
Ünnepi megemlékezésünkben ezúttal egy olyan válogatást adunk köz-
re, mely ismert és kevésbé ismert verseket foglal magába. Vannak olyan 
művek, melyeknek csak a részleteit adjuk közre, a zenei ajánló is megle-
hetősen visszafogott – bár az előadók kiválasztása részben újszerűnek 
hathat. Ahol zenei utalás van, ott megadjuk az elérhetőséget, akár a 
megvásárlás helyének, akár a leginkább használható fájlmegosztó ol-
dalnak a megjelölésével. 

KARD ÉS BILINCS – 
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MŰSOR-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A műsor atmoszférájának megteremtését nagyban segíthe-
ti egy élő hangszeres szóló, énekkari dalok vagy akár szóló-
ének betervezése is. A díszletet alapvetően ezúttal is a hely, 
illetve a kreativitás határozzák meg. A versmondás közben 
ne mondjunk szerzőt és címet, mivel az összeállítás egysé-
ges egész. Minimum 8-10 fő versmondót keressünk.

1. Petőfi Sándor: A bilincs
Üres színpad, kietlen, szürke, téglaszerű drapéria a falon. 
Az első versmondó félfordulattal áll a közönség felé, s a szö-
vege alatt az addig a fal felé forduló második versmondó 
feláll, s a színpad szélére jön.

Első versmondó:
Szabadságért küzdött az i� u,
S börtönbe dobták, ottan űl,
És meg-megrázza és átkozza
Bilincsét nagy kegyetlenűl.
Bilincse ekkép szóla hozzá:

Második versmondó:
Csörgess, de oh ne átkozzál!
Csörgess, i� ú, csörgésem átok,
Mely a zsarnok fejére száll! 
Ugye nem ismersz? a szabadság
Csatáiban kard voltam én,
S épen talán a te kezedben
Villogtam a vér mezején.
Szerencsétlen te, szerencsétlen
Kardoddal hol találkozál!
Csörgess, i� ú, csörgésem átok,
Mely a zsarnok fejére száll. 
Bilincset vertenek belőlem,
Belőlem, aki kard valék,
S ki vélem vítt a szabadságért,
Most azt szorítom... szörnyüség!
Szégyennek és haragnak pirja
A rozsda, amely rajtam áll.
Csörgess i� ú, csörgésem átok,
Mely a zsarnok fejére száll.

2. Kormorán: Európa közepén
Kelj fel, Pető�  – Részletek a Zúgjatok harangok 1848 
című rockoperából CD, 3. dal (A CD megvásárolható: 
http://www.rockdiszkont.hu; http://www.szki    tianemzeti.hu; 

meghallgatható: http://www.youtube.com/watch? v=ir SDJ - 
EWX VSM)

A zene alatt a szereplők berendezik a színpadot, felaggat-
ják a díszleteket. Esetleg egy csákót, korabeli kalapot, sálat 
stb. tesznek a fejükbe. Az is lehet, hogy a nyitóvers előadója 
a nézők közül hívja fel a társait, akik hozzák magukkal a 
szükséges kellékeket. Mértéktartó, ne túlzó legyen. Minden 
– a forradalomhoz köthető – tárgy, kép stb. elfogadható. 
Ügyeljünk a tér nagyságának és a dekorációnak az arányá-
ra, fotók esetében a jó felbontásra, hisz egy gyenge minő-
ségű, homályos fotó méltatlan az ünnephez, és csökkenti a 
műsor értékét! Kialakíthatjuk a Nemzeti Múzeum jelképes 
lépcsőjét is, amire később a versmondók felléphetnek.

3. Heltai Jenő: Szabadság (részlet)
A következő verset bontva mondassuk. A váltásokat / jellel 
jelöltük. 

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet 
könnyelműn, irigyen ajkadra ne vedd ! /
Tudd meg: szabad csak az, aki
oly áhítattal mondja ki, 
mint istenének szent nevét a jó pap. /
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, 
ínség, veszély, kín meg nem tántorít 
és lelki béklyó többé nem szorít. /
Hiába őrzi porkoláb s lakat, 
az sose rab, ki lélekben szabad. /
Az akkor is, ha koldus, nincstelen, 
gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. /
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, 
hol áldozat nincs, nincs szabadság. /
Ott van csupán, ahol szavát megértve 
meghalni tudnak s élni mernek érte. 

