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Búcsúzás, elindulás

Búcsúzás, elindulás

„Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, ki diszes hivatalába bele unván, 
utazni ment.

Nem titok, hát kimondom, hogy ez a segédszerkesztő én voltam.
Történt az indulás ápr. 1. 1845. A pest-eperjesi gyorsszekeren. Ezt csak azért mondom el, nehogy 

valaki azt gondolja, hogy saját alkalmatosságomon utaztam légyen. Nem tartok ekvipázst.
A bucsú estéjét vagyis éjszakáját nagyszerűen vigadva töltém a „Vadászkürt”-ben pajtásaimmal. 

Verset is csináltam erre az alkalomra, melyért az illetők közül egy pár bosszankodott, sőt meg 
is haragudott, hogy őket pajtásomnak nevezem, s nem barátoknak. Most is csak azt mondom, 
kedves pajtásaim, hogy tempi passati, mikor én valakinek barátja voltam… tudni való azért, nem 
hiszem, hogy nekem barátom legyen. A Csizió is megjövendölte, hogy nem leszek szerencsés a 
barátságban… pedig ez nem hazud; azt is  megmondta, hogy híres ember leszek.

A bucsúlakomán részt vett pesti pajtásaimon kívül egy pár vidéki költőkollégám is, kik azért 
voltak akkortájban Pesten, hogy magokat egyik-másik divatlapszerkesztő által levétessék. Hja, 
mikor az olyan szép, ha az embert Barabás lepingálja, s a szerkesztők aztán küldik szét az egész 
két magyar hazának némely helyére, s a közönség bámulva kiált föl:

– Tehát ilyen ő?!
Végre hajnalodott, a gyorsszekér előállt, s én elbucsúztam pajtásaimtól, oly melegen, oly nehéz 

szívvel, mint valaha barát baráttól. Hejh, fi úk, hálát adhattok az Istennek, ha olyan barátitok 
lesznek, amilyen pajtástok vagyok én.

A szekér indult, és én gondolatokba mélyedtem.
Nem tudom, meddig mehettünk, meddig nem, mikor e rémítő kiáltás hatott füleimbe:
– Megállj!
A szekér rögtön megállott, ajtaja fölpattant, s előttem egy szilaj tekintetű ifjú termett, ki pisztolyt 

szegezve mellemnek rivallt rám:
– Meghalsz!
– Kegyelem! – jajdultam föl, reszketve, akadozva folytattam: csak életemnek irgalmazz, örömest 

od’adom erszényemet… bár tartalmastul sem ér sokkal többet, mintha egészen üres volna: hisz 
én magyar költő vagyok… segédszerkesztő voltam a Pesti Divatlapnál… aztán még eljöttömkor 
adósságot is fi zettem… Tóth Gáspárnak tartoztam egy atilla s nadrág árával… a verseim nem 
igen kelnek, mind amellett, hogy szörnyen dicsérik… láthatod hát, hogy nem lehet sok pénzem… 
de szívesen átadom, amim van, csak  életemet ne bántsd!… – –

Ilyeneket habartam össze-vissza, mint afféle megijedt ember, míg a lélekzetből ki nem fogytam; 
a megtámadó ifjú ezt felelte hideg vérrel:

– Nekem nem kell hitvány erszényed… nekem életed kell, ármányos életed! Tudd meg, hogy  én 
azoknak az ifjú lángelméknek egyike vagyok, kik verseket  küldenek a Pesti Divatlapba, s akiket 
te galádul kizártál az irodalomból… mert értésünkre esett, hogy az új nevek versei a te kezeden 
mentek keresztül. Én magam küldtem be hozzátok vagy százötven költeményt, s te mind halálra 
itélted… ezért te is meghalsz!

A pisztoly durrant, én meghaltam, és… fölébredtem. Megvallom, hogy ez az álom egész utamon 
ijesztgetett. Hátha beteljesedik, gondoltam, aggódva, mert nincs dühösebb nép a megbukott 
poétáknál.

Nemsokára ismét elaludtam, (nem csoda, egész éjjel ébren voltam!) s csak Gödöllőnél ébredtem 
föl. Verset is csináltam  erre az alkalomra:
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Azokhoz az én jó pesti pajtásaimhoz

Hah, börtönöm ajtaja megnyilt,
– Nem börtön-e a hivatal? –
Csókolgat a drága szabadság
Édes, tüzes ajkaival.
De lelkem hová lett?... merre, o lélek,
Szárnyad suhogási merre vivének? 

Mi messze, mi messze röpülsz már,
Végetlen előtted az ut;
Hiába suhanna utánad
A fecske, nyomodba se' jut.
El lelkem után a messze világba!...
De vissza mi tart? szív, monddsza, mi bánta? 
Távozni! e gondolat úgy fáj,
Úgy fáj nekem... és mi okért?
Volt itt szeretőm, hanem az már
A sírhalom éjibe tért.
És nem vagyok én már senki barátja.
E puszta üres szót lelkem utálja. 
Pajtásaim! értetek a bú;
Elhagyni, fi úk, titeket,
Ez fáj nekem, ez szomorít el,
Ez ver kebelembe sebet...
De nem! mi vigadtunk minden időben,
Igy hát szomorú a búcsu se légyen. 
Föl, cimboraság, vigalomra,
S pogány legyen a vigalom:
A bút kiürült poharakkal
Kegyetlenül üssük agyon,
Hogy, majd ha jön a sor kézszoritásra,
Őt könnyre fakadni senki ne lássa! 
                        (Pest, 1845. március végén)

A búcsúlakomán a Vadászkürtben jelen volt Emődy Dániel, aki Petőfi  baráti köréhez tartozott 
(róla majd az Úti levelek kapcsán lesz szó), s egy verset is írt az alkalomról. A két verset együtt 
Vahot Imre lehozta lapjában, a Pesti Divatlapban.
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Búcsúzás, elindulás

Emődy Dániel: Búcsú

Hé, bort fi úk – és dalt, de ám vígat!
Mondom fi úk vigan daloljatok !
Mi ördög ez ? – mi tompa lustaság ?
Ilyest ma benneteket nem állhatok!
Jövel barát, te vándor énekes,
Kezdd rá húrod legvakmerőbb dalát,
Melyről tudod, hogy főihevítené,
Melyről tudod, lerészegítené.
Melyről tudod: párbajra keltené
Magát a Balaton minden halát!
Hanem ha majd egekre hág szavunk:
Akkor fi ú, szekérre lopd magad!
... Mert lásd, Pest rósz kövén az a kerék
– Ha torkaink így nem mérséklenék –
Kényes hallásink nem szivellenék,
Oly otrombán keserves hangot ad!
S fenn ülsz? ... ragadjon villám s gondolat,
Hogy vissza nézni rá ne érj felénk! –
Kiknek szorítád férfi  jobbjait,
Ne lásd, miként síró banyák levénk!
                                          (Pest, 1845. április)
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Petőfi  Selmecen (1838–1839)

Az aszódi algimnáziumban eltöltött igen eredményes három év után Petőfi  1838 augusztus végétől a 
selmecbányai líceumban folytatta tanulmányait. Petőfi  szülei ugyan az 1837-38-as években jelentősen 
elszegényedtek, különösen az árvíz után, de nem ez volt az oka, hogy itt folytatta tanulmányait.  
Aszód után a diákok általában Pozsonyban, Selmecen vagy Losoncon folytatták tanulmányaikat. 
Így történt ez Petőfi vel is.

Petőfi  1838. augusztus 31-én iratkozott be a rétori I. osztályba (V. osztály), születési helyéül Kiskőröst 
adta meg, ám 17 évesnek mondta magát, holott ekkor még csak 15 és fél éves volt.  A beiratkozás 
után szálláson egy Proszperínyi nevű nyugalmazott kamara-hajdúnál volt fél koszton három társával, 
Krupecz Imrével, Szalay Frigyessel és Plachy Samuval. A hajdú, egyébként fűzfapoéta és iszákos volt, 
s mámoros fővel gyakran magyarul és szlovákul értelmetlen verseket diktált a diákoknak. (Ezekből 
kettőt Petőfi  is följegyzett Csörfölynek, volt aszódi iskolatársának írt levelében.) Később Proszperínyi 
a tanárainál több ízben följelentette Petőfi t, sőt apjának írt levelében részegesnek és iskolakerülőnek 
írta le a költőt. Petőfi  később el is költözött tőle és egy Frndak nevű családnál volt szálláson. Koszton 
pedig az Alumneumban, a szegényebb sorsú diákok konyháján volt.

Petőfi  tanulmányai Selmecen
Az I-II. rétori osztály 89 tanulója egy tanteremben hallgatta a tárgyakat. Két tanáruk volt. Az egyik 
Boleman István (ekkor a líceum igazgatója is), a költészettant, fordítást latinból magyarra, és a 
latin stílusgyakorlatokat tanította. Petőfi  nagyon szerette, ez Csörfölynek írt leveléből is kiderül: 
„Azon szomorú hír volt, hogy derék Bolemanunk hozzátok fog költözni (a pozsonyi líceumba), de 
hála az égnek! meg nem történt.” Hogy Petőfi  jól teljesített nála (ezt osztálytársai jegyezték föl) egy 
alkalommal egy verselési feladat értékelésekor kijelentette, az akkor már Selmecről eltávozott 
Petőfi ről: „ule lurco Petrovits hoc scivit”, vagyis, hogy Petrovitsból egykor még költő lesz. Egyébként 
Petőfi nek fél évkor minden tárgyból kielégítő (3-as) osztályzatot adott. 

Boleman István evangélikus papi családban született 1795-ben. Selmecen 
végezte a gimnáziumot, Pozsonyban és Németföldön teológiát tanult. 
Végzés után nevelősködött, majd Losoncon a református líceum tanára 
lett. Selmecre 1820-ban került. 1828-tól 1839-ig több ízben igazgatója is volt 
az intézménynek. Boleman népszerűségének egyik oka szabadelvűsége 
volt. Breznyik János, aki megírta a selmeci iskola történetét, ezt írta róla: 
„Külsőre is szép, tekintélyes, megnyerő alak, világos, érdekkeltő fejtegetéseivel 
bármely tárgyat adott elő, azt tanítványaival meg tudta kedveltetni.” Magyarul 
azonban nem jól tudott, de a tanulókat jó latin beszédek megírására 
felkészítette. Selmecről 1840-ben Pozsonyba ment, ahol a líceum teológia 
tanára volt, 1882-ben hunyt el Pozsonyban.

Petőfi  másik tanára Lichard Dániel a hittant, római régiségtant és magyar történelmet adta elő. 
Minden tárgyát kizárólag latinul, mert magyarul egyáltalán nem is tudott. Tanárként rendkívüli 
szigorúságáról volt ismert. Tanári magatartásának azt a negatív vonását több visszaemlékező 
kifejti, hogy a magoló, ahogy akkor mondták a „szajkózó” diákmagatartást tartotta helyesnek. 
Petőfi ben egyfajta ellenszenvet iránta ez is kiváltotta, de különösképpen a szláv szellemiséget 
terjesztő magatartása.
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Petőfi  Selmecen (1838–1839)

Lichard Dániel 1812-ben született, apja evangélikus lelkész volt. A 
líceumot Rimaszombatban, Késmárkon és Pozsonyban végezte, a teológiát 
Bécsben. Egy ideig nevelősködött, majd Ochtinán, Martonházán volt 
lelkész. Selmecbányán 1838. november 9-én kezdett tanítani. A rétori 
osztályban Petőfi nek hittant, római régiségtant és magyar történelmet 
tanított. Megérkezése után Selmecbányán azonnal megalakította a magyar 
társaság ellensúlyozására a „tót irodalmi kört”, melynek fő céljaként a 
szlovák nemzeti szellem ápolását tűzte ki. Az ő magyarellenes magatartása 
erősen hatott Petőfi  hazafi as szellemére, s Szeberényi szerint már ekkor 
gondolt arra, hogy szlávosan hangzó nevét magyarosra változtassa.  1844-től 
Szakolcán volt lelkész, majd életét és tevékenységét, mint író és gazdasági 
művek szerzője a szlovák nemzeti mozgalomnak szentelte

Petőfi  tanulmányait Selmecen az aszódi jeles bizonyítványához hűen szorgalmasan kezdte. 
Ám egyre inkább csak az őt érdeklő tárgyakban mélyült el igazán. „Legkedvesebb tudománya a 
magyar történet volt, melyben való jártasságát bámultam, s ezt az akkori legjobb magyar könyvekből 
tanulta” – írta erről Szeberényi Lajos. Petőfi  kezdeti szorgalma a két hetes szüreti szünetig tartott, 
melyet nagynénjénél Pencen töltött Osztroluczky és Kosztolányi tanulótársaival együtt. Innen 
való visszatérése és Lichard megérkezése után kezdett szorgalma alábbhagyni. Lehoczky Pál 
osztálytársa följegyezte, hogy október végétől többször is ok nélkül „kimaradt a leczkékről”, s ha 
felszólították „non sum paratus”-t (nem készültem) jelentett. 

Rossz hírét a tanárai előtt az is fokozta, hogy újból feléledt a már Aszódon is jelentkező 
szenvedélye a színház iránt. Csörfölynek november 1-én írt levelében erről ezt írja: „Most nálunk 
Német v.is német színészek vagynak, s én szorgalmasan látogatom a színházat.” Hogy a karzati 
jegyet megválthassa, eladogatta a holmiját, s természetesen esténként gyakran kimaradt otthonról. 
Házigazdája bevádolta őt tanárainál, s gyakori esti kimaradásához még hozzátette a korhelykedés 
vádját is. Tanárai könnyen hitelt adtak a vádnak, részletesebben utána sem jártak, hanem az iskola 
szabályai szerint megintették, megdorgálták, s erről bizonyára apját is értesítették. Apjától is 
kapott egy dorgáló levelet, ebben azt is megírta, hogy leveszi róla a kezét, tovább nem támogatja 
őt tanulmányaiban és későbbi életében. 

Mindezen körülmények összejátszása eredményezte aztán a félévi vizsgálat rossz eredményeit 
február elején: Boleman tárgyaiból „classis primae”-t (elégséges) kapott, Lichard tárgyai közül 
hittanból és római régiségtanból „classis primae ultinis”-t (alig kielégítő), s magyar történelemből 
„classis secundae”-t (elégtelen) kapott.

