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1. Zene: Álmodj álmot álmodót – Kormorán együttes
Mikor megkezdődik a zene, előlép két szereplő, és gyertyával a kezük-
ben a nézők közül összeszedik a többi szereplőt, akik elhelyezkednek a 
díszleten belül. MINDENKI gyújt egy mécsest, mintegy rímelve a dal 
szövegére („égnek a gyertyák, fellobbant a láng”), és elhelyezik a szín-
pad vagy a játéktér szélén. Ezután leülnek, dülleszkednek, állnak stb.

2. Vers: A versmondó kissé kilép a többiek közül, úgy mondja a ver-
set. Esetleg lehet két főre bontani a harmadik versszaktól, a negyedik-
ben akár soronkénti bontásban is.

A világ forrong és békétlen  
Dübörögnek a lábak, a szívek
Meddig élhetünk, hallgathatunk tétlen,
Ha nincs már semmi, amiben hiszek?!

A csillagok fénye elárvultan ragyog
Ökölbe szorul lassan már a kéz
Mindegyre inkább türelmetlen vagyok
Veled indulok, hogyha te is mész!

Teremteni új rendet, új világot
Elsöpörni, mi addig mélybe rántott
Jó szóval elnyomni jelszót, hazugságot
Egy kézbe fogni fegyvert és virágot.

Nem ölni – inkább ölelni
Nem félni – inkább élni
Ledönteni lelki, szellemi korlátot
Feledni mit szemünk könnyek között látott.

Feledni próbálni, amit nem lehet
Jótékony balzsam lesz az emlékezet
Járhatunk-kelhetünk egyenesen végre
Lobogjon emlékül sok-sok gyertya fénye.
Makray R. László: A ma emléke

3. Vers: Bontva mondassuk, így mindenki átesik az első stresszes meg -
szólaláson. A térben elrendeződve, ott beszéljenek, ahol állnak! Az utol-
só versszakot mindenki mondja!

Kis irkalapjaimra A fényre mely kigyullad
Padomra és a fákra A fényre mely elalszik
Homokra és a hóra Sok régi otthonomra
Felírlak én Felírlak én

 (…)

Minden beírt papírra A vágytalan hiányra 
Minden üres papírra A meztelen magányra
Ha nincs hamura és kőre A halál grádicsára
Felírlak én Felírlak én

 (…)

Mezőre láthatárra A boldog gyógyulásra
Szárnyrakelt madarakra A szétfoszló veszélyre
Árnyak malmaira S emléktelen reményre
Felírlak én Felírlak én

A friss hajnali szélre S ez egy szó erejével
Tengerre és hajókra Kezdek el újra élni
A tébolyult csucsokra Hogy rád ismerjek s neveden
Felírlak én Szólítsalak

(…) Szabadság.
Paul Eluard: Szabadság (részletek), Somlyó György fordítása 

4. Zene: Verdi: Nabucco – A rabszolgák kórusa 
A bevezető taktusok alatt a szereplők leteszik a mikrofonjukat, és a 
színpadi kellékekből elkezdenek barikádot építeni. Ehhez felhasználnak 
mindent, amit találnak, csak az ablak alatti rádió marad a helyén. Ezt 
sokszor el kell gyakorolni előtte, hogy a rendezetlenségben is rendezett 
legyen. A szereplők a barikádon fognak elhelyezkedni. Amíg a csapat 
egyik része épít, addig 2-3 ember bemegy a házba. Létrát hoznak ki, 
letépik a vörös csillagot vagy a Rákosi-címert, és a helyére felteszik a 
házból kihozott Kossuth-címert. Szintén a házból hozzák ki a kivágott 
közepű zászlót, s egy előre elkészített, hangsúlyos helyre kitűzik. A kö-
vetkező vers alatt a zene esetleg aláfestésként megmarad, s ha úgy ér vé-
get a vers, akkor a felejthetetlenné vált refrén még egyszer felerősíthető.

5. Vers: Az előző vers, illetve a Rabszolgakórus énekének befejezte 
után áll fel a versmondó (lehetőleg egy érettebb hangú � ú), az előző 
szereplőhöz viszonyítva a színpad másik pólusában elhelyezkedve. 
A verset mondhatják ketten, netán hárman is, mert legalább olyan 
hatásos. 

A vérben születtem újra
Eddig hallgatás volt a nevem
A rendszer kötött jól gúzsba
Bár remegett, de írt a kezem.

