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Andorka Péter 

ÜZEN MÁRCIUS 
zenés ünnepi játék 

 
 

1. Koldusének 
 (Arany János) /részlet/ 

 
Küszöbrıl-küszöbre járok, hol be, hol ki… 
Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, 
Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen, 
Annyi kezem sincsen, hogy magamat védjem: 
Szegény harczfi jövök, kérni egy falatot. 
- Adjatok, adjatok, amit Isten adott. 
 
Sokat táboroztam, meg is nyőttem, látszik; 
Versecztıl Szolnokig, Isaszegtıl Váczig, 
Ott maradt a jobb kéz, mankót hordoz a bal, 
Mankóstul sem ér fel régi ép lábammal: 
Oh, e rongyokat már hogy is nem hagytam ott! 
- Adjatok, adjatok, amit Isten adott. 
 
Mennyi drága erı, és mennyi nemes vér! 
Hozzáfoghatót a történet nem ösmér. 
Mi haszna! Az erıt ásta bensı féreg: 
Büszke, szenvedélyes, versengı vezérek; 
Tiszta vérünk szennyes oltáron ontatott. 
- Adjatok, adjatok, amit Isten adott. 
 
Azt mondák mikor a harczban ömlött vérem, 
Tíz holdnyi örökség lesz valaha bérem 
Tíz arasz is jó lesz, gondolám magamban, 
Korántsem gyanítva milyen igazam van: 
Oh, ha megtaláltok egykor az útfélen, 
- Adjatok egy szők sírt hazám szent földjében. 

 
 

2. Tizenötödik Márczius, 1848 
(Petıfi Sándor) /részletek/ 

 
Magyar történet múzsája, 
Vésıd soká nyugodott, 
Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot! 
 
Nagyapáink és apáink, 
Míg e század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 

Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolatink szárnyai, 
Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani. 
 
Szálljatok szét a hazában, 
Melyet eddig lánczotok 
Égetı karikájában 
Kínosan sirattatok. 
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Ott áll majd a krónikákban 
Neved, pesti ifjuság, 
A hon a halálórában 
Benned lelte orvosát. 
 
//: És ha jı a zsoldos ellen, 
Majd bevárjuk mit teszen; 
Inkább szurony a szívekben, 
Mint bilincs a kezeken! :// 
 
Tettre ifjak, tettre végre, 
Verjük le a lakatot, 

Mit sajtónkra, e szentségre, 
Istentelen kéz rakott. 
 
Míg az országgyőlés ott fenn, 
Mint szokása régóta, 
Csak beszélt nagy sikertelen: 
Itt megkondult az óra! 
 
//: És ha jı a zsoldos ellen, 
Majd bevárjuk mit teszen; 
Inkább szurony a szívekben, 
Mint bilincs a kezeken! :// 

 
 

 
3. Föltámadott a tenger 

(Petıfi Sándor) 
 
 

Föltámadott a tenger, 
A népek tengere; 
Ijesztve eget, földet, 
Szilaj hullámokat vet 
Rémítı ereje. 
 
Látjátok ezt a tánczot? 
Haljátok e zenét? 
Akik még nem tudtátok, 
Most megtanulhatjátok, 
Hogyan mulat a nép. 

Reng és üvölt a tenger, 
Hánykolódnak a hajók, 
Sőlyednek a poklokra, 
Az árbócz és vitorla 
Megtörve, tépve lóg. 
 
Tombold ki, te özönvíz, 
Tombold ki magadat, 
Mutasd mélységes medred, 
S dobáld a fellegekre 
Bıszült tajtékodat; 

 
Jegyezd vele az égre 
Örök tanúlságúl: 
Habár fölől a gálya, 
S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr! 

 
 
 

4. Egy életünk egy halálunk… 
(Arany János) /részlet/ 

 
 

Muzsika szól: dörög a menny, 
Bömböl a szél nagy keményen, 
Zimankó győl a hazára: 
Ébredjetek valahára. 

Egy életünk egy halálunk: 
A veszéllyel szembe szállunk! 
 

