
1. Petőfi Sándor - A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI 

 „Előre hát mind, aki költő, 
A néppel tűzön-vízen át! 
Átok reá, ki elhajítja 
Kezéből a nép zászlaját, 
Átok reá, ki gyávaságból 
Vagy lomhaságból elmarad, 
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad, 
Pihenjen ő árnyék alatt! 

Vannak hamis próféták, akik 
Azt hirdetik nagy gonoszan, 
Hogy már megállhatunk, mert itten 
Az ígéretnek földe van. 
Hazugság, szemtelen hazugság, 
Mit milliók cáfolnak meg, 
Kik nap hevében, éhen-szomjan, 
Kétségbeesve tengenek. 

Ha majd a bőség kosarából 
Mindenki egyaránt vehet, 
Ha majd a jognak asztalánál 
Mind egyaránt foglal helyet, 
Ha majd a szellem napvilága 
Ragyog minden ház ablakán: 
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, 
Mert itt van már a Kánaán! 

 (Pest, 1847. január.) 

  



2. Petőfi Sándor - A NÉP NEVÉBEN 

Még kér a nép, most adjatok neki! 
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 
Nem hallottátok Dózsa György hirét? 
Izzó vastrónon őt elégetétek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok: 
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy szent nevében, adjatok jogot, 
S a hon nevében egyszersmind, amely 
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot. 
Az alkotmány rózsája a tiétek, 
Tövíseit a nép közé vetétek; 
Ide a rózsa néhány levelét 
S vegyétek vissza a tövis felét! 

Még kér a nép, most adjatok neki; 
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép, 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? 
Nem hallottátok Dózsa György hirét? 
Izzó vastrónon őt elégetétek, 
De szellemét a tűz nem égeté meg, 
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok: 
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

(Pest, 1847. március.) 

  



3. Petőfi Sándor -AKASSZÁTOK FÖL A KIRÁLYOKAT! 

Lamberg szivében kés, Latour nyakán 
Kötél, s utánok több is jön talán, 
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép! 
Ez mind igen jó, mind valóban szép, 
De még ezzel nem tettetek sokat – 
Akasszátok föl a királyokat! 

Vagy nem tanúltad még meg, oh világ, 
Gyülölni méltóképen a királyt? 
Oh, hogyha szétönthetném köztetek 
Azt a szilaj veszett gyülöletet, 
Mitől keblem, mint a tenger, dagad! – 
Akasszátok föl a királyokat! 

Hiába ömlik, hősök, véretek, 
Ha a koronát el nem töritek, 
Fejét a szörny ismét fölemeli, 
S akkor megint elől kell kezdeni. 
Hiába lenne ennyi áldozat? – 
Akasszátok föl a királyokat! 

Mindenkinek barátság, kegyelem, 
Csak a királyoknak nem, sohasem! 
Lantom s kardom kezembül eldobom, 
A hóhérságot majd én folytatom, 
Ha kívülem rá ember nem akad – 
Akasszátok föl a királyokat! 

(Debrecen, 1848. december.) 

  



4. Petőfi Sándor - NEMZETI DAL 

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! 

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy hiréhez; 



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! 

(Pest, 1848. március 13.) 

  



5. Petőfi Sándor -FÖLTÁMADOTT A TENGER... 

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, 
Sűlyednek 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 tanúságúl: 
Habár fölűl a gálya, 
S alúl a víznek árja, 
Azért a víz az úr! 

(Pest, 1848. március 27–30.) 

  



6. Petőfi Sándor -A VÉN ZÁSZLÓTARTÓ 

Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, 
Seregének seregünk nyomába’, 
Megrémülve fut a magyar hadtól; 
Magyar hadban egy vén zászlótartó. 

Ki az a vén zászlótartó ottan 
Olyan tüzes lelkiállapotban? 
Szemem rajta kevélyen mereng el: 
Az én apám az az öreg ember! 

Az én apám e vén zászlótartó. 
„Vészben a hon!” elhatott a nagy szó, 
Elhatott kórágyához, fülébe, 
S mankó helyett zászlót vett kezébe. 

Vállait egy kínos élet gondja, 
Betegség és ötvennyolc év nyomja, 
S ő feledve minden baját, búját 
Ifjak közé hadi bajtársúl állt, 

 

  



7. Petőfi Sándor: Csatadal 

Trombita harsog, dob pereg, 
Kész a csatára a sereg. 
Előre! 
Süvít a golyó, cseng a kard, 
Ez lekesíti a magyart. 
Előre! 

Föl a zászlóval magasra, 
Egész világ hadd láthassa. 
Előre! 
Hadd lássák és hadd olvassák, 
Rajta szent szó van: szabadság. 
Előre! 

Aki magyar, aki vitéz, 
Az ellenséggel szembenéz. 
Elôre! 
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar; 
Ő s az isten egyet akar. 
Előre! 

Véres a föld lábam alatt, 
Lelőtték a pajtásomat, 
Előre! 
Én se leszek roszabb nála, 
Berohanok a halálba, 
Előre! 

Ha lehull a két kezünk is, 
Ha mindnyájan itt veszünk is, 
Előre! 
Hogyha el kell veszni, nosza, 
Mi vesszünk el, ne a haza, 
Előre! 

Debrecen, 1848. (december 8.) 

  



8. Petőfi Sándor -NÉGY NAP DÖRGÖTT AZ ÁGYU... 

Négy hosszu nap csatáztunk 
Rettentő vad csatát, 
Minőt a messzelátó 
Nap csak nagynéha lát. 

Mindent megtettünk, amit 
Kivánt a becsület... 
Tízannyi volt az ellen, 
Győznünk nem lehetett. 

Szerencse és az isten 
Tölünk elpártola, 
Egy pártfogó maradt csak 
Velünk; ez Bem vala. 

Oh Bem, vitéz vezérem, 
Dicső tábornokom! 
Lelked nagyságát könnyes 
Szemekkel bámulom. 

S lépésid mind halálig 
Követni is fogom, 
Oh Bem, vitéz vezérem, 
Dicső tábornokom! 

(Debrecen, 1849. február 10–15.) 
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9. Petőfi Sándor -EURÓPA CSENDES, UJRA CSENDES... 

Európa csendes, ujra csendes, 
Elzúgtak forradalmai... 
Szégyen reá! lecsendesűlt és 
Szabadságát nem vívta ki. 

Magára hagyták, egy magára 
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 e miatt? 
Ellenkezőleg, oh hon, inkább 
Ez légyen, ami lelket ad. 

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 
Ne érdemetlen szálljon ránk? 
E hűtlen korban mi utósó 
Egyetlen híveid valánk! 

(Debrecen, 1849. január.) 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/europacs.htm#eucsend

