
      PETŐFI SÁNDOR 

Első megjelent verse: A borozó (Athenaeum, 1842. május 22., Petrovics Sándor aláírással) 

Első Petőfiként szignált verse: Hazámban (1842 őszén). Egyebütt pl. Pönögei Kis Pál 

Első kötete: Versek 1842-44 (a Nemzeti Kör kiadásában, Vörösmarty ajánlásával) 

Vahot Imre szerződteti a Pesti Divatlaphoz segédszerkesztőnek 

Pályaszakaszai: 

I. Népiesség (1842-44) 

o közvetlen, a hétköznapi nyelvhez közelítő hang 

o magyaros versritmus 

o valószerű, a látomásosságot mellőző képhasználat 

o különféle szerepekben és helyzetekben megnyilvánuló lírai személyesség (Hortobágyi kocsmárosné, A virágnak 

megtiltani nem lehet…, Befordultam a konyhára; Fa leszek, ha...) 

o vallomásos személyesség családi témájú (Egy estém otthon, Füstbe ment terv, István öcsémhez), illetve 

tájköltészetében (Az alföld, A csárda romjai) 

o vígeposz:  A helység kalapácsa (az eposzi konvenciók és főleg a patetikus hangnem roncsolt-ironikus alkalmazása)   

o elbeszélő költemény: János vitéz (népmesei ihletés, erősen lírai alaphang) 

II. Romantikus individualizmus (1845-46) 

o az önkifejezés, lírai személyesség igénye: elbizonytalanodó ön- és világértelmezés 

o versciklusok: Cipruslombok Etelke sírjáról, 1845. március), Szerelem gyöngyei (’45. október), Felhők (’46. április) 

o új poétikai formák, eszközök: időmértékes versformák, töredékesség, szokatlan képzettársítások, a látomásosság 

felé mozduló költői képalkotás 

o drámakísérletek: Zöld Marci, Tigris és Hiéna; prózai művek: Úti jegyzetek, Úti levelek;  A hóhér kötele (egyetlen 

regénye) 

III. Romantikus szabadságeszmény (1847-49) 

o világszabadság és eszményi szerelem [vö. Összes költemények (1847) epigramma-mottója] 

1. Forradalmi látomásköltészet 

o az egyén valódi szabadsága csak a szabadság világméretű kiterjesztésével lehetséges 

o profetikus hang, látomásos képalkotás: a költő vátesz, látnok 

o Sors, nyiss nekem tért…, Egy gondolat bánt engemet…, A XIX. század költői, Az ítélet, Világosságot! 

2. Szerelmi, hitvesi líra 

o a romantikus személyiség legbensőbb tartalmait feltáró eszményített szerelem; a népies beszédmód egyénibb 

alkalmazása (Nem csoda, ha ujra élek; Reszket a bokor, mert…) 

o szerelmi ódák és elégiák (Szeptember végén, Minek nevezzelek?, Itt benn vagyok a férfikor nyarában…) 

o összekapcsolódhat a forradalmi látomásköltészettel (pl. Beszél a fákkal a bús őszi szél…) 

3. Tájköltészet 

o természet és szabadság egymásban megtapasztalható élménye 

o A Tisza, A puszta télen, Szülőföldemen, Kiskunság 

IV. Költészete a forradalom és szabadságharc idején 

o közvetlenebbül kapcsolódik a konkrét társadalmi-politikai (később katonai) helyzethez: a szabadság fogalma 

aktualizálódik, pl. modernizáció, nemzeti függetlenedés (Dicsőséges nagyurak, Van-e mostan olyan legény, 

Lenkei százada, Nemzeti dal, A királyokhoz) 

o 1848. március végére elszigetelődik: újabb önértelmezési krízis (Az apostol, 1848 nyara) 

o többnyire alkalmi jellegű költemények, erőteljes érzelmi telítettséggel 

o az utolsó évben a személyes létszféra költészetéből történt kiszorulását panaszló versek: A hegyek közt, 

Pacsirtaszót hallok megint… 

o az utolsó darab: Szörnyű idő 

 


