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Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

 

A hagyomány szerint Petőfi Sándor elfelejtette magával vinni a Nemzeti dal 

kéziratát március 15-én a Landerer nyomdába. Ezért aztán fejből diktálta le az 

egész verset, hogy kinyomtathassák. 

Most mi is így teszünk!  Megpróbáljuk minél jobban megjegyezni a vers 

szerkezetét és fordulatait, hogy aztán minél több sorát sikerüljön felidéznünk. 

 

1) Olvassátok el a verset! 

2) Olvassátok el újra a verset, de ezúttal gyorsabban! A refrént (a 

versszakok végén ismétlődő sorokat) ezúttal nyugodtan kihagyhatjátok  

Figyeljetek a vers szerkezetére, az egyes versszakok témáira, tartalmára! 

3) Próbáljátok meg felidézni, hogy milyen résztémákból állt a vers! 

4) Fussátok át újra a verset! Ezt követően rendezzétek sorba az egyes 

versszakokat, majd számozzátok be őket! A versszakokat a témájuk, 

tartalmuk alapján adtuk meg. 

5) Melyik idősíkhoz kapcsolódnak az egyes versszakok? Írd a táblázat első 

oszlopába az adott idősík nevét! A versszakokat kezdő soruk alapján 

tüntettük fel. 

6) A vers sorait osszátok szét egymás között! Mondjátok el a verset úgy, 

hogy mindenki csak a hozzá tartozó sort hangoztassa! A refrént közösen 

mondjátok, egyszerre! 

7) Próbáljátok meg elmondani a verset egyesével! A cél, hogy minél több 

sorát sikerüljön magadtól felidézni. Ha valahol elakadtok, a hiányzó sort 

az mondja el, akié az eredeti leosztásban is volt! 

Jó memorizálást!  
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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, 
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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, 
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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! 
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 Sorrendező feladat 

 

 

Megbecsültség, szebb jövő, 

régi hír  gyalázat 

  

 

Talpra magyar! - lelkesítés, 

mozgósítás, most  soha 

  

 

Erkölcsi helytállásra sarkall - 

önfeláldozás, hazafiság, 

rongy  becsület 

 

  

 
 

 

   

  Rendezzétek sorba az egyes versszakokat, majd  

  számozzátok be őket! A versszakokat a témájuk,  
  tartalmuk alapján adtuk meg. 
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Hősi halál, megdicsőülés 

  

 

Tettekre sarkall – harc, 

lánc  kard 

  

 

Dicső múlt, ősapák - egykori 

szabadság  szolgaföld 
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 Feleletválasztó feladat 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

   

  Melyik idősíkhoz kapcsolódnak az egyes versszakok? 

  Írd a táblázat második oszlopába az adott idősík nevét! 

  A versszakokat kezdő soruk alapján tüntettük fel. 

Versszak 

Talpra magyar, hí a haza! (1.) 

Sehonnai bitang ember… (3.) 

A magyar név megint szép lesz… (5.) 

Idősík 

Hol sírjaink domborulnak… (6.) 

Fényesebb a láncnál a kard… (4.) 

Rabok voltunk mostanáig… (2.) 


