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A díszlet sokféle lehet, melyet alapvetően a rendelkezésre 
álló tér határoz meg. Ezúttal utalhatunk az aradi várra, 
csomagolópapírra könnyű egy várkaput, és a kövekből 
kirakott falakat megrajzolni. A szereplők elrendezéséhez 
lépcsőzetesen emelkedő színpadot építsünk, s a díszlet 
jobb oldalán – mintegy jelzés értékkel – a világosi fegy-
verletételt szimbolizálhatjuk egy-egy földre tett dobbal, 
falnak támasztott zászlóval, karddal, puskával. Ezeknek 
később még szerepe lehet. 

A vértanúk képét úgy helyezzük el a falon, hogy köny-
nyen levehetők legyenek. A versek elszavalhatók egy-
ben vagy bontva, a szerzőt és a címet nem kell monda-
ni. Feltétlenül legyen 15 szereplőnk, még akkor is, ha 
nem szólal meg mindenki. Pár sort, egy refrént azonban 
bárki kaphat. Az öltözet ünnepélyes, fekete-fehér. Ha 
úgy döntünk, lehet kokárdát tenni, melynek egyik szára 
mögé kis fekete szalagot tűzhetünk. Bevezetőnek bár-
milyen gyászzene jó, amíg a szereplők elfoglalják a he-
lyüket a térben. Ülhetnek a lépcsőn, támaszkodhatnak 
a falnak, a lényeg, hogy ne egymás mellett álljanak, mint 
a tornasorban.

1. A vers első versszakát mondathatjuk több tanulóval 
is, soronkénti, félsoronkénti elcsúsztatással. Így mód nyí-
lik a nézők � gyelmének megragadására, és a szereplők 
is átesnek a lélektaninak tekinthető első megszólaláson. 
A második és harmadik versszakot már egy ember mondja, 
illetve az utolsó két sort mindenki mondhatja.

Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes
(részlet)

Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai…
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki. (…)
Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midőn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked. 
Vagy kell-e még több, hogy áldásod
Ne érdemetlen szálljon ránk?
E hűtlen korban mi utósó
Egyetlen híveid valánk

2. Bontva mondassuk, lehet a megszokottnál egy kicsit na-
gyobb szünetet tartani a versszakok között! Ügyeljünk a 
precíz váltásokra!

Juhász Gyula: 1918. október 6.

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!
A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.
Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;
Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

ROZMÁN LÁSZLÓ

„SZENT LESZ, ÖRÖKKÉ SZENT A SÍRGÖDÖR…”
TISZTELGŐ EMLÉKEZÉS SZABADSÁGHARCUNK VÉRTANÚIRA
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Nemzeti gyásznapunkon emlékezni fájdalmas, de tisztelettel-
jes kötelesség. A műsor megszerkesztésével azonban arra is 
utalnunk kell, hogy nemzeti tragédiánk után ismét talpra állt az 
ország, s az egykori vértanú mártíriumából erőt, példát, tartást 
tanulhatunk mi, késői utódok is.
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Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér, 
Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen. 
Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon. 
Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog 
Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon, 
Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott. 
A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei. 
A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

3. A versmondó kissé előrelép, a többiek félkört alkotnak a 
háta mögött, és felkészülnek arra, hogy a számukra kijelöl-
teknek megfelelően majd kezükbe vegyék egy-egy vértanú 
képét.

Reményik Sándor: A szobor helyén

Kerestem, s megtaláltam a helyet. 
Már égre nem törtek nagy vonalak, 
Csak áldozati illat lebegett.
Körül vasrács, és belül puszta gyep, 
De a gyep közt gyöngyvirág-levelek. 
A levelek közt egy-egy karcsú szár,
Hogy mennyi nőtt: én nem számláltam meg, 
Csak hittel hiszem: éppen tizenhárom,
S tizenhárom gyöngy minden karcsú száron. 
Hát ez maradt: túl szobron és időn,
Ércen, márványon, merev méltóságon, 
Új viharon, új vértanúhalálon: 
Tizenhárom gyöngy, tizenhárom száron. 

4. Hangszeres zene szólhat, de az is szép lehet, ha egy vagy 
több tanuló élő komolyzenét játszik a vértanúk életrajzá-
nak elmondása alatt. 

A képeket kézbe fogva egy tanuló a színpad szélére/
közepére megy, míg valaki más elmondja a szöveget. 
Egy másik tanuló a színpad szélére készített gyertyát, mé-
csest gyújtja meg. Minden új személy után egy újabb gyer-
tyát. Ha erre a feladatra egy állandó embert jelölünk ki, 
az is jó.

Aulich Lajos (1792–1849) 
Császári tiszt volt, a Sándor gyalogezred 
alezredese, 1848-ban honvédezredes, 1849-
től tábornok. Görgey híve volt, 1849. július 
14-től augusztus 11-ig az ország hadügymi-
nisztereként tevékenykedett.