Összeröffent rácz, cseh, német, 
Hogy felfalja ezt a népet, 
Ezt a népet, akit itten 
Ezer éve tart az Isten, 

Egy életünk egy halálunk: 
A bitanggal síkra szállunk! 
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Ezer éve, nem ma-holnap, 
Tőrjük itt, csak úgy lakónak, 
És ehol még felülfordul! 
Ki a házbul… a pitvarbul! 

Egy életünk egy halálunk: 
Jaj nekik, ha mi kiállunk! 

 

Azt mondják: nincs magyar haza. 
Hohó! De nem addig van a; 
Nem lesz magyar, az meglehet, 
De titeket még eltemet. 

Egy életünk egy halálunk: 
Szép hazánkért kardra hányunk! 

 
 

5. Él –e még az Isten? 
(Arany János) /részlet/ 

 
 
Él –e még az Isten… magyarok Istene? 
Vagy haragra gerjedt népének ellene, 
És elhagyta végkép, 
Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda 
Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba 
Régi kedves népét? 
 
Él –e még az Isten, – az erıs, hatalmas, 
Aki elleneinken adott diadalmat 
Száz meg száz csatákon? 
Aki ujjainkat kardhoz egyengette, 
Nevünket dicsıvé, félelmessé tette 
Széles e világon? 
 

Él –e még az Isten, ki erıs karjával 
Megtartott, megırzött ezer éven által 
Egész mostanáig? 
Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni, 
Töröknek, tatárnak martalékul esni 
Árpád unokáit? 
 
Él még, él az Isten… magyarok Istene! 
Elfordítva sincsen még e néprıl szeme, 
S az még, aki régen: 
Harczra hát, magyar nép! Isten a vezéred: 
Diadalmat szerez a te hulló véred 
Minden ellenségen. 

 
6. Csatában 

(Petıfi Sándor) 
 

A földön is harag, 
Az égen is harag! 
Kifolyt piros vér és 
Piros napsugarak! 
A lemenı nap oly 
Vad bíborban ragyog! 
Elıre, katonák, 
Elıre, magyarok! 
 
Komoly felhık közül 
Bámul reánk a nap, 
Rettentı szuronyok 
Füstben csillámlanak 
A sőrü lomha füst 
Sötéten gomolyog, 
Elıre, katonák, 
Elıre, magyarok! 

 

Ropog, hosszan ropog 
Csatárok fegyvere, 
Ágyuk bömbölnek, hogy 
Reng a világ bele; 
Te ég, te föld, talán 
Most összeomoltok! 
Elıre, katonák, 
Elıre, magyarok! 
 
Szilaj lelkesedés 
Foly bennem, mint tőzár, 
A vérszag és a füst 
Megrészegíte már, 
Elıre rontok én, 
Ha élek, ha halok! 
Utánam, katonák, 
Utánam, magyarok! 
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7. Erdély 
(Petıfi Sándor: Két ország ölelkezése) /részlet/ 

 
És az idı eljött, bár nem hamar 
De nem is késın még, midın 
A szent imádság meghallgatva lın, 
Midın eggyé lett mind a két magyar!… 
Ki eddig a porban hevertél, 
Légy üdvözölve kebelünkön, Erdély! 
Oh nemzetemnek drága szép testvére, 
Simúlj, simúlj testvéred kebelére, 
Amelyben a szív most oly édesen ver… 
Légy üdvözölve százszor, százezerszer! 
 
Együtt vagyunk és együtt maradunk! 
Nincs isten és nincs ördög, aki 
Ismét széjjel bírná szakítni 
Ölelkezı karunk. 
Egy volt a bölcsınk, koporsónk is egy lesz, 
Ha majd leszállunk a holt nemzetekhez… 
De én nem félek többé a haláltul; 
Viselje bármilyen csalárdul 
A változékony sors magát, 
Sebet kapunk talán, de nem halált. 
 
Jöhetsz, most már jöhetsz, vihar, 
Nem rettegjük már haragod, 
Két ország eggyé olvadott, 
Két élü kard lett a magyar, 
Mely jobbra is vág, balra is vág, 
És jobbra-balra majd érzik csapását! 