Petőfi  a Magyar Társaságban
Petőfi  Selmecen töltött iskolai életének kétségkívül az iskolában működő önképzőkörben, a 
Magyar Társaságban való szereplése és annak könyvtárában töltött idő volt a leghasznosabb. Tudni 
való, hogy az anyanyelvi művelődésnek, a magyar nyelv és irodalom művelésének az akkor még 
szinte teljes egészében latinul folyó oktatás miatt, az egyetlen lehetőségét ezek a magyar irodalmi 
társaságok jelentették. Ezért alakultak szinte minden líceumban ilyen önképzőkörök. Az elsőt 
még Kis János alapította 1790-ben Sopronban, s ennek mintájára alakultak később Pozsonyban és 
másutt is ilyenek. Selmecen Homokay Pál alapította a „nemes magyar társaságot” 1826-ban, aki 
ekkor az iskola diákja volt. Ugyanekkor vetették meg az alapjait az ifjúsági magyar könyvtárnak, 
úgy, hogy minden egyes tag köteles volt ebbe évenként egy magyar könyvet ajándékozni.
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Homokay Pál 1804-ben született Kecskeméten. Pozsonyban majd 
Selmecbányán tanult. Már Pozsonyban fölismerte, hogy ezeknek az önképző 
irodalmi társaságoknak milyen fontos szerepe van a magyar nyelv és 
irodalom terjesztésében. Selmecre kerüléséről az iskola történetében ezt 
jegyezték föl: „Homokay Pál a selmeczi lyceumba iratkozván be (1826-ban), 
közölte társaival, hogy alakítsanak itt is társaságot, mely lelkes védője, buzgó 
terjesztője legyen a magyar nyelvnek.” Homokay még 1827-ben Pozsonyban 
adta ki legnagyobb hatású művét a „Magyar költészet” című verstani 
munkáját. Erről a munkájáról még Vörösmarty is azt nyilatkozta: „… 
hogy rythmikában és verselésben oly könnyűséget sajátítottam el, azt leginkább 
Homokay alapos költészettana olvasásának és tanulmányának köszönhetem.” 
Petőfi  is forgatta ezt a munkáját még Aszódon, így nem véletlen, hogy 
mikor 1841-ben végbizonyítványáért Selmecre utazott, felkereste Losoncon 
Homokayt és költészettani leckéket vett tőle. Tanulmányai befejezése 
után 1829-től újból Selmecen volt (a Prónay családnál nevelősködött), 
akkor összegyűjtötte a Magyar Társaságban elhangzott legjobb munkákat, 
s ezt megjelentette Kis koszorú címen, a cím alatt az alábbi szöveggel: 
„Az ágostai hitvallást követő evangyelikusoknak selmeczi főbb iskolájában 
virágzó Magyar Litaratúrai Társaság zsenge munkái” Ezt a kötetet Petőfi  
Aszódon több alkalommal is kikölcsönözte a könyvtárból. Homkay 1832-
től a losonci református főgimnáziumba került, ahol a retorikai-poétikai 
osztályban tanított, vagy ahogy akkor mondták az „ékesszólás professzora” 
lett. Mikor a losonci iskolát a szabadságharc bukása után algimnáziummá 
minősítették, hazaköltözött szülővárosába Kecskemétre, ott is halt meg. 

A Magyar Társaság épp 1838-ban két osztályra oszlott: a rendesekére és a kezdőkére. A kezdők részére 
a feladat a magyar nyelv gyakorlása volt, hisz többen közülük nem tudtak jól magyarul. A rendes 
tagok osztálya működött csak igazi önképzőkörként. Gyűléseiket hetente kétszer tartották: szavaltak, 
saját prózai és költői műveket olvastak föl, megbírálták őket, s a jobbakat a szerzők saját kezűleg az 
érdemkönyvbe írták be. Petőfi t, annak ellenére, hogy csak az I. rétori osztályba járt, rendes tagnak 
írták be. A társaság jegyzőkönyvébe szabadszállási „kunfi nak” iratkozott be, ezt nemzeti önérzetből 
tette, hisz tudott dolog, hogy később neve alapján Lichard a „tót irodalmi kör”-be akarta beírni.  A 
Magyar Társaság elnöke 1838-39-ben Szeberényi Lajos volt, titkára Domanovszky Endre. Szeberényi 
erről később így írt: „Én Petőfi vel Selmecen léte első napjaiban azonnal megismerkedém, s történt legyen 
később köztünk bármi, ismeretségünk nemsokára a legőszintébb, legtisztább barátsággá fejlődött. Szegény 
fi úk voltunk mindketten, a magyar nyelvet és irodalmat szerettük mindketten, a magyar társaságban – 
melyben egyébként akkor P. irántam, mint a társulat elnöke iránt különös tisztelettel viseltetett – együtt 
munkálkodtunk, gondolkozásunk, vágyaink egyenlők lévén, igen természetes, hogy az egykorúak bizonyos 
belső titkos kötelék által egymáshoz csatoltatva érzék magukat.”

Szeberényi Lajos 1820-ban született Maglódon. A selmecbányai gimnáziumban 
érettségizett, Pozsonyban és Pápán végzett teológiai, illetve jogi tanulmányokat. 
Egy ideig nevelősködött Vieszkán Trencsén megyében. 1846-ban Szeberényi Pestre 
költözött, ahol újságírással foglalkozott. A Petőfi vel való barátsága néhány évig 
igen szoros volt, ám kapcsolatuk 1845-ben megszakadt, mert egy zsebkönyvben 
a költő engedélye nélkül kiadta Petőfi  néhány diákkori versét, majd amikor az 
tiltakozott Szeberényi eljárása ellen, egy folyóiratban álnév alatt szigorú bírálatot 
írt Petőfi  verseiről, s több személyeskedő hangulatú cikkben megtámadta.
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1848-ban a kormány lapjának a Népbarát-nak szlovák változatát a 
Priateľ ľudu-t szerkesztette. A szabadságharc bukása után Aradon orosz 
fogságba esett, de Nagyváradra kísérésekor megszökött. 1851-től tanár 
volt Békéscsabán. Megindította a Néptanítók Könyve című folyóiratot, 
melyet később Iskolai Lap címmel folytatott. 1857-től lelkész lett Makón, 
majd Szegeden. 1864-től pedig Pozsonyban lelkészkedett, s a gyakorlati 
teológia tanára volt. 
Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, amely 1866-ban Pesten kiadta a Tót 
népdalok című kötetét. Még Szegeden 1861-ben megjelentette Petőfi vel 
kapcsolatos emlékeit Néhány év Petőfi  életéből címen. Pozsonyban halt meg 
1875-ben az evangélikus temetőben van eltemetve.

A jegyzőkönyvek és az emlékkönyvbe való beírások alapján Petőfi  a Magyar Társaság ülésein 
hat alkalommal lépet föl. Először október 31-én, amikor: „Petrovich Sándor nem szavalta dicséret 
nélkül a „Csák” című munkát”. A szavalatáról való észrevételek egyike így szólt: „…nagyobb tüzet 
és mélyebb érzést használjanak.” 

Legfontosabb föllépése a XIII. gyűlésen „végelő” vagyis november 7-én volt, amikor: „A hűtlenh ez 
irányzott eszmeszüleményét olvasá Petrovich Sándor, mely felől bírálója (Szeberényi Lajos) egy-két észrevételét 
közölvén azt helyesnek tartá, és érdemesnek emlékkönyvünkbe való beírásra.” A vers az emlékkönyvbe 
Petőfi  saját kézírásával került bele:

A hűtlenhez 

Eskü szegte lányka! emlékezzél
Arra, a midőn: „Ah meg ne vessél.”
Igy, imádva téged, kértelek,
„Légy kegyelmes énerántam s szíved
Add nekem, ki csak tenéked hived
Voltam és leszek, míg létezek!”

Akkoron kérő keblemre dűlve,
S a szerelm tüzétől fölhevűlve
Ezt rebegték csalfa ajkaid:
„Hő szivem tiéd csak drága lélek!
Esküszöm, hogy csak tenéked élek,
Szűnjenek könnyűid, bánatid.”

Én ez által istenűlve lettem, 
És keserves sorsom’ elfeledtem,
Emma! gyönge karjaid között.
Édenek nyílának énelőttem,
Nem borúltak fellegek fölöttem,
Tőlem a bú mind elköltözött.

Ám de milly rövid volt boldogságom,
Milly korán eltűne mennyországom.
Én ah nem gondoltam volna azt!
Estem Édenből nagy pusztaságra.
És juték keserves árvaságra,
Marja a bú szívem, és hervaszt.

Hő imádód’ s kedvelőd’ elhagytad,
Szívedet te ismét másnak adtad.
Engem elfeledve, csalfa lény!
Jól van! én lemondok mindenről már,
Engemet kietlen puszta hely vár
Éjszak hó födözte bús ölén.

Isten véled hát örökre édes
Tárgya hő szivemnek, ah negédes
Csalfa Emma! isten véled hát!
Majd ha egykor értem szinte árva
Eljösz: éjszaknak havát bejárva,
Megleled hű Múzsafi d porát.
                                     (1838. okt. 26)
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A verset sokáig Petőfi  első fennmaradt versének tartották (az aszódi Búcsúzás csak később került 
elő). Bár ez a verse még valóban kezdő költőt mutat, de néhány vonása már tanára, Boleman 
jóslatát sejteti, hogy „Petrovichból még költő lesz”. Illyés Gyula szerint: A kamasz költő gyermeki 
közvetlenségét, természetes hangját csak egy lépés választja el a férfi  költészetének legnagyobb erejétől, 
az egyszerűségtől. Néha nőies vékonysággal száll, mint a korabeli biedermeier költőké, néha Vörösmarty 
baritonján hangzik.” A „hűtlen” pedig nem más, mint első aszódi szerelme, Cancriny Emília. Erre 
nem csak versben előforduló Emma név utal, hanem a kortárs visszaemlékezők is. Szeberényi 
Andor szerint: „A megénekelt első szerelme nem Selmecen, hanem még Aszódon lelte csíráját.”

A XV. gyűlésen, november 9-én  csak bíráló volt: „Felolvassa munkáját Soltész György „A hölgy” 
czím alatt, melynek hiányait és erényeit jól felfedezé és előterjeszté Petrovich Sándor.”

A XXII. gyűlés 1839. január 9-én: „Ez évi gyűléseinket Petrovich Sándor szavalása nyitá meg, s az 
dicséretre méltó volt. Reguli Pál olvasá dicséretes munkáját, melyben cenzora Petrovich csak kevés és 
csekélyebb értékű észrevételeket tett.”

A XXIV. gyűlésen, február 16-án is szerepelt Petőfi , bár nem személyesen (február 10-én 
távozott Selmecről): „…felolvasta Elnökurunk az iskolai pályától és tőlünk búcsút vett Petrovich 
társunk munkáit, melyekben a költészet kecse oly kitűnő volt, hogy meglepve fi gyelnünk kellett, s 
egy szívvel, szájjal az érdemkönyvbe munkáját beírni óhajtottuk.” Az egyik vers A költő keserve, 
korábbi vagy későbbi címén a Bú, a másik az Áldozat címet viseli.

Áldozat 

Sokalta már az ég
Az ember bűneit;
Lemosni áldozat
Képes csak vétkeit.

Választa a végzés.
S reád borút hoza
Virulni induló
Vérrel kivítt haza.

Mert népek bűniért
Te lől az áldozat,
Feletted leng vadúl
A zordon kárhozat.
            (1838 december)

Bú (A költő keserve)
 
Keblemen mért
Kérded, bú,
S lantom hangja
Szomorú?

Zeng e vígan
Csalogány
A magános 
Éjszakán?
A pacsirta 
Zeng panaszt,
Ha nem éldel
Szép tavaszt;

Gili árván
Szomrú;
S én ne tudjam
Mi a bú?

A kiért e’
Szív dobog
Értem égni
Az nem fog;

Jó szülőmet
Rejti sír,
Adni mást az
Ég se’ bír;

S szép hazámon
Leng ború,
Hogy ne lennék
Szomorú?
      (1839 február előtt)
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A költő keserve az Érdemkönyvbe is bekerült, az Áldozat azonban csak Szeberényi hagyatékából 
került elő. A hagyatékban mindkettő alatt Szeberényi kézírásával Örömfi  Vidor van föltüntetve – 
ez Petőfi  költői álneve volt Selmecen. Az Áldozat Petőfi  hazafi as lírájának első megnyilvánulása, 
elsősorban Kölcsey és Vörösmarty műveinek a selmeci diákkönyvtárban Szeberényivel együtt 
olvasott verseire utal.

A Bú című versét az Érdemkönyvbe még a Költő keserve címen jegyezték be. Szeberényi ezt írja 
erről a versről: „Jól emlékezem, hogy a fentebb említett „hűtlenhez” címzett és az itt érdekelt mű (a 
Költő keserve) között roppant különbség volt. P. olvasás, gyakorlás és stúdium által már ekkor költővé 
képezte magát.” A Bú vagy a Költő keserve már valóban jóval érettebb alkotás, mint Hűtlenhez. 
Az a költői kép, mely a lány–szülő–haza hármasság szimbólumaként a csalogány–pacsirta–gili 
hasonlatot hozza a versbe, már előlegezi az érett Petőfi  versszerkesztő tehetségét.

 
Petőfi  távozik Selmecről
Petőfi  szállásadójának vádjai után január elején elköltözött tőle. Új szállásadója özv. Frndákné volt, 
akinek két fi ával lakott egy szobában Az idősebb már végzett teológus volt. A szomszéd szobában 
még három magyar iskolatársa lakott, közülük Lehotzky Pál sokat segítette őt, az alumneumból 
elhozta kosztját, amikor kimaradásai miatt benn nem kaphatott. Itt jól érezte magát, mert, ahogy 
egyik visszaemlékező írta: „A tanulótársakkal beszélgetés közt sok vidám percet töltött. Ennek tárgya 
gyakran a magyar történelem vala, melyben az idősb Frndák nagyon jártas lévén, egész estéken át 
elbeszélgetett a Bocskay, Rákóczy és Bethlen koráról, Martinovics és társai kivégzéséről; ily alkalmakkor 
nem volt hívebb hallgatója Petőfi nél.”

