ép,
S holnap ezen fojtja meg
A nyomorú söpredék.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Holnap Török függ ezen;
Nagy tudomány... mostan is
Olvas egész éjen át...
S holnap erre köti föl
A tudatlan butaság.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Lahner György függ majd ezen;
Maga volt a becsület,
Mely erényit elfödi,
S holnap itt a szemtelen
Becstelenség felköti.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Holnap Knézics függ ezen.
Tiszta szent volt; harc előtt
Imádkozott mindenütt,
S fölfeszítik reggel ők,
Kiknek nincsen istenük.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Nagy-Sándor függ majd ezen.
Honszerelmes nagy vitéz,
A hazáért halni kész,
Jaj, hogy itten öli meg
A hazátlan gyülevész.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Leiningen függ majd ezen.
Fejedelmi sarjadék,
Büszke, nemes, lovagi,
S nyirkos kézzel fojtja meg
Holnap a sehonnai!

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Holnap Aulich függ ezen.

Csupa emberszeretet,
Szíve olyan fenn dobog,
S virradóra megölik 
Embertelen zsarnokok.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Damjanich függ majd ezen.
Minden lépte diadal,
Babérokban járt övig,
S a gyávák, kik szaladtak,
Holnap a hőst felkötik.

Mit faragsz, ács, mit faragsz
Itt a késő éjjelen?
– Akasztófát faragok,
Vécsey függ majd ezen.
Nagylelkű, ki nem tiport
Földre sujtott ellenén,
Mostan kézre ő jutott,
S meghal hóhér kötelén.

Az úristen verje meg,
Ne bocsásson meg nekik,
Kik velem itt e kilenc
Akasztófát ültetik;
S azoknak, kik hajnalon
Itten vesztik életük:
Mindörökkön örökké
Áldva legyen szent nevük!

5. Két versmondóval mondassuk, az első két sor kérdésére válaszoljon az ácsot megszemélyesítő tanuló – lehetőleg 
� ú. Az első versszak után már halk dobolás hallatszik, a menetelő ütem, a tam-tata-tam (tá-titi-tá) ritmusban.
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6. Zene: Bármilyen halk gyászzene, ismételhető a 
koszorúzózene is. Ha élőben játszaná valaki, az még 
jobb atmoszférát teremtene. 

7. A vértanúk felsorolásakor egy szereplő, aki éppen 
nem beszél, menjen oda az arcképek elé elhelyezett hu-
szárcsákókhoz, és az adott vértanúét helyezze el a szim-
bolikus honvédsíron, és tegyen mellé egy szál virágot is. 

Lázár Vilmos honvéd ezredes a Torontál 
vármegyei Nagybecskereken született 1815-
ben, vagyontalan magyar–örmény nemesi 
családból. 1848-ban jelentkezik a honvédse-
regbe, és 1849 februárjától már utászkari őr-
nagy. Áprilisban a Zemplénben állomásozó 

csapatok parancsnoka, június közepétől pedig dandárpa-
rancsnok a 9. hadosztályban. Ezredesi rangját augusztus 
közepén, a temesvári csatavesztés után kapja Bem tábor-
noktól. A golyó által kivégzettek csoportjában ő volt az 
első. 34 éves volt.

Dessew  ̈y Arisztid honvéd tábornok, az 
Aba új vármegyei Csákányban született 
1802-ben, magyar nemesi családból. A sza   -
badságharc kitörésekor a sárosi lovas 
nemzetőrséget szervezi, majd a honvédek 
so rába áll. A téli hadjárat során tanúsított 

helytállásáért ezredesi kinevezést kap, a tavaszi hadjárat 
alatt az I. hadtest hadosztályparancsnoka lesz, 1849. jú-
nius 1-jén nevezik ki tábornokká a IX. hadtest parancs-
nokaként. 47 évesen a golyó által kivégzettek csoportjá-
ban ő volt a második.

