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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 1848. MÁRCIUS 15-ről 

 
Összeállította:  KŐHÁZI MÁRIA 
A megemlékezés helye: NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola                    
                                      Győr 
Ideje: 2010. március 12. 
Szereplők: 3. c osztály tanulói (12 lány, 11 fiú) 
 
(A verses összeállítás szereplői a jelenetig színpadon maradnak. Kezükben 
papírból készült, kb. 30cm-es tulipánt fognak. A műsor végén kokárdát 
alakítanak ki belőle. A virág megjelenik a háttérkép díszítésében is.) 
 
HIMNUSZ éneklése közösen 
 
Lány: Ma, 1848 .márius15-ére, a szabadságharc 
dicső napjaira emlékezünk. 
                 (A kezükben lévő tulipánt maguk elé 
emelik.) 
 
Ének: Hej, tulipán, tulipán 
           Ez a hely az én hazám 
           Ide jöttem világra 
           Remélem nem hiába. 
 
           Azt mondta az én anyám 
           Ez a hely az én hazám 
           Ide jöttem világra 
           Remélem nem hiába. 
 
Kórus: Haza! 
 
Lány: Rövid szó, mindössze négy 
betű. De talán nincs még szó, amely 
mögött annyi emlék, annyi érzés és 
annyi tett húzódnék meg. Azt 
mondom: haza, s látom a falut, ahol 
születtem. 
 
Lány: Azt mondod: haza, s látod a 
térképet, a folyók, a tavak kékjét, a 
völgyek és síkságok zöldjét. 
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Lány: Azt mondjuk: haza, és képzeletünkben megelevenednek a 
történelemkönyv lapjai, és mesélni kezd a múlt. 
               (A tulipánt leengedik.) 
 
Lány: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,  
          Te a népek hajnalcsillaga! ... 
          Megvirradt, fölébredt a föld, fut 
          A hajnaltól a vad éjszaka.  
          Piros arccal 
          Jött e hajnal, 
          Piros arca vad sugára 
          Komor fényt vet a világra, 
          E pirulás: vér, harag és szégyen
         A fölébredt nemzetek szemében. 
 
Lány: Mi is történt? 
A Pilvax kávéházban lelkes fiatalok nagy tetszéssel hallgatták meg Jókaitól a 
proklamációt, Petőfitől a Nemzeti dalt. A szakadó esőben körbejárták az 
egyetemi ifjúságot, az orvosokat, jogászokat. Lefoglalták a Landerer nyomdát és 
kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot, amelyben a magyar nép követeléseit 
foglalták össze. 
 
Fiú: Talpra magyar, hí a haza! 
        Itt az idő most vagy soha! 
        Rabok legyünk vagy szabadok? 
        Ez a kérdés válasszatok! 
        A magyarok istenére  
        Esküszünk, 
        Esküszünk, hogy rabok tovább  
        Nem leszünk! 
 
       Rabok voltunk mostanáig, 
       Kárhozottak ősapáink, 
       Kik szabadon éltek-haltak, 
       Szolgaföldben nem nyughatnak. 
       A magyarok… 
 
       Sehonnai bitang ember, 
       Ki most, ha kell halni nem mer, 
       Kinek drágább rongy élete, 
       Mint a haza becsülete. 
       A magyarok… 
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       Fényesebb a láncnál a kard, 
       Jobban ékesíti a kart, 
       És mi mégis láncot hordunk! 
       Ide veled, régi kardunk! 
       A magyarok… 
 
       A magyar név megint szép lesz, 
       Méltó régi nagy híréhez, 
       Mit rákentek a századok, 
       Lemossuk a gyalázatot! 
       A magyarok… 
 
       Hol sírjaink domborulnak, 
       Unokáink leborulnak, 
       És áldó imádság mellett 
       Mondják el szent neveinket. 
       A magyarok… 
             (A refrént közösen mondják szívükre tett kézzel) 
 
Fiú: Petőfi Sándor naplójából tudhatjuk meg a következőket: 
„A szakadó eső dacára mintegy tízezer ember gyűlt össze a múzeum elé, honnan 
a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot 
magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek.” 
 
Fiú: „A tanácsterem ajtaja megnyílt, s megtelt néppel először. Rövid 
tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s 
az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatott. Óriási kitörése a 
lelkesedésnek!” 
 
Fiú: „…egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön … körülnéztem, hogy 
az arcokat vizsgáljam, egyetlen egy ijedt arcot sem láttam … minden arcon e 
kiáltás: Fegyvert! Fegyvert!” 
„Budára, Budára! .. .a helytartótanácshoz! ... nyitassuk meg Táncsics börtönét! 
... Budára!” 
ZENE: Föltámadott a tenger (Halk, majd erősödő zene) 
 
Lány: Az osztrákok nem fogadták el a követeléseinket, ezért megkezdődött a 
szabadságharc a győzelem elérése érdekében. Sok-sok magyar elindult, beállt 
huszárnak Kossuth Lajos kérésére. 
(A zene alatt a verses összeállítás szereplői levonulnak, a jelenet szereplői pedig 
elfoglalják a helyüket. Oldalt áll a kisbíró. Az előtérben a gazda és a kisbéres. A 
háttérben asztal körül a család, a kisgyerek ostorral játszik.) 
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      JELENET: 
 
