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Ünnepi beszédet mond:
Dr. György Balázs Alsónémedi polgármestere

Utassy József

Zúg március
Én szemfedõlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petõfi Sándor!

Zúg Március, záporos fényt ver,
suhog a zászlós tûz a vérben.

Hüvelyét veszti, borong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!

Szedd össze csontjaid barátom:
lopnak a bõség kosarából,

a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?

Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.

Talpra Petõfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!

Vörösmarty Mihály

Szabad sajtó
Kelj föl rabágyad bõ párnáiból
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts föl érzés, mely nyögél
Elfojtott, vérzõ szív alatt!

Oh jöjjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicsõ napot,
S a honra, mely soká tûrt veletek,
Derût, vígaszt és áldást hozzatok!
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„A mai kor nak tárczája van em lé ke ze te he lyett; tárczája, a
mely be szün te len je gyez, je gyez, s a mit fel nem jegy zett, az
rá néz ve el van vesz ve.”
„… a mai nem ze dék tu do má sa és em lé ke ze te 1848czal kez -
do dik; mind az, a mi ez elott tör tént, egy ré gi vi lág ban tör -
tént, mely el van te met ve, el van fe led ve.”

Ne héz újat mon da ni 1848/49-rol. Hi szen le ír tak már ró la
min dent. Tárczánk te le van jegy ze tek kel, ada tok kal: mi -
kor, hol, ki vel mi tör tént.
Van azon ban va la mi, amit ezek a jegy ze tek nem ad nak át,
pe dig ta lán ugyan olyan fon to sak, mint az ada tok, a té nyek.
Ezek pe dig az ér zel mek. Mit érez he tett az az anya, aki nek
a fi át vit ték ka to ná nak? Mit érez he tett az a le gény, aki nek
el kel lett men ni? Mit érez tek az em be rek, ami kor jó hí rek
jöt tek és mit, ami kor rosszak? Ho gyan le he tett eze ket az
ér zé se ket el mon da ni, ami kor nem le he tett, nem sza ba dott
be szél ni?
Van egy nyelv, amit min den ki ért. Amit min den ki hasz nál -
hat, ami vel bár ki el mond hat ja ér zé se it: a ze ne.

A fen ti idé zet Szí ni Kár oly tól va ló. 1865-ben meg je lent
kot tás da los könyv ének elo sza vá ban írt a „mai” nem ze dék -
rol. A hely zet az óta sem lett jobb. Sot. Kor lát lan le he to sé -
ge ink van nak az in for má ci ók át adá sá ra. A té nyek rög zí té -
sé re. Az ér zé sek mint ha el vesz né nek. Pe dig a ze ne sze re pe
most is ugya naz. Mai da la ink, slá ge re ink is az ér zé sek rol
szól nak. Csak ép pen el fe lejt jük a ré gi e ket. A tör té ne lem bol 
adat hal maz lesz, ami hez nem le het kö tod ni, amit nem le het 
sze ret ni vagy gyu löl ni.  Meg ta nul ni le het és el fe lej te ni.
Idéz zük hát fel az 1848/49-es sza bad ság har cot da la in ke -
resz tül! Érez zük át azo kat az ér zé se ket, ame lye ket 150 év -
vel ez elott érez het tek az em be rek. Ne csak is mer jük, sze -
res sük is tör té nel mün ket. Le gyen a mi énk a múl tunk, an -
nak min den örö mé vel és fáj dal má val együtt!

