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Nyitány (Cziczó Attila) 

 
(csak zene) 

 

 

 

Székely lakodalmas  

 
(székely népzene és lakodalmas mondókák) 
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Nehéz most (Ignácz A. - Kardos L.) 

 

 

Nehéz most a sorsa mai magyarságnak, 

Nehéz lett a súlya kínzó szolgaságnak, 

Fáj a magyar szíve mert nincs igazsága, 

Fáj a magyar szíve, meghalt szabadsága. 

 

Magadra maradtál. Az Isten se pártol. 

Száműzve lettél a világ színpadáról! 

Szemedből a könnycsepp már régen kicsordult, 

Hüvelyében kardod már régen kicsorbult. 

 

Álmodni merünk csak a régi időkről, 

Rákócziról, Bocskairól, dicső Dózsa Györgyről, 

Álmodjuk, hogy megváltozik majd a világ, 

S újra tündöklik majd az a szó; magyarság. 
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Reformokban élünk (Sipos A. - Butola Z.) 

 

Reformokban élünk, 

Ebben nőttünk fel, 

Megszokott az nékünk 

Ha változtatni kell. 

 

Reformokban élünk, 

Ebben nőttünk fel, 

Megszokott az nékünk 

Ha változtatni, ha változni kell. 

 

Magyarország. Kimondom e szót, és érzem, 

Lesz még holnapunk, mondhatjuk már, 

Hogy mindenen túl, túl vagyunk. 

 

 Magyarország. Kimondom e szót és félek, 

 Hogy elhervad a szándék, túl erősek, kik 

 Félnek az újtól, s az ország ott marad, 

 Ott mélyen, hol eddig volt. 

 

Új hitet ad a jelen, 

Újra felragyog az ég, 

Változást hoz végül, 

S hitünk visszatér. 

 

Reformokban élünk, 

Ebben nőttünk fel, 

Megszokott az nékünk 

Ha változtatni kell. 

 

 Ne higgy senkinek! Ne higgy a mának! 

 Maszlaggal etetnek! Polgár! Ne hagyd magad! 

 Rajtad jót nevetnek! Polgár! Ne hagyd magad!! 

 

Elfeledte népünk 

Múltunk nagy hibáit. 

Mindenki megbékült. 

Emlegetni kár is. 
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Ha sebeket tépünk, 

Nem visz minket tovább. 

A múltért ne nyíljon, 

Ne nyíljon már virág! 

 

 Ne higgy senkinek! Ne higgy a mának! 

 Maszlaggal etetnek! Polgár! Ne hagyd magad! 

 Tönkrement az ország! Polgár! Ne hagyd magad! 

 

Széthúzás a mérgünk, 

Széthúzás a halál! 

Kockáztatja létünk 

Ki sokat akar már! 

 

Állj be közénk, kérünk; 

Ez a jó megoldás. 

Semmitől sem félünk, 

Ha egységes az ország! 

 

 Ne higgy senkinek! Ne higgy a mának! 

 Maszlaggal etetnek! Polgár! Ne hagyd magad! 

 Amit látsz: valóság! Polgár! Ne hagyd magad! 

 

A nép nevében kérjük; 

Adjatok esélyt! 

 

 A "nép nevében" mennyi 

 Bűnt követtek el még?! 

 

A nép nevében kérjük; 

Adjatok esélyt! 

 

 Elhervad a szándék, túl erősek, kik 

 Félnek az újtól, s az ország ott marad, 

 Ott mélyen, hol eddig volt. 

 Elhervad a szándék, túl erősek, kik 

 Félnek az újtól, s az ország ott marad, 

 Ott mélyen, hol eddig volt. 
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Valami készül (Papp B.) 

 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Párizsban kitört a forradalom! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Bécsben kitört a forradalom! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 

Valami készül! 
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Mindenki (Pitz R. - Kardos L.) 

 

Mindenki! Aki magasra száll, 

Mindenki! Aki másért kiáll, 

Mindenki! Kinek valami fáj, 

Mindenki! Kinek zord már e táj, 

Mindenki! Aki unja az igát, 

Mindenki! Aki új jövőt lát, 

Mindenki! Aki jövőbe néz, 

Mindenki! Kinek számít a nép! 

 

Az jöjjön, mert hív a forradalom!  

Az jöjjön, mert harcba hív a dalom!  

