
Március tizenötödike üzenete
Martusné Nagy Anna összeállítása

Történelmi háttér
Két évtizedes előkészítés gyÜmö|cse az 1848-as
tavaszi forrongás. A reformkori országgyű|és |e-
hetóséget teremtett arra, hogy a Iiberá|is nemes-
ség kido|gozza saját programját. |tt mondhatták
e| e|képze|éseiket a késóbbi forrada|om vezetói:
Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc,
Széchenyi lstván, Szemere Bertalan, Eötvös Ji-
zsef.
Fordu|atot hozott Kossuth Lajos március 3-i be-
széde. Az el|enzék követe|éseit programszerŰen
foga|mazta meg: jobbágyfe|szabadítást, közte-
hervise|ést, népképviseleti par|amentet követe|t'' l848. március 1 5-én a pesti radiká|is if júság vér
né|kÜ|i forrada|mi megmozdu|ása érvényt szerzett
a 1 2 pontnak. Ez a|att Kossuth Bécsben tárgya|t
a császár megbízottaival. V. Ferdinánd kezdeten
nem akarta szentesíteni a pozsonyi országgyti|é-
sen e|ózó nap megszavazott fe|iratot, azonban
16-án hajna|ban - ha|lva a Pest- Budán tö.rtén-
tekról - kénytelen vo|t engedni a követe|ésnek'
B écs hozzíjáru |t Batthyány Lajos m i n isztere| nöki
kinevezéséhez. MegalakuIhatott az öná||ő magyar
kormány, ame|y nem az ura|kodónak, hanem a
nép vá|asztott képvise|óinek, a magyar országy-
gyű|ésnek tartozott fe|e|ósségge|. FÜggetlen és
fe|e|ós kormánya |ett'
Az ápri|isi töruények szerint Magyarország csak-
nem függet|en ország |ett. Biztosították a po|gári
fej|ődést, a fe|zárkőzást Európa fej|ett országa-
ihoz. Megkezdódött a jobbágyrendszer és a ne-
mesi kivá|tságokon a|apuló feudá|is rendszer fe|-
számolása.

Nevezetes események
Visszaem|ékezés Szilágyi-Bariti: A Magyar Nem-
zet Története című könyvébó|:
,,Márczius 1 5-ike éppen országos vásár napja vo|t.
Az esó permetezett, majd szakadt. Magában a
kávéházban regge| 8 órakor, a kitrizott idóben,
csak néhány ifjú jelent meg, de ezek |e|kesedve
hal|gatták, midón Jókai felo|vasta a kiá|tványt s
a 12 pontot, Petófr pedig e|szava|ta a Nemzeti
da|t. Az eskü szavaitól |elkesedve, PetŐfr, Jókai,
Bu|yovszky Gyula, Sebó Antal, Gaá| Ernó és Hama-
ry Dánie| vezetése a|att - ez utóbbinak e|óadása
szerint - e|óször is az egyetem jogha||gatóihoz
indu|tak, s óket lehitták az egyetem udvarára'
Petóft székre á||va, nyi|vánosan most e|óször sza-
va|ta el Nemzeti da|át, melynek esküsorait az ifjÚ-
ság fokozódó lelkesedésseI visszhangoztatta: )A
magyarok istenére eskÜszünk, esküszünk, hogy
rabok tovább nem |eszünk!< Hason|ó le|kesedést
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ke|tve o|vasta fö| Jókai a tizenkét pontot. Ez a je-
|enet ismét|ődött a Hatvani- és Ujvi|ág-utcza sar-
kán |evó orvosi kar udvarán' A vásáros népségge|
s a járóke|ókke| most már néhány ezer fóre nö.
vekedett ifjúság ezután Landerer és Heckenast
Hatvani (most Kossuth)-utczai nyomdája e|é vo-
nu|t, ho| Jókai Mór, PetŐfr Sándor, Vidacs János
és az idóközben megérkezett Vasvári Pál |efog-
|alván a sajtót, censura né|kü| kiszedették az újra
meg újra fe|o|vasott tizenkét pontot s a Nemzeti
da|t. Fé|tizenkettókor |rinyi a tizenkét pont e|só
kinyomott példányát |obogtatva jeIent meg a nép
e|őtt. >Márczius 15. dé|e|ótt fé|tizenkettő - szó|t
- nagy idŐszak a magyarok történetében. |tt van a
sajtószabadság e|só pé|dánya, a nép hata|mának
e|só műve. Akármi szabadsága fog is |enni egykor
a magyarnak, az a dicsŐsége míndig megmarad,
hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot,
magunk vivtuk ki.( A közönség esernyők alatt
hallgatta és é|jenezte ót is, az eddigi szónokokat
is; de mindenki tudta, hogy a katonaság készen-
|étben á|| a kaszárnyákban, a vár túzérei ágyúik
me||ett várják a parancsot' s igy nem vo|t hiva|-
kodás a sajtószabadság kivivásának emlitése. A
nép |eirhatat|an |e|kesedésse| isméte|te az eskÜ
szavait, midón Petófl pár pi|lanat mu|Va sajtó a|ó|
szintén kikerü|t Nemzeti dalát ismét e|szava|ta'
Ezer meg ezer pé|dányban kapkodták szét a két
nyomtatványt s azután hazafias da|okat éneke|-
ve, csendesen hazatértek.
Dé|után a múzeum e|ótt népgyti|és vo|t, me|y.
nek fö|szó|itására, némi vonakodás után, a városi
közgytilés nemcsak e|fogadta a tizenkét pontot'
hanem ü|ését nyi|vánossá téve, azt is e|határoz.
ta, hogy a népbó| és a tisztikarbó| vá|asztott kü|-
döttségge| terjeszti az országgyrj|és e|é, a kirá|yt
pedig megkéri, hogy népképvise|eten a|apú|ó or-
szággyú|ést hivjon össze Pestre. A rend és köz-
biztosság fentartására a tanács Rottenbiller Lipót
a|polgármester e|nök|ete a|att azonna| kül ön . l4