Dr. Mozsárné Zagy va Gab ri el la
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Hí a ha za!
…Mi ért nincs min den fi ad nak ezer kard ja, 
ó ha zám, mi kor szük sé ged van re á juk…
A már ci u si szép na pok, a sza bad ság nak
vér nél kül va ló ki ví vá sa alig múl tak el, mi -
kor már fel hang zott a ha za pa na szos jaj -
sza va.
Szá za dok óta ve lünk, mel let tünk bé kes -
ség ben élo nép tör zse ket lá zí tott fel a csá -
szá ri int ri ka, hogy fel da ra bol ják a ma gyar
ha zá ját.
A szer bek az or szág dé li ré szét akar ták
ma guk nak, a ro má nok Er délyt kö ve tel ték,
a hor vá tok is, bár szá za do kon át mint test -
vé rek él tünk együtt, el akar tak sza kad ni
to lünk.
És va la mennyit bé csi el len sé ge ink biz tat -
ták fel, mert at tól fél tek, hogy a ma gyar
nép na gyon meg ta lál ero söd ni, ki vív ja a
sza bad sá got.
A kár pá ti er dok mo ra ja, a Dél vi dék rol fel -
szá gul dó szél vész, az er dé lyi ha va sok friss 
le he le te mind azt zúg ta a fü lük be: Vi -
gyázz, ma gyar! El len sé ge id ké szü lod nek!
Vi gyázz, sza bad sá god el len és éle ted re
tör nek!
És az er dok zú gá sá ból, a vi zek mo ra já ból
a szél si ví tá sá ból ki hang zott a szó:
Talp ra ma gyar, hí a ha za!
És talp ra kelt a ma gyar nem zet.
Ek kor tá madt a vi lág leg vi té zebb ka to ná -
ja: a ma gyar hon véd.
Nem kö tél lel fog ták, nem ero szak kal vit -
ték a ma gyar fi ú kat ne héz szol gá lat ra. Ön -
ként, ma guk tól men tek el. Meg ölel ték,
meg csó kol ták szü le i ket, fe jük be nyom ták
a ka to na sip kát, s men tek a ha zá ért küz de -
ni, vé rez ni, meg hal ni.
A Nem ze ti Mú ze um elott le tuz ték a zász -
lót, meg szó lalt a mu zsi ka, s nyal ka husz -
árok pen go sar kan tyú val jár ták a ver bun -
kos csár dást. Óri á si tö meg gyult össze, s a
ka to nák lel kes han gon szól tak az if jú ság -
hoz, hogy áll jon be ka to ná nak, mert a ha za 
ve sze de lem ben fo rog.
Azon nal akadt egy bar na fi a tal em ber, aki
oda lé pett a to bor zók hoz:
- Káp lár úr, itt va gyok, ve gyen fel, ka to na
aka rok len ni!
A meg szó lí tott káp lár azon nal a fe jé be
nyo mott egy csá kót, nagy pa ro lát csa pott a 
te nye ré be, meg kí nál ta egy po hár bor ral, és 
így szólt:
- Ke ze det ad tad, fi am, fe jed ben van a csá -
kó, it tál a bo runk ból, a mi enk vagy, a nem -
zet ka to ná ja vagy. Is ten él tes sen!
Egy asz tal hoz vit ték, ahol egy had nagy ült.
- Hogy hív ják?
- Brandl Kár oly, jo gász.
- Él jen, él jen! – ki ál tott a nép.
Ez a né met ne vu, de ma gyar szí vu fiú volt
az el so hon véd. Mi re ot be ír ták, ti zen öt-
húsz fi a tal em ber koc cin tott a to bor zó hu -
szá rok kal. Asz ta los le gény, aki most jött a
mu hely bol, jo gász, or vos nö ven dék vagy
ta nár je lölt, aki az egye tem rol si e tett oda,
to lon gott a to bor zó asz tal kö rül. A bol ti
szol gák le dob ták a zöld kö té nyü ket, fel -