     Tanulmányi eredményei azonban nem javultak januárban sem, a február eleji rossz bizonyítványt 
már ismerjük. Közben megérkezett apja levele is, melyben írja, leveszi fi áról a kezét, s többé nem 
támogatja. Mindez együtt megérlelte Petőfi ben az elhatározást, hogy a saját lábára áll, elhagyja 
Selmecet és színész lesz. Utolsó selmeci napjairól Szeberényi Lajos számolt be: 

„Az utolsó éjt nálam tölté, nehogy szállásán elmenetelét észrevegyék. Kevés holmiját egyenkint 
köpönyege alatt hozzám hordogatta. Az éj beszélgetés közt csaknem egészen álmatlanul múlt el. Hová 
akar menni, nem tudhattam meg tőle; alkalmasint még maga sem tudta. Hajnalban e szavakkal 
keltett fel: »Pajtás, én megyek.« És egy fehér vászontarisznyába rakván ruháját, ezt vállaira akasztá, 
s menni készült.” 

Megígérték egymásnak, hogy sorsuk alakulásáról kölcsönösen tájékoztatják egymást. Ez így is 
volt, erről több, később Szeberényinek írt levél tanúskodik. Még búcsúzás előtt, 1839. január 19-én 
az alábbi disztichonpárt írta Szeberényi Lajos emlékkönyvébe:

„Kegyetlen a végzet; nem hagy sok időt örülniMinket együttlétünk édeni napjainak. Ámde az a 
földnek bármely részére ragadhat Érted ezen kebel ég, s lészen örökre hived.”

Mivel Petőfi  tanulmányait itt fejezi be (egy rövid pápai epizódot kivéve), ezért itt érdemes 
megemlíteni, hogy hogyan is vélekedett diákkoráró l egy későbbi tréfás versében:
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Deákpályám

Diligenter frequentáltam
Iskoláim egykoron,
Secundába ponált mégis
Sok szamár professorom.

A poesisból is ebbe
Estem inter alia;
Absurdum pedig, de nagy, hogy
Ennek kelljen állnia.
 
El sem obliviscálnak, mert
Ha occasióm akadt:
Kutyáliter infestáltam
E jó dominusokat.
 

A selmeci Főtér A Főtérre vezető út, balra a líceum épülete

Egynek plane... no de minthogy
Szerelemhistória,
Talán jobb lesz in aeternum
Sub rosa maradnia.
 
Csak denique mi közöttünk
Sine fi ne folyt a per,
S consilium abeundi
Lett a vége breviter.
 
Ergo mentem, és vagáltam
A hazában szanaszét;
Verte tandem a bal combom
Kard... azaz hogy panganét.
                             (Dunavecse, 1844) 

Petőfi  1839. február 10-én hagyta el Selmecet, s még egyszer 1841-ben látogatott ide, hogy kikérje 
elbocsátó bizonyítványát. Annak ellenére, hogy Petőfi  mindössze alig több mint fél évet töltött 
Selmecen,  a líceumban és a városban is jelentős kultusza alakult ki különösen a 19. század második 
felében. A Petőfi -kultusz megnyilvánulásaival Mikszáth is találkozott, amikor ő volt a líceum 
növendéke. Erről misztikus hangulatban így írt: „…zsongással telt meg az éj: akkor én sokszor látni 
véltem a költőt, amint elsuhan köpönyegében, hóna alatt víve lantját.” A Petőfi  idejében működő 
Magyar Társaság később Petőfi  iránti tiszteletből Petőfi -körre változtatta nevét. Ez a kör volt a 
kezdeményezője a Petőfi -emléktábla elhelyezésének is. A tábla ma is látható a nemrég megújított 
épületen:

„Petőfi  Sándor A Lyceum növendéke és a Magyar Társaság tagja volt 1838-39 évben. 
Emlékül A Lyceumi Petőfi -kör 1896 év június havában” 
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A háztetők közt a líceum tömbje

Selmecbánya látképe, 
balra a Leányvár, jobbra a Kálvária

A Főtér épületei

Emléktábla a líceum falán

A téli Selmec

Az Óvár
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Első állomás: Gödöllő

„Nemsokára ismét elaludtam, (nem csoda, egész éjjel ébren voltam!) s csak Gödöllőnél ébredtem föl.
Azt mondják, hogy Gödöllőnek igen szép vidéke van. Nem tudom: igaz-e? mert már temérdekszer láttam, 
s így az első benyomást elfeledtem, most pedig restellem újra vizsgálni

Gödöllőn lovakat váltánk és reggelizénk. Amint ki akartam fi zetni a reggelit, egyik útitársam ellenszegült, 
hogy ne fáradjak, majd kifi zeti ő; egyszersmind ajánlá erszényét számomra egész Miskolcig. (Eddig valánk 
együtt menendők.) Ezen az ajánlaton más ember talán nem bosszankodott volna. Én sem bosszankodtam.”

Petőfi  azzal a Szemere Miklóssal utazott, aki a Vadászkürt-beli búcsúesten is részt vett, s ő volt az, 
aki „ajánlá erszényét”.

Petőfi  többször megfordult a városban, itt fordította le 1843-ban a Robin Hood-ot. 1845 augusztusától 
októberéig több alkalommal is töltött Gödöllőn egy-két hetet. A költő barátjánál, Erdélyi Ferenc református 
lelkésznél ismerkedett meg Mednyánszky Beretával, a Grassalkovich-uradalom jószágkormányzójának 
leányával. Hazautazása után levélben kérte meg Berta kezét, de a lány apja elutasította őt. Mednyánszky 
Bertához írt verseit Petőfi  a Szerelem gyöngyei című ciklusába gyűjtötte egybe. Az egykori szállásának 
helyén álló házat ma emléktábla jelöli. 

Mednyánszky Bertához írta  a Szerelem gyöngyei című versciklust, melynek legszebb darabja a Fa 
leszek ha… 

Fa leszek ha…

Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak, hogy lényink egyesüljenek. 

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom. 
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 Petőfi  Pozsonyban (1839–40 – 1841–1843)

Petőfi  és Pozsony kapcsolata egyfajta történelmi szükségszerűség volt, s ez elsősorban a város különleges 
helyzetéből és szerepéből adódott. Az a költő, ki az akkori ország szinte minden zugában megfordult 
(Irodalomtörténészek előszeretettel rajzolnak Petőfi -térképeket, melyeken a költő által rövid élete 
alatt megtett utak szinte behálózzák az egész ország területét.), Pozsonyt tudatosan kereste föl. 
Pozsony ugyanis a 19. század második negyedében, a reformkorban, még mindig helyettes fővárosa  
Magyarországnak. Ezt elsősorban az ország politikai élete legfontosabb intézményének, a 16. század 
óta itt ülésező országgyűlésnek, a magyar rendiség legfontosabb intézményének köszönhette. Az, hogy 
Pozsony az országgyűlés, sőt korábban a kormányszékek, a helytartótanács, a kúria, a királyi kamara 
székhelye, azt eredményezte, hogy a főrendek tagjai palotákat építettek a városban. A mai Úri utca, a 
Ventúr utca legszebb épületei, a Grassalkovich-palota, a prímáspalota mind azért épültek Pozsonyban, 
mert itt zajlott a diéta. Ennek idejére ugyanis kulturális központtá is vált a város. Csokonai 1796-ban itt 
adott ki irodalmi lapot Diétai Magyar Múzsa címen, Ferenczy István, a kor legismertebb szobrásza a 
főrendek segítségével szobrásziskolát akart nyitni, a kilenc éves Liszt itt koncertezett szintén a főurak előtt, 
akiknek segítségével később elindult fényes pályáján; Széchenyi itt tett javaslatot a Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítására, itt jelentek meg az első magyar német, de szlovák nyelvű lapok is.

Pozsonynak azonban iskolái is országszerte híresek voltak, különösen a korábban Bél Mátyás 
által megreformált evangélikus líceum, mely a német a magyar és a szlovák nyelvű irodalomnak 
és tudományosságnak is kibocsátó bölcsője volt. Ennek a líceumnak akkori és korábbi diákjai 
elsősorban istápolói Petőfi nek is, amikor Pozsonyban tartózkodott. De hányszor és mikor járt 
Petőfi  Pozsonyban? Részletező életrajzírói három évet említenek: 1840-et, 1841-et, amikor több 
ízben is megfordult itt és 1843-at, amikor a leghosszabb ideig tartózkodott Pozsonyban.

Petőfi  először Pozsonyban (1839 december – 1840 január)
A 17 éves költő 1839-40-ben Sopronban katonáskodott. Annak a Gollner-féle gyalogezrednek 
volt a közlegénye, melynek őrnagya Jelasich volt. A soproni kaszárnyát  az tette elviselhetővé 
számára, hogy a városban diákoskodott Sass István sárszentlőrinci volt iskolatársa, Pákh Albert 
és Orlay Petrich Soma, unokatestvére, akik könyvet, harapnivalót adtak a bakának, s kimenőin a 
diáktanyán, ahol laktak, időnként vendégül látták. Nagyon valószínű, hogy a pozsonyi líceumban 
tanuló volt aszódi diáktársait is ők értesítették Petőfi  soproni hollétéről. Így történt aztán, hogy az 
őszi szüreti szünidőben a Pozsonyból Bécsbe bandukoló volt aszódi és selmeci diáktársai, Dömök 
Elek és az Újházy fi úk felkeresték a költőt Sopronban. Dömök Elek írta visszaemlékezéseiben, 
hogy amikor felkeresték Petőfi t a kaszárnyában, „a priccs szélén ülve éppen csizmáját subickolta.” 
A költő nyomban szabadságot kért kapitányától, s másnap reggelig barátaival volt Pákh Albert 
szállásán. Ekkor invitálták meg barátai Pozsonyba. A soproni ezredből hivatalosan átjártak 
Pozsonyba. Petőfi , az első kínálkozó alkalommal, egy ilyen szakaszba oszttatta be magát, s nagyon 
valószínű, hogy 1839 decemberében így jutott el először Pozsonyba, ahol megérkezése után 
rögtön engedélyt kapott távozásra. Hová siethetett a költő először Pozsonyban? Természetesen a 
líceumba. A diákok könyvtára még nyitva volt az esti órákban, s a könyvtáros épp Domanovszky 
Endre, régi kenyeres pajtása volt. Ő azonnal elvitte Szeberényi Lajoshoz, volt selmeci barátjához. 
Fél órán belül ide sereglett minden volt aszódi és selmeci iskolatársa. Velük maradt hajnalig. Volt 
iskolatársai visszaemlékezései szerint többször is járt ilyen transzporttal Sopronból jövet Pozsonyban. 
Dömök Elek írja: „Ezután (tudnillik az ő soproni látogatásuk után) Petőfi  is párszor eljött hozzánk 
Pozsonyba, elkéredzvén a kéthetenkénti transzporttal, s egy-egy napot, azaz rasttagot, nálunk töltött”.
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Az 1840-es pozsonyi látogatásait megörökítve írta Búcsú című versét.

Búcsú

Irígyen a sors boldogságom ellen,
Pozsony! körödből ismét messze hí;
Megyek - de dúlva van bucsúzó mellem,
Miként váradnak puszta termei.
Utánam intesz még Dunád ködébül,
S arcomra keserű köny árja gördül. 
Nem hosszu volt tebenned múlatásom,
S az órák mint a nyíl röpűltenek,
De ily órákat a nagy mennyországon
Angyalnak adnak csak az istenek.
Édenben éltem üdvözűlöttképen
Barátaimnak nyájas, hű körében. 
A messze távol kéklő fátyolába
Takarja már szép képedet, Pozsony,
Nem lágyul a vad végezet, hiába
Nyögel panasz kesergő ajkamon:
Mennem kell! s tán örökre szakadátok
Már tőle el, ti szeretett barátok? 
Vegyétek hát a bujdosó kebelnek
A zúgó szélben hangzó végszavát:
Szerencse kényei akár emelnek,
Akár nyomor s inségbe döntnek át,
Míg a koporsó nyugtomat nem adja,
Érettetek gyúl szívem indulatja. 
                        (Pozsony, 1840. január 21.)

A vers nyelvezete még a kezdő költőt mutatja, de érzelmeinek – barátai iránt érzett szeretetének 
– lírai kifejezése már az érett költőt vetíti előre.

Petőfi  másodszor Pozsonyban  (1841. március 27. – április 7.)
1841-ben azonban ezredét Sopronból délre vezényelték, de az ezredorvos tanácsára 1841. február 
28-án Sopronban leszerelték. Az obsitos Sopronban néhány ruhadarabot kapott Pákhtól és Sasstól 
majd Pápára gyalogolt az akkor már itt diákoskodó Orlay Petrich Somához, majd innen (hiába 
marasztalták) Pozsonyba gyalogolt. Ide hét nap után 1841. március 27-én  bőrig ázva érkezett meg.  
Kemény János, szintén volt aszódi iskolatársa írta le, hogyan találkoztak akkor Petőfi vel Pozsonyban: 
„Ép a Dunaparton mentünk, amikor hátulról valaki egy bottal nagyot húzott Delhányi Zsiga hátára. 
Megfordultunk, s láttuk, hogy a világoskék, kopott bonjourban lévő desperált kinézésű alak nem 
más, mint Sándor.” Azonnal megindult a versengés: kinél szálljon meg a lucskos országjáró. Az 
Apácapályán a Kemény fi úknál és Neumann Karcsinál, vagy a Magas úton lévő „Burg”-ban, egy 
másik diáktanyán. A Magas útiak többen voltak (Csörföly Lajos, Delhányi Zsiga, Dömök Elek, 
Török Gyula) így itt kötött ki a költő. Mivel az úton meghűlt, köhögött és lázas lett, ezért orvost 
hívtak hozzá és a szobába is befűtöttek, a bútorok egy részét vágva föl tűzifának. Petőfi  ekkor 
Pozsonyban minden áron színtársulatot keresett, ahova elszegődhetett volna. Mivel ilyet nem 
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talált, s nem akarván a fi úk terhére lenni, ezért április 7-én, a fi úk összeadott némi pénzsegélyével 
a zsebében elhagyta Pozsonyt, hogy a Dunántúlon keressen egy színtársulatot. Mindössze egy 
kétsoros versike tanúsítja, hogy itt járt, melyet barátjának Török Gyulának, aszódi iskolatársának 
írt le egy kékes papírlapra tréfás régieskedéssel és mókás aláírással:

„Hogyha messze lészek tőled vettetődve,
E lap által légy rám emlékeztetődve.”

