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ll. szín: Egyetem. ftiltilrŐl lelőgafva jelképesen.

III. szín: i.i;*omda

IV. szín

Eliitte lépcsó a

\ i . s z i n :

Pilva'x és elotte a jzrrÓkelok:
mogÖtte asáalok terítŐvel, ide
tilnek be a foszereplók és né-
hányan.
Kemény kartonból késztilnek
a díszletek
A színpad egyik sarkában.

Padok letakan'a, rajtuk e
nyomtatott szoveg. a Pilvax
helvett átrendezve.

GYETEME
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EzvoLT ruÁnCIUS l.s.E
A szereplók nagy kokárdával _ f.ehér ingrtkon . szerepelnek. oltony \ ']:'
Landereren, a professzoron' Táncsicson, kék munkáskcitény, svájci sapka .i
nyomdiíszokon. A Nemzeti Mirzeum elŐtt á1l néhany nénike is, kendŐben. k....
sánal a keztikben, és nyitott esernyővel. Az utolsó jelenetben a szitthéuj kiizii..
ség szereplói tinnepi, színhéyi ruhába Öltozrrek. Tiborc subában, bottal. tiil..-, -
nyával és kucsmában. A nyorndagépeket néhany felfordított tornazsámtllr : .
kotja és beloltik kertilnek elo a .'kinyomtatott'' proklamáciÓk és a Nemzeti -'.
sokszorosított példányai. melyeket szétosztanak és a nézók kozé is szorn;-*
Fontos az elóaclás mozgalmassága a szerepliik elevenítsék meg. játsszak e] . .

escményeket. A jírrokelok .-{s a ..színháai kÖzonség'' az elsŐ sorokbol .|ohetnc.'.
1b1. A zász|ok és cínlcrek cseréi..t - ha van rá mÓcl - célfennyel emelitik ki.
A magn(lrol t.eihangzo zenei betétek színesítik az eloadást. ug-vanakk. :
korhriek. hiszerl íg1 torterrt 1848-ban.
A F{imnuszt és tt Sztlt;tÍot a néz kiizonség is enekelle.
.{.apasztalattlm szerint a niozgaltnas és látr-án.r.os rentlczés lekoti a kisr'-hbc,t
figy'elrnét is. nem láraszt.ie ket a korabeli SZ(i\CS. cs nleg.ir..g.\,zik .l ' tt lárcirt.
t5.i esenrén1'eket. ti lbh :zínhl'!rr'ket és a Íilrradaitlnt |i i i . 'L' ir.. i:.* l l. i i i  t>

Díszletek . Zene az átrenJe Zr.i: aiatt
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[. Berendezte a Pih'ax a színpadon

Szín: a Pilr-ax e|ótt az utcán
. járokelcik

l. járÓkelíí Figyeljetek polgártarsak! Felolr,asom nektek art a folyamod-
szol- ványt, melyet Irinyi József szerkesztett:
mindenki Egész EurÓpa mozog. Egy gondolat rezgi át egész Eur(rpát:
megáll, hogy a létezo állapot tovább nem maradhat. Nincs tÖbbé idŐ
fi5 e| hosszas tanácskozásta, vagy halogatásra. Az eszmék megértek,

az éIet sztiksége ktiveteli azakat. Magyarország pillanatai drá.
gák. A nemzet nem elégszik meg tÖbbé egyes engedmények-
kel. Sok id n át aludtunk és sínylódttink a nyomor, mell zte.
tés. nélkiilcizés és snikolkodés fojtÓ posványában. Aldozata
valánli gytilolt idegen onkénykormány rut onérdekének

Tiimeg Úey van! Igaz!
2. járÓkelii PetŐÍi verset írt a ban}iettre a ZsarnCIkság ellen.
Ttimeg Halljuk! Halliuk!
2. járÓke|ó Nem irtink rá várakozni.

Szaporán,
Ma jÓkotr van' holnap késo
lesz talán.
Ha benntinket még mostan is
Megvettr:k',
Az Uristen kegyelmezz,en
Tinektek!

fómeg Igazl Úgy van! T.enni kell!
3. jár keló Tegnap láttam berontani egy ifiitt a Pilvaxba, és hallottatn'

amikor elmondta. hogy most érkczett a bécsi lrajoval. ii a po-
zscrn1''i ifiirság krildotte. El jságolta. hogy Bécsben is kitort a
forradalom, Metternichet elkergették. A nép Bécs utcáin barí-
káclokat emel.

.Í. járÓke|ó Nugy szégyen, ht.'gy a bécsiek elénkbe vág1alt - a biiszke ma.
gyar, RákÓczi népe elé!

5. járÓkelŐ It|az alkalom, kivívni amagyar szabaclságot!
Tiimeg lv1eg kell tenni! Ki kell vívni!
F.g1. hang J nnek Petófiék !
Ttimeg É[en! Élient

i i}c'iiirlnck: Pet'itj. JÓkai, Vasvári és a Pilvax eiótt megállnak)
. \ t(''ilbick \ au\ i 0 ember beiilnek,az asztalok mellé



Szín: a Pilvaxban

J kai: Testvéreim! A pillanat, melyet élÍink, kclm61yutrb teendókre szÓlít
fbl benntinket! ErrrÓpa miden népe halaci és boldogul, haladnunk
és boldogulnunk kell nektink is. Egész Europa tengere forr, és a
népek itjjasztiletésének meg kell torténni!

Yasvári: Jaj a nemzetnek, mely még most is kozorrn,v-el tudna tekinteni a
nagyszeni világeseményekre !

Jőkai: Koveteljiik jogainkat, melyeket eddig toltink elvontak!
Ifjak Halljuk! Halljuk!
JÓkai: (felolt,assa a kiaÍnÓn'vÍ) Mit kíván a mag}.ar nemzet./ Legyen bé.

ke. szabaclság és egyctértés.
l. Kívánjuk a sajtr5 szabailságát. a cenzura e|tcirlését!
2. Felelrís minisztériumot Buda.Pesten ]
3. Évenkénti országgytilést Pesten !
4, Torvény elŐtti egyeniöséget polgan és r.allasi tekintetben!
5. Nernzeti rsereg felállíttassék!
6. Kcizcis teherviselést!
7 . Úrbéri viszony..tik megsztintetcisét l
8. Esktidtszéket képviselet alapjanl
q. Nemzeti bankot!
10. A katonasag esktidjék meg az alkotmánl-ra. magyar kato-

náinkat ne vigyék ktilffildre. a ku!|iildieket vig,vék el to-
Itin-k!

l 1 . A politikai stárusfoglyok bocsátassana}i szabacton!
12.Unio Erdély és Magyarország kozoni

Ezenjogokat kcivetel.je a neÍnzet. és biz'zotl tinerejében és az, igaz
tigy Istenében ! EgyenlŐség' szabadság' tt]Str elri ség l

Ifjak Helyes! Elfogadjuk! Akarjuk! Éljen!
Kintrö| Eljen a szabadság!
Petíífi: TalpramagYar. ..... (Elsó versszak\
Tiinneg: É|en a szabadság! Éljenazegyenlóség! El.1en PetrlÍil Éden Kos.

suth!
Yasvári: N{crst mcnjrink 62 glgyetemhez. oda, ahol az ítjir tuz \,an. E1Ősz,or

aZ, on'osokhoz. majd a mérnokokhoz es a.jtlgászokhoz!
Fetófi és Elóre!
Irinyi: (Zuhogő estíben, itt-ott nyÍtott esern1'iíl,e! elinclutnak1

Pilvax lekerril a színpadrÓl. ÍbntrÍjl leengedik az'egyetemi díszletet.
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lI. Szín: aZ ewetem elótt

\ idács: ( az egletemisták élén) _ Ivíenjtink az udvarra!
rrembe ta- Ertetek iotttink. i{ri barátaink! Jojjetek velrink' kivívni a sza.
lá lkozn ak badságot.
. lokai:
\-asr.ári: Jokai megfoga|mazta, mit kíván a magyaÍ nemzet. Legyen

egyenlöség' szabadság, testvériség !
PetóÍi; Nemzeti dal (2. versszak)
Ery profesz- Urak, a torvénv nevében..... (eUojtla a mennydÓrgó kialtás -
szor elkotr dik)
t. Hang Nem tcinrény az. hanem Zsarnokság!
Vidács A protesszorok rnegÍiltottak a résztvevést kicsapasi btintetés

mellett.
TÖmeg: (fucaj) _ Nem t<iródiink vele!
Yidács: Barátaim, itt a szabadulás Órája! Nem keil ilyen torvény.
2. Hang: Most menjiink a cenzorhoz, és vele írassuk aLá a proklamációt

és a Nemzeti daltl
Petófi: Cenzorhoz nem megytink' nem ismerÍink tÖbbé semmi cen-

zort, el egyenesen a nyomciába!
Vidács: Szilardság és báttlrság a férfinak legszebb erénye. Gyáva léiek

az.,ki szavát megszegve a dicso harc elól hátrálni merészel!
3. Hang: A forradalorn i'ákl'vája meggyujtatott. Elóbb csak kérelemról

r.olt szÓ, de most a ktivetelés mezejére lépett az if3uság. É:ryen
a reÍbrm!

Mind: Éljent Ét|ent.... Étetunn ahazáél
Vasvári: Eski'iszom a szabadság Istenére. hogy addig nem fogok nyu-

godni, míg a zsarnoksag fenéjét ki nem irtottuk!
Tiirneg: Eskrisztink mi is!

(oraliÍés)
Vidács: Barátaim! Itt a szabadulas Órája| {elindulnak)

Berendezik a n1'omclát. 3 pad', mogotte a munkások.



ilI. Szín: a n\Iomdánál Felirat: Landerer és Heckenast

Petófi: Most egy bizottság bemegy a miihel}'.be, kinyomtatsa a progra-
nrot. Mindjárt visszatérirnk az, eredménny.el. addig legyetek itt
kint béi<ével.