Agyam cikázott, nincs kiút?
Csak így, csak mindig így tovább?
Könnyes szemmel néztem népem
A világ legnagyobb mártírját.
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Fegyverek és virágok – ti sztelgő emlékezés 
A műsor – némi túlzással – bárhol megrendezhető, díszletként bármi felhasználható. Egy utcarészlet, pár se-
mati kus házfal, egy homlokzat rajta Rákosi-címerrel, bárhova függesztve egy vörös csillag. Díszlet lehet egy 
kerti  pad, szék, bent lehet a térben egy „korabeli” fém szemetes, egy kerekes kiskocsi, SZÓ SZERINT BÁRMI! 
Az egyik ablakban/ablak alatt  viszont feltétlenül legyen egy régi rádió! Ennek később nagy jelentősége lesz! 
8-10 szereplő ajánlatos, fi úk, lányok vegyesen. Öltözékük: korabeli ruha, svájcisapka, jampi zakó, ballonka-
bát, kockás szoknya stb. 
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Mert másnak is szent, de nekünk
A szabadság egy örökség
Amit apáink hagytak ránk
S vér az élettel közösség.

Idegen csizma tiport le
S egy nemzet alatta vonaglott
Hát hol vagy Pető� , Kossuth
Régi szabadságharcosok?
S a vérben újra születtem
Láttam új hősöket, nagyot,
Kik testükkel melengették
A régen elvetett magot.

Ma már az égig nőtt szép fa
A szabadság boldog édene
Eltűnt a gúzs, a lánc, a könny
S ez a harcoló hősök érdeme.
Burkus András: Igaz szabadság

6. Vers: A versmondó most hangsúlyozottan a barikád elé jön, és ol-
dalt áll. A barikádon három szereplő feláll, egymásra néz, mintha be-
szélgetnének. Egyebet azonban nem tesznek, hogy ne vonják el a vers-
mondóról a � gyelmet.

Csendes az utca, éjfélre jár,
Az utca sarkán barikád áll,
Géppuska csöve mered a térre
Mellette némán � gyel az égre
három diák.

Egy padban ültek négy éven át,
Jegyezték a professzor szavát,
Ám mikor kitört a nép keserve
Száz mással együtt állott fegyverbe
Három diák.

Gép bőg az éjben, valaki lőtt.
Páncélos áll a torlasz előtt.
Békés lakásra bajt, pusztulást hoz,
Az acélszörnnyel szemben mit ér most
Három diák?

Robban a gránát, lobban a láng,
Hadd pusztuljon el az, aki bánt, 
S tovább őrködve magyarok álmán
Géppuska mellett ott áll a vártán
Három diák.
Ismeretlen szerző: Három diák

7. Vers: Lehetőleg nagylány mondja, kissé előbbre lépve a barikád 
elé. A többiek nem tesznek semmit, csak lehajtott fejjel hallgatják. Le-
het hozzá bármilyen komolyzenei aláfestés, mely jó átkötés lehet a vers 
után következő Nagy Imre rádióbeszédhez.

Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
A szeme csodálkozva nyílt
Így fogadta a halált.

A szovjet tank csak tovább csörtetett
És lőtt, lőtt számolatlanul
A katona is áldozat talán
Mert lélektelen él, arctalanul.

Azt hazudták, a Szabadságot védik
Szueznél a szovjet hazát
A Duna hallgatva csörgedezett végig
Rakpartok közt sodort egy holt katonát.

Csak tizenhat éves volt
Korvin-közi srác
Egy kékszemű lány a Ligetnél várta…
Hiába, hiába, hiába.
Makray R. László: Korvin-közi ballada

8. A szereplők egyike feláll, elkezdi tekergetni az ablakba kitett rádiót. 
Először komolyzene szól, majd elhalkul, és következik Nagy Imre mi-
niszterelnök úr beszéde. A zene után szól, vagy csak int a többieknek.

– Gyertek gyorsan! Hallgassátok!
Nagy Imre rádióbeszéde  
(„Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Miniszter-

tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást 
indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, 
hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink 
harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország 
népével és a világ közvéleményével.”)

9. Vers: A csoportból kiválik a versmondó, előrejön a barikád mögé, 
akár fel is állhat rá. A többiek ülve, állva, támaszkodva hallgatják. 
Semmiképpen sem szabályos csoportokban, de mindannyian � gyelve 
a versmondóra.

Rólunk beszélnek minden nyelven
sikong az éter és csodál:
„Dávid harcol Góliát ellen”

Népmilliók aggódva nézik,
hányan indulnak halni még?
S küldi a nép i¤ ú vitézit.

Fiatalok még, alig éltek
s füttyöngő golyók hangja közt
támadnak neki a pribéknek.

Nem akartunk híresek lenni,
ilyen áron meg semmiképp, 
hisz bánatunk már végtelennyi, 

de nekünk mindig az jutott, 
hogy a világ minket csodáljon 
s � aink kapják a golyót.
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Kint ágyú szól, gyors lövés pattan,
a falról Pető�  � gyel, 
ahogy járkálok egymagamban.