Kiss Ernő honvéd tábornok Temesváron 
született 1799-ben, dúsgazdag magyar–ör-
mény nemesi családból. 1848-ban a csá-
szári és királyi 2. (Hannover-) huszárezred 
parancsnoka Nagykikindán, és ezredével 
az elsők között kezdi meg a küzdelmet a 

délvidéki szerb felkelők ellen. Tábornokká 1848 októbe-
rében nevezik ki. 1849 januárjában országos főparancs-
nok lesz, altábornagyi rangban. 50 éves korában a golyó 
által kivégzettek csoportjában ő volt a harmadik.

Schweidel József honvéd tábornok a Bács 
vármegyei Zomborban született 1796-ban, 
német polgári családból. 1848 augusztusá-
ban ő vezeti haza a császári és királyi 4. hu-
szárezredet, és rangidős tisztként felesketi 

tiszttársait a magyar alkotmányra. A schwechati ütkö-
zetben tanúsított bátorságáért tábornokká nevezik ki, és 
hadosztályparancsnok lesz a fel-dunai hadtestnél. 1849 
májusában Pest város térparancsnoka. 53 évesen a golyó 
által kivégzettek csoportjában ő volt a negyedik.

Lovag Poeltenberg Ernő honvéd tábornok 
Bécsben született 1813-ban, osztrák nagy-
birtokos nemesi családból. 1848-ban hu-
szárkapitány a 4. huszárezredben, amikor 
– tiltakozása ellenére – Magyarországra 
vezénylik. Részt vesz a Jellasics elleni had-

műveletekben. Felesküszik a magyar alkotmányra, és 
haláláig hű marad a szabadságharc ügyéhez. Végigküzdi 
a téli és a tavaszi hadjáratot; április végétől a 7. hadtest 
parancsnoka ezredesi, majd június elejétől tábornoki 
rangban. A hóhér elsőnek szólította. 36 évet élt.

Török Ignác honvéd tábornok, a Pest 
vármegyei Gödöllőn született 1795-ben, 
kisbirtokos magyar nemesi családból. 
Hadmérnöki akadémiát végzett Bécs-
ben, kiváló erődítési szakember volt. 1848 
szeptemberétől Komáromban várerődíté-

si igazgató, és októberben csatlakozik a vár őrségével a 
honvédsereghez, 1849. január végétől tábornok. Május-
tól a honvédség hadmérnöki karának helyettes vezetője, 
júliustól pedig a főparancsnoka. A hóhér másodiknak 
szólította. 54 éves volt.

Láhner György honvéd tábornok 1795. 
október 6-án született a Turóc vármegyei 
Necpálon, német polgári családból. 1848 
nyarán a szerbek ellen harcol, majd szep-
tembertől a Honvédelmi Minisztériumba 
kerül, és 1849 februárjában már tábornok. 

Nevéhez fűződik a nagyváradi fegyvergyár felállítása és 
a katonai események miatt a kormány költöztetésének 
megszervezése is. Pontosan 54. születésnapján a fel-
akasztottak között ő volt a harmadik.

Knezič Károly honvéd tábornok, a hor-
vátországi Veliki-Groljevacban született 
1808-ban, horvát katonacsaládból. 1848-
ban a 34. gyalogezred századosaként lép át 
a honvédseregbe, és Damjanich vezénylete 
alatt harcol a szerb felkelők ellen. A szolno-

ki csata után ezredessé léptetik elő. A tápióbicskei csa-
tában az ő dandárja foglalta el a Tápió hídját. A váci és 
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a nagysallói diadalok is részben az ő nevéhez fűződnek. 
1849 májusában tábornoki kinevezést kap. 41 éves korá-
ban negyedikként akasztották fel.

Nagysándor József honvéd tábornok 
1804-ben született Nagyváradon, magyar 
nemesi családból. 1848-ban jelentkezik a 
nemzetőrségbe, és Damjanichcsal együtt 
harcol a szerb felkelők ellen. Kimagas-
ló helytállásáért rövidesen alezredesnek, 

majd ezredesnek léptetik elő. A tavaszi hadjárat végé-
re már a fel-dunai hadtest lovasságának parancsnoka, 
majd április végétől az I. hadtest élére kerül tábornoki 
rangban. Buda ostrománál személyesen vezeti hadtestét 
a győztes roham alkalmával. Ötödik volt a sorban, 45 
éves korában érte a halál.