tagú közcsendi bizottságot a|akitott s polgárőr-
ség szerve zésérő| intézkedett.''
A bizottság' egyre növekedő kisérette|, azonna|
átvonu|t Budára s a katonaság semmiben sem
akadá|yozván, fö|ment a he|ytartótanácshoz, mi-
a|att a nép e|özönö|te az udvart, a fe|járatokat,
fo|yosókat. A Zichy Ferencz gróf e|nök|ete a|att
épen együtt ü|ésezó tanács fé|hatkor e|fogadta
a 1 2 pontot, a sajtószabadságot, szabadon bo-
csátotta Táncsics Mihá|y á||amfog|yot és kijelen-
tette, hogy katonaságot az eddigi módon csak a
városi hatóság megkeresésére a|ka|maz. Táncsi-
csot, ki a mu|t esztendőben >A nép könyve< és
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,,Ai6zan ész" czimű könyvei miatt, mint socia|ista
kerü|t börtönbe, diada|menetben vitték át Pestre,
hová hintaját fiata| emberek és po|gárok húzták a
nemzeti szinházig. A nép e|árasztotta ,,a nemzeti
lelkesedés szentegyházát'', mire a Bánkbán e|ó-
adása fé|beszakadt; a közönség Táncsicsot akar-
ta |átni (ki azonban nem je|ent meg), követe|te
a Nemzeti dalt, me|yet Egressy Gábor e|szavalt,
azután együtt éneke|te a szinészekke| a Nemzeti
da|t, a Himnust, Szózatot; majd a Rákóczi-indu|ó
és a Marsei||aise hangjai közt távozott.''

Müsorajánlás
1 .  H imnusz
2. Dramatikus játék
3. Szózat

Dramatikus játék
A játékban a|sós és felsős gyerekek Vegyesen
vehetnek részt. Ha a párbeszéd egy-egy gondo-
|atát más-más gyereknek adjuk, akkor fe|készü-
léskor kÜlön lehet próbá|ni, nem kel| mindenkinek
az e|ejétó| a végéig ott |enni. (A számozássa| ezt
je|ö|tem is.) A színpadon gyerekek sza|adoznak,
virágokat vesznek fe| a fö|dró|. Közben az Ej, haj,
györgyvirág kezdetű népda|t éneklik.
A da| végén a gyerekek odasza|adnak a tanító né-
nihez a virágga| a kezükben'
1. Gyerek (Í.):
- Tanító néni! Tessék nézni mennyi virágot gyrij-
töttünk már!
Tanítónő:
- Ügyesek vagytok.
Gyerek (2.):
- Mit teszÜnk a virágokka|? Miért gytijtjÜk?
Gyerek (3.):
- En már gondo|om, elvisszÜk ajándékba.
Tanítónó:
- E|visszük a Petófr- szoborhoz. Így tiszte|gÜnk
az ] 848-as hósök elótt'
Gyerek (4.):
- Miért? Kik ók?
Tanítónö:
- Tudjátok' ma Van március tizenötödike. Ezen
a napon megem|ékezunk az 1848-as forrada|om-
ró| és a szabadságharcró|. Az események egyik
vezéra|akja Petóft Sándor vo|t, ezért visszük a
csokrot az ő szobrához. A fe|sÖsök segítségéve|
pedig egy csodá|atos, képzeletbeli kiránduláson
vehetünk részt. A végére sok mindent megérte-
tek majd erró| a nevezetes történe|mi esemény-
ró| és höseiró|. Most a virágokat tegyétek ide a
kosárba!
Gyerekek:
- De jó! Kíváncsi vagyok! lndu|junk már is!
Tanítónó:
- Elsó |épés, hogy mindenki tűzze fe| a kokárdát!
Ezze| fejezzük ki, hogy büszkék vagyunk azokra
a hósökre, akik harcoltak és é|etüket á|dozták a
magyar szabadságért.