 
 

8. Hogy volna kedvem… 
(Petıfi Sándor) /részlet/ 

 
Hogy volna kedvem, örömem nekem, 
Midın távol vagy, édes kedvesem! 
Hiszen sötét van, ha a nap lemén. 
De emléked velem jött és marad, 
Az vet reám bús, halvány súgarat; 
Emléked a hold, sorsom éjjelén. 
 
Nyílik kürőlem itt-ott egy virág, 
Nézek búsulva, szívszakadva rá, 
Mert harmat reszket mindenik felett. 
Nézek búsulva, szívszakadva rá, 
Azt gondolván: a harmatos virág 
Felémtekintı könnyezı szemed. 

 

Sirass, sirass, egy kis vigasztalás 
A bús szíveknek a könnyhullatás, 
Sírj, s könnyeid megkönnyebbítsenek. 
Miért ne sírnál? Férfi vagyok én, 
S véres csatáknak állok küszöbén, 
És mégis néha én is könnyezek. 
 
Miért szégyelném én megvallani, 
Hogy folynak olykor könnyem árjai, 
Ha bennem elválásunk kínja dúl; 
Azért, hiszem, megállok a csatán! 
Az oroszlán legrettentıbb talán, 
Midın elveszett párjáért busúl. 
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9. A tavaszhoz 
(Petıfi Sándor) 

 
Ifju lánya a vén télnek, 
Kedves kikelet, 
Hol maradsz? Mért nem jelensz meg 
A világ felett? 
 
Jöszte, jöszte, várnak régi 
Jó barátaid; 
Vond föl a kék ég alatt a 
Fák zöld sátrait. 
 
Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, 
Beteg most szegény, 
Oly halványan üldögél ott 
A föld küszöbén; 
 
Áldást hoz majd a mezıre, 
Ha meggyógyítod: 
Édes örömkönnyeket sír, 
Édes harmatot. 

 

Hozd magaddal a pacsírtát, 
Nagy mesteremet, 
Aki szép, szabad dalokra 
Tanít engemet. 
 
S ne feledd el a virágot, 
S ne feledd el ezt, 
Hozz belıle, amennyit csak 
Elbír két kezed. 
 
Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai, 
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottai; 
 
Ne legyenek szemfedıtlen 
Puszta sír alatt: 
Hintsd reájok szemfedıül 
A virágokat! 

 
 

10. Európa csendes, újra csendes… 
(Petıfi Sándor) 

 
Európa csendes, újra csendes, 
Elzúgtak forradalmai… 
Szégyen reá! Lecsendesőlt és 
Szabadságát nem vívta ki. 
 
Magára hagyták, egy magára 
A gyáva népek a magyart; 
Láncz csörg minden kézen, csupán a 
Magyar kezében cseng a kard. 
 
De hát kétségbe kell –e esnünk, 
Hát búsuljunk –e emiatt? 
Ellenkezıleg, oh hon, inkább 
Ez légyen ami lelket ad. 

Emelje ez föl lelkeinket, 
Hogy mi vagyunk a lámpafény, 
Mely, amidın a többi alszik, 
Ég a sötétség éjjelén. 
 
Ha a mi fényünk nem lobogna 
A véghetetlen éjen át, 
Azt gondolhatnák fönn az égben, 
Hogy elenyészett a világ. 
 
Tekints reánk, tekints szabadság, 
Ismerd meg mostan népedet: 
Midın más könnyet sem mer adni, 
Mi vérrel áldozunk neked. 

 
Vagy kell –e még több, hogy áldásod 
Ne érdemtelen szálljon ránk? 
E hőtlen korban mi utolsó, 
Egyetlen híveid valánk! 
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11. Szörnyő idı 
(Petıfi Sándor) 

 
Szörnyő idı, szörnyő idı! 
S a szörnyőség mindegyre nı, 
Talán az ég 
Megesküvék, 
Hogy a magyart kiírtja. 
Minden tagunkból vérezünk, 
Hogy is ne? Villog ellenünk 
A fél világnak kardja. 
 
