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Csukáné Klimó Mária 

 

Március 15-re 

 
A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk 

a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés     érték-
ben + jobb lábon helyben ugrás, a balt kicsit hajlítva, s kifelé forgatva 
emelik     értékben, ismétlés szimmetrikusan. Mindkettő ritmusra tör-
ténik: 

 

Szavaló: 
Feljött a hold a Tiszára, 
Csend borult a fűre, fára. 
Szeged alatt a szigetnél  
Áll egy ódon halászbárka. 
 
Talán épp a bárka alatt 
lenn a vízben, lenn a mélyben 
fekszik egy nagy halott király, 
halott király, réges-régen. 
 
Koporsója arany, ezüst, 
s vasból van a markolatja. 
És a hármas koporsóban 
a király a dalt hallgatja. 

(Gárdonyi Géza) 
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Mind: (Himnusz) 

Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai felvirágozának. 

(Kölcsey Ferenc) 
 

Szavaló: Mikes (részlet) 
Egyedül hallgatom tenger mormolását, 
Tenger habja felett futó szél zúgását, 
Egyedül, egyedül 
A bujdosók közül, 
Nagy Törökországban; 
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugvó 
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó 
Tenger haragjában! 

(Lévay József) 

 
Szavaló: Rákóczi-nóta (részlet) 

Jaj, régi szép magyar nép! 
Az ellenség téged miképp 
szaggat és tép! 
 
Mire jutott állapotod 
romlandó cserép. 
Mint egy kedves eleven kép 
voltál olyan szép, 
magyar nép! 
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Mind: 

Kraszna Horka büszke vára, 
ráborult az est homálya. 
A toronyból késő este 
tárogató nem szól messze. 
Olyan kihalt, olyan árva 
Kraszna Horka büszke vára. 
 

Szavaló: 
Kemény hideg volt 1837–38 telén. Pestet elöntötte a Duna. 
Wesselényi Miklós március 14-én hajnalban vetette bele magát a 

mentési küzdelembe. 
 

Más hang: 
„Képzelem, hogy a külváros szegény lakosainak kis házacskái-

ban minő rémületben lehetnek. De, hogy ennyi ezer élet forog ve-
szélyben, azt nem gondoltam.  

Soha nem értem ennél borzasztóbb estét és éjjelt. 
Leírni az én tollam és talán senkinek a tolla nem képes.” 
 

 
Szavaló: 

Kossuth fekete kalapot viselt, hátralengő fekete tollal. 
Viselete egyszerű volt, mint mindig. Hanem mikor szólt, óh, 

akkor bíbor és arany volt rajta minden. 
 

Más hang: 
„Eljöttem, hogy megkérdezzem a magyar nemzettől: Meg akar-

e halni gyalázatosan, vagy élni akar dicsőségesen?” 
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Mind: 

Kossuth Lajos azt üzente: 
Elfogyott a regimentje. 
Ha még egyszer azt üzeni, 
Mindnyájunknak el kell menni! 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza! 
 

Szavaló: 
Kossuth Lajoshoz kéne folyamodni, hadd küldene egyetlen ve-

zetőt. S főképpen ágyút, de mindjárt! – mondá erős szóval apám. 
 

Más: 
Ne küldjön ágyút! Hanem adjon pénzt, s nekem hatalmat! 
Mert én csinálok ágyút! 
 

Mind: (ének) 
Gábor Áron rézágyúja, fel van virágozva, 
Indulnak már a tüzérek messze határba. 
Nehéz a rézágyú, felszántja a hegyet, völgyet, 
Édes rózsám a hazáért el kell válnom tőled. 
 

Szavaló: 
Megint független és szabad vagy, 
Ó, én imádott szép hazám! 
Hol, hol van a szó, hol van a dal, 
Mely elzenghesse igazán, 
Hogy független és szabad vagy, én hazám! 
 

 
Mind: (ének) 

Föl, föl vitézek… 
Híres Komárom be van véve, 
Klapka György a fővezére, 
Büszkén kiáll a csatatérre, 
Hajrá, huszárok, utánam előre! 
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Szavaló: 
Szörnyű idő, szörnyű idő! S a szörnyűség mindegyre nő, 
Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. 
Minden tagunkból vérezünk, hogy is ne! 
Villog ellenünk a fél világnak kardja. 
 

Mind: 
Kis lak áll a nagy Duna mentében… (ének) Összefogódzva, 

jobbra, balra dőlve énekelnek. (Petőfi Sándor: Távolból) 
 

Más hang: 
Petőfi Sándor, a költő, a parancs ellenére indult a sereg után, 

kocsin. 
Se lova, se fegyvere, még egyenruhája sem volt. 
Délután öt órakor ismerte föl, hogy halálos veszélyben van. 
 

Más: 
Ott essem el én, 
A harc mezején, 
Ott folyjon ifjúi vér ki szívemből… 

(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet) 
 

Szavaló: 
A Fehéregyházi-kaptató forrásánál meghalt valaki. 
 

Más: 
De a költő holtteste sose került elő. 
 

Mind: (ének) 
Erdő mellett estvéledtem 
 
Adjon Isten jó éjszakát, 
küldje hozzám szent angyalát, 
bátorítsa szívünk álmát, 
adjon Isten jó éjszakát! 
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Szavaló: 
Az osztrák császár a magyar szabadságharc legyőzésére segítsé-

gül az orosz cár csapatait hívta. 
 

Más: 
Világosnál, Világosnál 
Huszárok könnyeznek, 
Sírva sírnak veszedelmén 
A magyar nemzetnek. 
 

Szavaló: 
1849. október 6-án, Aradon tizenhárom tábornokot végeztek ki. 
 

Más: 
Ébredj nagy álmaidból, ébredj Árpád fia! 
Fölkelt a nap. Hazádnak fel kell virulnia! 
 

Szavaló: 
A magyar név megint szép lesz. 
Méltó régi nagy híréhez. 
Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
Hogy rabok tovább nem leszünk! 

(Petőfi Sándor) 