30

A képze|etbe|i kirándu|áson megkeresstjk a forra-
dalom helyszíneít. A felsósök éneke|nek, Verset
mondanak, és röviden e|mondják a történteket.
Ti pedig kérdezhettek tólük, ha va|amire kíváncsi-
ak vagytok.

2.Zene: Chopin: Forradalmi et0d
(A színpad szélén elire elhelyezzük a színhelyeket
jelképezö táblákat. Mindig valaki megtalál egyet-
egyet, és azt felolvassa. A háttérben vetítéssel a
zenéhez kapcsolódó képek láthatók.
A gyerekek felveszik a zene ritmusát, vidám
mozdulattal induláshoz készen valamilyen sorba
rendeződnek. A helyszínt jelző táblát megtalálva,
kicsit háttérbe' oldalra húzódnak, hogy abban a
részben szereplők jól láthatiak legyenek,)

l. Helysín: Pilvax Kávéház
1. pyerek (5.): (megtalálja hátul a PILVAX rcÁvÉ-
HAZ című feliratot.)
- |tt egy táb|a!
Gyerek (6.):
Mutasd, |égy szíves, hogy mi van rajta!
Gyerekek
- PILVAX KAVEHAZ
Felsös (1.)
(Megjelenik a háttérben a kávéház képe.)
- A Pilvax Kávéház egy pesti kávéház, aho| a már-
ciusi fiata|ok gytjlekeztek. 1848-ban Európa több
országában is forrada|om tört ki. Ez arra buzdí-
totta a magyar ifjakat, hogy megfoga|mazzák,
nyi|vánosságra hozzák a követe|éseiket és har-
co|janak azok v a|6ra vá|tásáért.

2. ZenezJánosi egyuttes: Rákóczi indu|ó (rész|et)
(A márciusi ifjak arcképének vetítése.)
Felsős (2.):
- A Pi|vax Kávéházban gyü|ekeztek a márciusi if-
jak. É|ukcln PetŐfr Sándói, Jókai Mór, Vasvári Pá|,
|rinyi József . (Mutathatják a kisebbeknek a képen
Iátottakat, halkan zene is szólhat.)
- Tudjátok' akkor csak a bécsi udvar jÓváhagyásá-
va| je|enhetett meg nyomtatásban magyar nye|-
vű írás. Ezért e|határozták, hogy maguk vívják ki
a sajtószabadságot'
Gyerek (7.):

- Most ugye már nem ke|| engedé|y?
Felsös (2.):
-Ma már mindenkiírhat magyar nye|ven. HalIgass-
átok csak mi|yen szépen!

3. Vers: Vass A|bert: Szelek (rész|et)

Valahol egy fuvallat indul el,
|átatlanu| és észrevét|enü|,
s mire a szomszéd hegytetóre ér,
egetveró viharrá |eIkesü|!
Fákat csavar ki. Lombokat rabo|.
Fe|hót szakít és bérceket taro|,
s újra vér és vér és egyre vér!



...Valahol el indul egy gondolat,
Látat|anu| és észrevét|enül,
És e|me-bércen, |é|ek- vö|gyön át
Egetveró eszmévé |eIkesü|:
Kor|átokat zÚz, gátakat ragad!

4. Tánc: Még azt mondják, nem iI|ik
(Csárdás lépéseivel)
5, Felsős (3).:
- Regge| a Pilvax Kávéházbi| e|indu|tak az ifjak a
köze|i egyetem fe|é. E|öl nyurga' barna arcÚ fia-
ta|ember haIadt, szigorú, e|szánt tekintette|: Pe-
tófi Sándor.
(Petóftnek beöltözött felsős hívogatja iket. A
gyerekek haladnak vele együtt.)