Hangok: Legyenek lc ldottek .Iikai, PetoÍi, Vasl'ári. Irin-vi és Vidács.
Tőmeg: Helyes, menjenek!
Vasvári: Foglaljuk le a sajtÓkat' de a rendet ne tér'essztik el szemtink elól!
l. Hang: Zuhog a:z esö és ez jó jel. Párizsban. Palenrroban és Bécsben is

esett, mikor a nép a jogait kdvetelte.
Va.svári: I,egyen beborulva a mi egtink is" és csak akkor tisz.fuljon ki a

láthatár. mikor nemzeti jogainkat kivír'tuk.
Jőkai: Kívánja.e kényszerítés néIkiil a kikiáltott 12 pontot és Petófi
l,andererfelé l.ersét kirrvomtatni?
fordulva

I...anderer: Érthetetlen. nincs raita aZ engeclélyezés. (sugl'.ct) Foglaljanak le
egy sajtÓt!

Vidács: Ert a gépet a nép
korlátok' melyeket
léteznek.

nevében lefoglalorn! 'E pillanattól fogl-a a
a nép és a sajtÓ kozé emeltek' tÖbbé nem

rnagukra?

akar, att az

Landerer: Tudják.e uraim, milyen nas,v- felelosséget válla|tak onÖk
Vasvári: lgen. uram neeggondoltuk.
Landerer: A szilrírd akaratnak hődcllni fbgok. }IoI a tomeg

9gyesnek engedni kell. A nép el tt meg kell hajolni.
munkások Eljen a nép!

(nvc,mte{itik ..", }. nyomás Írin7,i' 2. Fet -fi, 3. .I kui)
ykirohurn'ci) -- line a szabad sajtri legelso szi.ilotte!
Szabacl a sajtő1. (n1.omtcltvan.t,oks:éÍosztasu, nép ko-é sz r sa)
Ma sziiletett a lnag}'ar szabaiiság. mert ma esett le a sa'itÓrol a bilincs.
Étjen! Éljen! Ei ' ienl
Szép \,agy te uisztil n. n]erT nen1 furodtci r'érben!
I-iraim" szent c helv' Itt kczdtc- a magrar sajto elso mtík dését és
{eg, KossuÍh képre mututt.tt) amott \'an a magyar sait.Ónak egy.ik
nevezetes bajnoka.
(lu{agno' harangs 2it....1
{.Jraim, most hi;z,zák a lélekharangot, rnikor eltemettiik a cenzri.
rár. Kivánjunk neki ortjk n1,ugodalmat! (a nyomda kiuruI)
Az igaz,ság és a tesfi,'ériség tiszta hegyi ler'egoje erosítserr és
adjon trátorságoi dacolni minden veszéllyel. mel}, bazjttkat. szg-
badságunkat fenyegetné !

Vasvári: _ Most oszoljatok szét és déiutan három Órakor a mitzeum
ud varára g-alilekezzetek !

Atrendezés ariiggtiri:t elhuzva' a muzeumi díszlet!

Petófi:
Irinyi:
Petófi:
Tiimeg:
PetŐfi:
Vasvári:

JÓkai:

Irinyi:



[\. szín: a m zeurn elótt

Tőmeg:
Jríkai:

Tiirneg:
Petófi:
Vasr'ári:
Jőkai;

Tiimeg.

Polgártársak! Február 23-án Párizsban százezet ember kelt fel a
g1ulolt király, Lajos Fiilop szinezer katonája ellen. Februar 26.
án kikiáltották a korlarsaságot. Párizs gyózelmes forradalma
hírii| adta: vége az orrkényuralom korszakának! Most inclul ro.
hamra Európa minden elnyomott népe, leigázott nemzete!
Kossuth a pozsonyi országgytilésen kiáltotta: Vesszen az on-
kénytrralom! Most keli megragadni az alkalrnat' mosi szétvet-
hetjtik a békly kat' arnelyeket Bécs rakott a nemzet testérel .
T.egnapelott t}écsben is kitort a f,orradalom. A királyi palota elótt
kovetelte a nép: vesszen VIetternich! Vesszen a zsarnok! - Min.
den pillarratban trÓnok roskadnak. futÓ csillagokként htrllanak a
pr:rba a magasbÓt a .,'ilág fejedelmei. És mtlst nregszÓlalt nálunk
is a nép Szava.
Le az esernyőkkel urainr, mert alii a kalapját félti' az fé]ti az
életét is. Aki a ruháját félti. az felti a bŐrét is. (Lecsukiak az
esern7,óket)
A mennydorgés azt mondja: I'e térdeidre ember., az Isten beszél!
A nép Szava megdÖrdtilt és mondá: Ftil térdeidriil rabszolga' a
nép besíél !
Eljen! Eljen!
Mit kívan a nlagyar nelnzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Eg"venl ség" Szabadság! Tesflériség!
Nerrlzet i dal (EsÉ iis ztjn k- Ö Í minde nki ki ál $ a .fol e mel t kar o kka l .)
Az eszme magában Sefiulli. ha neÍn iár kézen fogva a tettel.
Tartsátok tiszteletben e napot, mel;*en a nép szava el szor meg.
szÓlalt! Március 15-e \.an' írjátok fiil szívetekbe és soha el ne
f'blejtsétekt
Mcnjtink Budára! Nyittassuk meg Stancsics bofionét! Buclára!
Brrdára! (KÍ)

Vasvári:

J kai:

ljiiggonn'vel eltakarva a rnilzeum. |eengedve a Nemzeti Szlnház díszlet.
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V. szín: Nemzeti Színház

(osztrák címer és zászl . Behozzitk a rnag,,ar címert és a maglar zaszl t. Cimer
és zaszl kicserélése.\

Színhrizi (betődu) A Bánk bant adják. Vegy'tink rés;tt az elŐadáson!
kiiziinség
Tiborc: (a színpadon)

......nektink
Íbleség s porontyainkat kell befogrri,
ha veszni éhen nem kívánkoznak.
ot 1 atszanak, zabálnak szÍ.intelen
irgy, mintha mindenik tagocska bennek
egy-egy gyomorTal volna áldva: néktink
kéményeinkól elpusztulnak a
gÓlyák. mivel magunk emésztjiik el
a hulladékot is. Szép ft'ldeinkbol
vadászni berkeket csinálnak' a.
hová nektink belépni sem szabad;
s ha egy beteg feleség, vagy egy Szegény himlós gverek megkí-
vánván, lesujtunk
egy rossz galambfiat, tlrstént kikÖtnek;
és aki száz, meg százezert rabol,
bíráia lészen annak. akit a
sziikség garast rabolni kényszeríteft.

(!Íjak é's t meg be, ,színé'szek u színpac]ra\ Étien a szabadság!
Eljen a szabadság!

Magnő: Rakoczi indulo
1. színész: Halljuk az rijabb esenrénr'ekc't! l\4i tortént a városhinán és tsu-

dan?
Irinyi: Bemutattuk a 12 pontot. melyek kívánságainkat tarta|mazzék,

Sernmi kifogást nem tettek. A polgárság nevében a po|gármester
aliirta, és az alant áliÓ sokaságnak az ab|akbtil benrutatták" Őria.
si volt a lelkesedés.

PetóÍi: A hely1artÓ tanácsot felszÓlítoffuk, hogy a sajto f.elszabadulását
uzonna| mond|a ki, és a cenzorokat mozdítsa ei. Elienvetés nél-
kiil megtették. Stancsics Míhály áltamfogol.v azonnali szabadon
bocsáttatasát kérttik. Kiadták a rendeletet, hogy a borton ajtajai
megnyittassanak. Kérttik továbbá" hogy a katelnaságnak rende-
letet adjon' miszerint tigyeinkbe semmi szín alatt be ne avatkoz.
zék"



\ . i d ács :

Egrers i:

\tagnő:
I rinyi:

f iimeg:
Egressi:

Magn :
I. Hang:
Tiimeg:

Stancsics:

Vasvári:

Egressi:

Yasvári:
PetóÍi:
Klauzál:

11

{ kétfejti sasok levétettek, helyrikbe a nemzeti címer kenilt. A
fekete.sar ga zász|ó hel1ébe a harom-szín.
Midón a nép imádottj át, Maqás! prágai fogságábol trÓnra kí-
sérte Budavarba fel a mag}.ar, akkor lehetett tán olyan oszüatlan,
általanos ortimet látni, mirlt mosto midón a sajtő, és ennek áldo.
Zata, Stancsics kiszabadíttatott.
Marsaillaise......
Most bozzák vagy tízezer ember kíséretében díszmenettel Budá-
ról Pestre Stancsicsot. A kocsibÓl kifogták a lovakat, és az em-
berek h Zzák a kocsit. fáklvakat lobogtatnak.
Éljen! Éljen! Éqen a ',uaía,ad 
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Nem folyatjuk a Bánk Bán elóadást. inkább a Hunyadi LászlÓ.
bÓl adunk részleteket.
Meghalt a cselszcivö.....
Megérkezett Stancsics és a felesége.
Ét3en Stancsics, a nép embere! É|en a sajtÓszabadságl Éljen a
szabadság' egyenlöség !
(Megtorten, támaszkodva) _Nem érdemeltem én ezt, szegény'
paraszt ernber.... hisz nekem igen csekély érdemern van. _ Mig
a bortonben liltem' három gyermekem temették el. Nevem
Stancsicsril Tancsicsra váItaztaÍomo részint e nagy nap emléké.
re, részint pedig azért.. mivel egyik gyermekem mindig így ej.
tette ki. A forradalom meg lévén indítva, mindan, kereszttil kell
kiiedeni, mit a forradalmi elvek kcivetelnek.
A kiszabadultnak sztiksége van nyugalomra, kísérjétek ót csalá.
di k rbe . (É|ienzés kozben kimennek)
Euripa zsarnokságban volt, de a nemzetek felkeltek, szétt rték a
nyomasztÓ jármot, hogy maguknak eg-v jobb létet szerezzenek.
A szabadság tavasza kezd denilni' Legyenek a népek teswérek,
a mostoha apaknak a napjai lejának!
Az if1u Pcst elfoglalá kellö helyét Európa fór'arosai sorában.
E'bren lég'o*, magyar! oa ki fog állni, ha nem te, hazádért!
Felolvasom polgartarsak az e||enzéki kor indíwányát: Kivilágí-
tással kívanjuk ezen romnap nevezetes eseményeit megtinne.
peltetni. A választminy elhatarozá a varosi kozéptiletek teljes
kir'ilágítáBát, a városhén Íornyára nemzeti szlnu zász|o ti2essék
ftil. Az osztrák színek és a kétfejri sasok helyett ezután a magyar
három szín és országunk címere alkalmaztassék. A királyi
kincstár a latin n1.elv helyett a magyart vegye be. A Hatvani utca
ertán SzabadsajtÓ utcanak, a Városhaz piac Szabadság ténrek, s

T Egyetem utca Március 15.i utcának neveztessék. Barátaim!
Enekeij iik el nemzeti himnuszunkat!