 

Mindenhol, ahol keserű a lét, 

Mindenhol, ahol nem ettek rég, 

Mindenhol, ahol rabság kiált, 

Mindenhol, hova keselyű szállt, 

Mindenhol, ahol nincs igazság, 

Mindenhol, ahol pusztít a gazság, 

Mindenhol, hol az élet nem szép, 

Mindenhol, ahol ébred a nép! 

 

Ott hallják, hogy hív a forradalom! 

Ott hallják, hogy harcba hív a dalom! 

 

 Hagyjátok már abba! 

 Hallgasson a tömeg! 

 Jó császárunk talán 

 Megbocsát még nektek! 

 

Nem! 

Ott hallják, hogy hív a forradalom! 

Ott hallják, hogy harcba hív a dalom! 
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Nemzeti dal (Tolcsvay L. - Petőfi S.) 

 

Talpra magyar, hí a haza! 

Itt az idő, most vagy soha! 

Rabok legyünk, vagy szabadok? 

Ez a kérdés, válasszatok! - 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 

 

Rabok voltunk mostanáig, 

Kárhozottak ősapáink, 

Kik szabadon éltek-haltak, 

Szolgaföldben nem nyughatnak. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 

  
Sehonnai bitang ember, 

Ki most, ha kell, halni nem mer, 

Kinek drágább rongy élete, 

Mint a haza becsülete. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 

 

Fényesebb a láncnál a kard, 

Jobban ékesíti a kart, 

És mi mégis láncot hordtunk! 

Ide veled, régi kardunk! 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 
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A magyar név megint szép lesz, 

Méltó régi nagy híréhez; 

Mit rákentek a századok, 

Lemossuk a gyalázatot! 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 
 

Hol sírjaink domborulnak, 

Unokáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 

Mondják el szent neveinket. 

A magyarok istenére 

Esküszünk, 

Esküszünk, hogy rabok tovább  

Nem leszünk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Mint fű a magjával  (Sipos A.) 

 

Mondd, hogy ítél egy jövő nemzedék? 

Bűnösök leszünk? Vagy hősök talán? 

 

 Lesz-e nép mely ítél? 

 Magyarul mondja-e ítéletét? 

 

Értsd meg, értük küzdenünk kell! 

 

Mint fű a magjával, 

Nekünk a nép akaratával 

Kell küzdenünk a jövőnkért! 

 

Bűnös a nép, mely vérrel írja történelmét. 

 

 Mégis a nemzet harcra kész! 

 

Bűnös a nép, mert öl a céljaiért! 

 

 Erőszak nélkül mondd, mennyit érsz?! 

 

Mint fű a magjával, 

Nekünk a nép akaratával 

Kell küzdenünk a jövőnkért! 

 

Mint fű a magjával, 

Nekünk a nép akaratával 

Kell küzdenünk a jövőnkért! 
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Nem állok némán (Sipos A.) 

 

Anyám, bocsásd meg nekem, 

Hogy átkozom eddigi életem; 

De köszönöm Neked! 

 

Tanultam minden percben 

Hazudni, csalni, csakhogy ember legyek, 

Hogy ilyen legyek! 

 

Más lettem én, más lett a világ! 

Lehet, hogy nemzetünk most éli utolsó fénykorát! 

 

Egy virág, ha letépik életét, 

Hervadó testével is tud hinni még, 

Hogy újra él! 

 

Kicsiny virág, ne add meg magad! 

Megkaptad szabadságod, élj vele! 

Élj boldogan! 

 

Más lettem én, más lett a világ! 

Kis nemzetünk éli utolsó fénykorát! 

 

Nem állok némán többet én! 

Nem állok némán többet én! 

A magyar sírja előtt! 
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Maradj velem (Sipos A.) 

 

Emlékszel? 

Néhány évvel ezelőtt 

Szépnek tűnt minden, 

Mi kettőnket összefűzött. 

 

Az első csók, 

Az első forró ölelés! 

A sok boldog óra, 

S a vágy, mely most is ég! 

 

 Fáj minden szó, 

 Hisz tudod, csak téged szeretlek, 

 De gyermekem jövőjét 

 Én sem tagadhatom meg. 

 

Maradj velem, 

Hisz szükségem van rád! 

Maradj velem, 

Hisz szüksége lesz rád! 

 

 Mit szól majd, ha felnő? 

 Mit gondol rólam? 

 

Maradj velem, 

Hisz szükségem van rád! 

Maradj velem, 

Hisz szüksége lesz rád! 

 

 Mit szól majd, ha felnő? 