6. Vers: Petófi Sándon 1848
Eze rnyo|cs záznegyv en nyo|c ! az égen
Egv új csi||ag, vérpiros sugára
Eletszínt vet a betegségében
Megha|ványu|t szabads ág arcára.

Szent szabadság, újabb megvá|tója
A másodszor sűlyedt embereknek,
Drága é|ted mi|jom s mi|jorn ója,
Ne félj' téged nem feszítenek meg.

E|buvék a békesség galambja,
Fészke mélyén turbéko|ni sem mer;
Háborúnak ö|yve csattogtatja
Szárnyait a |égben vad ör ömme|.

Hah, ti gyávák, ti máris remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték...
Hátha mindazok bete|jesednek,
Amiket én álmaimban |áték!

E|jön' eljön az ité|et napja,
A nagy isten vérité|etet tart,
S rníg juta|mát jő, rosz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard!

7. Gyerek (8.):
- |tt a következó he|yszínt je|ző táb|a|
Gyerekek:
- Gyertek, olvassuk! LANDEREB És uecreNAsT
NYOMDAJA

ll. HeVszÍn: I.ANDERER és HECKENAST
NYOMbfuA
1. Felsős (4.):
- Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a me-
nethez. A nyomdához már köze| kétezren érkez.
tek, hogy cenzÚra, az osztrák császár engedé|ye

- né|kü| nyomtassák kia magyar nép követe|éseit, az
IrinyiJózsef á|taI megfogaImazott 1 2 pontot, va|a-
mint PetŐft |e|kesítő kö|teményét, a Nemzeti dalt'
Felsős (5.):
- Jókai Mór. , A nyomda elótt" címú írásában így
em|ékezik a történtekre.

,,Landerer nyomdája e|ótt már va|amennyi irőtár-
sunkat mind együtt találtuk, itt csat|akoztakhoz-
zánk a Nemzeti SzÍnház tagjai is. Esős, sáros idö
vo|t, a közönség esernyóket tartott ka|apjai fölé.
- ,,Ej, uraim!" - kiá|ték a közönségre - |ehet, hogy
egy őra mú|va go|yók hu||anak ránk esó he|yett,
hát akkor elfutunk-e?'' S arra minden esernyó
e|tűnt a fejek fö|ü|. De e|tűntek még a ka|apok
is abban a pi|lanatban amidón |rinyi az e|ső pé|-
dányát a nemzeti követe|ésnek felmutatá e szó-
va|: ,,|me a szabad sajtó |ege|só nyomtatványa|"
A nyomtató gépet e|sőnek ragadta meg lrinyi, a
második nyomást PetŐfl, a harmadikat én tettem
ve|e, hogy, ha a merénylet szerencsét|enül üt ki,
minket érjen a csapás, ne az ártat|an nyomdai
személyzetet. |gy |ett kinyomtatva Magyarorszá-
gon a szabad sajtónák |ege|sŐ terméke.'

2.Zene: Szabó Ferenc. Petófl Sándon
Föltámadott a tenger
3. Gyerek (9.):
- Már itt is vagyunk az újabb he|yszínen!
Gyerekek:
- A Nemzeti Múzeum!

Il!' Helysírn: NEMZET! MÚZEUM
(Kép vetítése a háttérben.)
1. Felsős (6.):
- Dé|utánra csaknem tízezer ember gyrl|t össze a
Nemzeti Múzeum terére. Petőfl e|szava|ta a Nem-
zeti da|t. A hata|mas tömeg kórusban mondta a
vers refrénjét.
Most ti |esztek a tömeg, mondjátok:i"EsküszÜnk,
eskÜszünk, hogy rabok tovább nem |eszünk!''

2. Vers: Petófi Sándor: Nemzeti dal
3. Gyerek (10.):
- De izga|mas! Megérkeztünk a Városházára|
(Mutatja a feliratot.)

lV. Helyszín: vÁnosHÁzn
1. Felsős (7.):
- Tizenötezren vo|tak már az emberek, amikor a
városházán betódu|tak a tanácsterembe. A városi
tanács megijedt és a|áírta a 12 pontot. Csat|ako-
zott a követe|éshez. Petóft fe|mutatta a sokaság-
nak a városház ab|akábő| az a|áirt 12 pontot.
A pontok fe|o|vasásáva| most ti is csat|akozhat-
tok az ifjak követe|éseihez!
(A gyerekek felolvassák a rájuk eső mondatot, a
háttérben az írott régi megfogalmazás kivetítve.)
Egyen|óség' szabadság, tesWériség!
(Együtt kiáltják.)
2. Gyerek (11.):
- Tudjátok, hogy hova megyünk ez után? Budá-
ra, a He|ytartótanácshoz!