Pozsony, Mart. 25-én 1841  Jó barátod
     Petrovics Sándor
     mk. opsitos katona

Petőfi  harmadszor Pozsonyban (1841. szeptember közepe – október közepe)
S miután bebarangolta az egész Dunántúlt, és sehol színtársulatra nem lelt, ezért legyalogolt szüleihez 
Dunavecsére. Pár nap után Selmecre utazott, hogy kikérje elbocsátó bizonyítványát. A dunántúli 
barangolása végén Sopronba érkezett, itt azonban ekkor már egy barátja sem diákoskodott, ezért 
elhatározta, hogy Pozsonyba megy. Szeptember közepén érkezett ide, s volt iskolatársai ekkor 
valóban az Apácapályán szereztek neki szállást. Tervezte, hogy újból iskolapadba ül, hogy eleget 
tegyen apja kérésének, hogy fejezze be gimnáziumi tanulmányait. Az iskolakezdésből nem lett végül 
semmi, de egy hónapi itt tartózkodása alatt Pozsonyt és környékét ekkor bebarangolta, megcsodálta 
a Hegyi ligetet, a sokat emlegetett Bimbóház vendéglőben többször is megfordult. Volt, hogy 
délelőtt, míg barátai iskolában voltak egyedül járt itt, de délután általában az ő társaságukban. 
Itt a Bimbóházban két vers is született: az Erdő szélén és a Fürge méh.

Erdő szélén

Erdő szélén puszta csárda,
Hej mért sietsz oda, sárga?
Fordulj vissza, szép paripám,
Nincs benne már kedves babám. 
Csárda, csárda, gonosz csárda,
Sülyedj fenékig a sárba!
Befogadtad a rosz legényt,
Megölte kincsemet, szegényt! 
               (Pozsony, 1841. szeptember-október)

Fürge méh

Fürge méh, te bejárod a ligetet,
Hogy szedhessed virágokrul mézedet;
Az én babám nem jár fűre s virágra,
Hej mézednél mégis édesebb csókja. 
Pozsony, 1841. szeptember-október

A két vers születéséről az alábbi történet maradt fenn. Egy pénteki napon Kemény János azt 
mondta, hogy nem mehet Sándorral a Bimbóházba, mert szombaton ülés van az önképzőkörben, s 
neki ott verssel kell szerepelnie, de nem írt még egy sort sem. A költő megígérte, hogy majd megírja 
neki a verset. Így tehát az egész társaság a Bimbóházban szórakozott egész este. Szombaton reggel 
azonban Kemény Jánosnak átadta ezt a két verset. Kemény a két verssel a Magyar Társaság ülésén 
nagy sikert aratott, s mindkettőt fölvették a kör emlékkönyvébe, persze Kemény János nevével.

A két népdal formájú vers Petőfi  első ilyen műve. A „fürge méh” bejárja a ligetet, s ez nem 
lehet más, mint a Hegyi liget, ahol a Bimbóház fogadó állt. Az Erdő szélén már tökéletes népdal, 
állapította meg Horváth János híres esztéta. Egy helyzetdal, s a csárda eredetije itt sem lehet más, 
mint a Bimbóház.
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Petőfi  harmadszor Pozsonyban (1843. május 12. – június 27.)
A költő október közepén távozott Pozsonyból. Pápára gyalogolt, ahol valóban újból iskolapadba 
ült. Itt ismerkedett meg egyébként Jókaival, itt diákoskodva jelent meg nyomtatásban első verse  
A borozó az Atheneumban, a kor legjelesebb irodalmi lapjában.

Ám rövidesen elhagyta Pápát. 1842-43 telét irtózatos nyomorban töltötte, vándorolva az országban, 
majd az országgyűlés összehívásának a hírére 1843. május 12-én Pozsonyban bukkant föl. Az 
országgyűlésre színtársulat is költözött Pozsonyba. Fekete Gábor színtársulata a Ligetben az ún. 
Nemzeti Arénában lépett föl, itt próbálkozott Petőfi  is, de sikertelenül. Ekkor kötött ki a költő 
Kolmár József pápai ismerősének segítségével a Záborszky Alajos szerkesztette Országgyűlési 
Tudósítások másoló irodájában, a Várlépcső utca egyik házában, melyet később Petőfi  utcának 
neveztek el, mert úgy tudták, hogy akkor itt lakott a költő. A Tudósítások egy ívének (kb. 19 
oldalnak) a lemásolásáért 20 garast kapott (ami akkor vagy húsz körte ára volt). Kolmár József 
erről így ír:

„Nappal nálam tanyázott, valamely kocsmában együtt étkeztünk, látogattuk az országgyűléseket, 
éjszakára pedig a Ligetfaluban lakó színészbarátaihoz, volt iskolatársaihoz ment hálni, hová többször én 
is kísértem őt, s nem egy szép nyári éjet együtt mulattunk el a ligeti kertben. Nálam nem éjjelezhetett azon 
egyszerű oknál fogva, mert magamnak se volt mire lehajtanom fejemet, régi ujságokból, makulatúrákból 
volt vánkosom és a krispinemmel takaróztam”

De mi is volt az Országgyűlési Tudósítások, melynek másolása ilyen szerény megélhetést 
biztosított a költőnek? A magyar országgyűlés a reformkorban 1825 óta rendszeresen ülésezett. 
A leghosszabb ideig a legfontosabb ülés tartott 1832-től 1836-ig. Az ellenzék ekkor már mindkét 
tábla ülésén hallatta a hangját. Ezen az országgyűlésen tűnt föl az ellenzék későbbi vezéralakja, a 
majdani forradalmi átalakulások vezetője, Kossuth Lajos. Hogy a vármegyék közvéleménye előtt 
ismertté váljanak az országgyűlésen történtek, ő indította el a kéziratban terjesztett Országgyűlési 
Tudósításokat, melyeket lemásolva eljuttatott a vármegyék közönségéhez, így befolyásolva a 
haladás híveit szerte az országban. Kossuth emiatt börtönbe is került. Később, épp az 1843-44-es 
országgyűlés idején már Záborszky Alajos szerkesztette ezeket a Tudósításokat, a másolást pedig 
az országgyűlési ifjak, fi atal jogászok, jurátusok végezték, illetve diákok, vagy állás nélküli fi atal 
értelmiségiek, mint például Petőfi  Sándor.

Mivel Petőfi nek ekkor nem volt lakása, egy ligeti padon hálva talált rá Újházy Lajos, valamikori 
aszódi iskolatársa, aki ekkor már jurátus volt Pozsonyban és magához vette a Konvent utcai lakására. 
„Mivel a szobában csak egy ágy volt – mesélte később Újházy – felváltva aludtunk az ágyon és egy 
földre terített szalmazsákon.” Amikor Kolmárral a másolással végeztek, s Záborszky fi zetett, akkor 
fölkeresték valamelyik vendéglőt. Leggyakrabban a „Zuckermandli” nevű pozsonyi negyedben 
a Neumann-féle sörözőt, mert ez elég olcsó volt s közel volt Kolmár lakásához, mely a Váraljai-
révparthoz kifutó Hajó utcában volt. Kemény Lajos szerint ebben a vendéglőben, mely mindössze 
néhány lépésre volt a folyóparttól, s behallatszott a hullámok csobogása, írta a költő a Távolból-t. 
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Távolból

Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája. 

Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat. 

Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának. 

Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába. 

Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll,
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk. 

Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott. 

...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében. 

Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fi ának kedvez a szerencse –
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegénynek! 
                                (Pozsony, 1843. május)

A vers ugyan a pozsonyi Duna-parton íródott, de korántsem a külsőségeket leíró vers, hanem a 
költő belső érzelmeit fejezi ki, szinte az egész addigi életének számvetéseként. Ez az élethelyzet 
látszólag egyszerű: elment a fi ú a szülői házból és csalódott az életben, most látja csak, egyetlen 
biztonság van a csalódások ellen: az otthon, egyetlen védőszárny: az anyai szeretet. A Távolból ezt 
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az egyszerű érzelmet, egyszerű szókkal fejezi ki: nincs egyetlen jelzője, melyet mesterkéltnek vagy 
túlzónak találnánk. Illyés Gyula írja: „A hely, Pozsony külső formái elhamvadtak, a Távolból csak 
azt adja az érzések mesteri adagolásával, ami tömény tapasztalat, nem egy kis tér és kis idő élménye, 
hanem léte summája. Ez előtt nincs a költő alkotásai közt ilyen teljes költemény.” Tehát a Távolból 
nem csak jelentős alkotása a költőnek, hanem az első igazi Petőfi -költemény. A költeményhez 
szorosan hozzá tartozik az a levél is, melyet Bajzának írt, s amelyhez a kéziratot csatolta. Pozsonyi 
életéről senkinek sem mondott annyit, mint az iránta atyai szeretettel viseltető Bajza Józsefnek:

 „Mélyen tisztelt Tekintetes Úr! Pozsony, 1. június 1843.
Örűlnék, ha sorsom jelenleg bármin is engedne örűlnöm, hogy forró tiszteletemet kijelenthetem, 

annyival is inkább, minthogy Vachott Sándor Ur által van szerencséje levelemnek a Tekintetes Ur kezeibe 
jutni. Oh az én sorsom! - Mily szép reményekkel jöttem Pozsonyba, mily kilátásokkal, - és minden, 
minden oda! Fekete Gábor nem fogadott be társaságához, mert, midőn ide értem, már fölösleges 
számmal voltak tagjai; s így nem maradt egyéb hátra, mint írás átal biztosítani itt maradhatásomat. És 
most így vagyok: egész nap irom a Záborszky által szerkesztett országgyűlési tudósításokat, s a fi zetés 
oly nyomorú, hogy elég megszereznem a mindennapi kenyeremet. S amellett szemem, mellem gyengűl; 
s e száraz foglalkozásnál a múzsa is kerűl. Ily körülmények közt örömest itt hagynám Pozsonyt, s 
szinésztársaságot keresnék, bármilyet, csak hogy időmet tökéletesen el ne vesztegessem; de így, amint 
vagyok, lehetetlen - koldús vagyok! -

Meg fog a Tekintetes Ur bocsátani, hogy sorsom panaszlásával untatom; de nekem senkim sincs a 
világon, senkim, ki előtt bízalommal nyithatnám meg keblemet. - Itt küldök ismét néhány verset, azon 
kérelmem ujításával: hogy velök a legnagyobb szigorral bánni méltóztassék; ha csak egy van is köztök 
jó, vagy egy sincs! Nyugtasson legalább az: hogy rossz munkával nem léptem a világ elé. Tekintetes 
Ur tanácsát, miszerint a népdalokat is mértékben írjam, követem a „távolból”-lal; aligha sikerrel. - 
Lisznyayval közelebbről megismerkedtem. - Mind tens Vörösmarty urnak, mind a Tekintetes Urnak 
szives indulatába ajánlva magamat, vagyok

A Tekintetes Urnak    örök tisztelője Petőfi  Sándor    
          

Petőfi  a levélben több versről szól, cím szerint azonban csak a Távolból-t említi. További „népdalok” 
közül három Pozsonyban írtról tudunk. Ezek közül az egyik az Én mátkám című, melyet a költő 
később a gyűjteményes kiadásában is a Távolból mellé sorolt. 

Az én mátkám  

Istenem, de várva várom
Azt az órát, a midőn,
Kit nekem rendelt a végzet,
A leány ölembe jön.

És ugyan ki és minő lesz
Majd az én szerelmesem?
Ugy sovárgok tudni, mint még
Nem sovárga senki sem.

Szőke, barna lesz-e fürte?
Szeme kék vagy fekete?
Felnyuló-e, mint a cédrus,
Gömbölyű-e termete?

Szép a szőke, szép a barna,
Mind kettő szép, ha szép;
Hátha még a bájjal aztán
A jóság is frigyre lép!

Isten, illyet adjsza nékem,
S nem bánom – csak illyet adj –
Akár szőke, akár barna,
Akár kicsiny, akár nagy!
                  (Pozson, 1843. június)
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Ez a vers tulajdonképpen csak játék, szerelemkereső ábrándozás. S ez a játékosság megnyilvánul 
a tartalomban és a formában egyaránt, ami már az érett költő versszerkesztő tehetségét mutatja.

A másik két vers bizonyos értelemben elüt ettől:

Ki vagyok én? Nem mondom meg…

Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek,
Pedig ha rém ismernének,
Legalábbis felkötnének.

Nincs a fokos a kezemben,
Hogyha kéne verekednem;
Nyerges lovam messze legel,
Nem t’ok futni, ha futni kell.

Hogy is tudnék futni mostan?
Mikor a fejem tele van;
Nem csak fejem, de szívem is –
A bor meg a leány hamis.

Ha elhagyom galambomat,
Kialuszom mámoromat,
S rajtam ütnek a hadnagyok:
Majd megmondom, hogy ki vagyok!
                         (Pozsony, 1843. május)

Lánggal égő teremtette!

Lánggal égő teremtette!
Nagy a harag a szivembe’;
Úgy háborgok, úgy hánykodom,
Mintha volnék a Balaton.

Viszontagság az életem,
Ezer bajba keveredem,
Hogyha leányszemem volna,
Egypár kendőt tele sírna.

Eh, a sírás nem kenyerem!
Kinek tetszik, pityeregjen.
Én egy nagyot káromkodom, 
Úgy csillapul a haragom.
                  (Pozsony, 1843. május vége)
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A két versről Illyés Gyula írt találó elemzést: „…mintha ennek a versnek (Ki vagyok én?) az első 
szakasza nagyon is annak a lakástalan pozsonyi ifjúnak a vívódását hirdetné. A hirtelen elevenséggel 
és szépséggel kiugró „nyerges lovam messze legel”, mintha csak azért szökne elő, hogy a költővel olyan 
helyre száguldjon, ahol teljes szabadsággal beszélhet; a pányva nem a lóról, hanem a szívről oldódik 
le.” Ez Petőfi nek az első igazi betyárdala, melyet majd még sok követ, s ez Pozsonyban íródott. 

„S a másik: „Én egy nagyot káromkodom, úgy csillapul a haragom.” A nélkülözés nem kétségbeeséssel, 
hanem daccal tölti el, daccal és gúnnyal. A sírásra álló szájból hirtelen a leghatásosabb szó röpül ki, 
nyers, de könnyítő.”