Kisbíró: Közhírré tétetik!  Adatik tudtára minden hazafinak és honleánynak, 
hogy Kossuth apánk új, immáron magyar pénzt akar kibocsátani. Ez lesz a 
Kossuth bankó. A pénz csak akkor ér valamit, ha van fedezete: arany, ezüst, de 
lehet réz és más értéktárgy is. Szabad, 
független hazánknak szüksége van a 
pénzre, hogy hadifelszerelést, ruhát, 
élelmet vásárolva honvédeinknek, 
megvédhessük a szabadságot. Kinek 
milyen értékes holmija van, adja át a 
meghatalmazott gyűjtőknek – ezzel is 
a nemzetet szolgálja. (A hirdetés előtt 
dobol.) 
 
Kisbéres: Gazduram! Tekintetes 
gazduram! 
 
Gazda: Mit akarsz kisbéresem? Nem mégy vissza azonnal a birkákhoz? Kire 
hagytad őket? 
 
Kisbéres: Vigyáz rájuk a puli. A gazduramat arra kérem, adja ki az én esztendei 
járandóságomat, a két aranyforintot! 
 
Gazda: Azt mondtad egyszer, piros csizmát akarsz venni magadnak a pénzből. 
Hát annyira sürgős ez a csizma? Jól megvagy te mezítláb is, nincs még hideg. 
 
Kisbéres: Én bizony kérem a két aranyat, amiért megszolgáltam. 
 
Gazda: Ejnye! Tán a lányoknak akarod mutogatni az új csizmádat? 
 
Kisbéres: Nem mutogatom én senkinek. De ami jár, az jár. Kérem a két aranyat. 
 
Gazda: Nem addig a! Úgy alkudtunk meg apáddal, hogy három évig szolgálsz 
nálam, és ezért esztendőnként jár neked két arany. De az nem volt kimondva, az 
alkuba, hogy az első év leteltével kikéred a béredet. Majd a harmadik év végén 
megkapod a háromszor kettő, vagyis hat aranyadat. 
 
Kisbéres: Márpedig nekem most azonnal kell a két aranyam. 
 
Gazda: Jól van no, kiadom a két aranyat, de aztán fel is út, le is út, kötheted az 
útilaput. Találok én kisbérest eleget, aki nem követelőzik. 
Nesze! Itt a csizmára való!...de a kenyérrevalót ezentúl más gazdánál keresd! 
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Kisbéres: Édesanyám! Édesapám! Megjöttem. 
 
Anya: Csak nem hagytad el a gazdádat? 
 
Kisbéres: De bizony. Itt a két aranyam. De ezzel az utamat is kiadta. 
 
Apa: És mi lesz ezután? 
 
Kisbéres: Mi lenne? Szabadság! 
 
Apa: Jaj, szegény fejünknek! Legalább gyerünk el a vásárba, hogy megvegyük a 
régóta áhított csizmát. 
 
Nővér: Kapsz majd csizmát, pirosat, 
           Sarkantyúsat, csínosat. 
 
Kisbéres: Nem kell sietni édesapám. Figyelmezzen inkább a kisbíró dobolására 
és szavára! 
           (Távolról dobszó hallatszik, a kisbíró hirdetése.) 
 
Apa: A hazának értékekre van szüksége. De mit adhatnék én, nincstelen? 
Megvan! Öregapámtól örököltem ezt az ezüstórát, ő meg úgy kapta valakitől. 
Úgysem illik az ilyesmi a mi szegényes földkunyhónkba. 
 
Nővér: De édesapám! Családi örökség! Ha most odaadja, mit hagy majd örökül 
az unokáira, dédunokáira? 
 
Apa. Mit, lányom? Hát szabadságot, amit ki kell harcolnunk, és amihez a 
kicsiny óra értéke is hozzájárul. 
          (Két lány jön kosárral, abba gyűjtik az 
adományokat.) 
 
Apa: Tessék, itt ez az ezüstóra.(Átadja az 
órát.) 
 
Anya: Hát én mit adhatnék? Várjatok csak, 
lelkeim, itt van a konyhában ez a rézmozsár. 
Sajnos, nem arany, csupán réz … de hátha 
hasznát veszi Kossuth apánk. Ha mást nem 
öntessen belőle is, mint sok ezer többi mozsárból, rézedényből ágyút! (Beteszi a 
kosárba.) 
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Nővér: Nekem van egy aranygyűrűm … A vőlegényemtől kaptam. De bizton 
tudom megbocsátja, ha ezt odaadom a hazának, hiszen ő maga nemzetőrnek állt. 
Tessék! (Lehúzza a gyűrűt, átadja.) 
 
Lány: No, akkor megyünk. Köszönjük az adományt a haza nevében. 
 
Kisbéres: Várjatok csak! Engem nem is kérdeztek? 
 
Lány: Téged? Mit tudsz te adni, rongyos-éhes kisbéres? 
 
Kisbéres: Aranyat. Nem egyet, kettőt is! Itt van la! 
 