Vasvári:

J kai:

Egressi:

Petófi:

Tiimeg:
Magnrí:

12

Himnusz éneklése....

Dicsóség a népnek, mely jogait egy csepp vér elfolyása nélktrl ki
tudta vívni. Mit mas népek karddal vír'tak ki maguknak, ail" e
nép puszta kézzel, csupán szent lelkestilésé.nek ttize á|ta| tett
magáévá.
Szavaimnak hitelt adhattok. 1848. március 15.e nemcsak a ma-
gyar, hanem minden népek histÓríájában fenypontként fog suga-
rozstt. A mi gyozeLmtink nem volt az eroszlak gyózelme, hanem a
jognak fenyes diadala. Emléketekbe fogom hívni nagy tettein-
ket' hogy azokat gyermekeiteknek elrnondhassátok. és oket fibl.
lelkesíthesséteko hogy Őket inthessétek. hogy hasonlÓ viszonyok
k zt hasonlÓképp cselekedjenek, hogy soha ne engedjék a dol.
got annyira jutni, hogy az igazság jogai bármily néven lábbai
tapodhassanak.
Enekelj tik el Vorosmarry- Szózatát|
(Sz zat eléneklése)
Ő szabadságunk' légy hosszir éleni e foldÖn. Ét3 aaoig, míg csali
él egy magyar! Ezze! ktiszontelek, ez legyen irtrava]Ód az élet.
ben! Elj boldogul! Legyen mindig ferfieród a vészeken diadal.
maskodni !
Étien a nragyÍlÍ szabadságl Éljen! Éljenl Éljent
Hutánl, hazám...



T3

K.izcipc-It egy.kokarda2 oldalt a szaval k kilépnek, ahogy mondják: Bal oldalon
S ici harrgu énekes és egy gitaros.

. Himnusz - magnrírríl

]. 1848. marcius 15.e a magyar torténelem taliín legjetesebb napja. Minden
ér,ben ezen a napon az egész otszág tinnepel. Az utcák megtelnek ruhájuk.
ra nenueti színrí kokardát tlJzo idosekkel és fiatalokkal. Mindenki emléke.
zik. Senki nem feledi Petótit, JÓkait, Kossuthot. . ., és még sorolhatniím a
neveket, akiknek dontó szereptik volt abban, hogy március 15-én egy nem-
zet mozdult meg a zsarnokság, az elmaradottság ellen.

3. Petófi Sándor: 1848.
Ezernyolc százne gyvennyolc, te c sillag,
Te népek hajnalcsillaga!
Megvirradt, tblébredt a FÖld, fut
A hajnaltÓl a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jott e hajnal.
Piros aÍcavad sugara
Komor fen t vet a világra.
E pirulás vér. harag és szégyen
A |olébredt nemzetek szemében.

Az ellenségé még a hatalom'
Kicsiny, kicsiny még a mi seregrink. de
Akik vagyunk, mind elsziárrt ferfiak,
S ha ott a tőbbség, itten az ero,
Mert a mi fegyverrink az élesebb,
Mert az igazsirg a mi fegyvenink.

5' Nemzeti dal . gitár, ének
1 versszak ének
2 versszak _ Sehonnai - vers * zenei aláfestés

Fényesebb/
PetóÍi Sándor: A márciusi ifiak

6. Szabadságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsok, kik
Tenni merttink a honért!

4 .
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Mi emeltiik ffil eloszor
A cselekv és z,ász|aját,
Mi riasáÓk fir'l zajunkkal
Nagy álmábÓl abazáú|.

Egy szÓvá s egy érzelemmé
Olvadt ossze ahaza,
Az érzelem,,lelkesti1és'',
a szo,,szabadság'' vala.

MINDENKI KIMEGY

Március 15.e jelenet: Toborzás

(A jeteneÍet GyarJiÍs Endre írÍa. Tamási Á,on regén7,e alupjan' Gál István és
Leng,;el Bal zs regényéból Váradi Istvőn dramatizálta.)

sisbírő:'
Kozhíné tétetik! Adatik tudtara minden hazafinak és honleánynak, hogy

Kossuth apank rij, immáron magyar péÍ|z|akar kibocsátrrni. Ez lesz a Kossuth
bankó. A pé'nz csak akkor ér valamit. ha van fedezete: aÍany' eztist, de lehet réz
és mas értéktárgy. Szabad, fiiggetlen hazánknak sztiksége van a pét:.z;re, hog.'.-
hadifelszere-lést, ruhát. élelmet vásárolva honvédeinknek. megvédhessiik a sza-
badságot. Kinek milyen értékes holmija van' adia át a meghatalmazott gyiijtők.
nek * ezze| is a nemzetet szolgáIja. (Hármat dobol)

Kisbéres:
(A kisbír me,ll l a tíiz felé szalad. ntegkeríili u ttizet): Gazduram! Tekintetes

gazduram!

Gazda:
IvÍit akarsz. kisbéresem? Nem mégr. r,issza azonnal a birkakhoz? Kire

hagytad óket?

Kisbéres:
Yigyaz rájuk a puli. A gazduramat arra kérem. adja ki az én esztcndei já.

randoságomat, a két aranyforintot !

Gaz{A:
Aá mondtad egyszef, piros csizrnát akarsz venni magadnak a pénzból, Hát

annyira stirgc's az a csizma? JÓl megvag,v tr. ntezítláb is' nincs rnég hideg.
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Kirhéres:
t'n bizon,u- kérem a két aranyat, amiért megszolgaltam.

(iazdqi
E,jnye! Tan a lanyoknak akarod mutogatni az uj csiznrádat?

Kisbéres:
Nem mutcgatorn én senkinek. De ami jár, azjar. Kérem a két aranyat.

Ggpdei
Nem addig a'! Ugy alkudtunk meg az éhenkorász apáddal, hogy harom évig

szolgálsz nálam naponta látástÓi vakulásig, és ezért esáendónkét jar neked két
arany. De az nem volt kimondva az alkubq hogy az elsŐ év leteltével kikéred a
héredet. fuÍajd a harmadik év végén megkapod a háromszor ketttit, vagyis a hat
aranyadat,
Kiqbérps:

Marpcdig nekem most azonrnlkell a két aranyam.
G.azíbli

JÓl van. no, kiadom a két aranyat, de aztan Íbl is rit, le is t. k theted azifti-
laput. Találok én kisbérest eleget' aki nem k<ivetelóák. (Erszényt hriz elo, át.
adja a két pétlzdarabot) Nesze! Itt a csizmáta valÓ! de a kenyérrevalÓt
ezentirl mas gazdánál keresd !
(4 fi neszi a pénzt, rjt,szalad a jtÍtéktér másik pontjára, ott taláIkozik sziilei-
vel, nóvérével, kisoccsével. occ,Íe osIort.fon.)

Klsére$ Edesanyiim, édesapám ! Megi ottem.

Any.aj. Csak nem hagytad eL a gazdádat?

Kisbéres: De bizony. Itt a két aranyam.De ezze| azutamat is kiadta.

Ana: És mi lesz ezutan?!

sbérgs: Mi lenrre? Szabadság

.dP-a:
Jaj. szegény fejtinknek! Legalább gyerirnk el a vásárba" hogy megvegytik

neked a égóta áhított csizmát.
Névér: (éneket):

Kapsz majd csizmát. pirosat, Sarkantyusat, csinosat.
KisFÉrgs:

Nem kell sietni" étlesapám. Figyelmezzen inkább a kisbírÓ dobolásara és
szavára|.
(,4 tüz kazelében megjelenik a kisbírő, megint dobot és jbőt elmondja a jeÍenet
e l ej én e l hangzo tt hirdetményt.)
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.{pa:
.\ hazárrak értékekre van sztiksége. l)e mit adhatnék Ón' nincstelen? ]r!-.-

r.an! oregapámtÓl tirÖkoltem erl. az eziistórát., cÍ meg gy kapta vaiakitol kati.':.'
korában. Llgysem illik az ilyesmi a mi szegényes ftildkunyhÓnkba.

Ntívéri
Ife édesapám! L-.saládi orcikség! Ha most odaadja, mit hagy majd tlrokÜi J..
unokáira", dédunok iira?

Apai
Mi1 lányom? Hát a szabadságot' amit ki keli harcolnunk, és amihez a k..

csíny óra értéks is hozzájarul.
(Két lánv janfiiles, v{r&v ruháskosárral. abba g;iiitik a nép adarnányctit a Ki:,.
suth bank fedezetére.)

I. lánvl
Mi vag1unk a nép adományainak gyiijtŐi. Kossuth apank megbízásábo:

Kedr,es bátyámék mit tudnak f.elajánlani a Kossuth-bankÓ fedezetére?

Ana:
Tessék. itt ez az ezt'istÓ'ra.

Anya:
FIát én rnit adhatnék.., Variatok csak. lelkeim. ift van a konyhábalr ez a téz.

mozsár. Sajnos, neÍn aran}'. csupán réz... de hátha hasznát veszi Kossutli
apánk. FIa mást nem. ontessen belole is. mint a sclk ezer totrbi mozsárbt\|. réz-
edénybŐl ágvut!

