
 

 

   Petőfi nyomában 

             4. forduló 

„Költőnek lenni isteni, én is költő leszek!” 

 
Bár Petőfinek nem adatott hosszú élet, költői életművét így is teljesnek érezhetjük. 

Verseit hangulatok és témák sokszínűsége jellemzi. Több alkotása született a költőlétről, 

a költő, a költészet és a világ kapcsolatáról is. A Dalaim című vers is ilyen mű, ahol Petőfi egyfajta 

áttekintést ad költészete témáiról, amelyek hangulatainak, költői lelkének lenyomatai. 

         Dalaim 

 

 
 
 
 

 
Az alábbi versek is Petőfi lelkének egy-egy termése.  Ezek témájukban kapcsolódnak a Dalaim egy-egy versszakához, az 
abban megénekelt lelkiállapothoz. De vajon melyikhez? Olvasd el a verseket, és töltsd ki a keresztrejtvényt!  

  1. Milyen hangulata volt Petőfi lelkének az Alkony írása közben? 

  2. Milyen lelkiállapotban volt Petőfi az Igyunk! megalkotásakor?  

  3. Milyen hangulata volt a költő lelkének a Föl! című vers írása közben? 

  4. Milyen volt a lelkiállapota Petőfinek a Rabság írásakor? 

  5. Milyen volt a költő lelke az Érik a gabona alkotása közben?  

  6. A Gazdálkodási nézeteim versének sorai lelkének ... (!) 
 
A megfejtés egy verscím: A _________________  Ez Petőfi költői életművének egyik nevezetes verse. Miért? 
 
 

Petőfi költészetének témái között a korban újdonságként megjelent a családi élet. Azonban nemcsak ő írt verseket 
családjáról, hanem a rokonai közül is páran kedvet kaptak a költészethez. Alább találsz egy-egy idézetet egy általuk költött 
műből. Nézz utána, melyik családtag írta a verset, és írd a nevét az idézett versszak alá! Segítségképpen megadjuk egy-
egy olyan versnek a címét is, amelyet Petőfi írt ezekhez a családtagokhoz.  

 

 

 

 

 

A helyett, hogy ábrándoknak élek, 
Tán jobb volna élnem a jövőnek, 
S gondoskodnom... eh, mért gondoskodnám? 
Jó az isten, majd gondot visel rám. 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Pillangói könnyelmű lelkemnek. 
 

Elmerengek gondolkodva gyakran, 
S nem tudom, hogy mi gondolatom van, 
Átröpűlök hosszában hazámon, 
Át a földön, az egész világon. 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Holdsugári ábrándos lelkemnek. 

Ha szép lyánnyal van találkozásom, 
Gondomat még mélyebb sírba ásom, 
S mélyen nézek a szép lyány szemébe, 
Mint a csillag csendes tó vizébe. 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Vadrózsái szerelmes lelkemnek. 

Szeret a lyány? iszom örömömben, 
Nem szeret? kell inni keservemben. 
S hol pohár és a pohárban bor van, 
Tarka jókedv születik meg ottan. 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Szivárványi mámoros lelkemnek. 

Oh de míg a pohár van kezemben, 
Nemzeteknek keze van bilincsben, 
S amilyen víg a pohár csengése, 
Olyan bús a rabbilincs csörgése. 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Fellegei bánatos lelkemnek. 

De mit tűr a szolgaságnak népe? 
Mért nem kél föl, hogy láncát letépje? 
Arra vár, hogy isten kegyelméből 
Azt a rozsda rágja le kezéről? 
Dalaim, mik ilyenkor teremnek, 
Villámlási haragos lelkemnek! 
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Petőfi Sándor: Petrics Somához 

Petőfi Sándor: István öcsémhez 

Petőfi Sándor: Júliához 

Petőfi Sándor: Fiam születésére 

 

 


