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Két elsős beszélget: 
– Az ünnepet, azt nagyon szeretem. Régen, mikor még 

nem jártam iskolába, az óvó néni csinált nekem zászlót, az 
anyukám meg kokárdát.

A legszebb fehér ingemet vettem fel, apa megengedte, 
hogy a zászlóval olyan gyorsan fussak, ahogy csak tudok. 
Azt mondja, ilyenkor minden olyan más, olyan mosolygós.

– Nálunk csak az apukám nem szereti az ünnepet. Azt 
mondja, hogy mindig megfájdul tőle a feje. Nem bírja ezt 
a nagy felhajtást, de tavaly, mikor Pesten voltunk a Múze-
um előtt, és mindenki együtt énekelt, akkor az apukám 
nagyon erősen szorította a kezem, és ő is énekelt. Aztán 
azt mondta: Kislányom! Ez a magyar Himnusz, tudod, mi 
magyarok vagyunk!

Himnusz éneklése közösen

Narrátor:
Ó, akkor, egykor i� ú Jókai
És lángoló Pető�  szava zengett,
Kokárda lengett, zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság, lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe!

(Juhász Gyula: Március idusára – részlet)

Gyertek, gyerekek, elmesélem nektek, mi történt 1848. 
március 15-én Pesten! 

Tudjátok, az akkor még csupán százezer lakosú Pesten 
a Pilvax Kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhelye az 
egyetemistáknak. 1848 tavaszán itt gyülekezett az a forra-
dalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is márciusi 
i� aknak neveztek. 

Március 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Pető�  Sán-
dorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy 
maguk vívják ki a sajtószabadságot.

Nincs szabadság Pető�  nélkül,
ő égette szívünkbe, hogy 
több a szabadság, mint az élet,
ez a legszebb népi jog!

Ő írta, vívta, tollal, karddal,
s rátette i� ú életét,
szabadságunk örök okmányán
Pető�  szíve a pecsét!

(Várnai Zseni: Pető�  márciusa – részlet)

Zene: Föltámadott a tenger című vers megzenésítve

Narrátor: 
Reggel fél 9 tájban egy csoport � atalember lépett ki a Pil-
vax Kávéházból és indult sietősen, rendezetlen menetben 
a közeli egyetem felé. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még 
ütemre sem léptek. Mégis, amerre elhaladtak, kinyíltak az 
ablakok. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlako-
zott a menethez.

Egyetem előtt:
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik
Tűzben állunk már tetőtül-talpig.

Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard?

(Petőfi Sándor: Kemény szél fúj… – részlet)

– Menjük az udvarra! 
– Értetek jöttünk i� ú barátaink, jöjjetek velünk kivívni 

a szabadságot!

KOSSUTH SZABOLCSNÉ

A műsort Edelény város ünnepi megemlékezésén adta elő a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4. a osztálya.

Nyitókép: A háttérben a Pilvax kávéházban ül Pető� , Jókai, Vidács, 
Vasvári és beszélgetést imitál, a színpad elején játszva beszélgetnek 
az elsősök, majd korhű ruhában megjelenik egy kislány (a narrátor), 
aki végig vezeti a műsort. Az elsősök oldalra ülnek, és a háttérből elin-
dulnak Pető� ék. Minden jelenet mögött a színpadon tömeg van, mely 
a verseknél és a narrátori szövegeknél pillanatképbe merevedik.

„ÉLNI FOGSZ HAZÁM, MERT ÉLNED KELL!” 
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– Jókai megfogalmazta, mit kíván a magyar nemzet: 
Legyen szabadság, egyenlőség, testvériség!

– (egy professzor) Urak! A törvény nevében…
– (egy diák) Nem törvény az, hanem zsarnokság!
– (másik diák) Most menjünk a cenzorhoz, és vele íras-

suk alá a proklamációt és a Nemzeti dalt!
– (diák) Cenzorhoz nem megyünk, nem ismerünk töb-

bé semmi cenzort!
– A forradalom fáklyája meggyújtatott!

Zene: Chopin: Nocturne Op. 55 (60 mp) 
(a versnél kicsit halkítani)

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, 
Te a népek hajnalcsillaga!…
Megviradt, fölébredett a föld,
Fut a hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal 
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: a vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.

(Petőfi Sándor: 1848 – részlet)

Egy szóvá és egy érzelemmé 
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”, 
A szó „szabadság” vala.

(Petőfi Sándor: A márciusi i� ak – részlet)

Narrátor: 
Most megmutatom nektek, hogyan hívtuk harcba a kato-
nákat! Figyeljetek, mindjárt láthatjátok!

Néptánc: A néptánc rábaközi páros, majd 6 � ú huszárru-
hában jön a színpadra (a táncból), és „V” alakban történik 
a visszhang jelenet.

Visszhang:
Trombita harsog, dob pereg
Dob pereg…
Kész a csatára a sereg!
Kész a sereg…
Föl a zászlóval magasra!
Egész világ hadd láthassa!
Egész világ láthassa…
Hadd lássák és hadd olvassák!
Rajta szent szó van: szabadság!
Szabadság…
Aki magyar, aki vitéz!
Aki vitéz…
Véres a föld lábam alatt!
Lábam alatt…

Ha lehull a két kezünk is, 
ha mindnyájan itt veszünk is!
ELŐRE!

(Petőfi Sándor: Csatadal – részletek)

Nyomdánál
Narrátor: 
Landerer nyomdája elé már rengeteg ember érkezett, itt 
csatlakoztak hozzájuk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, 
sáros idő volt, mindenki esernyőt tartott a kalapja fölé. 

