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Rozmán LászLó

Requiem ARAdéRt – tisztelgő emlékezés

Nyitózene: Kormorán: Hungarian Requiem

Mikor felhangzik a zene, a szereplők kokárdával díszítve, 
egymásba kapaszkodva jönnek, láthatóan vidámak. Cso-
portosan járják be a színpadot, majd egy-egy ember elmarad  
a többitől, kinyújtja a kezét, néz a távozók után, majd lassan 
a színpad szélére megy, vagy eltűnik az esetleg korlátokkal ki-
alakított részben. Az elzártságot szimbolizálhatja egy akkori 
osztrák színekkel festett szalagkorlát, egy kétfejű sasos címer. 
3 perc 37 másodpercnél elkezdődik a nyitózene szöveges része, 
akkor már mindenki a helyén van, figyel a nyitóversre. 

 Juhász Gyula: 1918. október 6. (részlet) 
A verset a jelzés szerint mindig az elejéről ismételve épít-
jük fel, s így lép be lépcsőzetesen egy újabb versmondó.

A föld alól (1 fő)
A föld alól, a magyar föld alól (2 fő)
A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke földalol. (3 fő)
A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke földalol.
E nagy napon, hol emlék s béke leng, (4 fő)
A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke földalol.
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitófákra hittel nézzetek! (5 fő)

 Makray R. László: Arad velünk él
Ha már elfogyott megcsappant hitünk
ha zsákutcába torkoll életünk
gondoljunk rájuk kik nem lehetnek itt
és mégis mindig itt vannak velünk.

Mert mi ahhoz, mit ők elviseltek
sok mai, talmi ócska nyavalyánk,
tanuljunk meg tőlük tűrni, szeretni
és szóljon szánkból inkább Miatyánk.

És Isten után egyből imaként a nevek, 
ragyognak, és élnek, feledhetetlenek!

Ekkor valami szép hangszeres zenét játszhatunk, s a neve-
ket lassan, szép hangsúllyal mondva az eddig háttérben 
lévő szereplők előtérbe jönnek a vértanúk képeivel. Jó len-
ne, ha valami szintben eltolt dobogón, emelkedőn állhat-
nának, a szokványos félköríves felállást csak végső esetben 
alkalmazzuk!

Damjanich, Kiss, Poeltenberg, Leiningen-Westerburg, 
Vécsey, Knezich, Láhner, Lázár, Aulich, Dessewffy, Nagy-
sándor, Schweidel, Török és Batthyány

 József Attila: A bátrak 
A versmondó féloldalt fordul a közönség és a képet tartó 
szereplők között, úgy mondja a verset.

Ki gyáván várja a halált, 
magába zárja azt a föld, 
midőn a száj lilára vált 
s két szeme rémületre tört. 
  
Annak nem nyitja a titok 
bordó, nehéz, nagy függönyét, 
csak aki bátran állított 
elébe s büszkén tépi szét. 
  
Ó nagy, ki bátran odaállt, 
hol zúg a néma sejtelem, 
s szolgáját hívja, a halált, 
alázattal ki megjelen. 
  
Minden liliom illata 
hűlő, meleg szívén libeg, 
ó szent, ki bátran, át, oda, 
ifjú lélekkel halni megy!

Az aradi mártírok emlékműve Aradon
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A vértanúk nevének és életének felsorolása alatt halk zene 
szólhat, Erkel Gyászinduló a Hunyadi László című opera 
3. felvonásából, a Kossuth-nóta gyászzene változata, vagy 
bármilyen, kevésbé ismert zene. Akinek a neve és életrajza 
elhangzik, annak a képét a színpad széléig előrehozzák a 
szereplők, hogy egyértelmű legyen, kiről van szó.