V. Helysán: BUDA. HELYTARTTTANÁCS
Felsős (8.):
- A tömegbó| va|aki e|kiá|totta magát, hogy jön-
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nek a katonák, de senki nem ijedt meg. Indu|tak
Budára a He|ytartótanácshoz. MegnyitottákÍán-
csics Mihá|y börtonének ajtaját, aki a szegény
parasztság érdekeit képvise|te írásaiban, s ezért
íté|ték börtönbÜntetésre. Este Katona Jőzsef
Bánk bán című darabjának dísze|óadása vo|t a
Nemzeti Színházban' |de indult a tömeg, fák|yás
fe|vonu|ás vitte Táncsics Mihá|yt is az e|óadásra.

V|. Helysín: SZABADSÁGHARC
1. Felsős (9.):
- A forradalom eseményeit szabadságharc kö-
Vette. Vezető szemé|yisége Kossuth Lajos |ett,
aki beszédeive| buzdította a férfrakat, hogy á|l-
janak be harcolni a magyar szabadságért. Hogy
áté|hessük a harc hangulatát, énekeljünk néhány
harcra le|kesítŐ da|t az akkori idókról. Versmon-
dóink pedig Petófr Sándor, Arany János soraiva|
erósítsék a harcot. (Minden évfolyam megtanult
egy dalt az akkori időkről.)

2. Ének (5. osztá|yosok): Akkor szép a huszár
Akkor szép a huszár, ha fe|ü| a |ovára.
LehÚzza a csákóját a barna homlokára.
Leh(nza a csákóját vi|ágoskék szemére,
Hogy ne |ássa senki, hogy hova hu|| a könnye.

Hová hu|| a könnye, a |ova sörényére,
Csárdás kis angya|om, juto|-e eszembe?
Jutol is angyalom, el se leszel felejtve,
Piros rózsa |esze| a csákóm tetejébe'

3. Vers: Petófi Sándor: Megint beszélünk
s csak beszéIünk
4. Ének (6. osztá|yosok) Kossuth Lajos táborában
5. Vers: Petóft Sándor: A magyarok istene
6. Ének (7. osztá|yosok) Garibaldi csárdás
kis kalapja
7. Vers: Aranv János: Nemzetór{al
8. Ének (8. oőztá|yosok) Hidegen fújnak a szelek

9. Felsős (9.):
- Sajnos szomorú vége |ett a magyar nép hósies
küzde|mének: a szabadságharcot |everték. Sok
embert kivégeztek, a katonáknak bujdosniuk ke|-
lett.
Gyerek:
- De szomorú történet |ett a végére. Tanító néni,
menjünk és vigyük a virágokat, mert ezek a hó-
sök nagyon megérdemlik, hogy tiszte|ette| em|é-
kezzünk rájuk.
Tanítónó:
- Nekünk most az is a fe|adatunk, hogy ne csak
em|ékezzünk, hanem az is, hogy becsü|etesen
e|végezzÜk a munkánkat. Mindent megtegyünk
azért, hogy szabadságunk, magyarságunk meg-
maradjon.
A tiszte|etünket fejezzük ki egy Dutka Akos vers-
se|, majd énekeljük e| együtt Zorán Magyarország
című da|ának rész|etét.
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10. Vers: Dutka Ákos: Március 15.
A rog alatt most megmozdul a mag
S a szív a|att örök gondo|at,

Hogy itt e rögbó| egy darab vagyunk,
Rajta nóttünk és á|ta|a vagyunk.

Száz t itka, nedve még bennünk kering,
Da|o|tunk, sírtunk a rög |eszünk megint,

Magyar mezón egy mú|ó kis ha|om,
De repü|tÜnk egy bátor da||amon,

Mit zengve hoz a márciusi szél
Es ve|e dobban szívükben a vér,

A vér, amelyet ér|elt annyi nyár,
Ka|ászba szökkent magyar napsugár.

Anyád porában most mozdu| a vér
S indu| fe|éd az új magyar kenyér.

Lé|ekké vá|ik benned majd a rög,
Me|y véred, hazád, sírod, börtönöd,

S benned da|olja ör ök da||amát
Anyád a rög, hogy ez a fö|d hazád.

11. Ének 7oránz Magyarország (részlet)
(Együtt éneke|hetünk Zoránna|, a gyerekek kezé-
ben papírbó| készÜ|t magyar zász|ő, lobogtatják
az ének a|att.)
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