húz ták a va sár na pi fe ke te ka bát ju kat, és
be áll tak ka to ná nak. A vá ros i ut ca sep ro, ha
fi a tal volt, oda ad ta öre geb bik tár sá nak a
sep rut, hogy vigye ha za, o már nem sö pör
töb bet, in kább majd az or szág ból söp ri ki
az el len sé get, be áll ka to ná nak.
Tipula, a jo gá szok öreg ta ná ra azt kezd te
ész re ven ni, hogy na gyon fogy a di ák a te -
rem ben. 
- Fel ol va som a név sort – szólt ha ra go san -, 
hogy meg tud jam, kik nem jöt tek el az
órám ra.
- Ne tes sék ol vas ni, ta nár úr – szólt az egyik
jo gász, aki nem volt más, mint Bárdy Ga zsi.
- Már ugyan mi ért ne? – kér dez te az öreg úr.
- Hi á ba ol vas, hol nap még ke ve seb ben
lesz nek.
- Itt mer nék hagy ni az egye te met, a ta nu -
lást en ge de lem nél kül? – ször nyül kö dött
az öreg.
- Na gyobb úr pa ran csol most, mint a ta nár
urak – fe lelt bát ran az if jú em ber.
- Ugyan ki cso da? – kér dez te Tipula.
- A ha za sze re tet! – fe lel te Bárdy büsz kén.
A jo gá szok za jo san él je nez tek. Tipula úr le -
haj tot ta a fe jét. Érez te, hogy az if jú em ber -
nek iga za van. Ek kor zen dült meg az egye -
tem elott a to bor zó ka to nák mu zsi ká ja.
Is ten áld ja meg, ta nár úr! – ki ál tot tak az if jak,
s egy szem pil lan tás alatt üres lett a te rem.
Tipula utá nuk né zett bú san, hosszan. Hej,
ha o fi a tal vol na, bi zony még o is el men ne
ve lük. Az asz tal ra kö nyö költ és gon dol ko -
zott. Egy szer csak sí rást hall. Föl te kint. Az 
is ko lá ban csak egy szál fi a tal em ber ma -
radt, az is ke ser ve sen zo ko gott.
- Hát ma ga mi ért ma radt itt? – mor dult rá
Tipula. – Azt hi szi, hogy egye dül ma gá nak 
elo adást fo gok tar ta ni?
Az if jú jo gász bá na to san né zett öreg ta ná -
rá ra. Sze me te le volt könnyel. Na gyot só -
haj tott.
- Hagy ja el, ta nár úr, én sán ta va gyok, en -
gem nem vesz nek be ka to ná nak.
Oda lent az ut cán szólt a mu zsi ka, a ka to nák
és di á kok kur jon gat tak, majd odább ha lad -
tak, és egy re messzebb és messzebb men -
tek, a ze ne las san-las san csen de se dett… Az
öreg ta nár és if jú jo gász pe dig egy más ra
néz tek, és az egyik nek te kin te te ezt mond ta:
„Ha én if jú vol nék!”
A má sik nak a te kin te te mint ha ezt mond ta
vol na:
„Ha én nem vol nék sán ta!”
… Bi zony, fi a im, csak az öre gek és nyo -
mo ré kok ma rad tak itt hon, a  töb bi, aki ben
bá tor lé lek la kott, mind el ment ka to ná nak.
És a ka to na sor ban, a hon véd zász ló alatt
egy más mel lett lé pe get tek a pa raszt fiú és
az úrigyerek… A sze gény em ber fia és a
gaz dag em ber fia… Az egyik fi nom ru há -
ban, a má sik go rom ba, dur va ru há ban…
de itt mind egy for mák let tek, ugya nazt a
hon véd ru hát húz ták rá juk… Test vé rek,
baj tár sak let tek, akik sze ret ték egy mást.
Öz vegy Bárdyné sá pad tan járt-kelt szo bá i -
ban. Hal lot ta a trom bi ta szót, a dob per gést,
az if jú ka to nák ide-oda vo nu lá sát… érez te,
hogy a ha za to le is ál do za tot fog kí ván ni. És 
egy na pon csak u gyan – ki nyílt az aj tó, és

ve res zsi nó ros, ká vé bar na atil lá ban, szuk,
kék nad rág ban be top pant Ga zsi. Meg ölel te
az any ját, ke zet csó kolt ne ki, és így szólt:
- Bo csáss meg, édes jó anyám, hí a ha za,
hit vány, gyá va le gény vol nék, ha itt hon
ma rad nék a kuc kó ban.
Any ja nem szólt sem mit, csak rá bo rult.
- Is ten áld jon meg, édes fi am – fe lelt az tán, 
mi köz ben Ga zsi fe jét si mo gat ta -, nem tar -
tóz tat lak. Tedd azt, amit a szí ved pa ran -
csol. Menj a ha za hí vá sá ra.
Ga zsi meg fog ta Pis tá nak és Gyu ri nak a
ke zét és így szólt:
- Ked ves jó anyám, ma rad még ma gá nak
két fia itt hon, akik ben örö me te lik. Én
azért me gyek há bo rú ba, hogy baj tár sa im -
mal le gyoz zük az el len sé ge in ket, s mi re
öcséim felnonek, új ra bé ke és nyu ga lom
le gyen az or szág ban, hogy ok dol goz has -
sa nak a ha za ja vá ra.
Gyu ri da co san né zett ma ga elé.
- Job ban sze ret nék én is a há bo rú ba men ni
– mondá el ke se red ve – de ti min den el len -
sé get el fog tok pusz tí ta ni, mi re én fel nö -
vök, nem ma rad sem mi.
- Örülj ne ki – fe lelt a báty ja ne vet ve -, bár
ki le het ne a föld rol pusz tí ta ni min den el -
len sé get!
- Igen ám - fe let a ma kacs Gyu ri -, de ak -
kor ne kem már di cso sé get se hagy tok.
- Bé ké ben épp oly di cso sé get le het sze rez -
ni, mint há bo rú ban, csak jól kell ta nul ni és
dol goz ni.
De Gyur ka csak nem nyu go dott be le, s ha
Vi dor Pa li val össze ül tek, mind ig azon tu -
nod tek, ho gyan le het né nek ok hon vé dek.
… Dél-Ma gya ror szá gon ki tört a lá za dás, a 
ma gya rok és a hoz zánk hu svá bok fal va it a 
szer bek el kezd ték gyúj to gat ni.
Es te jött a pa ran cso lat, hogy a hon vé dek
in dul ja nak a szo ron ga tott hon fi tár sak se -
gít sé gé re. Pes ten már ak kor ké szen volt az
1. és 2. hon véd zász ló alj. Mind egyik ezer
em ber bol állt. Még nyolc zász ló al jat to -
bor zot tak az or szág kü lön bö zo vi dé ke in.
Volt már ek kor a ha zá nak eb ben az el so tíz
zász ló alj ban tíz ezer hon véd je.
Lo bog tak a zász lók, ó mi szé pen lo bog tak, 
har sog tak a trom bi ták, pe reg tek a do bok.
Az egész vá ros uj jon gott, ka la pot, ken dot
lo bog ta tott, s sze ren csét kí vánt a harc fi ak -
nak, mi kor ki vo nul tak Pest rol… Min den
hon véd nek pi ros vi rág volt a mel lé re tuz -
ve, zöld gally vi rí tott a csá kó ja mel lett,
bol do gan és büsz kén lép ked tek, mi kor a
ze ne kar a Rá kó czi-in du lót ját szot ta.
…Bárdy Ga zsi az el so zász ló alj ban volt.
Pus ká ja vé gé re tu zött csá kó ját ma gas ra
tar tot ta, s úgy kö szönt utol já ra az édes any -
já nak, aki Pis tá val és Gyu ri val a ha jó ál lo -
má sig kí sér te.

