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Málnási Ferenc 
 

Az aradi Golgotha 
1849. október 6. – Vértanúk napja 

 

„Egy nemzet gyásza nem csak leverő: 
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő” 

(Arany János: Széchenyi emlékezete) 
 
Ady Endre: Október 6. 
 
Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve  
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott – hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget  
Az aradi tizenhárom. 
 
Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa  
Hulló levél búcsú-csókja,  
Bánat sír a száraz ágon, 
 Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom. 
 
Őszi napnak csendes fénye  
Tűz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed  
Adjon nyugvást, békességet, 
Sugáridon szellem járjon, 
S keressen fel küzdelmünkben 
Az aradi tizenhárom. 
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Emlékezzünk!  
 
Szürke, rideg, őszi reggel, hat óra elmúlt, október hatodika napján 

1849-ben. Az aradi vár aljában egy elhagyatott legelő, zörög rajta a 
kóró, fázik az avar, a halál az ólmos levegőben van, a fenséges felhők 
alatt. Katonákat készülnek akasztani, hősökkel bánnak úgy, mint az 
utolsó gonosztevőkkel szokás. 

Sok vér kiáltott már az égbe bosszúért, de azok kiontását az 
akkori barbár kor gondolkodása némileg indokolja, az időbeli 
távolság enyhíti a fájdalmat. De örökké vérzik az Aradon és Pesten 
kivégzettek, meggyilkoltak emléke, nem bírunk, nem akarunk 
feledni, mert nem volt aljasabb, embertelenebb bosszúállás a 
világtörténelemben, mint az, amelyet az osztrák és orosz csapatok 
által letiport Magyarországon a gyáva osztrák hadvezetés végzett! A 
közönséges tolvajok, gyilkosok embertelen büntetésére szolgáló 
akasztófán fojtani meg a nemzeti hadsereg tábornokait, vezéreit, a 
férfijellem és a hazafiság mintaképeit. 

A szabadság fáját csak vérrel lehet locsolni, hogy magasra nőjön. 
A szabadságtól a zsarnokság fél legjobban, és egyetlen igazi 

szövetségese a butaság, és azért butít a zsarnokság, hogy saját ural-
mát biztosíthassa. Az osztrák hatalomnak politikai szabadságunk 
kellett, de lelkünk szabadsága is. Ezért a szabadságért fogtak 
fegyvert Bocskai és katonái, Bethlen Gábor, ezért szenvedett keserű 
száműzetést Rákóczi Ferenc, ezért nyomorogtak és pusztultak el a 
gályákon a protestáns papok és tanítók, ezért a pozsonyi és eperjesi 
bíróság ártatlan áldozatai, és ezért az aradi 13 és az utánuk 
következő vértanúk hosszú sora. Mert sajnos, nemcsak 13-an voltak. 
Hosszan tudnánk sorolni az osztrák bitófán, a golyók által kivégzet-
tek nevét, és azokét is, akik utána börtönökben, az osztrák hadsereg-
ben veszítették életüket, csak azért, mert Kossuth katonái voltak. 
Nem mind e haza szülte őket, sokuk bölcsője más országban ringott. 
Volt közöttük magyar, német, szerb, magát magyarnak valló 
örmény, horvát, de angol is, s egy újabb kutatás szerint egyikük 
román származású volt, de mindannyian egy igaz ügy szolgálatában 
mind egyek voltak, vérüket, és életüket mégis a magyar szabadságért 
és minden nép szabadságáért, ahogyan Petőfi Sándor fogalmazta: a 
világszabadságért ontották, mert akkor a magyar szabadság egész 
Európa ügye volt. 
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És milyen csodálatos egység a halálban is: miniszterek, főurak, 
kiknek családfája éppen az osztrák Habsburgokéval rokon, az 
egyház szolgái, Krisztus tanítványai felekezeti különbség nélkül, de a 
nép egyszerű gyermekei is, paraszt, kocsmáros, kézműves, író, költő, 
színész, kereskedő… Szinte minden társadalmi osztály adózik a hon 
ügyének. 

Áldott legyen emlékük, a magyar szabadságért, de minden nép 
szabadságáért halt nemes férfiaknak, az aradi Golgotha hőseinek! 

Kik voltak ők? Hősök? Hősök! Emberek! 
Nemzetiségük: szabadságharcos! 
Hát emlékezzünk, mert kell, mert kötelességünk! Legalább ennyi. 
Mondjanak bármit a habzó-szájúak, a mai labancok, a mai Ferenc 

Józsefek, Haynauk és utódaik! 
 

Mi emlékezzünk! 
 

Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, 
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, 
Nagysándor József, Leiningen-Westenburg Károly, Aulich Lajos, 
Damjanich János, Vécsey Károly, Batthány Lajos…, és sok-sok 
társukra, mert a történetírók közel 120 vértanút, 1200 bebörtönzöttet 
és 40–50 ezer kényszersorozással idegen földre parancsolt honvédet 
említenek munkáikban. 

 
 
Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták… 
  
Mit faragsz, ács, mit faragsz 
Itt a késő éjjelen? 
– Akasztófát faragok,  
Poeltenberg függ majd ezen. 
Oly gyanútlan, oly vidám,  
Olyan deli, olyan ép, 
S holnap ezen fojtja meg 
A nyomorú söpredék. 
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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 Knézich 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, 
Nagysándor függ majd ezen. 
Honszerelmes nagy vitéz, 
A hazáért halni kész, 
Jaj, hogy itten öli meg 
A hazátlan gyülevész. 
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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, 
Vécsey függ majd ezen. 
Nagylelkű, ki nem tiport 
Földre sujtott ellenén, 
Mostan kézre ő jutott 
 S meghal a hóhér kötelén. 
 
Az Úristen verjen meg, 
Ne bocsássa meg nekik,  
Kik velem itt e kilenc 
Akasztófát ültetik, 
S azoknak, kik hajnalon 
Itten vesztik életük: 
Mindörökkön örökre 
Áldva légyen szent nevük! 

 
 
 