 Mit gondol rólam? 
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XIII. zsoltár (alapján: Cziczó A.) 

 

Meddig feledkezel meg rólunk 

Uram, mindörökre? 

Meddig rejted el arcodat 

előlem? Meddig emészti még 

lelkünk a fájdalom és 

szívűnket a mindennapi gond? 

Meddig uralkodik még rajtunk 

az ellenség? 

Tekints ránk Uram, Istenünk 

és hallgass meg, adj világosságot 

szemünknek, nehogy halálba 

szenderüljünk és ellenségeink 

azzal dicsekedjenek "Legyőzettek". 

Ne örüljenek ellenfeleink azon, 

hogy elestünk, hisz irgalmasságodban 

bizakodtunk, Uram. 

Segítséged legyen öröme 

szívünknek, hogy énekeljük 

az Úrnak, aki jót tett velünk, 

Ámen! 
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Édesanyja, Nagyasszonya... (Amade László) 

 

Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak, 

Pátrónája, s pártfogója régi magyar hazánknak! 

Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, 

Légy anyja fiaidnak!  

 

Mindenféle nyomorúság szorongatja népünket. 

Majd száraz ég, majd zápor, jég  veri el termésünket. 

Most szívünk szomorú, fél, hogy lesz háború, 

Kétség gyötör bennünket. 

 

Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat! 

Becsületben és bőségben örökös országodat. 

Szánd meg ó jó Anya, Magyarok Asszonya 

Hű magyar jobbágyodat! 

 

Így zokogunk, így hódolunk Mária szent nevednek. 

Így remélünk, halunk, s élünk jó anyai szívednek. 

A magyar szent hazát, s angyali koronát 

Ajánld fel az egeknek! 
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Miért hazudtak nekem (Sipos A.) 

 

Miért hazudtak nekem? 

Miért mondták, 

Hogy szeretni csak boldogan lehet? 

Kínzó fájdalom tépi, mardossa szívem,  

Miért mondták, hogy boldog, ki szeret? 

 

Istenem, hiába mondtam száz imát, 

Hiába sírtam sok hosszú éjszakát! 

Miért kell bűnhődnie annak, ki áldott, 

Miért nyújtod kezed annak, ki átkoz? 

 

Vesd szememre, hogy hittem a csodában! 

Büntess meg érte, ha bűn, hogy imádtam! 

Imádom őt! S féltem nagyon! 

Te mondtad, hogy kard által vész, 

Ki kardot fogott! 

 

Istenem, hiába mondtam száz imát, 

Hiába sírtam sok hosszú éjszakát! 

Miért kell bűnhődnie annak, ki áldott, 

Miért nyújtod kezed annak, ki átkoz? 

 

Istenem, hiába mondtam száz imát, 

Hiába sírtam sok hosszú éjszakát! 

Miért kell bűnhődnie annak, ki áldott, 

Miért nyújtod kezed annak, ki átkoz? 
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Föltámadott a tenger (Horváth Cs. - Petőfi S.) 

 

Föltámadott a tenger, 

A népek tengere; 

Ijesztve eget-földet, 

Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 

 

Látjátok ezt a táncot? 

Halljátok e zenét? 

Akik még nem tudtátok, 

Most megtanulhatjátok, 

Hogyan mulat a nép. 

 

Reng és üvölt a tenger, 

Hánykódnak a hajók, 

Süllyednek a pokolra, 

Az árboc és vitorla 

Megtörve, tépve lóg. 

 

Tombold ki, te özönvíz, 

Tombold ki magadat, 

Mutasd mélységes medred, 

S dobáld a fellegekre 

Bőszült tajtékodat; 

 

Jegyezd vele az égre 

Örök tanúságul: 

Habár fölül a gálya, 

S alul a víznek árja, 

Azért a víz az úr! 
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Mondd huszár  (Cziczó A. - Butola Z.) 

 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

 

Harcoltam Csákova ellen, 

Oláhok és rácok ellen! 

Bevettük az ellen várát, 

Felgyújtottuk minden házát! 

Jól meghágtuk minden lányát, 

Láncra vertünk minden gyávát! 

 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

 

Harcolt ott minden huszár, 

Hős Leiningen gróf oldalán! 

Legyőztük az ellenséget, 

Koncra éhes oláh népet! 

Ünnepelt ott minden huszár, 

S velünk ivott minden betyár! 

 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

Mondd huszár, harcoltál-e már? 