Nt8ér:
Nekem van eg} aran\'g}-tírunl... ..\ r tilc'3én1'emtcl kaptam. De bizton tu.

dom, megbocsi,tja,ha ez1t odaadom a h,azának. hiszcn o maga nemzetornek állt.
Tessék! (Leh zza ujjáröl a gy, r t.,)

II.lánvj,
No" mi akkor megpink. Koszon,itik az adományt ahazanevében.

Kisbéres:
Aranyat! Nem egyet" de kettót is! Itt van. |a!

I. lánv:
Ez igen! Krisziinjiik.
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\ p a :
Ilát a csizrna?!

Kisbéres:
\íinek az ilyenkor? Melegszik az idŐ. Kisiit majd a nap ís.

.{,nl.a (r (lteszi kezét a ̂ fi Jbjére):
Igazat beszélsz. A szabadság napja.

KisQcs:
Edesapám, édesanyám!

Apa:
Mi van, te tokmag?

Kisócs:
Hát éntiílem senki nem kér semmit Kossuth apánk nevében?

Nóvir (nevet)..
T.eneked aztán semmid sincs v ég egy kerek világon.

Kistics:
Nem-é? (f-elveszi az osÍort, amit edctigfonogatoÍt.) Hát ez mi?

I. lány:
Ostor. Magad fontad?

KisQcs:
Magam éLm! E,Ztktitdtim és Kossuth aprínknak. oSZt mondjatok meg neki,

torgassa meg a feje ÍőlÖft, és csordítsen oda... rigy istenigazában a szabadsá-
gunk ellenségeinek!
Apa:

(elkapja, magasra erneli a kis.fi t): Ugy legven!

MIND EL

7 . Kossuth Lajos azt iizente c. dal éneklésével - népi tánc
2 versszakra tancolnak. 14 tanulÓ.
Énekesek is bejonnek, jobb oldalt állnak.
Táncosok kimenneh bejonnek a jelenet szereplói bal oldalon.

8. KisbírÓs jelenet - paÍasztember . kalap' fehér ing, eztist ra, kisfiri-
ostor. parasztasszony. hosszri szoknya' fehér ing' vállkenclo, kisbéres *

kalap' csiznra. fekete nadrág. lany- hosszir szokny'a, fehér bluz' mozsár;
gazda_ csizrna, fekete nadrág, fehér népies ing. mellény; kisbírÓ _ dob.

9. Fiiltámadott a tenger . zene (lmzeÍtórÓI)
I.ádátokra mozgás
F.oltámadott mozgás. . . . . .
Szilajrabeállnak {,TrÜ?.^j.J!?
Táncosok ki - elsö beállás

56 4I,lobb aldalon 6-7 tarutl , bulaldalon énekkar. !

KtNYVTÁR
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Kilép és mondja PetóÍi: Az erdélyi hadsereg címÍi vers

Mi ne gyóznénk? hisz Bem a vezértink,
A szabadság régi bajnoka!
BosszriállÓ fennyei jár elotttink
osztrolenka véres csillaga.

ott nregy o, az osz vezér; szakálla,
Mint egy t.etrér zászLó lengedez
A kivívott diadal utáni
Békességnek a jelképe ez.

ott rnegy ó, a vén vezér. u|ána
Abazénak ifi sága mi.
Igy kísérik a vén zivatart a
Tengerek szilaj hullánrai.

Két nemzet van egyes lve benntink.
S mil"v két nernz'et|, a lengyel s magyar!
Van-e sors, amely hatalmasabb. mint
E két nentzet. ha egy célt akar?

Egy a célunk: a kiizos bilincset
o sszetÖrni, melyet hordozánk,
s ÓsszetÓ{tik, esklisztirrlr piros mély
Sebcidre, megcstifolt hazánk !

Ktildd elénli, te koronás haramja.
[.é giónként bérszol gáidat,
Hogy sziímodra innen a pokolba
HolttestÖ'kbtil építsiink hidat.

Mi ne gyoznénk? hisz Bem a vezéri.ink^.
A szabadság régi bainoka!
RossztiállÓ fennyel jar elóttirnk
0szJrolenk a véres c sil laga.

Ha én r zsa volnék c" dal résztret . énekesek (2 versszaka1
K<lzben 4 fehérbe ciltÖzott lán1, mozog. lassr]r lépegetó tánc. A végén a
tenyenikbe lévti nemzeti színu szalagot kibonN a mennek ki.

11.
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Kilép elóre
Oriilj hazám! Pest a szabadság szép menyass zonya, szégyent nem trord
magán tobbe soha! Ragyogva áll legdnígtíbb ékivgl, sábadságnak tÍin-
dÖklo gytingyivel. Miertk az ós hegy és a kék folyam, tircimkonnlÍól
mely gyorsabban rohan" ririmben reszket a hon _ van szíve . É; ;iil 

"szív nélkíil lehet _e? Szabad vagy szív, a rablanc elszakadt, szabad
nemzet nem hordhat láncokat.

Síivegemen nemzeti szín r zsa.... C. dalra - táncosok lépdelnek
néptáncos ruhában 2 versszakig.

(Bent margdnak a színpadon a szat,,alÓ eléjiik tép)

PetóÍi Sándor; 15-dik március, 1848
Magyar tÖrténet rnuzsáj a"
Vésód soká rryugodott,
Vedd ftil azt s tirok tíbládra
Vésd ftil eá a nagy napot!

Nag1.apáink és apáink,
Míg egy sziizad elhaladt"
It{em tevének annyit, mint mink
Huszonnégy Óra alatt.

Magyar tcirténet mrizsáj a'
Vésd ezeket kovedre,
Az uttivilág tudtrira
ottan álljon rirokre.

Szózat - magnrírríl.

l . i

r5.
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l. versmondrí
Ptísa Laios

A MÁRCIUSI IFJI]SÁG

Átaott legyen emléke a
Marciusi ifiuságnak!
Kibontottak cisszegongy lt
Zász|ajett. az igazsápak.
Minden szavuk égzengés volt,
Végtg d rgtilt hazrink felett. . ..
KoporsÓi mély álmábdrl
F<ilkettette a nemzetet.

Álaott legyen emléke a
Iv1arciusi ifi ságnak!
Virág terme,tt a nyomukban,
Mint a meleg napsrrgárnak.
FÖnn lengették a lobogÓt,
Egy csopp vér se hullott rája,,.
Es kihajtott egy nap alatt
A szabadság rizs atája.

Átoott legyen emléke a
Marciusi ifiriságnak!
Az érzések, gondolatok.
Mint a sasok, szállva szálltak.
Ftil az égbe, le a foldre,
Eget.ftildet csÓkolgatták. . ..
Es leverték egy kis dallal
A sajtÓnak vas lakatiát.

Átdott legyen emléke a
Marciusi ifiriságnak!
N{adárdalos' Ítiss tavaszt futt
ormaira Ős Rudának.
FÖlpattant a btirtÖnaj tÓ,
Hullott a lánc tisszetőrve.. "
Dicsó neviik' halÓ poruk'
Dal ovezze, virág ftidje!

r--.-7-..--.1

B. MUSOR

2. Yersmondrí
'Iuhász Gyu|a:

MARCILJS IDUSARA

Vannak napok, rnelyek nem szallnak el,
De az idŐk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogffi,
S fenyt szÓrnak minden sziiletó tavasznak.
Valamikor szép tiizes napok voltak,
Most enyhe és derus fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az' mel'vnek fordulÓja
Ibolyáit ma a szíltinkbe szorja.

3. versmondÓ
}.Iemzetek, országok kik rut kelepcében
nyogtok a rabságnak kínos kotelében,
s gyaszos koporsoba dÖnto vasigátok
nyakatokrÓl eddig le nem rÍvhatátok,
Ti is, kiknek vérét a természet kéri'
hív j obbágyitoknak fel szentelt hóhéri.
|ertek, s hogy sorsotok elóre nézzétek,
vigyázó szemetek Párizsra vessétek!
(BatsányÍ János:
A FR ANCIAORSZÁGI VALToZÁSOKRA)

4. versmondő
Viduli gyászos elme, megrijul avi|ág,
s elobb mint e század. végsŐ pontjára hág.

5. versmondÓ
Forr a világ bus tengere, Óh magyar.

6. versmondÓ
}riem sokaság, hanem lélek, s szabad nép
tesz csuda dolsokat.
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7. versmondrí: Ő ho''Íj' (irizde ttizet, s ne félj. ha vész
borul. E szikra fen t ad' hevet, s ég olthatatlanul.

8' versmondő: Mi dol$nk a r'ilágon? Kiizdeni erónk szerint a
legnemesbekén.

9. versmond : JÓt s jÓl' ebben ál1 a nagy titok.

10. versmondrí:

Négy szÓcskát iizenek, vésd j.Ól kebeledbe, s fiaidnak
hagyd orokril, ha kihunysz: A haz.aminden elótt.

1l. versmondrí: Kelj ftil rab.ágyad kopárnáirÓl,
Beteg, rnegzsibbadt gondolat !
Kiálts fiil érzés mely nycigél
Elfojtott, vérzo szív alatt

otr jti33etek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog. dicsci napot'
S a honra. mely soká túrt veletek.
Denit. vigaszt és áldast hozzatok.

Viirősmarty M": Szabad sajttí'

Gyermekcsoport: Dicsoséges nagyurak' hát
I{ogy vagytok?
Viszket-e rigy egy kic,sit a
Nyakatok?
Új divam nyakravalÓ
Késztil most
Számotokra . . .. nem cifra, de
JÓ szoros.

Ezer ér.ig hínak raitunk
Az urak
Most rajtok a mi kutyaink
Hizzanakt
Vasvillára vel k aztán
Szemétre,
oft egyek a kutyák oket
Ebédre!
Petófi Sándor: Dicsóséges nasrurak...