Damjanich János (1804–1849) 
Szerb határőrcsaládból származott, 1848 
nyarán csatlakozott a magyar honvédség-
hez. A délvidéki sikeres harcok után tábor-
nokká nevezték ki. Legendássá vált csapata-
ival nagy sikereket ért el a tavaszi hadjárat 

során, győzelmeit katonai tudása és személyes bátorsága 
révén aratta.

Dessew� y Arisztid (1802–1849) 
Középbirtokos nemes, 1839-ig a császá-
ri hadseregben szolgált. 1848-ban a Sáros 
vármegyei nemzetőrség tagja, alezredes, 
majd ezredes lett. 1849-ben tábornokká 
nevezték ki. A temesvári csata után had-

osztályát török földre akarta átvezetni, de Karánsebesnél 
Liechtenstein osztrák altábornagy rábeszélésére letette a 
fegyvert. 

Kiss Ernő (1799–1849) 
Császári tiszt volt, a Hannover huszárezred 
ezredese. 1848 nyarán már a magyar kor-
mánynak ajánlotta fel szolgálatait. 1848. 
október 12-én tábornokká és a bánsági se-
reg főparancsnokává nevezték ki. 1848. de-

cember 22-én altábornaggyá, 1849. január 9-én országos 
főhadiparancsnokká léptették elő.

Knézich Károly (1808–1849) 
A császári sereg tisztje volt, 1848-ban szá-
zadosként részt vett a délvidéki harcokban. 
1849 márciusától a tavaszi hadjáratban a 
fősereg ezredesi rangú dandárparancsnoka 
volt. A peredi csata után Görgey leváltatta, 

ekkor Kossuth a felső-tiszai tartalék hadtest parancsno-
kává nevezte ki.

Lahner György (1795–1849) 
Volt császári tiszt, majd 1848-ban a 3. hon-
védzászlóalj parancsnoka. 1848 októberé-
ben ezredes, hadfelszerelési és fegyverkezési 
felügyelő lett. 1849 januárjától a nagyváradi 
fegyvergyár vezetője, a szabadságharc hadi-

iparának irányítója volt. Nevéhez fűződik a katonai ese-
mények miatt a kormány költöztetésének megszervezése 
is. 1849. február 6-án tábornokká nevezték ki.

Lázár Vilmos (1815–1849) 
Volt császári tiszt, 1848-ban százados, 1849 
februárjától őrnagy, majd az északi hadse-
reg dandárparancsnoka. Ezredesi rangját 
Bem tábornoktól kapta. 1849 nyarától vett 
részt a harcokban, mivel addig korábbi be-

tegsége megakadályozta ebben.
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Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) 
A magyar szabadságharc német szárma-
zású honvédtábornoka előbb császári tiszt 
volt, majd az 1848-as harcok idején Damja-
nich parancsnoksága alatt szolgált, minden 
hadműveletében részt vett. Személyes bá-

torságával, vitézségével minden ütközetben kitűnt.

Nagysándor József (1804–1849) 
1823-tól a császári hadseregben szolgált, 
1844-ben huszárkapitányként vonult nyu-
galomba. 1848-ban a magyar kormány 
szolgálatába állt, őrnaggyá nevezték ki. 
A szolnoki, tápióbicskei, isaszegi és váci csa-

tákat követően tábornokká léptették elő. Augusztus 9-én 
Aradra ment és serege maradványaival Schlikkel készült 
megütközni, de Görgey ebben megakadályozta. 

Pöltenberg Ernő (1813–1849)
Császári tiszt, majd kapitány volt a Sándor-
huszároknál. 1848 nyarán ezredével együtt 
Magyarországra helyezték, ahol a magyar 
szabadságharc ügye mellé állt. Vitézségé-
vel kitűnt a kápolnai csatában, 1849 ápri-

lisában ezredes, június 2-án pedig tábornok lett. Görgey 
bizalmasaként ő közvetítette a cári hadsereggel folytatott 
tárgyalásokat a fegyverletételről.

Schweidel József (1796–1849)
Császári tiszt volt a Sándor-huszároknál. 
Ezredét a forradalom kitörése után Bécsből 
hazavezette. 1848 októberében tábornok 
lett, Buda visszafoglalása után Pest hadipa-
rancsnoka. A forradalom bukását követően 

letartóztatták, felesége könyörgésére a kötél általi halálos 
ítéletet golyó általi kivégzésre változtatták.

Török Ignác (1795–1849) 
Az 1848–49-es szabadságharc alatt Komá-
rom erődítési munkáit irányította, s 1849 
márciusáig ő volt a vár parancsnoka. Júni-
usban Budán, majd júliusban Szegeden erő-
dítéseken dolgozott. A honvédség hadmér-

nöki karának először helyettes vezetője, júliustól pedig 
főparancsnoka lett. 1849-ben nevezték ki tábornokká.