4. Illyés Gyula: Százéves március (részlet)
A szereplők a díszletben helyezkednek el. Ülnek, támasz-
kodnak, kisebb csoportokban egymás felé fordulnak, de 
mindig � gyelnek a versmondóra.

…szabadság délelőttje te,
új ember – voltunk hajnali,
gyermeki emlékezete!
Beh jó hangjaid hallani
egy század után is, ahogy
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az óra – mint megmondatott – 
ütésre kattan s végre üt
(Párisban pisztolycsattanással)
és üt és üt, micsoda lázzal
és sietséggel mindenütt.
(Bécsben már puskaropogással)
És üt, megannyi óra üt
a szívekben, a felhevült
erekben milyen dobogással:
hogy lépne fényre már elő
az eszme-keltető idő
az az ember-újító korszak!
S az első ütésre felelve
hogy vernek, kopognak s dobognak
a tornyok daccal az egekre,
az ágyuk Európa-szerte!

5. Ismeretlen szerző: Március 15.
A versmondó lépjen fel valamilyen magaslatra (esetleg
a stilizált múzeumi lépcsőre), onnan mondja a verset rész-
ben a közönségnek, részben pedig az őt körülvevő hall-
gatóságnak. 

Amikor szövegbeli utalás történik, fel lehet emelni – a 
színpadra előkészített – ’48-as zászlót.

Gyulladjon ki ma az arcotok,
Dobogjon fel a szívetek,
Még a nap is lángolóbban,
Ragyogjon a föld felett.

Fel-fel azt a magyar zászlót,
Vegyétek le a kalapot,
Egy ezredéves történelmünk,
Nem mutat fől többé ily napot.

Nem volt soha tán-e földön,
S tán nem is lesz olyan nemzet,
Ki magának szabadságot,
Egy rövid nap alatt szerzett.

Úgy kipattant a szíveknek,
Akkor az az örök lángja,
Mint rügyéből a vadrózsa,
Piros pünkösd hajnalára.

Kard se csattant, vér se hullott,
S mire csendült estimára,
Szabaddá lett Magyarország,
Valamennyi honpolgára.

Ágyuk helyett Pető� nek,
Visszhangzott e-kép szava,
Ima gyanánt mondták az nap,
Talpra magyar hív a haza.

Óh tündöklő március nap,
Csoda tettek csoda napja,
Tőled ragyog dicsőségünk,
Történelmünk legszebb napja.

Rád esküszik a magyar szív,
Hűtlen hozzád nem lesz soha,
Légy diadala múltjának,
Jövőjének légy záloga!!!

6. Nemzeti dal/Tizenkét pont
Több megoldás kínálkozik a vers és a követelések megjele-
nítésére. A verset ezúttal kivételesen versszakonként bont-
va kellene mondatni. A közismert refrént – fokozatosan 
beléptetve a versmondókat – mindig eggyel több ember 
mondja, a végén pedig már mindenki. Ezalatt a nézők kö-
zött ki lehet osztani a Tizenkét pont eredetijének fénymá-
solatát. A világhálón meg lehet találni, a sokszorosítás már 
nem okozhat gondot. 

7. Madách Imre: Nem féltelek, hazám
Határozott hangú, jó kiállású � úval mondassuk a verset.

Bár ellened tör frigye zsarnokoknak,
Bár ellened tör irigy szolgahad,
Földönfutó népek megostromolnak,
Mint tengerár, megállsz, ha szikla vagy.
Nem féltelek, hazám!

Eldűltél volna, mint cser a viharban,
Ha a végzet nem nézett volna ki,
Hogy élj; nem törtek meg véres csatákban
A balszerencse századévei.
Nem féltelek, hazám!

Ameddig áll Branyiszkód kőrakása,
Mint órjás harcaid emlékjele,
Regét mond róla a Kárpát vadásza,
S viharként leng rajt hősök szelleme.
Nem féltelek, hazám!