 

Száz csatában harcoltam én, 

Lovam hátán vágtattam én! 

Kardomról csöpögött a vér, 

Gyenge volt az osztrák páncél! 

Legyőztük az ellenséget, 

Isaszegnél Windischgratz-et! 
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Minden város lángban áll (Cziczó A.) 

 

Erdélyért történt minden vetélkedés, 

Felvidéken volt sok véres felkelés. 

 

Délen védtük török ellen Pannóniát, 

Bécs volt az, ki bemocskolta Kárpátiát. 

 

Most is így van, minden város lángban áll, 

Erdélyben az osztrák sereg támad ránk. 

 

Mellettük már nemcsak horvát, román is áll, 

De várj csak, nincs sok hátra olmützi császár! 

 

Buda vára magyar kézen! Jól figyelj! 

Pozsony város pannon részen! Jól figyelj! 

 

Somogy, Zala, Erdély szabad! Jól figyelj!  

Magyarország újra magyar! Jól figyelj!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Erdély közepén (Sipos A.) 

 

Uram! 

Én nem szégyellem, hogy magyar vagyok, 

Sokszor mégis félek. 

Kis falum magába zár, összetart  még minket 

Itt Erdély, Erdély közepén. 

 

Uram! 

Én nem kérdezem, csak fáj, 

Néma fájdalom ez. 

A szó: Hazám, nekem miért jelent mást 

Itt Erdély, Erdély közepén. 

 

Csak a magyar szó, ajkamon hordom a kincsem, 

Csak a magyar szó, mi összetart még minket, 

Századokon át otthonra leltünk, 

Hazára, mit magyarnak hittünk, 

Benne ó Uram, még hinni merünk! 

 

Uram! 

Ne engedd, hogy szétmorzsolódjon 

E megtört nemzet! 

Uram! 

A szent jogom, hogy magyar legyek, 

Hogy magyar legyek, 

Itt Erdély, Erdély közepén! 

 

Csak a magyar szó, ajkamon hordom a kincsem, 

Csak a magyar szó, mi összetart még minket, 

Századokon át otthonra leltünk, 

Hazára, mit magyarnak hittünk, 

Benne ó Uram, még hinni merünk! 
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Árpádok hazája (Cziczó A.) 

 

Árpádok hazája! 

 Árpádok hazája! 

István országlása! 

 István országlása! 

Béla nagy csodája! 

 Béla nagy csodája! 

Anjouk dús országa! 

 Anjouk dús országa! 

Hunyadiak vára! 

 Hunyadiak vára! 

Mátyás igazsága! 

 Mátyás igazsága! 

Mohács pusztasága! 

 Mohács pusztasága! 

Zrínyi Szigetvára! 

 Zrínyi Szigetvára! 

Bethlen gróf imája! 

 Bethlen gróf imája! 

Rákócziék vágya! 

 Rákócziék vágya! 

Széchenyi nagy álma! 

 Széchenyi nagy álma! 

Magyarok hazája! 

 Magyarok hazája! 
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Miénk ez a tavasz (Cziczó A.) 

 

Mindenkit legyőztünk, aki ellenünk tört! 

Miénk ez a tavasz, és lesz még sokkal több 

Aki meghátrál majd tőlünk, mert vitéz nép a miénk, 

És érdemesnek tartjuk, ami eddig, eddig megtörtént. 

 

Ezt a harcot nem felejti el  

Sem ellenség, sem magyar. 

Bem, Damjanich, Görgey, 

Lenkei, Perczel, Klapka. 

Ha nevüket emlegették, 

Összefutott az udvar! 

 

Mindenkit legyőztünk, aki ellenünk tört! 

Miénk ez a tavasz, és lesz még sokkal több 

Aki meghátrál majd tőlünk, mert vitéz nép a miénk, 

És érdemesnek tartjuk, ami eddig, eddig megtörtént. 

 

Én ott voltam annál a harcnál, 

Hol dőlt az ellen, mint a fal. 

Nem is tudták, hogy megérkeztünk, 

S már láncra verve állt a "had". 

Anyám büszke lesz majd rám, 

Hogy fia ilyen hős magyar! 

 

Mindenkit legyőztünk, aki ellenünk tört! 

Miénk ez a tavasz, és lesz még sokkal több 

Aki meghátrál majd tőlünk, mert vitéz nép a miénk, 

És érdemesnek tartjuk, ami eddig, eddig megtörtént. 

 

Szabad lesz Magyarország, 

És Európa követi majd. 