Ha zád nak ren dü let le nül
Légy hí ve, oh ma gyar…

Így vo nul tak föl az el so if jú hon vé dek a
há bo rú ba. Hej, há nyan nem lát ták kö zü lük 
töb bé a szép fo vá ros t s a Gel lért-hegy mo -
hos szik la fa lát s mind azo kat, kik éret tük
ag gód tak!

(rész let Rá ko si Vik tor
„ A hos fi úk” cí mu if jú sá gi re gé nyé bol)



4

Haloványul a gyáva szavamra…dalom
Viharodnak elõjele, forradalom!

Szomorúk az idõk, a napok feketék,
Odahagytak atyáid, o nemzet, o nép!

Csak azért szakítád le bilincseidet,
Hogy ujabb nehezebb vas eméssze kezed.

Födi még beteg arcod az egykori por,
S íme sorsod újonnan porba tipor.

Nem a sors, nem a sors, de saját fiaid
Akaratja, mi újra lealacsonyít.

Ez a vétek amily cudar és iszonyú,
Iszonyúbb legyen érte az égi bosszú!

Lealázod-e, oh haza, szent fejedet?
Piszok ülje a hír koszorúja helyett?

Mielõtt az erõszak igába fogat,
Kaszabold le, hazám, nyakadat te magad.

Tegye láncra a zsarnok a holttetemet,
Diadalma legyen temetõi menet.

Hol elásnak, a domb neki trónja legyen
S gyakoroljon erõt siri férgeiden!

De te, oh haza, nem hagyod el magadat,
Haragod tüze arcaidon kigyulladt,

Kezed ott van a kardon, a markolaton…
Ki fog élni, ha nem te, dicsõn, szabadon?

Szaporán, ide, kedvesem, ajkaidat,
S te fiú, szaporán ide a poharat!

Mire elfogy a bor, mire csattan a csók,
Jeladásra emelhetik a lobogót.

Haloványul a gyáva szavamra…dalom
Viharodnak elõjele, forradalom!

Felül a lovára, kard oldalára.
De sok szõke, barna kislány szíve fáj utána!

Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem!
Magyar földért, szép hazámért folyik

piros vérem.

A szép szabadságért meg egy barna lányért,
Háromszínû magyar zászló oltalmazásáért.

Vajda János

Önkéntes dala
Isten hozzád apám, anyám, kedvesem:
A hazáé a legelsõ szerelem,
A szabadság harcaiba elmegyek,
S vissza csak a gyõzelem hoz engemet!

Emelkedik a szabadság zászlója,
Ki ne menne, ki ne menne alája?
Hej, leéltük a keserves idõket,
Mikor érte meghalni sem lehetett!

Keljetek föl régi sírok lelkei,
Elrabolt szabadságunknak hõsei!
Nézzetek ránk, s vígasztalva légyetek,
Nem hiába folyt el a ti véretek!

Nincs ugyan már a magyarban annyi vér,
Mennyi eddig elfogyott a hazáért,
Haj, de ami kevés magyar vér kering,
Szabadságért kifolyt vérbõl származik!

Isten hozzád apám, anyám, kedvesem:
Szabadságé a legelsõ szerelem:
Szent szabadság, ha te nem lehetsz miénk,
Sírjainkon miénk lesz a dicsõség.