És ott elıl a háború 
Csak a kisebb baj: szomorúbb 
Mi hátul áll, 
A döghalál. 
Beh kijutott a részed 
Isten csapásiból, o hon, 
Folyvást arat határidon 
Két kézzel az enyészet. 

Egy szálig elveszünk –e mi? 
Vagy fog maradni valaki, 
Leírni e 
Vad fekete 
Idıket a világnak? 
S ha lesz ember, ki megmarad, 
El tudja e gyászdolgokat 
Beszélni, mint valának? 
 
S ha elbeszéli úgy, amint 
Megértük ezeket mi mind: 
Akad –e majd, 
Ki ennyi bajt 
Higyjen, hogy ez történet? 
És e beszédet nem veszi 
Egy ırült, rémülésteli, 
Zavart ész meséjének? 

 
 

12. T. Á. sírjára 
(Kányádi Sándor) 

 
Négy szép holló talpig gyászba 
rászállt a két cserefára. 

 
Tövig égtek a villámok, 
ragyog újra a magasság, 
leng a fény a lomb közt, mint a 
kaszák, mikor fölakasztják. 
 
İsszel aztán a két vén fa 
bronzba önti lenn a hantot; 
jönnek majd és megcsodálják, 
mint egy ledöndült harangot. 

Farkas üvölt, öltözködnek 
a hollók majd patyolatba; 
csillagot tart ölelıleg 
karjaiban a két nagy fa. 
 
Kívánhat –é ember többet: 
derékaljnak szülıföldet 
s két cserefa tömött árnyát 
szemfedınek. 

 
 

13. A vén cigánynak 
(Juhász Gyula) 

 
Hol az ünnep? Én már nem remélem, 
talán meglátja késı unoka, 
a föld alatt csírázik csak reményem 
és ünnepem itt fönn nem lesz soha. 

 

Fáj veszni látnom annyi büszke álmot, 
de ez a fájás is tilos nekem 
és panaszos nekik dalos magányom, 
idegen lettem itthon, idegen. 

Kis, hangos senkik túlrikoltanak tán? 
Halkan zokog a fáradt fájdalom, 
enyém egy árva, hontalan magyarság 
és emberség. De ezt már nem hagyom! 
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14. Sóhaj 
(Wass Albert) 

 
Én Istenem, az idı hogy szalad! 
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk, 
Múlt és emlék: minden elmarad. 
 
Nyomunkat rendre belepi 
Rıt lombjával az ıszi szél. 
S hogy kik voltunk: 
Maholnap az sem tudja, 
Aki rólunk beszél. 
 
Zölden remeg a nyírfa lombja, 
A bajor erdın szellı támad. 
Lıpor-szagú ködök lepik 
A jövendıt és a hazámat. 
 
Fehér itt is a nyírfa kérge, 
Pillangó jár a gyöngyvirághoz. 
S mégis: minden virágharanggal, 
Illattal, színnel, fénnyel hanggal 
A régi erdı húz magához. 
 
Bajor erdıkön vándorok haladnak. 
A bánathoz már egynek sincs szava. 
De sóhajaik ég felé röpőlnek, 
Kendınyi kis fehér felhıkké győlnek 
S jó szél szárnyán elszállnak haza. 

 
 

15. Damjanich utolsó levele 
 
   Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erısítettél meg a nımtıl való elválás borzasztó 
óráiban, adj erıt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erısen és 
férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfıbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám a 
csatákban és ütközetekben - Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmezı karod 
segített némely kétes küzdelembıl sértetlenül kilábolni - dicsértessék a Te neved mindörökké! 
   Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további 
veszedelemtıl! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és 
vezéreld akaratát a népek javára! Adj erıt, ó Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy 
beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. 
   Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te 
ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen elıtted: azok szerint 
ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen 
 
                                                                                                               Emíliának vigasztalásul: 
                                                                                                                         Damjanich János 
 
                                                                                                                 1849. Október 6. Arad 
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16. Magányban 
(Arany János) /részlet/ 

 
Az nem lehet, hogy milliók fohásza 
Örökké visszamálljon rólad, ég! 
És annyi vér – a szabadság kovásza – 
Posvány maradjon, hol elönteték. 
Támadni kell, mindig nagyobb körökben, 
Életnek ott, hol a mártir-tetem 
Magát kiforrja csendes földi rögben: 
Légy hő, s bízzál jövıdbe, nemzetem. 