Így járkált ő is átkozódva 
„Európa csendes, újra csendes…” Ó! 
Csak minket húz a sors karóba, 

csak minket öl száz év után is
ugyanaz aki hajdan ölt, 
hogy hányan hullunk? – sose számít.

M á s o k csodálják bátorságunk  
m i  meg naponta meghalunk, 
dzsida, s golyó veri át a hátunk, 

de megmutatjuk a világnak, 
hogy mikor mindenki lapul 
s csak a rádiók kiabálnak, 

mint akinek már mindenképpen 
mindegy, hát Életet 
adunk Szabadságért cserébe.

És ha a Sors minket úgy büntet, 
mert hogy tűrtünk tíz éven át, 
felmutatjuk véres fejünket,
S tudjuk, hogy mindent megbocsát. 
Jobbágy Károly: A rádió mellett

10. Zene: Füst Milán: Szózat a sírból 
A vers utolsó sorának kezdetekor indítsuk halkan a zenét. A bevezető 
taktusokat halkan, majd a szöveges részre felerősíthető. A szereplők a 
barikád mellett oldalt helyezkednek el. A földre fektetnek egy lyukas 
zászlót, légpuskát, majd egyszerű, kerti virágokkal borítják. Mécsese-
ket, gyertyákat gyújtanak. A hangsúly a méltóságteljes mozgáson van, 
illetve, hogy minél tovább tartson, hisz a dal szövege nagyon szép, ko-
moly „üzenetértéke” van. A refrének szokott ismétlésének kezdete után 
már lekeverhető.

11. Vers: A versmondó kissé kiválik a tömegből, és úgy mondja a ver-
set. A többiek lehajtott fejjel hallgatják.

Novemberben szürkék az utcák,
novemberben szürkék az emberek.
Novemberben Budán és Pesten
nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák,
kicsinyek, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak 
a sötét kalapok.

Novemberben géppuskák szóltak,
Tankok tapostak, a föld remegett.
Novemberben gyilkoltak, öltek,
November temetett.

Novemberben itt esküt szegtek,
gyaláztak törvényt, tiportak jogot,
Novemberben vörössel, vérrel
a máglya lobogott.

Novemberben erőszak vágott,
Gumibot tépett, börtön kacagott.
Novemberben a homlokunkra 
égettek csillagot.

Novemberben sírnak az utcák,
Novemberben sírnak az emberek.
Novemberben könnyek köszöntik
az elesetteket.

Novemberben csend van és béke,
temető, fejfa, virág és kereszt.
Novemberben az álmodó rög
itt tart, és nem ereszt.

Novemberben öklök szorulnak,
És felbizseregnek a tenyerek.
Novemberben élők a holtak, 
November fenyeget.
Zas Lóránt: Novemberben (részlet)

12. Vers: Némiképp összegző és az idősíkokat áthidaló versnek te-
kinthető. A múltból mintegy a jelenbe próbál eljuttatni. Ezért is kell a 
közönséghez annyira közel mondani, amennyire csak lehet. A többi sze-
replő már csak némán hallgat. Két ember akár bontva is mondhatja, s 
akkor az utolsó versszakot lehalkulva, de kánonszerűen is mondhatják, 
mintegy háromnegyed sornyi csúszással.

Nem maradt más csak az emlékezet
te és én vagyunk a Korvin-közi srác.
A Rádiónál is harcoltam veled,
s elrejtjük szívünkbe a szabad hazát.

És hurcoljuk magunkkal a kivégzetteket
hisszük, hogy felragyog újra majd az ég
a börtönbe küldünk halk üzenetet
és a rabtartók lelke nyomorék.

És retteg  a szótól
  a daltól
  a szabad világtól
  hazudja, hogy szabad
  a proletár
A holtak ujja vádlón mutat föl,
s reszket a győző, álma sincsen már.

Vagy ha van csak lidércálom az,
a 301-es parcella vádol
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elnyomottnak elnyomott ad vigaszt
vissza-visszajár, mert győzött a Halálon.

Halk szavakkal szól, emlékezik, 
lenget egy lukas zászlót talán
megbocsát, ha kérik, ha engedik
élni próbál egy magyar hazán.
Makray R. László: Emlékezet

13. Vers: Lehetőleg � úval mondassuk a verset. Lassú mozgással – 
mintha börtöncella lenne – járkál föl-alá, és öt lépés után megfordul.

Csillagok ülnek hegyein az éjnek
a messzeség köveit szórják szívemre le
öt lépés előre, hátra, világom hossza vége
kövesen súlyosul szívemre a béke.
Obersovszky Gyula: Csillagok ülnek

14. Vers: A barikádra leülve, távol a többiektől kell mondani a ver-
set. Az érthetőség alsó határáig halkan. 

Uram! Bár fáj nagyon
de mégis elmegyek.
I¤ úságom itt hagyom
de viszek erdőt és hegyet,

levegőt, lelket, szabadot, 
madárdalt, a föld szagát,
szót, mit mondani szabadott
és lukas zászlót, tépett glóriát.