MŰSOR-ÖSSZEÁLLÍTÁS
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Ameddig látom Alföld rónaságát,
Felette multak délibábja kel,
Szent vér hízlalja lengő dús kalászát,
És tápot a test, lélek benne lel.
Nem féltelek, hazám!

Az ősi bűn küldött ránk sujtoló kart,
A lánc helyét csak szent vér mossa le:
Hogy a jobb gyermek győzzön, Mózes elhalt
A pusztában s egy nemzedék vele.
Nem féltlek hát, hazám!

8. Kormorán: Európa közepén
Kelj fel, Pető�  – Részletek a Zúgjatok harangok 1848 című 
rockoperából CD, 14. dal (Megtalálható az alábbi linken: 
http://www.youtube.com/watch?v=ANVPX596pJE)

A dal tetszés szerinti mozgásra felhasználható. Ha eddig 
még nem volt kokárda a szereplőkön, akkor most tűzhet-
nek fel. Jelképesen felfegyverkezhetnek (kard, pisztoly, csá-
kó). Akár rövid körtáncot is járhatnak, lassú mozgással, 
vagy éppen csak egymás mellett felállva, jobbra-balra rin-
gatózva. 

9. Petőfi Sándor: 1848
A versmondók körbeveszik a versmondót.

Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen
Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében
Meghalványult szabadság arcára.

Szent szabadság, újabb megváltója
A másodszor sűlyedt embereknek,
Drága élted miljom s miljom ója,
Ne félj, téged nem feszítenek meg.

Elbuvék a békesség galambja,
Fészke mélyén turbékolni sem mer;
Háborúnak ölyve csattogtatja
Szárnyait a légben vad örömmel.

Hah, ti gyávák, ti máris remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték...
Hátha mindazok beteljesednek,
Amiket én álmaimban láték!

Eljön, eljön az itélet napja,
A nagy isten véritéletet tart,
S míg jutalmát jó, rossz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard!

10. Kossuth Lajos azt üzente…
Az lenne a legjobb, ha a szereplők énekelnék, ha van, akkor 
énekkari segítséggel. Akár a közönséget is bevonhatjuk az 
éneklésbe, akik közül az előre megbeszélteknek megfelelő-

en regimentet toborozhatunk. Ők feljöhetnek a színpadra a 
többiek közé. Fejükbe egy csákót vagy nemzetiszínű szala-
gos kalapot lehet tenni!

11. Vajda János: Önkéntes dala
Egy frissen toborzott katona mondja a verset, részben a 
társainak, részben a közönségnek.

Isten hozzád apám, anyám, kedvesem;
A hazáé a legelső szerelem,
A szabadság harcaiba elmegyek,
S vissza csak a győzelem hoz engemet!

Emelkedik a szabadság zászlója,
Ki ne menne, ki ne menne alája?
Héj, leéltük a keserves időket,
Mikor érte meghalni sem lehetett!

Keljetek föl régi sírok lelkei,
Elrabolt szabadságunknak hősei!
Nézzetek ránk, s vígasztalva légyetek,
Nem hiába folyt el a ti véretek!

Nincs ugyan már a magyarban annyi vér,
Mennyi eddig elfogyott a hazáért,
Hej de ami kevés magyar vér kering,
Szabadságért kifolyt vérből származik!

Isten hozzád apám, anyám, kedvesem;
Szabadságé a legelső szerelem;
Szent szabadság, ha te nem lehetsz miénk,
Sírjainkon élni fog a dicsőség.

12. Zene 
A legjobb lenne egy halk furulyaszó, lehetőleg úgy, hogy aki 
játssza, áthalad a színpadon. A szereplők némán állnak. 
A furulya szólhat a következő vers alatt is. 
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13. Palágyi Lajos: Szabadságharcok sorsa
Elgondolkodva, halkan mondjuk a verset.  

Az önkény összetartja táborát.
A szabad nemzet féket nem visel.
Ó, nem az önkény nyeri a csatát,
Azt csak a szabad nemzet veszti el.