Vécsey Károly (1807–1849) 
Őrnagyi rangú császári tisztként 1848 nya-
rán a magyar kormánynak ajánlotta fel 
szolgálatait. 1848 decemberétől tábornok, 
1849-ben a nagyváradi vár parancsnoka 
lett. A világosi fegyverletétel idején még Te-

mesvárt ostromolta, majd augusztus 21-én ő is letette a 
fegyvert a cári csapatok előtt.

Batthyány Lajos (1806–1849) 
Magyarország első miniszterelnökeként tiszta szívvel 
dolgozott hazája felemelkedéséért, politikai hitvallása az 
alkotmányos alapelvek tiszteletben tartásán nyugodott. 
Windischgrätz már 1849 januárjában elfogatta, a több-
éves várfogságot módosították a megalázó kötél általi ha-
lálra. Egy kisméretű tőrrel öngyilkosságot kísérelt meg, s 
így golyó által végezték ki Pesten. Halálának helyén örök-
mécses emlékeztet rá és többi vértanúnkra. 

A tizenötödik gyertya a Magyar Nemzet összes méltat-
lanul és bűntelenül meghurcolt áldozatáért, vértanújáért 
égjen a honfoglalástól napjainkig.

5. A szereplők már a képekkel a kezükben félkörívben áll-
nak, úgy mondatjuk a hátralévő verseket.

Reményik Sándor: Október 6.

„Lehullott a rezgő nyárfa...” 
Nem. 
Nem ezüstszínű most a levele. 
Feketén hull a fákról a levél, 
S a föld, amelyre hull, 
Kemény, mint a koporsó fedele.
Hallottátok: így szól a rendelet: 
Gyászolni ne merjen ma senki sem, 
Senki ne merjen ülni ünnepet, 
Mert a nép, melynek e nap ünnepe volt: 
Csak volt...!
Halottnak – hallgatás; 
De a hamu alatt, 
Valahol mélyen – izzik a parázs!
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6. Ábrányi Emil: Október hatodikán

Amennyi könny van a szemekben,
Hulljon ki lassan, permetegben,
S elsírva mind, kezdd újra még;
Siratni őket nincs elég!
Nő, könnyeid peregjenek,
Mint szerte hulló gyöngyszemek.
S te fér³ -szív, zord mint a kő,
Olvadj, ne szégyelld! Könny, elő!
Légy forrás, szirtből szökkenő.
Hulljon ki mind, gyász árjakint,
Amennyi könny van a szemekben!
Ahány fohászt szül ember ajka,
A legnemesbbet fölsohajtva,
Mit a tusázó szív terem,
Mikor szent búja végtelen…
Fohász, a mélyek mélyiből:
Értük szakadjon égre föl!
Istent, ha alszik, verje fel
A gyász s iszony regéivel!…
Vihar gyanánt zokogja el
E nap setét történetét
Ahány fohászt szül ember ajka!
Ahány virágot kéz letéphet,
Még hervadatlant, iµ at, épet,
Díszitni a halált vele:
Jövel! tegyük kövükre le.
Mosolygó, szép menyasszony, add
Mirtusból font koszorúdat.
Oltárra fűzött friss virág
Jer méltóbb helyre: fonjad át
Kilenc bitó talapzatát!
Itt haltak, itt! E helyre vidd
Ahány virágot kéz letéphet!

7. Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letűnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén, 
Nem pazaroltad sugarad hiába, 
Bár vak sötétbe halt az égi fény, 
Eszméiden nem győzött az enyészet, 
Örökbe hagytad halhatatlan részed, 
Fényeddel fényt hint késő századokra 
A tizenhárom vértanú alakja. 
S ők élni fognak, élni mindörökkön, 
Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 
A míg az eszmény ki nem hal e földön, 
Míg magyar szellem még magasba tör, 
Az igét, melyért éltet áldozának, 
Szívébe írták az egész hazának, 
Utódtól fogja hű utód tanulni: 
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.

8. Zárásként azonnal énekelhetjük a Szózatot, jó befejezés 
lehet azonban a Kormorán együttes Zúgjatok harangok 
című CD-jéről a Himnusztöredék című dal: „Emeld föl fe-
jedet büszke nép…”.

Amennyiben ezt a befejezést választjuk, akkor a szerep-
lők egészen a színpad szélén álló mécsesekig/gyertyákig 
jöjjenek előre, majd a szám végén – az „emeld fel szívedet 
nemzetem” sorhoz érve – emeljék fel az arcképeket. 

Kedves Kollégák! A most közölt október 6-i műsor hoz a 
következő linkeken lehet még kiegészítő anyago kat talál-
ni: http://sulihalo.hu/pedagogus/iskolai-for ga  tokonyvek-szo-
veg konyvek/4588-aradi-vertanuk; http://ok  tober 6.linkcenter.
hu/; http://nemzetiunnep.lap.hu/az    _ara  di_ver ta nuk  _em  lek -
napja_oktober_6/19015465; http://1848.lap.hu/ara  di_ver-
tanuk/19590572
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