Lány: Ez igen! Köszönjük. 
 
Apa: Hát a csizma? 
 
Kisbéres: Minek az ilyenkor? Melegszik az idő. Kisüt majd a nap is. 
 
Anya: Igazat beszélsz. A szabadság napja. 
(A gyerek fejére teszi a kezét.) 
 
Kisöccs: Édesapám, édesanyám! 
        (Az addig játszadozó kisgyerek odamegy.) 
 
Apa: Mi van te tökmag? 
 
Kisöccs: Hát éntűlem senki nem kér semmit Kossuth apánk nevében? 
 
Nővér: Teneked aztán semmid sincs az ég egy kerek világon. 
 
Kisöccs: Nem-é? Hát ez mi? (Felveszi az ostort, amit eddig fonogatott.) 
 
Lány: Ostor. Magad fontad? 
 
Kisöccs: Magam ám! Ezt küldöm én Kossuth apánknak? Oszt mondjátok meg 
neki, forgassa a feje fölött, és csördítsen oda … úgy istenigazában a 
szabadságunk ellenségeinek! 
 
Apa: Úgy legyen! 
        (Apa felkapja, magasba emeli a kisfiút.) 
 
Kisbéres: Én magam is katonának beállok, 
               Virágok közt kísérnek a leányok. 
               Az ezrednél fognak hívni vitéznek, 
               Nemsokára hős huszárnak neveznek! 
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ZENE: KODÁLY: HÁRY JÁNOS – TOBORZÓ 
             
 (A fiúk fejére csákó kerül, táncolni kezdenek. Lemennek a színpadról.   
               Folytatódik a verses keret, a szereplők elhelyezkednek) 
  
Fiú: Indul a had, 
 
Mind: moccan. 
 
Fiú: Ütni szabad, 
 
Mind: jól van. 
 
Fiú: Szólna a szánk, 
 
Mind: néma. 
 
Fiú: Puska kiált: 
 
Mind: célra! 
 
Fiú: Vágtat a ló, 
 
Mind: rajta! 
 
Fiú: Prüszköl a ló, 
 
Mind: kardra! 
 
Fiú: Már aki fél  
 
Mind: nincsen. 
 
Fiú: Vér, csupa vér  
 
Mind: minden. 
          (Fokozatosan erősödik a hangerő, majd elhalkul.) 
 
Fiú: Légy híve rendületlenül  
        Hazádnak, ó magyar: 
        Ez éltetőd, s ha elbukál, 
        Hantjával ez takar. 
 



 8

        A nagy világon e kivűl 
        Nincsen számodra hely, 
        Áldjon vagy verjen sors keze: 
        Itt élned, halnod kell. 
 
Lány: Rét, rét 
           segesvári: 
           fekhet zöldeden bárki. 
Lány: Csönd, csönd, 
           segesvári: 
           szememre fogsz te szállni. 
 
 
Lány: Szó, szó, 
           segesvári: 
           szabad a vesztest szánni? 
Lány: Szél, szél, 
           segesvári: 
           ki fog majd megtalálni? 
Lány: Nap, nap 
           segesvári: 
           otthon tudnak-e várni? 
Lány: Éj, éj, 
           segesvári: 
           csillagod fogják látni! 
 
Lány: Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott 
           Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. 
 
Fiú: Tegnap történt, olyan régen 
       ott alusznak éber-mélyen  
       segesvári csatatéren. 
 
Fiú: Az nem lehet, hogy ész, erő 
       És oly szent akarat  
       Hiába sorvadozzanak 
       Egy átoksúly alatt. 
 
       Még jőni kell, még jőni fog 
       Egy jobb kor, mely után  
       Buzgó imádság epedez 
       Százezrek ajakán. 
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ZENE. Samuel Barter: Adagio for strings (A Szózat alatt halkan, majd kissé 
erősödik.) 
(Egyesével körbemennek a szereplők, 
és a tulipánt lerakják egy égő gyertya 
köré. Kokárdát raknak ki belőle, majd 
visszamennek a helyükre.) 
 
Mind: Mi, a mai ifjúság, a márciusi 
ifjak késői unokái, fejet hajtunk 1848. 
március 15-ének emléke előtt. 
 
SZÓZAT közös éneklése.  
 
(Szükséges eszközök: jelmezek a 
jelenthez, mozsár, zsebóra, ostor, 
gyűrű, csákók, dob, kosár, kokárdák, tulipánok – papírból, gyertya) 
 
Ének: Bródy János: Hej, tulipán 
Zene: Kodály Zoltán: Háry János (Toborzó) 
         Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger 
         Samuel Barter: Adagio for strings OP.11 
 
Felhasznált irodalom: 
- ÜNNEPEL AZ ISKOLA II. rész (A Pest Megyei Pedagógiai Intézet 
pályázatának díjnyertes művei) Budapest, 1999. 
- 1848. március 15-e megünneplése.  Összeállította: Homoki Ferencné és 
                                                                                    Peszeki Lászlóné 
Jelenetet írta:  
Gyárfás Endre, Tamási Áron regénye alapján Gál István, Váradi István 
Képmellékletek a műsorból. 