14. Petőfi Sándor: Élet vagy halál! (részlet)
A Kárpátoktul le az Al-Dunáig
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar!
Szétszórt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar.
Ha nem születtem volna is magyarnak,
E néphez állanék ezennel én,
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek közt a föld kerekén. 

Szegény, szegény nép, árva nemzetem te,
Mit vétettél, hogy így elhagytanak,
Hogy isten, ördög, minden ellened van,
És életed fáján pusztítanak?
S dühös kezekkel kik tépik leginkább
Gazúl, őrülten a zöld ágakat?
Azok, kik eddig e fa árnyékában
Pihentek hosszu századok alatt. 

Legyen tehát ugy, mint ti akartátok,
Élet-halálra ki a síkra hát,
Ne légyen béke, míg a magyar földön
A napvilág egy ellenséget lát,
Ne légyen béke, míg rossz szívetekből
A vér utósó cseppje nem csorog...
Ha nem kellettünk nektek mint barátok,
Most mint birókat, akként lássatok. 

Föl, nemzetem, föl! jussanak eszedbe
Világhódító híres őseid.
Egy ezredév néz ránk itélő szemmel
Atillától egész Rákócziig.
Hah, milyen múlt! hacsak félakkorák is
Leszünk, mint voltak e nagy ősapák,
El fogja lepni árnyékunk a sárba
És vérbe fúlt ellenség táborát! 

15. Cseh Tamás: Elindultam szép hazámbul 
Cseh Tamás – Republic: Levélváltás című CD. (Megvá-
sárolható: http://rockdiszkont.hu; meghallgatható: http://
www.youtube.com/watch?v =Mn6 S8sKkaOY)

A zene korábban is lehalkítható, a feléig azért minden-
képpen szóljon. A szereplők a díszletet átrendezhetik, az 
arcképeket lefátyolozhatják, de a zászló és a Kossuth-cí-
mer változatlanul maradjon. Ülhetnek, nézve a jelképesen 
távozó bujdosók után, akiket megjeleníthetünk a toborzó 
alatt összeszedett nézők segítségével.

16. Deák Tóth Ágoston: Március, remények
Ekkor már a szereplők a színpad szélén félkörívben állnak.

Márciusban haj, de gyűlnek új remények
hangosak, félszegek, kábák vagy kemények.
Haj nem visz már oda semmi vissza
régi márciusunk mégis áldott, tiszta.

Nem szennyezheti be mának durva sara
ártó álnok szándék, hitvány politika
nem rángathat földre szivárványt az ármány, 
nem lesz az eszméből lelki ocsmány dágvány.

Csak egy kokárda kell és hit a jövőbe’
csak a régi jelszó, s menni kell, ELŐRE.
Csak együtt, csak szépen, soha, soha vissza
könnyünk ha csurranna a földünk felissza.

Dalunk és a harcunk halk, vagy hangos lehet
félszegen, tétován mondhatunk éneket
botolhat a lábunk, elhagyhat a hitünk,
de Pető�  akkor is megfogja a kezünk!

17. Dutka Ákos: Március 15 
A verset szakaszokra bontva mondassuk, az utolsó két 
versszakot azonban mindenki mondja, akár dübörgő han-
gon is. 

A rög alatt most megmozdul a mag
S a szív alatt az örök gondolat, 

Hogy itt e rögből egy darab vagyunk, 
Rajta nőttünk és általa vagyunk. 

Száz titka, nedve még bennünk kering, 
Daloltunk, sírtunk s rög leszünk megint, 

Magyar mezőn egy múló kis halom, 
De repültünk egy bátor dallamon, 

Mit zengve hoz a márciusi szél 
És vele dobban szívünkben a vér, 

A vér, amelyet érlelt annyi nyár, 
Kalászba szökkent magyar napsugár. 

Anyád porában most mozdul a vér 
S indul feléd az új magyar kenyér. 

Lélekké válik benned majd a rög, 
Mely véred, hazád, sírod, börtönöd, 

S benned dalolja örök dallamát 
Anyád a rög, hogy ez a föld hazád. 

18. Vörösmarty Mihály: Szózat – Közös éneklés