(részlet)
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Enekes, énekkar, zenekaro Íánckar
Tolcsvai LászlÓ - PetóÍi Sándor: Nemzeti da|

Versmondrík

Mit kívan a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!

l. Kívanjuk a sajtÓ szabadságát, censura elt<jrlését!
2. Felelos rninisztéiumot Buda-Pesten!
3. Évenkérrti országgyulést Pesten!
4. T rvény elótti egyerrlŐséget polgári és vallasi tekintetben!
5. Nemzeti órsereg!
6. KÖziis tehenriselés, képviselet egyenloség alapjan!
7. urueri viszonyok megsztintetése!
8. Esktidtszék!
9. Nemzeti Bank!
l0. A katonaság esktidjék meg az alkotmiínyrq magyar katonáinkat ne vi.

gyék ktrlÍbldre. a kíilfoldieket vigyék el toltink!
1 1. Á politikai srátusfoglyok szabadon bocsátassanak!
12. UniÓ' vagyis Erdél.vnek Magyarországgali egyesítése!

Egyenlóség, szabadság. testvériség!

l. tanulÓ

T i s z t e l t  M in i s z t e r  L i r ak !

A nép nevében jelentem meg Onc'k 'jclvcizletére. Nern kaszt, nem párt, nem
felekezet bízott meg a feladattal, hanem a nép. E néptomeg szívből falradó sz -
val kiáltja: éljen az elsŐ magyar felelos miniságrriunr!
E nép most kezeitekbe teszi e forradaimi hatalmát, s felelösségetekre bízza e
nennzet sorsát. Ti egy itjjasziiletett. e5- hatalmas nemzet elŐtt fog1ok szrírnolni
elirínísaitokrÓl. S azért ahazaszent tigyét figvelmetekbe ajánljuk.

2. tanulÓ

L]ralm! Midón e szÓszékre lépek, lrogy onÖket felhívjam, rnentsék rneg a ve.
.szélyben lévci hazát, a percnek irttizatos tinnepéi1'essége szororrgatja keblemet.
lg-v all e percben a nemzet onÖk kezében . Az Isten keztikbe adta á rnai hataro.
zatta| a nemzet életét, de kez kbe adta a nemzet halálát is. onÖk hauirozni fog.
nak .... Neked maradnod kell' o bazam! s a nemzetnek erÓt kell teren.rnie.
Azért minden téves magyariuatok kikertilése végett, egyenesen és tinnepélye.
sen kinyilatkoz.n*tom, hogy aá kérem , adja rneg a képvis e|(ihaz a 20a ezet fo-
nyi katonát s aZ erre sztikséges pénzerorrsk eltiteremtését.
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Ezt akartam kémi, de onrik felátlottak, s én leborulo k a nemzet nagys ága elott,s csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafirisságot
tapaszÍaltam a megajánlásban. Magyarországot a pokiok kapui Sem fog1ákmegdonteni!

3. tanul

Mi, a magyar álladalmat tcjrvényesen képviseló nemzetgyíÍlés (.... ) a Habsburghár-at Isten és világ elott tr nvesáettnek nyilatko natjut

4. versmondÓ

A t'oldon is harag,
Az égen is harag!
Kitbl1-t piros vér és
Iliros napsugarak!
A lemen<i nap ol-r'
\'/ad bíborban ragyog!
Elore . katonák,
E|óre' magyarok!

Komoly íbihók kÖzÍil
Bámul reánk a nap'
RettentŐ szuronyok
Fiistben csillánrlanak.

fJtr-filTfi:J-,
Elóre, katonák.
Elore, rnagyarok !
Petóti Sándor: Csatában (részlet)

5. versmonddr
Bizon.v mondorn, hogv Woz,nlosr a magyar.
Habrír ég s Íiilcl ellenk'ezrlt akar!
Petófi Sándor: Bizony mondom.... (résziet)

6. versnnond

N{i nc gyiiznc<nk? hisz Benr a vezériink'
A szabadság régi bajnoka!
Bosszri'állir fcrrnyel j ar elŐtttink
osztroienka véres csillaga"
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7. versmondÓ

Fol, haz-ámnak valamennyi
Lakoja'
Ideje, hogy tartozasát
Minden ember l.*ja
Ki a háZbőI, ki a sftr4
Emberek,
Most az egész Magyarország
Legyen egy nagy hadsereg!

Minden, ami szent elŐtttink,
Kockán van'
tIa a világ t;ámad is meg,
GyŐzntink kell e csatában,
Ha milljomnak el kell veszni,
Vesszen el !
Ki fogpa most fukarkodni
Életével. vérével?

8. versrnondÓ

Sz..ornytí idŐ, sz<irnÉ id !
S a szomytiség mind egyre nó.
Talrín u ég megeskrivék,
Hogy a magyar kiírtja.
Minden tagunk.b o|, véteziink,
Hogy is ne? Villog ellentink
A fél világnak kardja.

9. versmondrí

Tekints reank. tekints, szabadság.
Ismerd meg mostan népedet:
Midón más ktinnyet sem mer atlni,
N{i r'érrel áldozunk neked.

Vagy kell-e még tÖbb, hogy áldásod
Ne érdemtelen szálljon rank?
E htítlen korban mi utolsti
Egyetlen híveid valank!
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j  ; . l .  r  ersmondÓ

Nem katona volt' sovány,
gyonge csontozás ismeretlen,
a pokoli htiségben
iándzsas lovasok vágtatva,
ij esztŐ gyorsasággal kcizeledtek
. . .. eg),"edtil futott. alacsony,
v éz:na termefu férfi volt
. . . . futott jÓ hanninc perce már'
az ifi elŐtte elhagyatott,
nem tudta hogy mog<itte lovasok.
de érezte. nincs sok ereje már.
fegyvertelen volt s az aÍca
fakÓ' nyi rkos, hamusztirke
fuldokolva és kimenilve
ftilért a kaptatÓra és meghallotta a lÓdobogást
az utolsÓ néhány percben
letért az'utről
.. '.. hat Óra mult s a kiltnál beérték
l iíndzsával átdt'fték rnel lkasát
huszontit, huszcnhat éves lehetett
az, á|Ián kis hegyes szakáll
a minap mintha láttam volna,
pedig elottem végzett vele a halál.

11. tanu|Ó

oseink voltak a forradalmak. hagyonrányunk a szabadság, a népfelség. a
haladás, az ernberi jogok. Tisztességgel' htiséggel tirizni' gyirrapítani óket - e7'
r'olt ortikségiink' így hagvta ránk. akit a nagy forradalom sztilt, S a nag.v- fbrra-
dalom temetett e|.- az ezeÍTnester. a gondolkodir a jÖv t tervezo - alapozíl:
] esai nált, kicsrifblt" nregrágal mazott. l ekc}pkÖdott apánk,
a tizenkilencedik sz,iuad.

12. tanulrí

A forradalom vagyunk és Europa vagyunk.
E'zért a forrada|omért. ezért az Eurírpáén. ezért, a világért . ezért l'oltunk, ezért
r.agyunk. s ezért leszjink' ha ieszÍ'ink tiil az oregség ktiszc'bén iso hisztinlr a
mfrltak utrln is. az rij veszedelnrek kozt is az emberi jÓakaratban, okosabban és
szelídebben és Ízuryarabbui, mint egykor hitttik.
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l. versmondő
Hunyt szemmel bérceken futunk
s mindig csodara vágy szíviink:
a legiobb, amit nem tudunk
a legszebb, amit nem hisz{ink.

Az áImok síkos gycingyeit
szorítsd, ki unod a valot: |umezz belóltik
fázó lelkedre gyringyÖs takarÓt.

2. versmondrí
JÓ volna mar munkalkodni,
arra vár a kert, mezo-
Szép reményhez' szorgalomhoz
kell a ftny, a jÓ idó.

Pacsirtiínak kék magasság,
vetómagnak tiszta ffild-
jcijj el tavasz, fóldrŐl, égról
mán a telet eltord'ld!

ó, fények, fények''iigy. s r.irágfakasztÓk,
gytimcilcsot, hoani kétszer i-s mulasZtak
áradjatok' hisz rijra miírcius van!

3. versmondri
Juhász Gyula: Máncius idusára (vers _ mellék|et)

Szállj fe|, szabad madár (Sztirény'i . BrÓdy)
(Alatta mozgas)

Esó (magnÓrol)

Narrátor: Szakadt az eso, amint u utcára léphink' S eZ egész késó estig tar-
tott, de a lelkesedés olyan, mint a gortigttiz; avíinem otthatju .t.

Petófi
Az orvosi egyetem udvarrín JÓkai ftilolvasta a proklamáciÓto s én
elmondtÉrm a Nemzeti dalt.

Narrátor:
Innen a mérnokokh<iz és a jogászokhoz vonult a sámban és lel.
kesedésben egyaránt percenként nÖvekvó sereg.
A jogrÍszok rohantak kí azutcéra, hogy veltink egyestiljenek.
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\ÍenjÜnk a cenzorhoz és vele írassuk aIá a proklamácitit és a ]rtremzeti
Ja i t !

\,izóren A cenzorhoz, acenzorhoz!
.-\ cenzorhoz nem megyÍink' nem ismertink tÖbbé semmi cenzort|
I-l egyenesen a nyomdába!

\ e rrátor:
l.anderer nyomdája volt legktizelebb hozzánk, oda menhink.
'{ szakadÓ esó dacéra mintegy 10 ezer ember gyiílt a m zeum eté, on-
nan a varoshaziíra menttink!

urán a polgrírság rrevében aláírta a polgrírmester a tizenkét ponto t, s az
alant állő sokaságnak iu ablakbÓl lemutatta.

}rrjztisen Vivát! \rivát! Budara! Budára!
. A helytartÓtanácshoz!

Nyitassuk meg Stancsics bcirtcinét! Budara!. 
A nagyméltősá8u helytartÓtanács sápadt l,ala. és reszketni méltÓáatott'
s citpercnyi tanácsko zés után rnindenbe beleeg yezett,: SEncsics bcirtonajtaja megnyílt! A rab írÓt ciaJfutat hazta át a tomény-
telen sokaság Pestre.