Aulich Lajos
Pozsonyban született 1793-ban, 1812-ben lépett be a csá-
szári és királyi hadseregbe, 1848-ban, mikor átlép a hon-
védségbe, és esküt tesz a magyar alkotmányra, alezredesi 
rangban szolgál. A kápolnai csata előtt lesz tábornok, a 
2. hadtest parancsnoka. Az isaszegi győzelem csapatai 
eredményes közbelépésének köszönhető. Windischgrätz 
elvonulását követően bevonul Pestre, és kitünteti magát 
Buda ostromában is. Világosnál esik fogságba, 1849. ok-
tóber 6-án hetediknek hal hősi halált a bitón.

Damjanich János
A Temes megyei Stazán született 1804-ben. 1820-tól ka-
tona Temesvárott, a honvédsereg szervezésekor már őr-
nagyi rangban részt vesz a szegedi 3. honvédzászlóalj ki-
képzésében. Kiváló parancsnok, katonái rajonganak érte, 
zászlóalja – a „veressipkások” – a szabadságharc egyik 
legkitűnőbb alakulata. Első nagyobb győzelmét a császári 
csapatok ellen Szolnoknál vívja ki, részt vesz a dicsőséges 
tavaszi hadjáratban. 1849 áprilisában, Komáromban lábát 
töri, ezért a további harcokban nem vehet részt. 1849. ok-
tóber 6-án nyolcadikként halt – törött lába és magas ter-
mete miatt – rettenetes kínhalált az akasztófán. 

Dessewffy Arisztid
Az Abaúj megyei Csákányban született 1802-ben, ma-
gyar nemesi családból. A szabadságharc kitörésekor a 
sárosi nemzetőrség őrnagya, később a honvédséghez lép 
át. 1849. június 1-jén nevezik ki tábornokká, a 9. hadtest 
parancsnoka. A szabadságharc bukása után csapataival 
együtt Törökországba akar menekülni, de Liechtenstein 
osztrák altábornagy rábeszélésére megadja magát. Dönté-
sét befolyásolja, hogy ifjú házas, július 5-én volt az eskü-
vője. Haynau „betartja” Liechtenstein ígéretét: kötél általi 
halálra ítélik, de „kegyelemből” 1849. október 6-án reggel 
6 órakor „lőpor és golyó” általi halállal hal. 

Kiss Ernő
Temesvárott született 1799-ben, dúsgazdag nagybirtokos 
magyar–örmény nemesi családból. 1818-tól katona egy 
utászezredben, 1848-ban már a 2., Hannover huszárez-
red parancsnoka volt. Sikeresen harcol, leveri a Kikinda 
vidéki szerb mozgalmat, 1848 szeptemberében elfoglalja 
a szerbek perlaszi táborát, októberben, a honvédseregben 
elsőként lesz tábornok, ő a bánáti hadtest parancsnoka. 
1849 elejétől nem vesz részt a hadműveletekben, altábor-
nagyi rangban az Országos Főhadparancsnokság veze-

tője. Aradon esik fogságba, s mivel a császári sereg ellen 
fegyveresen nem harcolt, „csak” golyó általi halálra ítélik.

Knezich Károly
A horvátországi Veliki Groljevacban született 1808-ban, 
horvát katonacsaládból. 1824-től katona, a negyvenes 
években Galíciában, Lembergben is szolgált. 1848-ban szá-
zados, amikor átlép a honvédségbe. Damjanich vezénylete 
alatt harcol a szerb felkelők ellen, őrnagyi, majd alezredesi 
rangot kap. A szolnoki csata után ezredes lesz. Különösen 
kitűnik személyes bátorságával az április 26-i, Komárom 
felmentéséért vívott csatában. 1849 májusában tábornoki 
kinevezést kap. 1849. június végétől a Hadügyminisztéri-
umban teljesít szolgálatot, majd a szabadságharc végén To-
kajnál a tartalék parancsnoka. Világosnál tette le a fegyvert, 
kötél általi halálra ítélték, negyedikként halt hősi halált. 