 

Nem mindig ember, aki sorsot intéz; 
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb; 
S midın lefáradt az erıtelen kéz, 
A végzet tengelye harsog tovább; 
Csüggedve olykor hagyja lomha gépől 
Magát sodorni az ember fia: 
De majd, ha eszmél s öntudatra épől, 
Feltőnik egy magasb hármónia. 

 
És vissza nem foly az idınek árja, 
Elıre duzzad, feltarthatlanúl; 
Csak szélein marad veszteg hinárja, 
S partján a holt-víz hátra kanyarúl. 
Bízvást!… mi benn vagyunk a fı sodorban: 
Veszhet közőlünk még talán nem egy: 
De szállva, ím, elsık között a sorban, 
Vásznunk dagad, hajónk elıre megy! 
 

 
17. A bujdosó imája 

(Wass Albert) /részletek/ 
 

Uram, ki fönt az égben 
Lakozol fényességben, 
Gyujtsd föl szent tüzedet 
Az emberek szivében. 
 
Az emberek agyára 
Áraszd el bölcsességed. 
Értség meg valahára 
Mi végbıl van az élet. 
 
Romlandó kincsekért 
Ne törje magát senki. 
Igyekezzék helyettük 
Jobb kincseket szerezni. 
 
Jó tettek nyugalmát. 
Derőt és békességet. 
Mit el nem fúj az orkán 
S rontó tőz meg nem éget. 
 
Uram, adj békességet 
A Kárpátok között! 
Sehol még földet annyi 
Könny s vér nem öntözött. 

Sehol annyi virág 
És sehol annyi bánat. 
Szeresd jobban, Uram, 
Az én szegény hazámat! 
 
Rémségek éjszakáját 
Váltsad föl virradatra. 
Az emberi világot 
Szebbre és igazabbra. 
 
Hogy törvények közt az elsı 
A szeretet legyen. 
Üljön jóindulat 
A kormányszékeken. 
 
Az igazság elıtt 
Hajoljon meg a fegyver 
S élhessen szabadon 
E földön minden ember. 
 
És legyen egy akol. 
És egy legyen a pásztor. 
Növelj pásztorbotot 
Virágzó rózsafából. 
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S ha mindeneket szépen 
Elrendeztél eképpen: 
A népek közt Uram, 
Nekem is van egy népem. 
 
Uram, adj békességet 
A Kárpátok között! 
Sehol még földet annyi 
Könny s vér nem öntözött. 
 
Sehol annyi virág 
És sehol annyi bánat. 
Szeresd jobban, Uram, 
Az én szegény hazámat! 
 
Ha érdemét kegyednek 
A szenvedéssel méred, 
Úgy egynek sincsen annyi 
Szent jussa, mint e népnek. 
 
Adj békés aratást 
Sok vérvetés nyomán. 
Nyugodjék meg kezed 
Gondverte otthonán. 

S ha áldásod e földön 
Elért kicsit, nagyot: 
Jussak eszedbe én is, 
Ki bujdosó vagyok. 
 
A Kárpátok alatt, 
Ahol apáim éltek, 
Rendelj ki nékem is 
Egy csöndes menedéket. 
 
Csak akkora legyen, hogy 
Elférjek én s a béke. 
Nézzen az ablakom 
Patakra, fára, rétre. 
 
Kenyér mellé naponta 
Jusson egy szál virág 
S láthassam, amit Téged 
Dicsér egy új világ… 
 
Uram, ki fönt az égben 
Lakozol fényességben, 
Hallgasd meg kegyesen, 
Hallgasd meg könyörgésem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A versek a költık eredeti helyesírásával lettek közreadva. 