Anyám, apám Erdély mélyén 

Nemhiába vár haza, 

S gyermekem ha felnő, 

Tudom mit gondol majd énrólam! 
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Mondd, mitől félsz?  (Cziczó A.)  

 

Mondd, mitől félsz, ki bánt téged? 

 

Vert osztrák csapat, 

 Vert osztrák csapat, 

Kis szlovák csapat, 

 Kis szlovák csapat, 

Bősz horvát csapat, 

 Bősz horvát csapat, 

Déli szerb csapat, 

 Déli szerb csapat, 

Román csapat, 

 Gaz román csapat, 

Félő szász csapat, 

 Félő szász csapat, 

Vad orosz csapat, 

 Vad orosz csapat, 

Vad orosz csapat támad ránk! 
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Véres csend (Cziczó A.) 

 

Egyszer  

Csend borul a házra, 

Csend borul a várra, 

Csend borul hazánkra, 

Újra csend, 

Nagy csend, 

Véres csend. 
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Pétervárad, Pákozd (Papp B.) 

 

Pétervárad, Pákozd, 

Ozora, Branyiszkó, 

Vác, Buda, Komárom, 

Temesvár, Nagysalló. 

 

Itália, Párizs, 

Velence, Bécs, Róma, 

Brüsszel, Madrid, Frankfurt, 

Berlin, Varsó, Prága. 
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Európa csendes, újra csendes... (Ignácz A. - Petőfi S.) 

 

Európa csendes, újra csendes, 

Elzúgtak forradalmai... 

Szégyen reá! lecsendesült és 

Szabadságát nem vívta ki. 

 

Magára hagyták, egymagára 

A gyáva népek a magyart; 

Lánc csörg minden kézen, csupán a 

Magyar kezében cseng a kard. 

 

De hát kétségbe kell-e esnünk, 

Hát búsuljunk-e emiatt? 

Ellenkezőleg, oh hon, inkább 

Ez légyen, ami lelket ad. 

 

Emelje ez föl lelkeinket, 

Hogy mi vagyunk a lámpafény, 

Mely amidőn 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: 

Midőn más könnyet sem mer adni, 

Mi vérrel áldozunk neked. 

 

Vagy kell-e még több, hogy áldásod 

Nem érdemtelen szálljon ránk? 

E hűtlen korban mi utolsó 

Egyetlen híveid valánk! 
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Békés már a tenger (Cziczó A.) 

 

Békés már a tenger, 

Elvonult a vihar,  

Nem folyik már vér, 

Földre hullt a kard. 

 

Véget ért a harc, 

Nem szól már a zaj. 

Nem áld már az Isten, 

Újra rab a magyar. 
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Lesz-e még oly idő? (Sipos A.) 

 

Lesz-e még oly idő, 

Mikor minden magyar a hazáért érez? 

Lesz-e még oly idő, 

Mikor a múlt kér új életet? 

 

 És én félek, hogy örök vágy marad; 

 Mi éltette a nemzetet egy ezredév alatt! 

 

Lesz-e még oly idő, 

Mikor saját dalunk száll fel az égig? 

Lesz-e még oly idő, 

Mikor választhatsz, melyik úton menj végig? 

 

 De ne feledd, 

 Magyarnak születtél! 

 Kötelez a múlt! 

 Kötelez, hogy küzd  

 A jövődért! 

 

Ezernyi könnycsepp gördült végig már az arcunkon, 

Meddig kell szenvednünk még, mert "kis nemzet" vagyunk?! 

 

Álmodtunk szabadságról, 

Mi is áldoztunk már érte! 

Mondd, ó mondd, mondd, hogy megérte! 

 

Kis Magyarország, 

Kívánom boldog legyél! 

Kis Magyarország, 

Ne feledd, mi téged ért! 

Tanulj a könnyeidből, 

Hallgasd, a múltad mesél, 

Kis Magyarország, 

Féltelek, féltelek én! 

 

Ezernyi könnycsepp gördült végig már az arcunkon, 

Meddig kell szenvednünk még, mert "kis nemzet" vagyunk?! 
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Álmodtunk szabadságról, 

Mi is áldoztunk már érte! 

Mondd, ó mondd, mondd, hogy megérte! 

 

 

Hol sírjaink domborulnak, 

Unkáink leborulnak, 

És áldó imádság mellett 

Mondják el szent neveinket. 

 

 

 

 

 

 

Vége 