\arrátor:
E,z volt mrírcius l5-e. Eredményei olyanok, melyek e napot orÖkre neve-
zetessé teszik a magyar torténelemben.
}.Iemzeti dal (zene magntirti!, alatta mozgás)

\arráfor:
Mit lcrván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Kívrínjuk a saitÓ szabadságát, censura eltcirlését!
Felelós minisztériumot Buda -' Pesten!
Évenkénti országg,riilest Pesten !
l-orvény elótti egyenioséget polgári és vallasi tekintetben!
Nemzeti orsereg Í.elállittassék l
Kci zÖs teherv-i sel és. képvi sel et e gyen]o sé g al apj an !
Úrbéri viszonyt'k mcgszÍintetése !
Eskl'idtszéket!
Nemzeti Bankot!
A katonaság eskridjék meg az alkotmányra" magyar katonáinkat ne r,i.
g"vék ktilÍt'ldre, a krilftlldieket vigyék el tŐltinkl
A pcr l itikai statusfoglyok szabadon bocsátassanak !
UNIO, r'agyís Erdély,-nek Magyarországgali egyesítését!

Ktiztisen: Eg}enltiség| Szatradság! Tesh'éríségt
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Dobpergés

Szavalat:
Szabad a magyar 'ép, szabad valahára,
Kinek lancot vertek kezére,lábara
S gorbedt derekával a rabigát vonta,
Mintha csak ríllat és nem ember volna.

Szabad a magyar nép, fejét foltarthatja"
Kénye-kedve szerint kezeit mozgatja,
S mely elöbb mint bilincs Őtet szorította
A vasat mint kardot ö szorítja mostan.

Zene (Kossuth Lajos azt iizente)

2-3 tanul PetóÍL Csatában (vers)
(alatta mozgas, ágtj, puslraropogrÍs)

4. tanulrí Gyulai Pál: Hadnary uram..'

,,Hadnagy uram, hadnagy uram!"
',Mi bajod van, édes fiam?''
.,Piros vér foly a mentére!''
,, Ng bánd, csak aV oÍTom lére!''

,.Hadnagy wam. hadnagy uram!"
,,E.1 ne essék itt az. tban!''
..Belebotlám egy nagy kŐbe.
Szegezz szuronyt, s csak elore!"

M.gy a honr'éd, á|I a hadnag-v,
Mély sebében cisszeroskad.
,,Hadnagy uram. hadnagy-_ uram!''
,.Csak elóre' édes fiam!''

Gyászba óItiiztitt csi|lagom..... @rrő'dy János)
(alatta mozgás)

5-6. tanulő Babits: Petófi koszoníi (vers * melléklet)

7.8, tanul Ady: A{uz márciusa (vers - melléklet)
Zene
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:Julo Datka Ákos: Március 15 (vers)

Zene

]. ranulo Petófi Sándor: AZÉ)v vÉcÉN

Indul sz, pályavég ezett év,
Menj... de vaÍj'' ne menj magad,
S tét van a masvilágba,
Ji lesz egy kis égó lámpa:
Vidd magaddal dalomat.

Megpendítem. régi lantom,
Megpendítem hrirjaid;
Már régdrta te vagy nálam,
Sokat szolt,á|. .. megpribálom'
.I.udnál.e még valamit?

FIa valaha szépen szo|tá|,
Most legyen szép éneked;
Légy méltÓ neved hírébez,
Tedd még irnnepibbekké ez
Ünnepélyes perceket.

És ki fudia? tárr utÓso'
I-,egutols lesz e dal;
Tan ha téged most leteszlek,
tobbé majd |ol sem vehetlek,
F{angod. életed kihal.

A hadistenhez szegodtem.
annak népéhez megyek:
Esztendóre hallgat a,JaI,

Y"gr' ha írok, véres karddal
Irok kÖlteményeket.

Zengi tehát, zengj, édes lantom,
Zengd ki, ami benned van.
Szolj vadul' és szóli szelíden'
Ragyogóan és sotéten,
Seomorrian és vígan.
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\,ésy vihar, mely haragában
osi ttilgyeket szakít,
Légy szelló, mely mosolyogva
Csendes álomba ringatj a
A mezók ffiszalait.

Légy tiikÓr, melyból rcátm,néz
Egész, egész életem,
Melynek legszebb két virága
A muland ifiriság s a
M lhatatlan szerelem.

Adj ki minden hangot, lantom,
ami benned még rnaradt....
A nap is, midŐn lemégyen,
Pazarolva fiildon égerr
Szétszor minden sugarat.

S szÓlj erosen, iantom, hogyha
Mar utÓsÓ e dalod;
Hirtelen ne haljon ó meg!
Znn gtrék vissza az idónek
Bércei, a századok.

Debrecen, 1848" december

\arrátor:

l. szava|ő

l. tanulő

2. tanuli

3" tanulÓ

4. tanulő
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\ r rrátor:

l . szaval

l .  tanul

A magyar torténelem legemlékezetesebb forradalmát tinne.
peljtik ilyenkor 1848 marcius l5-én. En.amárciust az 1848-
as kortársak feljegyzéseibÓl, cikkeiból, verseiból eleverudtik
meg. Azoknak a szaraival tiírnasztjuk fe! az es*mény*k"t,
akik átelték és ttirténetrni mértékkél mérni is tudták, hogy
mi ttirténik Magyarországon, s hogyan fiigg ez cissze az eu-ripai forrada|makkal. SzemtaníriÉ.megbílhatÓak, értestilé-
seik egészen frissek, a forradalom részi,ev.1i ;"il.k..ii:.ag-
cikket idéztink és a fbrradalorn napjaiban írott versekkel
tisáelgtink a magyar nemzet mrilt ,i*u,Jb"li fonadalmárai
eton.

Zene ... Iassű....

Petófi Sándor: 1848'
Ezernyo |cszéunegyvennyolc, te csillag,
Te népek hajnalcsillagal
Megvirradt, ftilébredett a Fcild. fut
A hajnaltőI a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jritt e hajnat.
Piros arca vad sugára
Komor fen-lt vet a világra.
E pirulrí-s: vér, harag és szégyen
A ft'lébredt nemzetek ''"*?b.n.

1848 kora tavaszán ftilbolydult Europa.
Olaszországban kitort a fonadalom, a nép elfoglalta a vá.rosházát.
Februar 24.. Franciaországbar kikiáltoft ák a francia k ztár.saságot. Bécsben a nép nlegdontotte Mefternich uralmát.

A szoms zéd országokban bekcivetk ezstt az, arrlítóI. a magy_arnemesség legrtibbjei ér'tizedek Óta rettegtek.

PetŐÍj így ir naplijában: A Íbnadalom olaszországbar: tÖrtki. Egyszeffe lángolt végig Eurőpeur.

A forradalom átterjedt Németországba és egyre távolabbharap zott.

2. tanulrí

3. tanu|rí

-l. tanulrí

F. Mú'"
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Feltrf,madott a tenger (zene)
2 versszak.

2. szaval PetóÍi Sándor: 1848 (részlet)

Átt a tenger nagy elbámuluiban"
alt a tenger és a Íbld mozog'
Emelkednek a száraz hullámok.
Emelkednek a rémes torlaszok.
Reng a gálya
Vitorlája
Iszaposan Összetépve
A konrranyos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában.
Beburkolva rongyos bíboraban.

Narrátor:

5. szavalő

5. tanulrí

3. szavalrÓ Csatatér a nagyvi|ág. Ah.ány kéz'
annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt a lábaim alatt? .. ' hah' 6. szava|rí
Eltépett lánc' s eltÖrt korona.
Túzbe ve|e!
No de mégse,
Régise gek kiize zárjuk'
De neviiket írjuk rájuk'
KÍil nben majd a késón-sáilÖttek
Nem fudruík, hogy ezek mik lehettek

A pesti forradalom kiindulÓ pontja a Pilvax krívélrríz volt. A J kai
Narrátor márciusi isak vezetésével innen sereglettek az egyeterni

hallgatÓk a dé|el tti tÍintetésre. Itt szavalta el elősz r Petófi
a Nemzeti dalt' itt tartott beszédet a fiataloknak JÓkai es
Vasvári Príl.

,,A gorgeteg megindult'' írja Vajda J. ellenállhatatlanul so.
dorva magával a lakosságot és Landerer nyomdáj iűtoz,

5. tanulÓ mintegy 5 000 ember vonult.
6. tanul

Viiriismarty Miháty: Szabad sajtÓ (vers _ melléklet)
4. szavaltí



\ rrrátor:

5. rzavalrí

5.  tanu|ő

6. szaval

J kni

6. tanulrí

J J

Landerer nern volt szakértóje a forradalmak torténetének, de
art biáosan fudta hogy 5 000 ernber kívanságának nem jÓ
ellentmondani. Kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 12 pontot.
A Nernzeti dalt a nép kívanságára Petóíi szavalta el ismét.
mel1mek refrénjét a tcimeg nagy robajjal vele egyiitt zengte.

PetóÍi: Nemzeti dal

A mrizeum el l a nép a városht:uÍtra ment, aliol megnyílt
elötttik a tanácsterem' s a polgrírmester a|áirta a 12 pontot.
EltÓrolték a ceni]JréLt. a nagyméltÓságu helytartil minden
koveteléstikbe beleegyezett, s a nép megnyitotta Táncsics
bort nét. A bÖrton, amely egykor puskaporraktar volt torté.
netiink legnagyobb robbanrísának színhelyévé valt. Kitort a
pesti forradalorn!

óh' szabadság hadd nézztink szemeclbe.
oly sokáig vártunk rád epedve'
Annyi éjen által, mint kísértet,
bolyongott lelktink a világban érted.
o tekints ránk' fonséges szabadság,
Vess ránk egy élteto pillantast,
hogy eronk mely'fogy az ciromlártó|,
szaporodjék szemed sugar átó|.

Ttészlet Jőkai naplÓjábő|:
Egy hét telt el miircius 15-e Óta, 1 hete ,az apró várakozás-
ban. Mi lesz most? Elfogadja-e a paranyi országgy.tilés a 12
pontot, mentesíteni fogia.e a kiráiy u Úrj alkotmányt? Amíg
csak kard és puskapor kapható a városban azt mind felvásá-
rolfuk. magunk fegperbe oltozttink. JÓ látni aZ utcán az
egész ferfisereget a kivont karddal, puskával, nemzeti színtí
toll a kalap mellett, nenrzeti színti kokarda a melleken.