Pozsonyi nélkülözés tehát nem törte meg a költőt, hanem felrázta. Összeszedte minden erejét 
az alkotó munkára. Kicsit helyzete is megváltozott. Petőfi  május végén, vagy június elején, a 
Lisznyaival való találkozás után nemcsak rendes ruhára tett szert, hanem rendes lakásba is költözött 
az Apácapályán lévő Blaskovics-házba, egy szabó udvaron lévő szobájába, melyet diákoknak adott 
ki. Egyik szobatársa Mauks Mátyás, líceumi diák volt (Mikszáth Kálmán későbbi apósa). Itt lakott 
aztán egész Pozsonyban való tartózkodása idején, tehát május 27-ig. Ekkor ismerkedett meg 
igazi íróbarátjával Vachot Sándorral, és Lisznyai Kálmánnal, aki bemutatta őt az írótársadalom 
Pozsonyban élő tagjainak, akik közül a két Vachot, valamint Degré Alajos és Berecz Károly lett 
később barátja. Az őt lenéző úri fi úk, mint Kuthy Lajos és Pompéry János csak ellenszenvet váltott 
ki belőle. 

Vachot Sándor vitte Pestre Bajzához írt levelét és verseit. Itt gyűjtést indított az írótársak 
között. Az Atheneum körül csoportosult írók adományaival összegyűlt 30 forint, ezt azonnal 
vitte a költőnek Pozsonyba. De Vachot nemcsak így egyengette a költő sorsát, hanem munkát is 
szerzett neki Pesten, a Kisfaludy Társaság Külföldi Regénytára számára kellett fordítania, tisztes 
honoráriumért, egy regényért száz pengőt kapott. 1843. június 27-én a költő elhagyta Pozsonyt, 
hajón indult Pestre.

Szalatnai Rezső írta még a Távolból című verse kapcsán: „Pozsony nevét örökre fénybe borította.” 
A népies irány valóban itt győzött Petőfi  költészetében. Ez az 1843-as pozsonyi tartózkodás – ezt 
elsősorban versei mutatják – sokat adott a költőnek. A költő itt találta meg igazán saját hangját. 
A Távolból, s a pozsonyi versek mind, egyúttal búcsút jelentettek a kísérletektől. Pozsonyban 
befejeződött a bevezető korszak, és megnyílt a teljes élet és alkotás korszaka a költő életében. 
Tapasztalatra tett még szert a jövőben, de Pozsonyt nem múlta felül már egy város sem. Az „ősi 
koronázó város” a tapasztalatok koronáját juttatta a költőnek.

Petőfi -kultusz Pozsonyban
Petőfi  1843 után már nem járt Pozsonyban. Igaz, hogy 1844-ben még írt egy levelet Pozsonyba 
Samarjai Károlynak, melyben kéri őt, hogy megjelenés előtt álló verskötetének gyűjtsön előfi zetőket, 
amit az sikeresen meg is tett. Még ugyanebben az évben a pozsonyi Dux Adolf több versét fordította 
németre, majd 1854-ben egy egész kötet Petőfi -fordítást jelentetett meg.

A Petőfi -hagyományok ápolása Pozsonyban ugyan a Bach korszakban nehezen indult, bár ismert, 
hogy a líceum diákjai önképzőkörükben gyakran szavalták Petőfi  verseit. A pozsonyi Petőfi -kultuszt 
a tanárként városba költöző Kolmár József, Wutkovich Sándor jogakadémiai tanár, s az ugyancsak 
itt megtelepedő Szeberényi Lajos és Samarjay Károly alapozták meg. 

Kolmár József 1838-tól Pápán tanult fi lozófi át és jogot. Ő alapította az 
iskola önképzőkörét. Itt ismerkedett meg Petőfi vel és Jókaival. 1843–44-
ben a Somssich Pál követ biztosította lakásban lakott és az Országgyűlési 
Tudósításokat másolta. Mikor Petőfi  Pozsonyba érkezett, őt is besegítette 
ebbe a másoló munkába, s míg Petőfi  Pozsonyban tartózkodott mindvégig 
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hű társa volt. Később Batthyány Lajos országgyűlési írnoka volt. 1848-ban a 
kormány közlönyének volt a szerkesztője, majd Noszlopy szabadcsapatában 
katonáskodott. Világos után bujdosott, majd Pápán Tarczy Lajos meghívására 
segédtanár lett. 1853-ban katolikus hitre tért, s előbb a bajai katolikus 
főgimnázium, majd 1861-től 1880-ig a pozsonyi katolikus gimnázium tanára 
volt. Pozsonyban a Petőfi -kultusz leghívebb ápolója volt. Petőfi  Sándor 
emlékezete – jellem és korrajzi episztola címen adta ki hexameterekben 
megírt emlékezését a költőről. Pozsonyban, az András-temetőben temették 
el, s a sírkövére azt is fölírták, hogy „Petőfi  barátja”. A sírkövet egyébként 
a Masaryk Akadémia tagjai állíttatták 1932-ben.

Amikor 1873-ban megalakult a Toldy Kör (Kolmár, Szeberényi, Samarjay az alapítók között 
volt), ez lett a Petőfi -kultusz igazi terjesztője. A kör 1878-tól rendszeresen Petőfi -ünnepségeket 
szervezett, az egyik termében Petőfi  mellszobrát is elhelyezték, és emléktáblával jelölték meg Petőfi  
Apácapályán lévő lakását, sőt fordítója, Lux Ádám szülőháza is emléktáblát kapott. Pozsonyi 
kultuszához járult hozzá, hogy a Munkás Otthon Duna utcai székházának egyik termét Petőfi -
teremnek nevezték el, s a nyomdász dalárda műsorán folyamatosan szerepeltek Petőfi -dalok.

Petőfi  pozsonyi tiszteletének azonban a legnagyszerűbb megnyilvánulása szobrának felállítása lett. 

A Petőfi -szobor Pozsonyban
1899-ben, Petőfi  halálának 50. évfordulóján egy hírlapi cikk nyomán vetődött föl először a gondolat, 
hogy Pozsonyban Petőfi nek szobrot állítsanak. A Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete felkarolta az 
ötletet, s 1899. december 12-re egy értekezletet hívott össze, melyen megalakult egy bizottság a 
szoborállítás ügyében. A szoborbizottság egyik ülésén maga Fardrusz János, a Mária Terézia-
szobor alkotója jelentette be, hogy örömmel vállalja a szobor megalkotását. Fadrusz sajnos nem 
sokkal e bejelentése után meghalt, így a bizottság pályázatot írt ki a szoborra. A pályázatot Radnai 
Béla, szintén Pozsony szülötte és Fadrusz tanítványa nyerte meg. A szobor költsége különböző 
gyűjtési mozgalmak eredményeként közadakozásból gyűlt össze. Mivel már Fadrusz János is úgy 
gondolta, hogy a szobrot a Sétatéren, akkor Kossuth Lajos téren kell felállítani, ezért itt is került 
sor felállítására 1911. szeptember 8-án. A szoborról írta Kumlik Emil: „A haraszti termőkőből 
épült kettősfokú talapzaton nyugvó mésfél életnagyságú márványcsoport három részből áll: a kardot 
fogó költő alakjából, a pálmaágat letevő géniuszból és a lantot pihentető, rózsákkal borított padból, 
melyről a honvédnak fölesküdt magyar lantos most „talpra” emelkedett.”

A Petőfi -szobor sorsa
A pozsonyi Petőfi -szobor sorsa rendkívül viszontagságos volt. Mindössze 10 évig állt a Sétatéren a 
város egyik ékességeként. Mikor 1919-ben a cseh légionáriusok elfoglalták Pozsonyt, s megtörtént az 
impériumváltás, ez is áldozatul esett az új hatalom nacionalista gyűlöletének. Mikor 1921. október 
28-án összetörve lerombolták a Mária Terézia-szobrot, a város akkori polgármestere, Dusek Viktor, 
hogy megvédje az ilyen megsemmisítéstől a Petőfi -szobrot, elrendelte annak szakszerű lebontását. 
A szétszedett szobrot ládákba rakták és a Grassalkovich-palota garázsában helyezték el. Innen 
1928-ban átszállították a Marhavásár tér egyik istállójába. Itt keresték fel 1931. szeptember 29-én 
a Sarló mozgalomban részt vevő magyar egyetemi hallgatók, s felbontva az egyik ládát a szobor 
megcsonkított fő alakjára babérkoszorút helyeztek. A babérkoszorúra: magyar, cseh, szlovák, 
ukrán, lengyel, román, szerb, horvát és bolgár nemzeti színű szalagokat kötöttek, hogy jelképezzék 
a kelet-európai, a Duna-tájon élő népek együvé tartozását s közös szabadságát.
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A háború után ezek a ládák már egy városszéli telep raktárában voltak. 1956 őszén innen vették 
elő, s először a ligeti parkban Miroslav Tyrš 1938-ban lebontott szobra helyén állították föl. Később 
a 60-as évek elején áthelyezték a park egy másik helyére. 1968-ban, március 15-én már nyilvános 
ünnepség volt a szobornál, itt ismertette Szabó Rezső a Csemadok 1968-as híres állásfoglalását. 
1973-ban Petőfi  születésének 150. évfordulóján is hivatalos ünnepség volt a szobornál, ahol Petőfi  
fordítója Emil Boleslav Lukáč mondott ünnepi beszédet, ugyanakkor a Prímáspalota tükörtermében 
a szobor alkotójára emlékezve, egy Radnai-emlékestet szervezett a Csemadok. Sajnos a költő 
szobrát ezen a ligeti eldugott helyen többször meggyalázták, megcsonkították: kiütötték a kardját, 
majd a karját is letörték, s géniusz alakját is megcsonkították. 

Az 1990-es években vetődött fel először a szobor restaurálásának és méltó helyre való helyezésének 
a terve. Az első kezdeményezés 1994-ben Protič Máriától eredt, de igazán 1998-ban láttak hozzá 
a munkához, amikor is 2000-ben megalakult a Petőfi  Sándor Emlékmű Bizottság, melynek tagjai: 
Csütörtöki András, Duka Zólyomi Árpád, Miklósi Péter, Staudt Mihály és Szabó Rezső voltak. 
Az ő intézkedésük eredménye lett a szobor teljes restaurálása, s az új helyszín, a Medikus-kert 
kijelölése. Végül 2003. március 15-én több ezer főnyi tömeg jelenlétében megtörtént a felújított és 
az új helyén álló pozsonyi Petőfi -szobor ünnepi leleplezése. Így lett Radnai Béla szobra a pozsonyi 
Petőfi -kultusz méltó, s reméljük végső helyszíne.    

     

Pozsony ma

A Várlépcső

A pozsonyi vár

A pozsonyi Országház
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A diáktanya az Apácapályán

Szeberényi Lajos sírja a Kecske kapu utcai 
temetőben

Emléktábla az Apácapályán található épületen

Petőfi  mellszobra az egyik  Védcölöp úti épületen

Kolmár József sírja a Szent András-temetőben
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Petőfi  Sándor szobra a Medikus-kertben

Az utolsó koszorúzás a Sétatéren
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Második állomás: Aszód

„Bebúttunk ismét társzekerünkbe s mentünk, mentünk, mendegéltünk. Hát egyszer csak döcögni kezd 
a bárka, de olyan embertelenül, mint némely poéta urak versei… elannyira, hogy kénytelenek valánk 
kiszállani, ha úgy nem akaránk járni, mint nem tudom kicsoda, akinek csontjai izzé-porrá törettek. 
Kiszálltunk tehát, és én láttam, hogy ott vagyunk, ahol sejtém: Aszódon.

Aszód!
Ah, kedves olvasó, (igen: kedves  olvasó, mert ki lehet kedvesebb az írónak, mint aki munkáját 

olvassa?) kedves olvasó! – mondom – ha te tudnád, mennyi fekszik rám nézve e kis szócskában:
Aszód!
Hanem ezt nem olvasnod kellene  a fl egmatikus papirról, de hallanod, ah, amint ajkaimról legördül 

társaságában az elandalodás  sohajtásának:
Aszód –! –! –
Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallanod, s azonnal kitalálnád, hogy én itt három esztendőig 

tanultam… akarom mondani: jártam iskolába.
S mily eseménydús három esztendő!
1. Itt kezdtem verseket  csinálni – –
2. Itt voltam először szerelmes – –
3. Itt akartam először szinésszé lenni.
A verselés a szerelem eredménye volt. A szinésszé lenni akarásnak pedig nem annyira eredete, mint 

következménye nevezetes.
Nevezetes és szomorú.
Professzorom (isten áldja meg őt!) jónak látta tettbe menendő tervemet egy olyan férfi nak megírni, 

kinek eléggé nem dicsérhető tulajdonsága volt, a szinészetet csodálatra méltóképen való módon gyülölni. 
Ezen ritka tulajdonságú férfi  történetesen épen az atyám volt, ki – mint jó atyához illik – a veszedelmes 
hírvétel után egy percig sem késett pokoli örvénybe sülyedendő fi a megmentésére rohanni. S istentelen 
szándékomtól csakugyan eltérítettek atyai tanácsai, melyek még hetek múlva is meglátszottak… 
hátamon és lelkem porsátorának egyéb részein. 

Mind e történetek keresztülhuzódtak emlékezetemen, mialatt szekerünk Aszód utcáinak sarán 
húzatott keresztül, mely mély, mint itt keletkezett első szerelmem volt.”

Mielőtt Petőfi  Aszódra került volna már öt helyen járt iskolába. Az elemi iskoláit Kecskeméten 
másfél évig, Szabadszálláson fél évig, Sárszentlőrincen két évig, a pesti evangélikusoknál egy évig 
végezte. A pesti piaristáknál az 1834/35-ös iskolaévben az I. grammatikai osztályt végezte.

Martinyi Károly, a költő keresztapja tanácsolta Petrovics Istvánnak, hogy fi át az aszódi iskolába 
adja. Ezt a pesti iskolai kudarc után szívesen tette, hisz neki is sok jó emléke fűződött Aszódhoz. 
A költő nagyapja itt bérelt mészárszéket, apja pedig itt kötött házasságot anyjával Hrúz Máriával, 
aki akkor itt szolgált.