Láhner György
A Túróc megyei Neczpálon született 1795-ben. 1812-től a 
komáromi 33. gyalogezredben szolgált, 1848-ban őrnagy. 
A szabadságharc elején a szerb felkelők ellen harcol, szep-
tembertől a Hadügyminisztériumba kerül, feladata a hon-
védhadsereg felfegyverzése és ellátása. Nagy ambícióval 
dolgozik, zseniális szervező, eredményes munkája miatt 
először alezredesi, majd ezredesi rangot kap, 1849 febru-
árjától tábornok, ő teszi Nagyváradot a fegyvergyártás 
központjává. A bíróság kötél általi halálra ítélte, és 1849. 
október 6-án harmadikként végzett vele a hóhér. 

Lázár Vilmos
A Torontál megyei Nagybecskereken született 1815-ben. 
A császári és királyi hadseregben 1834-től 1844-ig szol-
gált, a 34. gyalogezred hadnagyaként szerelt le. 1848-ban 
jelentkezik a 39. honvédzászlóaljnál, ahol főhadnagyi ran-
got kap. Gyorsan emelkedik a ranglétrán, áprilisban már 
a Zemplénben állomásozó csapatok parancsnoka, június 
közepétől hadosztályparancsnok, július 16-tól alezredes, 
július végétől a 9. hadtest parancsnoka. Legjelentősebb 
haditetteit a Felvidék védelmében hajtja végre. Ezredessé 
Bem nevezi ki a csata után. Kötél általi halálra ítélik, de 
mivel a császári hadseregnek adta meg magát, Haynau az 
ítéletet „kegyelemből” főbelövetésre változtatta.

Leiningen-Westerburg Károly gróf
A hesseni nagyhercegségben, Ilbenstadt városában szüle-
tett 1819-ben. 1835-ben lépett a császári és királyi hadse-
regbe, 1845-től a család „tulajdonában” lévő 31. Leiningen 
gyalogezred tartósan szabadságolt, létszámfeletti szá-
zadosa. Felesége magyar, Pozsonyban élnek. 1848 őszén 
jelentkezik honvédnek, vezérkari százados lesz a bánáti 
hadtestben. A szolnoki csata idején már alezredes, április-
ban ezredes. Végigharcolja a tavaszi hadjáratot, 1849 júni-
usában kap tábornoki kinevezést, a 3. hadtest parancsno-
ka. Világosnál teszi le a fegyvert, őt is kötél általi halálra 
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ítélik. Őreit megvesztegetve elérte, hogy kivégzésekor 
magyar honvéd tábornoki egyenruháját viselhesse. 

Nagysándor József
Nagyváradon született 1804-ben. 1819-től 1847-ig szolgált 
a császári és királyi hadseregben mint huszár tiszt, kapi-
tányi rangban vonult nyugdíjba. 1848-ban jelentkezik a 
nemzetőrségbe, őrnagyi rangot kap. Gyorsan eléri az al-
ezredesi, majd ezredesi rangot. Április végétől az 1. had-
testet vezényli, május 2-ától tábornok. Kitűnően helytáll 
a szolnoki, a váci és a nagysallói csatában, Budavár ost-
romakor az elsők között tör be a várba. Személyes bátor-
ságát és huszárai rendkívüli vitézségét tanúsítja az 1849 
augusztusában vívott vesztes debreceni csata is: öt órán 
át ellen tudnak állni Paskievics tízszeres túlerőben lévő 
seregének. Világosnál tette le a fegyvert, a bíróság kötél 
általi halálra ítélte, a hóhér ötödikként végzett vele. 

Poeltenberg Ernő lovag
Bécsben született 1814-ben, osztrák nagybirtokos neme-
si családból. 1829-től hivatásos katona, már kapitány a 
4. huszárezredben, amikor 1848-ban – tiltakozása ellené-
re – Magyarországra vezénylik. Felesküszik a magyar al-
kotmányra, a szabadságharc ügyéhez haláláig hű marad. 
1848 őszén a szerbek ellen harcol, az év végére alezredes. 
Végigküzdi a téli és a tavaszi hadjáratot. Április 26-tól a 
7. hadtest parancsnoka ezredesi, majd június 7-től tábor-
noki rangban. Világosnál tette le a fegyvert. A bíróság kö-
tél általi halálra ítélte, elsőként kellett meghalnia.