A forradalmi vírmán.v*ok lnegsemmisítésére val tcirekvés.
ben viszont nem voit hiány.
A Habsburg hatalom elószot a birodalom politikai tamadá-
sát kezdte meg és Jellasich vezetésével katonai elókésziile-
tet tett a magyar kormányzat ellen.
A Batthyanyi kormany kereste a megélhetés lehetoségét a
Habsbrrrg kormány ellen. Sztikség van aZ cinvédelemre. a
Íbrradalomel lenes támadás kivédésére.
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Narrátor

7. szava|ó

Narrátor
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Uraim! Midón a szószékre lépek, hogy Önciket felhívjarr,
hogy mentsék meg a veszélyben lévó hazétt','e percek irtÓ-
zatos tinnepélyessége szorongatja keblemet. Igy áll e perc-
ben a nemzet az nok kezében. A haza megmentésének
kérdését semmi kérdéstól nem szabad Ííiggóvé tenni. Ma mi
vagyunk a nemzet miniszterei, holnap mrísok lehetnek. A
minisáérium változhat, cle neked maradnod kell, ó, hazám!
AZért minden téves magya#nat elkerÍilése helyett, tinnepé.
lyesen kinyilatkoáatom, hogy adja meg a képviselílhaz a
2a0 ezet főnyi katonát és az ehhez sziikséges pénzerŐ elóte-
remtését.

Megadjuk.... (mind)
Önot felállottak, mint eg.v férfiri, s
én leborulok a nemzet nagysága előtt.

A katonai eróviszonyok kedvezótlenek voltak a magyarok
szátmára. A bínat6 gyozelmek varazslÓja Bem apÓ volt. A
nagy diadalok mellett fenyegetó kiilsó és belsŐ veszélyek
bontakoztak ki. 1849 j lius 31.én a cári csapat ellentríma-
dasba lendiilt és széttépte a pÓkhálÓ vékonyságri honvéd
harcvonalat, megkezdódÖtt a meneklilés. Az 1848.as forra.
dalmak utolsÓ lámpafényét is kioltották.

Kovetke zett a megtorlás. . . .

Zene... (lass ryászzene)

Petófi: Eurtípa csendes, rtjra csendes ... (melléklet)

Megsemmisítették a torekvéseket" a célokat, amelyeket
annyira akartunk. Ft'iggetlenséget, szabads ágot. Ezt akartuk?
Ujjongoft a reakciÓ a forradalom leverése láttan.

1848.49. harca nem volt hiába. Hatalmas vívmány volt,
isszezinta a reakciÓt. DicsŐ torekvés volt kivívni a fiigget.
lenséget a Habsburg birodalomtÓl.

vÉcnt
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;- .-1p: rnule!

(,1 bevonuÍasi indul a\att a szereplök elfoglal.iák a hely ket" A narrcitor el6re
!ep.)

.1rnc: [Iimntrsz
\ a rrátor

SzavalÓkÓrus

1. tanulÓ

2. tanu|rí
l" tanu|rí

3. tanulti
{. tanulrí
5. tanulÓ
6. tanu|rí

Minden tavasszal uj kontost vesz magara a Ftild. Mi minden
tavasszal iinnepeltink. A tavasz irodalmunkban a kegyetlen
hideg zsarnokságot, a telet legyŐzŐ ielkép. JÓzsef Attila bim-
bÓzÓ ifiii zold reménynek nevezi. Kassák Lajos szerint maga
az jraéledt tuz' maga az ifiriság. K ltóin}i szavai nagyon
igazak. A üavasz valÓban a kirobbanÓ energiák évszaka, ffiB-
ga a Forradalom: nem lehet megkot<izni, hiába emelnek elé
torlaszokat, jon feltartÓaathatatlanul. Legyozi a rideg mriltat,
eliizi a fagyos telet, virágba boritja a foldet. ízes gyÍimolcso.
ket érlel.

.. esz,tendó telt e| azóta, hog},. 1848. rnárcius tr5.én gyŐ-
zatt a fonadalom. Csodálatos tavasz volt. A szabadság leve-
gŐje jarta ilt egész EurÓpát.
Az elnyomott népek és nemzete,k egymas után alltak talpra.
hogy kivírják fiiggetienségtiket, jogaikat s hogy onállÓarr"
sz"abadon élhesserrek" MiÍsorunkkal ezekre a szép napokra
emlékeztirrk.

Vannak napck, melyek nern szállnak el,
De idok végéig megmaradnak,
Iv{int csillagok ragyognak boldogffi,
S 'fen1t szrirnak minden szriletó tavasznak.

Hoi vannak mar azok a hŐstlk. akik részt vettek a hosi kiiz-
delemben? Rég e|pclrladtakez iclŐnek utolsÓ szemtanrii is, de
az 1848.as forradalom és szabadságharc emléke nem halvá-
rryul' orokké szívtinliben é1.

hti is tortént 1848-ban?
I.apozztlnk vissza a torténelem nagy konyvé.ben évr,el
czerl ttre!
EurÓpában l848 a forradalrnak éve volt.
F-orradalmi trullám sopÖrt végig Eur pan.
A forradalom híre hazánliba is e|utott.
Petófi éiszaka kidolgozta a pesti fbrrarlalom ten'ét'



3. tanulő

7. tanulrí

Narrátor

3. tanul

6. tanulő

8. tanulő

2. tanultí

1. tanu|rí

8. tanulrí
szavalata

4. tanul

36

Korán reggel maga melié vette a Pilvax-kÓr i{ir vezérkarál
Lelkesedéssel, s a sors iránti bizalommal siettek a Pilvaxba
Jőkai a kiáltvanm olvasta fel:

Mit kívan a magyar nemzet?
1. Kívanjuk a sajtÓ szabadságát, cennxa elt rlését!
2. Felelós minisáériumot Buda-Pesten!
3. Évenkénti orsággytilést Pesten!
4. Torvény elŐtti egyenlŐséget polgríri és vallasi tekintet

ben!
5. Nemzeti Őrsereg!
6. KtizÖs teberviselés, képviselet egyenlŐség alapján.
7. Úrberi viszonyok megsztintetése.
8. Esktidtszék
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság eskiidjék meg az alkotmanyra' magyar katc

nainkat ne vigyék kiilfóldre, a kiilfoldíeket vigyék el tc
ltink!

1 1. A politikai statusfoglyok szabadon bocsátassanak!
12. UniÓ, vagyis Erdélynek Magyarországga|i egyesítése!

Petófi e|szwa|ta a Nemzeti dalt.

Ezután 60-70 főnyi kis csapat a Landerer nyomdiíhoz indul
Útkozben csatlak ozott hozájuk az egyetemi ifiuság.
A nép nevében lefoglaltzík a sajtÓt. Délfelé elkésziiltek
nyomtatványok, melyeket ezrenként osztottak szét a nép k(
zott.
Addig a percig, míg a sajtÓ ontani kezdte a |2 pontot és Pet(
fi versét - az egyetemi ifiírság volt a forradalom csapata.
A mrírciusi fiatalok ezutan gytilést hirdettek délutrin 3 Órara
nemzeti Mírzeum elótti térre.
Délután a szakadő esó ellenére mintegy tízezer ember gyr
ossze a Nemzeti Muzeum elŐtt' ahol Petöfi ismét elszavalta
Nemzeti dalt.
Talpra, magyar, tu abaral. .. .

A mirzeum kertjéból az egyTe ncivekvö emberáradat a vérc
béua elé homptilygÖtt. Mar tizendt-ezren voltak. Ez az e
mar elég hatalom volt a pcsti viiroshaza meghÓdoltatasara.
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A megijedt urak elfogadtak' aláírták a t2 pontot. Mée a ve-
zető bizottsrigba is jelÖlte képviselóit. Csak mederben ma.
radjon a népmozgalom.
Az e|ért, sikerek erejének tudatára ébresztették a forradalmi
tcimeget.
A gyŐzelemtŐ| mámoros pestiek ezután vezényszÓ nélktil
megindultak Budara" a HelytartÓtanácshoz.

Ez volt a forradalom ktjvetkezó logikus lépése.

,,A nagyméltÓságu Hely artÓtanács sápadt va14 és reszketrri
mé|tórtatott, és Ötpercnyi tarrácskozas után mindenbe bele.
egyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iranti rendelet,
a cenzura elttirciltetett' Táncsics btirt najtaj a megnyílt.''

A nép diadalmenetben hazta Pestre a jobbágyfelszabadítás
apostolát, Tiírrcsics Mihályt.

Petófi miísnap ert averset írta:

oh szabadság, hadd nézzlittk szemedbe!
oly sokáig várrunk rád epedve,
Annyi éjen által' mint kísértet,
Bolygott lelktink a világban érted.

Kerestiink égen.fiil dtin téged
egyetlen e gy igaz i sten sé get,
Te vagy rirtik, a tÖbbi mind bálvárry,
Mely Ieroskad egy ideig állvan.

Te vagy a mi tÖrvényes királyunk,
TrÓnusodnál tinnepelve állrrnk,
KÖriilotted miljoffi, S miljom fikly*u'
MeggÉlt szíveink lobogÓ langia.

|7.én Kossuth és Batthyríny mrír a pozsonyi Zotdfa fogadő
erkélyérÓl hirdették meg az eztével osszesereglett nép elŐtt a
rnagyar szabadság megsztiletését.
E percben teljesnek látszott a gyózelem.

Kossuth dalokbÓl dalcsokor
Esik esŐ karikara
Kossuth Lajos azt itzente
Kossuth Lajos táborában
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L*@
Szín:

A szereplók állnak egy sorban, tinnepi oltozet, melliikcin kokrírda, mo.
gcitrÍlk a díszlet' m zeum oszlopai.

1
l .

2.

3.
4.
5 .