Gróf Leiningen-Westerburg Károly hon-
véd tábornok 1811-ben született Hessen-
Darmstadt nagyhercegség Ilbenstadt vá-
rosában, elszegényedett német főnemesi 
családból. Felesége révén magyar honossá-
got szerez 1844-ben. 1848 őszén ezredének 

törzskarával Temesvárra rendelik, ahol önként jelent-
kezik a honvédseregbe, és a bánáti hadtestben harcol a 
Délvidéken a szerb felkelők ellen. A szolnoki csata ide-
jén már alezredes, áprilisban pedig ezredesi rangot kap. 
A tavaszi hadjárat folyamán tábornokká léptetik elő. 
A hóhér hatodiknak szólította. 40 éves volt.

Aulich Lajos honvéd tábornok Pozsony-
ban született 1793-ban, német polgári 
családból. 1848-ban a pozsonyi 2. sorgya-
logezredből vezényelték a Délvidékre a fel-
lázadt szerbek ellen, majd október végétől 
már ezredesi rangban a fel-dunai hadtest 

egyik hadosztályának parancsnoka. A kápolnai csata 
előtt kapja meg tábornoki kinevezését. Részt vesz a ta-
vaszi hadjáratban. 1849. július közepén Kossuth a had-
ügyi tárca élére nevezi ki. A hóhér hetediknek szólította,
56 éves korában érte a halál.

Damjanich János honvéd tábornok a 
Temes vármegyei Stazán született 1804-
ben, szerb katonacsaládból. 1848 nyarán 
őrnagyi rangban vesz részt a honvédsereg 
szervezésében, kiképzésében. A szerbek 
fölött aratott fényes győzelmei elismeré-

seként novemberben ezredes, decemberben pedig tá-
bornoki kinevezést kap. A szabadságharc legfényesebb 
diadalai az ő nevéhez fűződnek: 1849. március elején a 
III. hadtest parancsnokaként vívja ki a nagy fontosságú 
szolnoki győzelmet, amelyet áprilisban a tápióbicskei, az 
isaszegi, a váci és a nagysallói követ. 45 évesen nyolcadik 
volt a sorban.

Gróf Vécsey Károly honvéd tábornok Pes-
ten született 1807-ben, kisbirtokos magyar 
főnemesi családból. Apja altábornagy, a 
magyar nemesi testőrség parancsnoka 
Bécsben. Már 1848 májusától harcol ezre-
dével a szerbek ellen, és októberben ezre-

desi rangot kap, december közepétől pedig tábornok. 
1849 januárjában ő menti meg a bácskai hadtestet a 
felbomlástól, majd a Közép-Tisza vidékére vezeti, ahol 
Damjanichcsal együtt vívja meg a szolnoki ütközetet 
1849. március 5-én. A legsúlyosabb ítélet neki jut, mert 
végig kell néznie társai kivégzését. 42 évesen ő zárta be 
az akasztásra ítélt tábornokok sorát.

Gróf Batthyány Lajos Magyarország első miniszterel-
nöke Pozsonyban született 1806-ban. Tizenhat évesen 
lépett a hadsereg kötelékébe. Később jogi vizsgát tett, 
majd nagykorúságának elérése után átvette a családi 
birtok irányítását. 1847-ben az országos ellenzéki párt 
vezére lett, 1847. március 17-én jelölték a kormány el-
nökéül. 1849 januárjában 
Windischgrätz elfogatta, és 
a többéves várfogsági ítéletet 
kötél általi halálra módosí-
tották. A halál lealázó neme 
miatt egy kisméretű tőrrel 
öngyilkosságot kísérelt meg, 
s így golyó által végezték ki 
43 éves korában a hazája 
törvényes jogaiért küzdő mi-
niszterelnököt.

8. Zárásként a szereplők körbeveszik a jelképes honvéd-
sírt. Mindenki magához vesz valamit, kibontják a zász-
lót, felvesznek egy puskát, csákót, dobot, és így mondják 
el a záró verset. 

Arany János – Magányban – részlet (5–6–7. vsz.)

A Szózat eléneklésével zárjuk a megemlékezést!