Petőfi  tanulmányai Aszódon
Petőfi  1835-ben kezdte tanulmányait Aszódon a második grammatikai osztályban. Az aszódi egy 
tanerős algimnázium a korban elég jó iskolának számított, s ezt Koren István tanárnak köszönhette.
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Koren István az Aszódhoz közeli Domonyban született 1812-ben. 
Középiskoláit Selmecbányán végezte, Pozsonyban teológiát tanult és tanári 
képesítést szerzett. Ekkor már öt nyelven beszélt. Rövid nevelősködés után 
1834 január elején került Aszódra, ahol a kis latin iskolát algimnáziummá 
szervezte. Egyedül látta el az iskolája minden teendőjét, igazgatója, tanára, 
gondnoka volt egy személyben. Tanárkodása mellett segédlelkész is volt, 
magyarul, németül és szlovákul prédikált  a templomban. Petőfi nek 3 évig 
tanára, s egy ideig szállásadója is volt. 1856-ban az osztrák hatóságok 
bezárták az aszódi iskolát, ekkor a szarvasi főgimnázium tanára lett. Itt 
tanítva botanikával is foglalkozott, herbáriuma is híressé tett őt. A szlovák 
nyelvet és irodalmat élete végéig szeretettel ápolta, amiért sok támadás érte 
magyar nacionalista körök részéről. Ekkor mintegy védekezésül hivatkozott 
több híres magyar tanítványára, többek között Petőfi re is. Aszód városa 
mindig büszke volt ottani tevékenységére és 1992-ben Koren István-díjat 
alapított, amit olyan aszódi pedagógusok kaphatnak meg, akik kiemelkedő 
eredményeket értek el asz oktatói-nevelői munkában.

Petőfi  már az első, tehát az 1835/36-os iskolaévben kitűnt. Delhányi Zsigmond, aki iskolatársa 
és jó barátja volt, úgy emlékezett vissza, hogy különösen német és latin nyelvben tűnt ki. Ezt írta: 
„Petőfi  Aszódra jövetele után pár hétre kedvence lett tanárának és tanulótársainak, amaz méltatta 
benne a kitartó eredményes munkásságot, tanulótársai pedig megszerették őt, mint sok tekintetben 
felettök álló tehetséget, aki szépen írt, ügyesen rajzolt, beszélt németül, rajzolásban privát órákat is 
adott tanulótársainak, havi két váltó garas fi zetése mellett.”  Ha már megemlítettük tanárát, hadd 
említsük meg itt iskolatársait is, akik közül többel később is tartotta a kapcsolatot, s akik majd 
később Sopronban katonáskodása alatt és Pozsonyban is segítették, sőt néhányukkal szinte élete 
végéig jó barátságban volt. Neumann Károlynak, aki szállásadójának Petőfi től idősebb fi a volt, s 
akivel később Selmecen is együtt járt, itt emlékkönyvébe is írt egy verset:

 Neumann Károly emlékkönyvébe

Szeretlek, mint a hold a csendes éjet,
Miként a léget a szabad madár;
Szeretlek oh, barátom, míg az élet
Köréből a halál a sírba zár. 
                         (Selmec, 1841. április 17.)

Sokáig tartotta a kapcsolatot Csörföly Lajossal, Delhányi Zsigmonddal, Kemény Jánossal (velük volt 
1835 karácsonyán Pencen), Dömök Elekkel, Török Gyulával, kikkel Pozsonyban is töltött pár napot.

Hogy Petőfi  Aszódon mindjárt odaérkezése után kitűnhetett azt tanára különös iskolaszervezési 
gyakorlatának is köszönhette. Koren ugyanis nem egy tanteremben – mintegy ömlesztve a különböző 
évfolyamokba járó diákságot –  tanított, hanem, mivel ekkor még nőtlen volt, lakása külön szobáiban 
helyezte el őket. A legkisebbek a főteremben maradtak (velük foglalkozott a legtöbbet), a syntaxisták 
két osztályát a saját szobájában, a grammatisták egy részét, köztük Petőfi t is negyedmagával egy 
külön szobába tette. Minden csapat élén egy megbízhatóbb tanuló felügyelte a munkát, Koren 
pedig délután ellenőrizte a kitűzött penzum teljesítését. Nagy mértékben önállóságra nevelte a 
tanulókat, s ez nagyban kedvezett Petőfi nek.   
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A gyönge utolsó évi pesti szereplés után Aszódon mindvégig jó tanulmányi eredményeket mutatott 
föl. Ezt bizonyítványai is egyértelműen mutatják. Álljon itt egy táblázat ennek illusztrálására:

Iskolaév Osztály Latin nyelv  Hittan Világtört. Földrajz Természetrajz Számtan
1835/36 II. gram. jeles            jeles kitűnő kitűnő jeles jeles
1836/37 I. syntax. kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő
1837/38 II. syntax. kitűnő kitűnő kitűnő kitűnő jeles kitűnő 

A tanuláson kívül Petőfi  már itt is kitűnt önművelődési hajlamával. Önállósága elsősorban abban 
tűnt ki, hogy nagyon sokat olvasott. A bizonyítványánál is érdekesebb Koren könyvkatalógusa, 
látható belőle, hogy Petőfi  rendszeresen olvasott. Elsőnek Buffon egyik nevezetes művét vette 
ki, német fordításban, A madarak természetrajzát. (Iskolatársai több madarászási kalandjáról is 
megemlékeznek.) További természetrajzi, illetve fi lozófi ai munkák következtek, majd többször is 
német és latin olvasmányok, nyelvkönyvek és szótárak, jelezve, hogy Petőfi  ekkor, tizenhárom éves 
korában a francia nyelvvel is elkezdett foglalkozni. Már most szembeötlő történelmi érdeklődése: a 
kivett könyvek között szerepel egy háromkötetes római történelemkönyv latinul, Gebhardi német 
nyelvű magyar története. Budai Ézsaiás magyar históriáját is kikéri, majd megint visszanyúl az 
ókorhoz egy magyar Plutarkhosszal. Egy tizenhárom éves gyerektől nem mindennapi teljesítmény 
ilyen művek olvasgatása.

Tanulmányai tekintetében ez az aszódi három esztendő volt a legjelentősebb. Koren nagyon sokat 
dolgoztatta őket magyarul, latinul és németül, rendszeresen kellett szavalniuk mindhárom nyelven, s 
ebben is jeleskedett Petőfi . Mikor Aszódról eljött latinul és németül „elég helyesen” beszélt (a német 
beszédet szállásadójánál Neumannéknál is gyakorolhatta), tanulótársai közül a legszebben írt és rajzolt. 
Korentől zongoraórákat is vett, bár a zenélésben kevesebb sikerrel szerepelt. A magyar „irályban”, 
verselésben annyira kitűnt, hogy Koren vele íratta meg a szokásos búcsúztató verset, Ez a vers egyébként 
az egyetlen Aszódon írt verse, mely ránk maradt. Az Úti jegyzetekben ugyan azt írja „itt kezdtem verseket 
csinálni”, ezek közül azonban egy sem maradt az utókorra. 

Búcsúzás

Immár kész koszorúnk, melyet tíz hónapig izzadt
Arccal, gyenge eszünknek gyüjtve diszét, fonogattunk
A zöld Pindus alatt, a nyájas Múzsasereg közt!
Ennyit, nagytudományu atyák, volt gyüjteni képes
S nem többet iparunk! – Noha édes múzsai körben
Töltni időt, noha Pallas kertjében gyönyörűebb
Illatozásu virágok kelnek, mint a vadonynak
Puszta helyén, fárasztóbb mégis a pindusi ösvény,
Vonzóbb drága szülőnk s kedves rokonink köre, mintsem
Hogy kis időre szivünk azt kész nem volna kerülni.
 Számüzetett Naso, ki tanítál a Helikonra
Törni utat s akadályt meggyőzni karunk panaszid már
Nem veszi a tanodába, se Nepos hősei éltét,
Ki mutatá híven, mennyit vittek vala véghez
Graecia nagy fi ai s Karthágó győztesi, mely jót
S mely rosszat tettek, mi csatákba’ valának
És hogy haltanak el. Mai ünnep válni megenged
Tőletek s a tanulástól, míg belekezdeni kell majd.
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     Nagyságos báró, tanodánk kegyes elnöke s atyja!
S ti tisztelt fi gyelők, ti nagytudományu atyáink!
Volt türedelmetökért szívünk mit nektek adózzon,
Hogy minket hallgatni nem untatok el, rebegőket?
Gonditokért hálás kebelünk forró köszönetjét
És a csekély szálkú koszorúnkat kegybe vegyétek!
Hosszú éltetöket soha gond, bú, baj ne epessze,
Létünk és tanodánk folyton kegyetöknek örüljön!
     Drága tanító úr, ki fáradhatatlan iparral
A tudományokban jártassá tenni akartál
Bennünk’, vedd végső együttlétünkben ezen pár
Búcsúszót, mert elválunk sok időre tetőled!
     S ti kedves helyek, ahol számt’lanszor mulatoztunk
Vagy nagy körbe’ leülve, vagy a labdát veregetve
És kapkodva, vagy ugrándozva, vagy édes örömben
Víg dallokra fakadva, ezentúl csend üli kedvelt
Tájitokat, már-már elhagyni fogunk mi ezennel!
     S végre deáktársim, kik nem köz s renyhe erővel
Jártátok velem a tudomány ösvényit: ez óra
Tőletek elválaszt, szétoszlunk mostan, egy erre,
Másik amárra megyen születése helyére, holottan
Hány örömek várják édes szüleinknek ölében!
Majd amidőn a sors keze minket messzire széleszt
Egymástól, midön itt nem lelt örömökbe förödve
Lészünk szűlőink hajlékában, midön ekkép
Szólhat már ajkunk: ti komor gondok, nem adunk most
Helyt főnkben néktek, kipihenni fogunk sok
Munkáinknak utána, pihenni, nem tanodával
Gondolkodni! Elég volt tíz hó arra! - O akkor
Még egyszer gondoljunk itten lelt öröminkre,
Gondoljuk, mennyit fáradtunk s izzadozánk itt,
A tudományoknak kimeríthetetlen ösvényén.
     S most társim! miután végét már érte a munka,
Amely tíz hóig szűnetlen foly vala köztünk,
Jóisten veletek! Tanodánkat hagyjuk örömmel
És szaporán édes szüleink kebelébe siessünk! 

                                                                           (Aszód, 1838. június)

Az 54 sor hexameterből álló búcsúztató vers a költő korbeli – hisz csak tizenöt és fél éves – 
érettségét bizonyítja. Nem csak időmértékes sorai gördülnek könnyen, hanem a mondanivaló 
elrendezése – előbb Ovidiustól, Nepostól búcsúzik, aztán az iskola elnökétől, Podmaniczky bárótól, 
majd az ünnep hallgatóságától, tanárától, tanulótársaitól – világos és tervszerű versszerkesztésről 
vall. Ez lesz egyébként majd az érett költőnek is egyik erőssége. 
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Petőfi  jellemfejlődése Aszódon
Mikor beiratkozik Aszódra, még csak tizenkét és háromnegyed éves, s mikor távozik 15 és fél 
éves, tehát Aszódon lesz a gyermekből kamasz, ez a korszak az, különösen a második és harmadik 
évben, mikor legfőbb jellembeli tulajdonságai kialakulnak.

Az első iskolaévben még valóban gyermekként viselkedik, erre utalnak azok a diákcsínyek melyekre 
minden tanulótársa és tanára is visszaemlékezik. Sárkány Sámuel ezekről így írt: „Romlatlan 
kedélye rávitte, hogy minden tanulói mulatságban részt vegyen, hogy osztozkodjék, sőt vezérszerepet 
játszódjék csínjeikben. Szenvedélyes csicsonkázó (csúszkáló), szánkázó volt s első szereplő a hólapda-
csatákban. Társaival az út közepére nagyszerű hóembereket rakott, melyektől megszilajodtak az arra 
utazók lovai. Tavasszal szintén együtt volt társaival a különféle játékoknál. Kivált a lapdázásban 
első szerepet játszott, s balkézzel derekasan tudta ütni a kukkot. Máskor az erdőben bolygott velök, s 
madárfészket kutatott fel, miben nagyon gyakorlott vala.” 

Már a diákcsínyekben megmutatkozott „meggondolatlanságig való merészsége”, különösen ha 
kétségbe vonták bátorságát. Erről szól Kemény János története a gyümölcslopásról, a kastélykertben 
való gesztenyézésről, s egy idősebb és erősebb tanulóval való verekedésről. Ezt, miután őt földre 
teperte úgy megütötte, hogy orra vére csordult. Mikor ezért bevádolták Korennél, így védekezett: 
„Még a féreg is, kit lábbal tapodnak, felgörnyed a védekezésre.”

Másodikos korára jelleme is változik, a kamaszkori önérzetesség jegyeit mutatja. Tanára, de 
tanulótársai visszaemlékezései szerint is megkomolyodott, sőt néha feltűnően komoly volt. E felé 
mutat annak a titkos diáktársaságnak a megalakulása, és benne Petőfi  részvétele, melyet minden 
visszaemlékező részletesen megemlít. Petőfi  az 1836/37-es iskolaévben a I. syntacticai osztályba 
lépett. Ekkor alakította a II. syntacsista Neumann Károly azt a titkos diáktársaságot, melybe Petőfi  
is belépett.  A tagok esküvel kötelezték magukat a szolidaritásra, vagyis egymást el nem árulni, 
a (tanári) zsarnokságnak ellenállni, tiltott kirándulásokon részt venni. A belépéskor minden tag 
álnevet, mégpedig zsiványok nevét választotta. Neumann Károly volt a Rinaldo Rinaldini, Petőfi  
pedig egy betyárnak, a Vörösmarty verséből ismert Becskerekinek a nevét választotta. Jellemfejlődés 
szempontjából ez a társaság sokat jelentett, hisz szabadságot, függetlenséget látott benne, amiért 
már akkor rajongott. Közismert, hogy ugyanakkor a svájci szabadsághős, Tell Vilmos arcképét 
is megrajzolta, ahogy Delhányi írta: „Közkézen forgott az általa rajzolt Tell Vilmos képe, mely a 
szabadságérzetnek némi szikráját gyújtotta társaiban.”  Érdekes adalék jellemének alakulásához az 
a történet, melyet Kemény Mihály így rögzített: „Szokásban volt csúfolódni, verekedni is néha a 
mesterlegényekkel, de legjobban szerettük az akkor még elnyomott s oly meghunyászkodott zsidósággal 
kötődni. Feltűnő, hogy az élénk, mondhatnám szilaj Petőfi  ezekben nem játszott szerepet soha. Talán 
már ekkor is az egyenlőség eszméje dobogott szívében, vagy kicsinylette e méltatlan bántalmazást.” 

