
 

1. Huszárgyerek 
 
Huszárgyerek huszárgyerek szereti a táncot 
Az oldalán az oldalán csörgeti a kardot 
Ha csörgeti hadd csörgesse pengjen 
sarkantyúja 
Kossuth Lajos verbunkja a muzsikáltatója 
 
Falu végén falu végén szépen muzsikálnak 
Oda hívnak engemet is magyar katonának 
Be is állok a verbunkba ha már verbuválnak 
Elmegyek a pajtásimmal vitéz regrutának 
 
 

2. Gábor Áron rézágyúja 
 
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva. 
Indulnak már a tüzérek messze a határba. 
Nehéz a rézágyú, fölszántja a hegyet-
völgyet, 
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom Tőled. 
 
Véres a föld, magyar tüzér vére folyik rajta. 
Csak még egyszer gondolj vissza szép 
magyar hazádra. 
Anyám, Te jó lélek, találkozom-e még 
véled? 
Holnapután messze földre, hosszú útra 
térek. 
 

3. Most szép lenni katonának 
 
Most szép lenni katonának, 
Mert Kossuthnak verbuválnak. 
Kossuth Lajos nem lett volna, 
Katona se lettem volna, éljen, éljen a 
nemzet! 
 
Gyere pajtás katonának, 
Téged teszünk kapitánynak. 
Pár esztendő nem a világ,  
Éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a 
nemzet! 
 

4. Katonadalok: Jól van dolga… 
 
Jól van dolga a mostani huszárnak, 
Nem kell szénát kaszáljon a lovának, 
Mert a széna porcióba van kötve, van kötve, 
de van kötve, 
Gyere, rózsám tedd a lovam elébe. 
 
Édesanyám, ki a huszár, ha én nem? 
Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? 
Fölnyergelem aranyszőrű lovamat, lovamat, 
de lovamat, 
Lerúgatom véle a csillagokat. 
 
Kesely lovam nyerített a csatába', 
Mellső lábát éles golyó találta. 
Szállj le huszár, vedd le nehéz nyergedet, 
nyergedet, de nyergedet, 
Szegény lábam nem bír tovább tégedet. 
 

  



 

5. Kossuth Lajos azt üzente 
 
Kossuth Lajos azt üzente, 
Elfogyott a regimentje!! 
Ha még egyszer, azt üzeni, Mindnyájunknak 
el kell menni, 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!!! 
 
Esik eső karikára, 
Kossuth Lajos kalapjára!! 
Valahány csepp esik rája, 
Annyi áldás szálljon rája!! 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!!! 
 
Kossuth Lajos íródeák 
Nem kell néki gyertyavilág 
Megírja ő a levelet, egy ragyogó csillag 
mellett 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!! 
 

6. Föl föl vitézek 
 
Föl föl vitézek a csatára 
A Szent Szabadság oltalmára 
Édes hazánkért hősi vérünk 
Ontjuk hullajtjuk nagy bátran míg élünk 
 
Föl föl látjátok lobogómat 
Indulj utánam robogó had 
Zeng dörg az ágyú csattog a kard 
Ez lelkesíti csatára a magyart 
 
Híres Komárom be van véve 
Klapka György a fővezére 
Büszkén kiáll a csatatérre 
Hajrá huszárok! Utánam előre! 
 

7. Kossuth Lajos azt üzente 
 
Kossuth Lajos azt üzente, 
Elfogyott a regimentje!! 
Ha elfogyott kettő-három, lesz helyette 
tizenhárom, 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!! 
 
Kossuth Lajos azt üzente, 
Elfogyott a regimentje!! 
Kossuth Lajos nem lett volna, katona se 
lettem volna 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a haza!! 
 
Nyolcszáznegyven-kilenc óta, 
Hangzik még a Kossuth-nóta! 
Addig fújjuk, addig hangzik, 
míg a Nemzet ki nem alszik, 
Éljen a magyar szabadság, 
Éljen a Haza!! 
 

8. Jól van dolga… 
 
Jól van dolga a mostani huszárnak, 
Nem kell szénát kaszáljon a lovának, 
Mert a széna porcióba van kötve, van kötve, 
de van kötve, 
Gyere, rózsám tedd a lovam elébe. 
 
Édesanyám, ki a huszár, ha én nem? 
Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? 
Fölnyergelem aranyszőrű lovamat, lovamat, 
de lovamat, 
Lerúgatom véle a csillagokat. 
 
Kesely lovam nyerített a csatába', 
Mellső lábát éles golyó találta. 
Szállj le huszár, vedd le nehéz nyergedet, 
nyergedet, de nyergedet, 
Szegény lábam nem bír tovább tégedet. 
 



 

  



 

9. Föl föl vitézek 
 
Föl föl vitézek a csatára 
A Szent Szabadság oltalmára 
Édes hazánkért hősi vérünk 
Ontjuk hullajtjuk nagy bátran míg élünk 
 
Föl föl látjátok lobogómat 
Indulj utánam robogó had 
Zeng dörg az ágyú csattog a kard 
Ez lelkesíti csatára a magyart 
 
Híres Komárom be van véve 
Klapka György a fővezére 
Büszkén kiáll a csatatérre 
Hajrá huszárok! Utánam előre! 
 

 

 

  



 

Mindenki: 

Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva a határ, hol végtelen az ég 
Nem kívánt mást, csak saját hazát, hol övé a dal, s a szó, 
Hol aranyból, sárból születik majd, tudós és álmodó 
 
Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyait gyilkosok hada 
Gyűrű fogta szegény magyart, folyt, csak folyt a vér, 
Vértanúkról szól e dal, s tán nincsen más remény 
 
2x Csak a költő, ha visszatér, a költő ha visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér, Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér 
 
Míg a földön ember él, a költő visszatér, Míg magyar él, míg ember fél, a költő visszatér 
Míg a földön ember él, a költő visszatér, Hol magyar él, hol ember fél, a költő visszatér 
 
Csak a költő, ha visszatér, a költő ha visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
Csak a költő, ha visszatér, a költő ha visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
A költő visszatér… 
 
Hazám, hazám, te messzi tér, a szabadság már nem remél 
De tudjátok, míg magyar él, Petőfi visszatér 
Míg a földön ember él, a költő visszatér, Hol zsarnok él, hol ember fél, a költő visszatér 
 
A költő visszatér, a költő visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
A költő visszatér, a költő visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
 
Míg a földön ember él, a költő visszatér, Hol zsarnok él, hol ember fél, a költő visszatér 
A költő visszatér, a költő visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
 
Míg a földön ember él, a költő visszatér, Hol zsarnok él, hol ember fél, a költő visszatér 
A költő visszatér, a költő visszatér, Míg a földön ember él, a költő visszatér 
A költő visszatér… 

 
 