Arany János: RendíiletlenÍil c. verse (melléklet\
Csanádi Imre: Március tinnepére (nelléklet)
Zene
Petófi naplÓjábríl részlet. Pest márc. 14. 1848.
Petófi: Respub|ika c. verse (melléklet)
A fonadalom lángia becsapott Németországba. Egyre tovább hara-
pÓdzott, végre Bécset is felgyujtotta. Bécset!!!
Az országgyulés igen szépeket beszélt. de a beszéd bármilyen szép, csali
beszéd' és nem te.tt. Pesten rnárcius 1 l -én az e||etuék kozgytílést tartott.
E gytilésen indítványoztatott" hogy a 12 pont petíciÓképpen
folnyuj tassék a kiralynak.
Micsoda nyomoruság kérni, akami' nridón az ida arra int' hogy kovetcl-
ni kell, nem papirossal lépni a trÓn elé, hanem karddai.
Elöre ország népe.... {gépi zene}
Azon tanácskoáunk, mit kell tenni, mert az hatirozottan állt elŐutink.
hogy tenni kell és mindjárt holnap, hátha holnaputan miír késŐ lesz! A
forradalom legelsŐ lépése, s eg}iszersmind legftibb kcitelessége szabaddá
tenni a sajtÓt. Holnap ki kell vívnunk a sajtÓ szabadságát!!
V riismarty MiháIy: Szabad sajtÓ c. verse (melléklet)
A marciusi ifiak másnap találkoáak Jokainál, ahol Petófi elŐadta szán-
dékát, a sajtÓ az-onnali t-eiszlabadítasárÓl. Proklamáciot szerkesáettek.
majd elindultak a Pilvax kávéhétzba mely már tele volt ifiakkal. JÓkai
felolvasta a proklamáciÓt. PetoÍi pedig itt elószor elszava|ta a Nemzet:
dalt. i\{indkettó igen nagy tetszéssel fogadtatott.
A lelkestilt ifiirság elindult. hog}' megnyerje az tigynek az egyetemi di-
akságot. ElŐszor ÍLz onlosok. majd a jogészok csatlakoztakhozzajuk.
Menjtink a cenzorhoz és vele írassuk alá a proklamáciőt!!
A cenzorhoz nem megytink' nem ismertink tobbé semmi cenzort! Men.
jiink a nyomdába!
Landerer nyomdája volt a legkozelebb, oda siettek, és a nép nevében
lefoglaltak egy sajtÓgépet. Elkésztiltek a nyomtatvárryok és ezrer e!
osztották szét anép k zott.
Meg|elent végre az elsó szabad sajtÓ, végre szabad sajtő!!
F-eleliís magyar minisztériumot kell létrehozni Pesten ! !
Az országgytilést ossze kell hívni évente!!

1

7.

8 .

9.
10 .

11 .

5.

4.
I .

10.
11 .
12.
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13. K veteljtik a torvény elŐui egyenlóséget poigrári és vallasi tekintetben!
KÖzos teherviselést! Az rbéli terhek sziinjenek meg!

3. Nemzeti órséget! A katonaság esktidjék meg a neÍnzeti alkotmányra. a
ktilfőldi katoniíkat vigyék el tŐl.tink!

10. Nemzeti bankot!
14. Eskiidtszéket!
l5. UniÓt Erdéllvel!

. KtizÖsen: Egyenlóséget, szabadságot,testvériséget!

4, A szakadÓ elsó dacfua tÖbb tizezer ember gyult ossze a mrizeum elé.
Budara- Budríra' a He1ytattÓ.tanácshoz!! Nyitassuk meg Stancsics bdr.

J- tonét!! Ezek voltak a nép legt bbet hallhatÓ szavai. Yégre választmrá*ry
neveztetett ki Budara menettil. A HelytartÓ tanács ot percnyi tanácsko.

ik zas után mindenben engedett. A cenzura eltÖrtiltetett' Stancsics brirtÖn-

tt. ajtaja megnyílt. A rab írÓt diadallal hofia a ttiménytelen sokaság Pestre.

''n Ez volt március 15-e!!!
12, A forradalrmi szabad saitÓ lapjair l . vers. (melléklet)

:l- 15. Kossuth beszédéböl rész|et. (melléklet)
,,Azt hiszem. . ..'o
Kossuth ToborzÓ . . .. zenq a szereplok egyenesen állnak.

rk. 11. Tompa Mihály: ElŐre - vers

\ 8. A kormany kÖrlevelet ad ki és ebben tÖbbek koztitt ertíqa:

Ja ,"VíidŐn most a hazát vész fenyegeti, tegyék a haza oltiírara vagyonuk-
nak valame|y Észét s adjanak a hon nevében, hogy mindenki sávesen,
becstilete sen telj esítse hazafi rii kotel e ssé gét.

[].:- 1V ltozik a szín' Á gterekek bealu;znek: 1-5 lúny váIllundövel, Damjanich fe-
;i. kete hossz knpenyben, vak ember, kucsmü, sltba, fokos a lrezében.)

r i -

.'.. Narr.: Egyik este a szelei templomtér zÖld pazsitján tért megpihenni Damja-
nich a vorcis sipkásaival. ott fogadta a szeleieket, akik mindenfajta

J,- {igyes-bajos dolgaikkal járultak eleibe. (Kidll Damjanich és megszrilítja
a kilépö vállkend s asszonyt!)

D. . Mi jaratban van sztilém?

:n- A. . En egyebet nem kívanok, minthogy k<izelról megnézhessem, hogy
igaz.e, hogy a tábornolcur kopenyét a gol1'ok rostává lyuggattik' szét.

\.n D. - Ba iguaz lelkern, sáros is, poros is, nem sokat ér. Trin még egy kol.
. ,..l dusnak sem kéne. (Leteszi a k0peny a.f0ldre)

A. . No asszonyok, emberek tegytink rÓla' hogy sokat érjen eZ a kcipeny!
Kinek milye vano adakozzon rája!

Kilépnek egymás után a vállkendós asszonyok és péná teszrek a kÖpen1,re és
mondjak.
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l. - ahazitnak adom
2. - a fegyvere
3. - katonára
4. - élelemre
5. _ honvédeinkre, hogy sziikséget ne szenvedjenek!

Ery Íiri lép el . * Damjanich uram, én engedélyt kémék, hogy odaadhassam aZ
apai ordkségem aZ osztrríknak.

D. Ugy aztÁaaz osztrákrrak?
Fi Annak hát!
D. Afian micsoda kelmednek az apai ortiksége?
Fi Német Andrásnak hívnali, de én mátÓl Magyar Andrasnak szeretném

hivatni magamat.
D. (kicsit elgondolkodva) *.Ezt a nevet én sem sajnalnám, legyen hát mátÓl

Magyar Andras a ner'ed. (a fi visszalép)
Narr. Vak koldus botorkál Damjzurich elébe.
D. Csak nem akar beállni voros sapkásnak?
L,ány Bizonnyal meghallotta, hogy ezt a rossz ktipenyt egy koldusnak ajéIn-

lotta fel kelrned' s azt j tt elkérni.
K. ].{em alamizsnáért koldulok, csak az fáj, hogy én semmit sem aclhatok a

haaának. De legalább a tábornok rirnak szeretné,k adni valami emléket.
Ilogadja el a kutyámat' Guruj kutyát'

D. JÓ ember, hát mit csinálna maga a kutyája né|ktil, én rneg hova tegyem a
háborriban?

K. Ő a legnagyobb kincsem, jÓ szírvel adtam votna.
D. Vegye irgy, hogy elfogadtÉun' na menjen Isten hírével| {Me{ogja a

vállát, az elindul, de t,isszafordul.)
K' De a botomat csak elfogadhatja! Nagyon szépen ki van faragva a vége.

Q,fyijtja a botitir)
D. Nem fogadhatom el jo or.eg. Mire támasz'kodna maga világtalan? Ne.

kem van rnire támaszkodnom, jÓ a kardom.
K. Pedig olyan szép a feje (tupoga1ia). érzem a kezemmei' otyan szép'..

Tábornok r, a furulyámat csak elfogathatja. ValÓdi kórisfa. Igv' a vége
egy kicsit meg van hasadva" de ha jol osszeszorítja az ember a kezével
nagyon szépen szől.

Dobsz ...... Damjanich elveszi és ktizben kiállt! _L&a emberek|! (szÓl a drlb)
D. Hát en. elfogadom. (beteszi a mellény,e alá)
K. A, ée megaldja adjon isten szerencsét, a Ínagyarok Istene!
Narr.: Adott is. A csataban az ellenség els golyÓja a tábornokot ta|á|ta' cl. Az

hátrazÖkkent, de prir perc mirlva kiáltotta:
D. Nincs baj fiuk!! Csak megiitcitt eZ a7. ostoba gol.vÓ, de egyéb kárt nem

csinálhatott, megakadt valarniben.
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\rrÍ ..\ csata után atábortinek világáná| leheveredtek. Damjanich érzi, hogy
r aiami tÖri az oldalát.
t--gyan mi lehet ez? (kiveszi a furu|yőt) Széttort a koldus furulyája ebbe
akadt meg a goIyÓ, megmentette az életemet (kimeg,l)

L, 
: ,l .l.D két lany, az egyikkezében tiizpiros, a mtisiknak fekete zászlró.

: '. \íegmozdult az orczág,leráaamagarÓl az évszánados bilincset.
A nemzetiségi torvény megkésett . Z go|ődik Horvátország.

.  a  a  a ,  a  , ,  É .  , |  a  Í' : ' MegalakuLt az elsó Íiiggetlen magyar kormány.
; .. HorvátországellenÍink fordult.

::. ; .' A honvédelmi bizottmány vette át az iraányítrlst, Kossuth vezetésével.
. .,' Windisgratz hadserege megindította az ellentámadást.

' : .1. Bem gyózelmes csatákat vív Erdélyben. 1849. április |4-e Magyaror.
szágfiiggetlenné vált. Megalakult a Szemere Kormany.

, ;,- Az oszttékok segítségtil hívjak az orosz csapatokat. Hajnau bevonult
Buclara.

:-. ? t . ti3abu Önkéntesek jelentk eztek a hon védelmére.
. 1. Az otoszok ftilszÓlítottak Gtirgeit a fegyver letételére. (hdtramennek)

, * : VersmondÓ elŐre lép.
.: Abrányi Emil: Magyar nyelv _ vers.
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