Nemzeti önérzete is ekkor kezd kibontakozni, ugyanis magyarságára ekkor kezd büszke lenni, s 
„tagadja, hogy szláv, vagy tót eredetű”. Megtudja, azt is, hogy tanára, Koren is rokonszenvez a szláv 
eszmékkel. Ezeknek a hatásoknak lehet tulajdonítani, hogy 1837-ben Korennél egy kukoricatörés 
alkalmával Esztergályi Mihály szerint: „Oly nemzetiségi dühbe jött, hogy így kiáltott fel: „A tótok 
közt egy becsületes ember sincsen.”
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Aszód, az első szerelem
A kamaszodó ifjú saját bevallása szerint is Aszódon volt először szerelmes. Tanára és visszaemlékező 
iskolatársai is egyértelműen ezt állítják. Szerelmének tárgya pedig Cancriny Emília, egy evangélikus 
lelkész özvegyének leánykája volt. Petőfi  maga azt állítja, hogy szerelméhez verseket írt: „a verselés 
a szerelem eredménye volt.” Ezek közül a versek közül egy sem maradt meg, de hogy írt Cancriny 
Emíliához verseket, azt Dömök Elek iskolatársa, aki szintén szerelmes volt, bizonyítja: „Soha 
meg nem szólított szépeinkhez – titokban – verselményeket csináltunk, melyek Petőfi éit kivéve rosszak 
voltak, s melyeket az illetőknek soha nem kézbesítettünk.” Kemény János prózában írt levelekről 
is tud, melyek Koren kezébe jutottak, aki a szerelmes kamaszokat úgy büntette, hogy Petőfi t és 
Esztergályit külön ültette, melléjük Delhányit és Dömököt s gúnyosan bemutatta őket az osztálynak, 
mint két vőlegényt és vőfélyeiket. A megszégyenítés bizonyára rosszul esett a kamaszoknak, 
különösen Petőfi nek, s ez egy másik eset, a színészkedés kapcsán kiszabott büntetéssel együtt 
szembe fordította őt a zsarnoknak bélyegzett tanárával.

Ha ezek az Aszódon írt szerelmes versei nem is maradtak meg, de később is visszaemlékezett 
itteni szerelmére verseiben, az 1838-ban Selmecen írt Hűtlenhez címűben, az 1839-ben Sopronban 
írt Első szerelem címűben és az 1840-ben Grácban írt Galgapartihoz címűben.

 
Első szerelem

Szép a rózsa hajnal-ébredése,
A leányka arculatja szebb volt.
Messze bércek kékellő homályán
Bájjal ég az arany esti csillag;
A leányka nefelejcs-szemében
Tündérfénnyel szebb csillagzat égett.
Csattogánynak zengeménye nyájas
Csendes éjjel, viruló berekben;
Nyájasabban kelt a lányka hangja
Ajaki paradicsom-kertéből.
És ha tiszta a liget virágit
Gyémánt-cseppel éltető patakcsa:
Tiszta volt a lyányka keble szinte,
Tiszta szíve, tiszták érzeményi.
A leánykát hévvel én szerettem,
Őt szerettem első szerelemmel,
Érte gyúltam őrült gerjelemben,
S haj, a végzet elszakaszta durván,
Elszakaszta mindörökre tőle!
Hagyjatok, ha néha álmim őtet
Elragadtan a dicsőet festik,
Oh barátim, hagyjatok zokogni:
Veszteségem szörnyü, mondhatatlan! 
                             (Sopron, 1839. őszén)

Galgapartihoz

Üdvözöllek messze bérctetőkről,
Szent helyek!
Hol a Galga lassu andalgással
Hempelyeg. 

Hol pályája éden volt a gyermek-
Ifjunak.
Hol az életüdv örömvirági
Nyíltanak. 

Lángszerelem szép viszonozója,
Barna lány,
Emlékezve küldsz-e még sohajt a
Szív után, 

Mellyet annyi kéjnek bölcsejében
Ringatál,
Mellynek első éneket lantjára
Te csalál? 

Ah, rád vissza bús könyhullatással
Néz szemem:
Vesztve téged vésze boldogságom,
Mindenem! 
                       (Gréc, 1840., május 1.)
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Aszód, a színésszé válás első kísérlete
Az utolsó 1836/37-es aszódi tanévnek a színészettel való találkozás és annak hatása a legfontosabb 
fejleménye. Mint ismeretes, Petőfi  közvetlenül a vizsgák előtt el akart szökni az Aszódra érkezett 
vándortársulattal. Ennek a szökési kísérletnek a következményeit az Úti jegyzetekben is leírja, 
de később sokkal részletesebben elmondja majd Pozsonyban Kemény János barátjának. Ő így 
idézi Petőfi  szavait:

„Azt tudjátok. hogy Aszódon Borcsába fülig szerelmes voltam s hogy miatta akartam már akkor 
színésszé lenni s a társasággal elmenni. Az igazgató azonban csak úgy akart felvenni, ha az iskolai 
bizonyítványomat előmutatom. Koreny azonnal írt apámnak, kérve őt, sietne fel Aszódra, mert Sándor 
fi a rossz úton van, s attól lehet tartani, hogy ha a színészek elmennek, Sándor is utánok oldja a kereket. 
Apám Koreny levelére fel is látogatott Aszódra. Midőn őt felém hömpölyögni láttam, elébe siettem 
és kezét meg akartam csókolni, de ő hátravonván mind a két kezét, nem engedé meg. Lakásomra 
visszatérve szobámba léptünk, hol apám anélkül, hogy észrevettem volna, becsukta az ajtót. Azután 
mogorván és szótlanul újra útitáskájához lépett, felnyitá azt, s kivett belőle egy olyanfélét, amivel a 
marhákat szokták terelni s kegyetlenül elverte rajtam a port – közbe-közbe felkiáltva: Hát kell-e Borcsa? 
Kellenek-e a komédiások?” 

Tanára, Koren is megemlékezik az esetről, mint annak egyik résztvevője,  visszaemlékezésében 
azonban már nem úgy szól Petőfi  színésszé válni akarásáról, mint hirtelen fellobbanásról, hanem 
mint megérlelt elhatározásról:

„Petőfi  egész rajongása a színészet iránt, mely már Pesten létekor eltölté gyermeki lelkét, két évi 
szunnyadás után újból lángot vetett, s a serdülő ifjúban egész határozott komolysággal születik meg 
az elhatározás, hogy színésszé lesz, s pedig azonnal. Tanulótársai ugyan azt mondják, hogy egy Borcsa 
nevű fi atal énekesnő iránti lelkesedése vonta a színészi pályára.” Apja büntetését ismerjük, de arról 
az életrajzírók általában nem tesznek említést, hogy Koren a színtársulat távozásának napján 
egész nap lakásába zárta, hogy megakadályozza szökését a színészekkel. Az apja büntetése és ez 
az elzárás olyan nyomot hagyott lelkében, hogy még 1847-ben írott Első esküm című versében is 
visszatér erre az emlékére:

Első esküm

Fiú valék még, iskolás fi ú, 
Tizenöt éves; és az iskolázás 
Rám nézve nyűg volt, nagy nehéz nyűg, amely 
Rajtam napestig szomorún csörömpölt, 
S még álmaimból is föl-fölriasztott. 
Lerázni vágytam e nyűgöt magamról, 
Lerázni vágytam minden áron azt. 
Már akkor, akkor úgy szerettelek, 
Olyan világ-fölgyujtó szenvedéllyel, 
Mint most szeretlek, drága szent szabadság! - 
Gondolkodám a mód felől: miként 
Szakíthatnám le rólam a bilincset?... 
Szinészek jöttek, s elhatározám 
Közéjök állni és elmenni vélök, 
El, habár a földhözragadt nyomor 
Mindkét kezével átölelne is, 
Habár apámnak átka és anyámnak 
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Könyűi lesznek útitársaim, 
Csak hogy szabad, hogy független legyek. 
S elmentem volna, ámde megtudá 
E lázadó szándékomat tanítóm, 
S az indulásnak napján elfogott, 
És rám csuká szobámnak ajtaját, 
S rab voltam, míg a színésztársaság 
Határunkon túl messze, messze járt. 
Sírás, könyörgés, lárma, mindhiába!... 
Nem az fájt már, hogy nem leszek szinész, 
De hogy maradni kényszerítenek. 
A kényszerítés égett lelkemen, 
Mint a görögtűz, olthatatlanúl. 
Itt tettem első esküvésemet, 
Nagy és szent esküt mondék börtönömben, 
Hogy életemnek egy főcélja lesz, 
S ez: a zsarnokság ellen küzdeni. 
S ez eskü most is olyan szent előttem, 
Amilyen volt az első pillanatban, 
S verjen meg engem a hatalmas isten, 
Verjen meg még a másvilágon is, 
Ha valaha ez esküt elfelejtem! 
                                        (Pest, 1847. április)

Nemcsak ez a később írott vers, de az egész aszódi ügy azt bizonyítja, hogy ennek a 16 éves 
fi atalembernek az önállósodási kísérlete, a szabadságvágya érett elhatározás: szakítani a polgári 
élettel és művésszé válni minden áron. 

Ehhez a szakításhoz megvannak már a szükséges szellemi alapjai és erkölcsi készségei. Az 
aszódi bizonyítványok tanúsítják, hogy megtanulta mindazt, amit ezekben az iskolákban el lehetett 
sajátítani, az olvasmányairól szóló adatok pedig az átlagos diákét messze meghaladó intellektuális 
érdeklődésről vallanak.

Még egyszer ugyan visszatér az iskolapadba, Selmecre megy szeptemberben, de fél év után 
megtörténik a már Aszódon elhatározott szakítás a polgári élettel. 
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Petőfi  Komáromban 1842-ben és 1844-ben

Petőfi  Sándort több személyes és emberi kapcsolat fűzte Komáromhoz. Két alkalommal járt itt, 
illetve töltött hosszabb időt a városban, mindkét alkalommal Jókai Mór vendégeként. (Egyébként 
volt más komáromi ismerőse is, Kuppis Vilmos, akivel együtt katonáskodott Sopronban, s akivel 
később is levelezett. De megemlíthetjük Egressy Bénit is, aki 1849-ben a komáromi várat védő 
honvédalakulatban szolgált – itt írta meg híres Klapka-indulóját –, aki Petőfi  jó barátja volt, több 
versét is megzenésítette.) 

Petőfi  komáromi látogatását megelőzte Jókaival való megismerkedése. Petőfi  és Jókai ismeretsége 
Pápán kezdődött. Mikor 1841. április 28-án leszerelték a költőt, elnyűtt katonaruhában Pápára 
gyalogolt, ahol másod unokatestvére Orlai Petrich Soma vendége volt, aki próbálta rábeszélni, 
hogy folytassa tanulmányait az itteni kollégiumban. Tarczy Lajos professzor ideiglenes tanulónak 
be is írta, de amikor viseletes bakaruhájában megjelent a kollégiumban kinevették, ezért 12 nap 
után távozott és Pozsonyba gyalogolt. „Itt hagyom Pápát, nem vagyok én iskolába való” – mondta 
Orlainak. Pozsonyban sem tartózkodott ekkor sokáig, csak március végéig, majd a Dunántúlon 
kóborolt színtársulatot keresve. Szeptemberben újból Pozsonyban tűnt föl, ahol egy hónapot 
töltött líceumi barátai között. 

Október közepén tért vissza ismét Pápára, ahol már valóban ismét iskolapadba ült Tarczy 
professzor segítségével, és egy különbözeti vizsga letétele után a VII. logikai osztály tanulója lett. 
A professzor még némi másoló és korrepetitori munkát is szerzett számára.

Tarczy Lajos Hetényben született 1807-ben. Elemi iskolába szülőfalujában,  gimnáziumba  
Komáromban járt. Teológiai és fi lozófi ai tanulmányait Pápán végezte, majd Bécsben és Berlinben 
tanult fi zikát és matematikát. 

1833-tól haláláig, 48 éven keresztül a pápai kollégium tanára volt, filozófiát majd 
természettudományokat tanított. Újjászervezte az iskolát, 1837-ben önálló nyomdát hozott létre 
az iskolában. Sokoldalú esztétikai és irodalmi nevelést folytatott. 1841-ben megalapította a főiskolai 
Képzőtársaságot, melynek első tanárelnöke lett. A Képzőtársaság hamarosan Pápa egyik szellemi 
központjává vált, itt kezdte pályáját többek között Petőfi  Sándor, Jókai Mór és Orlai Petrich Soma is. 
Jókai így emlékezett rá:
„Tarczy Lajos volt a legkitűnőbb tanár a főiskolában. Ő magyarázta a természettant és a felsőbb 
mathesist… Tankönyve ma is használható… Hát még az előadása! Azt élvezet volt hallgatni. Ő maga 
megteremtette a főiskola phisicum-museumát, s experimentációi bűvészestélyek számba mentek”

Petőfi  Sándor pedig ezt írja róla: 
„…a derék Tarczy az, kinek mindent köszönhetek.” Kapcsolatukat jelzi, hogy Tarczy Lajos unoká-
jának temetésén Petőfi  egy gyászdalt olvasott fel. Hetényben róla nevezték el az alapiskolát és 
emlékművet állítottak neki.

A költő igazi megnyilvánulása azonban itt is az Önképzőkörben bizonyult sikeresnek. Az 1841-42-es 
évből a jegyzőkönyvek tanúsága szerint nagyon aktív volt, több versét jutalmazták, sőt innen küldte az 
Atheneumba az ott első, nyomtatásban megjelent versét, a Borozó-t is.  A Társulat Érdemkönyvébe 
bekerült Tolvaj huszár című verse alá írta először a Petőfi  nevet. (Nyomtatásban először az Atheneumban 
1842. november 3-án megjelent Hazámban című verse alá került a Petőfi  név.) 
Gondüző borocska mellett
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 A borozó

Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem. 
És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene. 
És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták. 
Bor tanítja húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor tanítja elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket. 
Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty – s nevetve dűlök
Jégöledbe, temető! 
                  (Pápa, 1842. április)

Tolvaj huszár 

Ló dobog, por kél az úton, 
Zeng a harsány trombita: 
Kvártély, kisbiró! huszárok 
Szállanak a faluba. 
  
És hogy jöttek, hogy megálltak 
A vitézi seregek: 
Aggalom s öröm vegyűlve 
A lakókat szállta meg. 
  