Ha KINT összehajolunk majd
tépett lelkű árva magyarok
a visszatérés halk reménye hajt
de most még – bár fáj – kint maradok!
Makray R. László: Az elmenők imája

15. Vers: A másik versmondótól távolabb elhelyezkedve, de térben 
vele azonos mélységben állva, elszántságot éreztetve.

Uram! Nehéz lesz nagyon
én mégis maradok.
Túlélni majd hogyan fogom?        
Ez nekem is titok.

Foggal-körömmel, szívvel,
lélekben védve őrizem
csikorduló csonttal, reménnyel
Szabadság-hívő régi-új hitem.

És harcolok csendben, el-elbukva bár
megélve sok-sok unt, gyötört napot
Szabadság nincs MÉG – és messze MÁR
de Uram, én akkor is maradok!
Makray R. László: A maradók imája

16. Zene: A versmondók az előző két vers alatt alig észrevehetően 
kettéváltak. A maradók vannak kevesebben, de köztük van a két em-
ber, aki nyitotta a műsort, összeszedte a szereplőket. A következő verset 
legalább öt-hat ember mondja, soronként eltérő kezdéssel, úgy, hogy 
legalább egyszer mindenki mondja végig. Először csak nagyon halkan 
kezdjék, szinte motyogva, majd egyre erősebben. Legvégül csak az a � ú 
és lány mondja el együtt, akik kezdték a műsort. Az utolsó sornál hal-
kan már elkezdődhet a záró zeneszám.

   
hiába mondod hogy hiába
bevésődtek a kor falába
mint kőzetbe a hulló levelek
a mélyben élnek újra s az idő lassan legyalulja
a rájuk zúdult hegyeket
Kannás Alajos: Kormos kövek (részlet)

17. Zene: Ha messze mész – Kormorán együttes, énekel: 
Horváth Charlie
A zene kezdetén a kissé különvált két csoport egy körbe kapaszkodik 
össze, egymás vállát szorosan átölelve. Ez szinte csak egy hangsúlyozott 
pillanat, aztán egyesével, kettesével kiválnak a körből, s elviszik maguk-
kal a mécsest (a Forradalom lángját), melyet a műsor elején gyújtottak 
meg. A műsort kezdő két szereplő marad, ők elteszik a lyukas zászlót, 
leülnek a ház elé, és várnak. A távozók mécsesüket odaadják a nézők 
között a felnőtteknek, majd az első távozók a dal azon sorára „tudta 
itt kell halni, s élni hazatért” elindulnak vissza. Az ott maradottak-
kal újra kört formálnak, melyet az utolsó refrénre félkörré kibontanak. 
A két középen lévő � ú, illetve lány (az itthon maradók) a barikád mö-
gül már a kör megformálása előtt felvesznek egy új magyar zászlót 
(legalább 100 x 200 cm nagyságút), melyet a félkör kialakításakor a 
sarkainál megfogva vízszintes karral tartanak. Az utolsó refrén hang-
súlyos sorára, a záró sorra „tudta itt kell halni, s élni hazatért” minden-
ki magasra felemeli a kezét, s így felemelkedik természetesen a zászló is. 
A félkör kialakulása után lassú jobbra-balra mozgás, csak a felsőtesttel 
elképzelhető. A dal legvégén a felemelt kezű szereplőkkel állóképpé me-
revedik ki a mozgás, melyet néhány másodperc után azonnal dinami-
kus meghajlás követ.

A műsorhoz szükséges hanganyagok:
Álmodj álmot álmodót; Ha messze mész. – JÖJJÖN EL 
A TE ORSZÁGOD! Válogatás a KORMORÁN zenealbuma-
iból c. CD-ről származnak. Kiadja: Szabad Tér K® ., Budapest
Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. Balogh Ferenc –
Németh Endréné: Zenehallgatási anyag az általános isko-
lák hetedik osztálya számára II. CD, Kiadja: Apáczai Kiadó, 
Celldömölk, 9500 Széchenyi u. 18. 
Füst Milán: Szózat a sírból. Jenei Szilveszter – Menny-
ből az angyal – versek ’56-ról. Kiadja: Sylvester Records 
Production
Nagy Imre miniszterelnök úr beszéde: XX. századi akták 
– Az 1956-os forradalom és szabadságharc – oktató CD-
ROM. Alkotószerkesztő: Kojanitz László. Felelős kiadó: Rá-
ció Kiadó K® .