Schweidel József
A Bács megyei Zomborban született 1796-ban. 1814-ben 
közhuszárként kezdte katonai szolgálatát. A 4. huszárezred 
tisztje, már őrnagy, amikor az ezredet Magyarországra ve-
zénylik. Rangidős tisztként felesketi tiszttársait a magyar 
alkotmányra, és csatlakozik a magyar függetlenségi mozga-
lomhoz. 1848. október végétől tábornok, hadosztályparancs-
nok a fel-dunai hadtestnél. Buda visszafoglalása után a fővá-
ros városparancsnoka lesz. Görgeyvel teszi le a fegyvert, a bí-
róság golyó általi halálra ítéli, de kegyelemre ajánlja. Haynau 
elutasítja a kegyelmi kérvényt, és október 6-án kivégzik. 

Török Ignác
A Pest megyei Gödöllőn született 1795-ben. Hadmérnöki 
akadémiát végzett Bécsben, kiváló erődítési szakember volt.  
1816-tól szolgált a császári és királyi hadseregben, először 
a mérnökkarnál, majd 1839-től a magyar nemesi testőrség-
nek oktatott erődítéselméletet. 1848 szeptemberétől alezre-
desként Komáromban várerődítési igazgató. 1848 októberé-
ben a vár őrségével együtt csatlakozik a honvédsereghez, 
1849 januárjától tábornok és a komáromi erődítmény pa-
rancsnoka. Májustól a honvédség hadmérnöki karának 
helyettes vezetője, júliustól főparancsnoka. Világosnál ejtik 
foglyul. Kötél általi halálra ítélik, másodikként hal meg.

Vécsey Károly gróf
Pesten született 1807-ben, kisbirtokos magyar főnemesi 
családban. 1820-tól szolgált, először a dragonyosoknál, 
majd a huszároknál. 1848 tavaszán őrnagy a Hannover 
huszárezredben. Már májustól harcol ezredével Bácská-
ban a szerb felkelők ellen, októbertől ezredes, december 
közepétől tábornok. A szolnoki csata egyik győztes had-
vezére, később az aradi ostromsereg parancsnoka lesz. 
Csapataival augusztus 21-én, Borosjenőn teszi le a fegy-
vert az oroszok előtt. A bíróság kötél általi halálra ítéli. 
Utolsónak kellett meghalnia, és mivel már nem volt kitől 
elköszönnie, a halott Damjanichhoz, régi vetélytársához 
lépett, s az ő kezét csókolta meg búcsúzóul.

Batthyány Lajos gróf
Magyarország első miniszterelnöke Pozsonyban született 
1806-ban. Tizenhat éves korában lépett a hadsereg kötelé-
kébe, később jogi vizsgát tett. 1847-ben lett az országos el-
lenzéki párt vezére, 1848. március 17-én jelölték a kormány 
elnökéül. 1849. január 8-án Windischgrätz elfogatta, és – 
többek között Latour megöletésének vádjával – Olmützben 
többévi várfogságra ítélték, de Schwarzenberg Felix főher-
ceg óhajtására ezt az ítéletet kötél általi halálra módosítot-
ták. Érzékenyen érintette a halál lealázó neme, ezért egy 
kisméretű tőrrel öngyilkosságot kísérelt meg. Ekkor elren-
delték, hogy golyó által végezzék ki, és este hat órakor a ké-
sőbb emlékére emelt örökmécses helyén kivégezték.

A zene szólhat tovább, a szereplők pedig egymás közt fel-
osztva mondják el a Szózat összes versszakát. A záró vers-
szakot mindenki mondhatja.

A kivégzés helyén áll a Batthyány-örökmécses