– Ej, uraim! – kiáltott egy � atalember a közönségre. 
– Lehet, hogy egy óra múlva golyók hullanak ránk eső 

helyett, hát akkor elfutunk-e? 
S arra minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek 

még a kalapok is abban a pillanatban, amidőn Irinyi az 
első példányát a nemzeti követelésnek felmutatá e szóval: 

– Íme a szabad sajtó legelső nyomtatványa! 
A nyomtatógépet elsőnek ragadta meg Irinyi, a második 

nyomást Pető�  tette vele, hogyha a merénylet szerencsét-
lenül üt ki, őket érje a csapás, ne az ártatlan nyomdai sze-
mélyzetet. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabad 
sajtónak a legelső terméke.

– Tudják-e, Uraim, milyen nagy felelősséget vállaltak 
Önök magukra? Meggondolták-e a szomorú következ-
ményeket, melyek ebből következhetnek? – szólt aggódva 
Landerer.

– Igen, Uram! Meggondoltuk.
– Íme a szabad sajtó legelső szülötte! (kirohanva)

Zene: Chopin: Nocturne Op. 55 (20 mp)
(a vers kezdéséig)

Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:…
(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… – részlet)
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Zene: Harangszó (20 mp) (a szövegnél kicsit halkítani)

– Uraim, most húzzák a lélekharangot, mikor eltemet-
tük a cenzúrát. Kívánjunk néki örök nyugodalmat!

– Most oszoljatok szét, és délután 3 órakor a Múzeum 
udvarán találkozunk!

Múzeum előtt:
Narrátor: 
Délután három órakor megint összegyűltek. A Múzeum 
lépcsőjén Pető�  elszavalta a Nemzeti dalt. A hatalmas tö-
meg kórusban mondta a vers refrénjét.

Zene: Pető�  Sándor: Nemzeti dal – énekkar előadásában

Narrátor: 
A forradalmi menet következő állomása a pesti Városhá-
za volt. Már tizenötezren voltak. Pető�  a Városháza ab-
lakából tekintett le a tömegre, miközben a polgármester 
aláírta a 12 pontot, és felmutatta a sokaságnak. Az üdvri-
valgás közepette az a hír kapott szárnyra, hogy katonaság 
jön. De egyetlenegy ijedt arcot sem lehetett látni. Inkább 
többfelől hangzott az a kiáltás: 

– Fegyvert, fegyvert! Budára, Budára a Helytartóta-
nácshoz!

– Nyittassuk meg Stancsics börtönét! 
– Budára! Budára!
– Ott hozzák díszmenettel Budáról Pestre Stancsicsot. 

A kocsiból kifogták a lovakat.
– ÉLJEN! ÉLJEN! ÉLJEN A SZABADSÁG!
– Megérkezett Stancsics és a felesége.
– Éljen Stancsics, a nép embere! 
– Éljen a sajtószabadság!
– Éljen a szabadság, egyenlőség!
– (Stancsics) Nem érdemeltem én ezt, szegény pa-

rasztember… Hisz nekem igen csekély érdemem van, 
míg börtönben ültem, 3 gyermekem temették el. Nevem 
Stancsicsról Táncsicsra változtatom, részint e nagy nap 
emlékére, részint pedig azért, mert egyik gyermekem 
mindig így ejtette ki! 

– (Vasvári) Dicsőség a népnek, mely jogait egy csepp vér 
elfolyása nélküli ki tudta vívni. Mit más népek karddal 
vívtak ki maguknak, azt e nép puszta kézzel, csupán szent 
lelkesülésének tüze által tette magáévá.

Narrátor: 
Szavaimnak hitelt adhattok, 1848. március 15-e nemcsak 
a magyar, hanem minden népek históriájában fénypont-
ként fog sugározni. A mi győzelmünk nem az erőszak 
győzelme, hanem a jognak fényes diadala volt. 

Zene: Balett – Enya: Only time (3 p 35 mp)
(a versnél kicsit halkítani, amit a színpad két szélén egy-egy 
kislány mond)

Világos 1849… Csend van… Itt-ott a pernyét s az eltévedt 
éjjeli lepkét magasba vágja az őrtűz erőre kapott lángja. 
A venyige sír, mintha a jövője fájna. Újra sötét a csend. 
Hallod? Harang siet távoli város leomlott templomából. 
Azt hinnéd a csend egy már a halállal. Nincs folytatása. 
Pedig a csendben élnek új csodák, s ez kapcsol össze egy 
másik világgal. 

A lét minden színe benne piheg, mint fehér színben a 
többi színek, s mint alvó testében a holnap harca. 

Szabad csak az, kit nem rettent a holnap
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Hiába őrzi porkoláb, lakat, 
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják.
Ilyen szabad légy! Ez nem könnyű játék
Égből lepottyant nagylelkű ajándék.
Szenvedj meg érte, ingyen azt nem adják.
Hol áldozat nincs, nincs szabadság!
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak s élni mernek érte.
A vér öntözte magból most kikelt.
Ápold! Vigyázz rá! Őrizd! Ünnepeld!

(Heltai Jenő: Szabadság – részlet)

Narrátor:
Piros-fehér-zöld kokárdát készítettek maguknak a márci-
usi i� ak. A honvédek úgy gondolták, hogy a vörös szín az 
erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelenti.

Zene: Wolf Kati: Magyarország  

Zárókép: Tánc
A � úk szétszóródva állnak, a lányok lassan, egymást követ-
ve hozzájuk lépnek, és egy fegyvert adnak a kezükbe, majd 
körbejárják őket, végül letérdelnek velük szemben. Az utol-
só nemzetiszínű zászlót hoz. Lassan felállnak, hátramen-
nek, föl a lépcsőre, majd a � úk is a lépcsőre rendeződnek. 