Aggalom s öröm szivökben 
Nem hiába lakozik: 
A huszárok csínosak, de 
Kissé hosszuk újjaik. 
  
„Jól vigyázz leányom édes,” 
Mond az aggódó anya, 
Nehogy ez vagy az lakunkból 
Vélek elvándorlana.” 

Ébred a hajnal sugára, 
Véle ébred a huszár; 
Lóra pattan, induló zeng, 
S messze föld fogadja már. 
  
És merengő fájdalommal 
Néz utánok a leány; 
Köny pereg le szép szeméről, 
Mély sohaj kel ajakán. 
  
„Mért, leányom, e busongás? 
Könybe mért lábbad szemed?” 
„Jó anyácskám, meglopának, 
Egy... elvitte szívemet.” 
                       (Pápa, 1842. június) 

 

Pápán ismerkedett meg Jókaival, nem is az iskolában, hanem az Önképzőkörben. Jókai későbbi 
visszaemlékezéseiben erről így írt: „Fizikus diák voltam Pápán, mikor először megláttam az utcán, 
kopott fekete gallérköpenyegben, gyűrött  kalapban, mezítelen nyakkal. Iskolában nem igen 
találkoztam vele. Ehelyett verseket írt, s azokat a Képzőtársaság ülésein elszavalta.”

Jókai és Petőfi  barátsága tehát igazán az önképzőkörben alakult ki. Ezért aztán az 1841/42-es 
iskolaévet lezáró egzámenek után Jókai meghívta a vakációra induló Petőfi t és Orlait Komáromba. 
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Petőfi  Komáromban 1842-ben és 1844-ben

Erre a komáromi látogatásra Orlai így emlékezett vissza: „A tanév vége már küszöbön volt, s miután a 
vizsgákon is úgy ahogy átestünk, még egy összejövetelen búcsút vettünk barátainktól, s előre megállapított 
terv szerint július végén (Orlai rosszul emlékezik az időpontra, ez ugyanis augusztus utolsó hetében 
volt) Komáromnak vettük útunkat, hol a pár nappal előbb hazament Jókait látogattuk meg, kinek 
derék, jószívű anyja szívesen fogadott bennünket, s csak harmadnap bocsátott el házából.” Ekkor 
bizonyára a Jókai-szülőknél szálltak meg, de kilátogattak a család Erzsébet-szigeten való kertjébe 
is. A Dunán való átkelés élményéből született a Dunán című egyetlen Komáromból jelzett verse: 

A Dunán

Folyam, kebled hányszor repeszti meg
Hajó futása s dúló fergeteg!
S a seb mi hosszu és a seb mi mély!
Minőt a szíven nem vág szenvedély.
Mégis, ha elmegy fergeteg s hajó:
A seb begyógyul, s minden újra jó.
S az emberszív ha egyszer megreped:
Nincs balzsam, mely hegessze a sebet.
                      (Komárom, 1842. augusztus végén)

    
A verset a Dunán való átkelésük ihlette. A hasonlat a folyó sebe és az emberszív sebe között már 

érett költőre vall. Petőfi  ekkor mindössze három napot töltött Komáromban, de egy visszaemlékező 
szerint, megnézte a várost is, sőt a várban is járt.

Petőfi  és Jókai barátsága igazán a következő évben erősödött meg, mégpedig Kecskeméten. 
Jókai 1843-tól a kecskeméti jogakadémián tanult, Petőfi  pedig egy színtársulattal januártól áprilisig 
itt szerepelt. Jókai itt anyagilag is próbált segíteni a költőn. Ugyanis írt egy színdarabot Zsidó fi ú 
címen, s ezt egy pályázatra akarta beküldeni, s a kiírás szerint csak idegen kézzel írott műveket 
vettek fi gyelembe, ezért megkérte Petőfi t, hogy másolja le a darabot, s ezt honorálni akarta. Petőfi  
azonban nem fogadta el a felajánlott pénzt. Kecskemétről áprilisban együtt utaztak Pestre, de 
Petőfi  már nem tért vissza Kecskemétre. 

A következő évben Jókai joggyakornokoskodott odahaza Asztalos István ügyvédnél, s ekkor 
hívta meg Petőfi t újból Komáromba, ahol ekkor két hetet töltött. Idejük nagy részét Jókaiék 
Erzsébet-szigeti kertjében töltötték. Az Erzsébet-sziget korábban a várhoz tartozott, de a város 
1795-ben megvásárolta és felparcellázta. A Jókai család két telket is vásárolt. Az egyiken egy 
gyümölcsöskert volt és egy kis ház, melyben a hagyomány szerint Jókai a Hétköznapok című első 
regényét írta. (Egyébként a szigetet azért nevezték el Erzsébet-szigetnek, mert Erzsébet királyné, 
aki 1857-ben hajón utazott Bécsből, itt lépett először magyar földre.) A másik telken áll napjainkig 
is a Beöthy-villa, mely írók, művészek találkozóhelye volt, s ahol 1913-ban állították fel a Jókai-
fi lagóriát az író mellszobrával. Ez a szobor azonban 1919-ben megsemmisült, 2020-ban azonban 
új Jókai-mellszobrot állítottak itt. 

Petőfi  két komáromi látogatása emlékére 2017-ben Knirs Imre alpolgármester Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás elnöke és a dél-komáromi Endresz csoport elnöke, Arlett Tamás 
kezdeményezésére állítottak szobrot Petőfi  Sándornak Komáromban. A csongrádi szobrász 
házaspár, Lantos Györgyi és Máté István készítette alkotást Lezsák Sándor, Arlett Tamás és 
Knirs Imre közösen leplezték le. A Széna téren álló mellszobor talapzatán mindössze ennyi áll: 
PETŐFI  SÁNDOR. 
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Jókai  fi lagória Petőfi  szobra Komáromban

Komárom, a szigeti platánsor



41

Harmadik állomás: Kassa

Harmadik állomás: Kassa

„Utam Aszódtól Kassáig szót sem érdemel.
Miskolcig már voltam, azon túl még nem, s így Kassa volt az első hely, mely kiváncsiságomat igénylé. 

Utazásom harmadik napján estefelé végre megláttam a kassai gót templomot, mely a város közepén úgy 
áll, mint valami óriás barát sötét csuklyában. Maga a város szép, igen szép halott. Semmi élet benne.

A pesti gyorsszekér csak Kassáig jár; onnan egy másik viszi az embert Eperjesig. Kassára úgy 
uzsonnatájban értünk, s az eperjesi szekér csak másnap indult, s így az éjet ott töltém. Gyalázatos 
fogadónak leggyalázatosabb szobájába esvén, resteltem otthon maradni. Bejártam a várost. Különben 
az is csalt kifelé, hogy – amint már többektől hallottam – Kassán igen sok szép leány van, s ezek 
látásáért én mindig örömest fáradok. De biz én egyetlen egy szép fehércselédet sem láttam, kivéve 
azokat, melyek föstve vannak címerül imitt-amott a boltok elébe; már ezek oly remekek, hogy Pestre 
is beillenének, ha a Váci-utcába nem is, de a Váci-útra bizonnyal.

Bevetődtem a szinházba is, hol német komédiások remekeltek a kontárkodásban. Én játszottam 
hatodmagammal Ozorán, Cecén, Szilas-Balháson, Sár-Bogárdon stb., de soha sem nyaggattuk így 
halálra a művészetet, mint ezek. Oh, városa Kassának! vagyon a te környékedben bősége az erdőségnek, 
melynek fáin teremnek ágak, különösen alkalmatosak furkósbotokra; és te városa Kassának, még 
sem használod ezen ágakat fegyverekül, hogy velük kiugrasd falaid közül a művészetnek ezen halálos 
ellenségeit; oh nem, te ezt nem teszed, sőt inkább seregestül csődülnek mindkét nembeli lakóid a 
spektákulumokra, s hallgatják – a gyönyör tengerében fuldokolva – az irgalmatlan ordításokat és 
hebegéseket; és ha elérzékenyülésre kerül a dolog, tehát elérzékenyülnek szende lelkű leányaid, és 
elérzékenyülve omlanak azon bajnok ifjak karjaiba, kik a XIX. század rettegésére katonásdit játszanak.

Kora hajnal volt, hogy másnap az eperjesi gyorsszekérre ültem. Egymagam utaztam, mi már régi 
ohajtásom volt. De nekem a sors mindig akkor ad kanalat, ha levesem nincs, és viszont.  Kényelmemet 
nem használhattam, mert a hideg miatt a szekér egyik zugába zsugorodtam. Hűvös, ködös, komor 
volt a reggel, mint szívemben – Kassa emléke, hol magyar szót alig hallottam.”

Kassára délután érkezett meg és egy „gyalázatos” fogadóban a Fekete Sasban szállt meg. Ez 
az épület ugyan középkori eredetű, de mai homlokzatát azonban csak 1732-ben alakították ki 
copf stílusban. A szabadságharc leverése után egy részét börtönkén használták. A kapuzat északi 
oldalának falán Petőfi  Sándor és Tompa Mihály arcképes emléktáblája van az alábbi szöveggel: 
„Ebben a házban szállott 1845. április 3-án Petőfi . Itt szenvedett a hazáért fogságot 1852-ben és 
1853-ban Tompa Mihály.”

Megcsodálta a dómot, és megnézte a németül játszó színházat is, melynek előadását még 
gyalázatosabbnak tartotta, mint a fogadót. Azt a kassai színházat melyben a gyalázatos német 
kontárkodást tapasztalta 1780-ban épít ették. Először csak németül majd 1816-tól magyarul és 
németül játszottak. 1833-ban itt volt a Bánk bán ősbemutatója, ugyanis Pesten a cenzor nem 
engedélyezte. A kor legjelesebb színészei játszottak akkor Kassán: Déryné, Egressy Gábor, s a 
Petőfi  Tintásüveg című versében is említett Megyeri Károly.
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A kassai dóm

Ez a tábla volt látható egykor a Fekete Sas szállón 
Kassán

Kassa, a német színház

A Fekete Sas

A színház épülete ma
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Negyedik állomás: Eperjes

„Eperjesen Kerényi Frigyeshez szállottam, s nála tölték egy hónapot.
Szerencsés egy fi ckó ez a Kerényi, kénye-kedve szerint élheti világát s könnyen fütyölhet, pamlagán 
heverészve, ha bizonyos urak rákiáltják az anatémát, hogy ő nem költő.

Tompa is Eperjesen volt. Nevelősködött. Kétszáz bankó forintért. Miska pajtás! Rád illenek nagy 
druszád szavai:

„Megnehezült az idők viharos járása fölötted!”
De vigasztaljon bajtárs, hogy velem egy csillag alatt születtél, kis különbséggel – te a sorsnak mostoha, 

én édes, de kitagadott gyermeke vagyok. Téged eltaszított magától a sors, én pedig elpártoltam tőle, 
mert függeni senkitől nem akartam, nem akarok… s így tán méltán is neheztel rám. De semmi! azt 
olvastam én egy régi magyar játékszini zsebkönyvben, hogy

Lesz még idő, bár sokára,
Amikor a magyarúl
Éneklő fők homlokára
Borostyánág kanyarúl

Vagy alkalmazva:

Lesz idő s tán nemsokára
Amikor a magyarúl
Éneklő fi úk markába
Bankóteljes tárca húll.

 
Boldog órákat töltöttem Kerényivel és Tompával. Nem említem a többieket, kiknek barátsága örökre 

édes emlékezetűvé tette ezt az utamat; mert annyian vannak, hogy egész lajstrom lenne, ha mindegyik 
nevét leírnám.

Egy este a tanuló ifjúság fáklyás zenével tisztelt meg. Megvallom, hogy ez engemet meg nem lepett. 
Nem elbizottságból, a világért sem.

Mikor még nyomva sem láttam nevemet, csak magamnak fi rkáltam; mikor még statiszta voltam a 
pesti Nemzeti Szinháznál s hordtam a szinpadra a székeket és pamlagokat, s a szinészek parancsára 
kocsmába szaladtam serért, borért, tormás kolbászért stb.; mikor még strázsáltam vagy főztem a 
kukoricagombócokat közlegény társaim számára, s mosogattam a vasedényt oly téli hidegben, hogy 
a mosogatóruha ujjaimhoz fagyott, s mikor a káplár „menjen kend!”-je lehajtott a havat kihordani 
a kaszárnyaudvarból: mindenkor már világos sejtéseim voltak arról, mi velem egykor történni fog, s 
mi meg is történt. Megálmodtam az őrszoba meztelen faágyán, hol – mint de Manx báró – az egyik 
oldalamat alám tettem derékaljnak s a másikkal betakaróztam, megálmodtam itt, hogy nevet szerzek 
két országban, melyet az egész világ kritikusainak ordító csordája sem lesz képes megsemmisíteni. És 
álmom teljesül lassanként… nem, sőt hamarább, gyorsabban, mint gondoltam. Amerre csak jártam, 
öleltek, szerettek… bár gázoltatásomra mindent elkövetnek a kritika hősei. Én csak azt mondom 
nemzetemnek, mely fi gyelmére méltatott, hogy fi gyelme nem lesz eltékozolva! 

Ha kritikusok nem volnának: a világon legjobban utálnám a tejfölös tormamártást, de így azoké az 
elsőség, s csak második helyet foglal a tejfölös-torma. Ettől reszketek, ha valahova hínak ebédre, mi 
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Eperjesen – s általjában egész utam közben – gyakran megesett. Ezt csak azért írtam ide, hogy ismét 
Eperjesre térhessek, valami összefüggéssel.

Vannak házak, melyekbe mihelyt belépek, úgy érzek, mintha otthon volnék; vannak ismét, mikbe 
sehogy sem tudom magam otthonosítani. Így vagyok a városokkal is. Eperjes azok egyike, hol az első 
pillanatban otthon voltam. Tudj’ isten, olyan kedves város nekem ez az Eperjes; csinos, szép, zajos, 
vidám, barátságos tekintetű. Olyan, mint egy életteljes fi atal menyecske.

Hát még a tájéka! Magyarországban nem sok lehet. Kora reggelenként ki-kimentem a város keleti 
oldalán emelkedő Táborhegyre, hol hajdan Caraffa ágyúi ordították e martírvárosra: rettegj! Innen 
néztem szét a vidékre, mely gyönyörködve mutogatta magát előttem, mint a gyermek, kinek édesanyja 
új ruhát hozott. Mert ekkor jött meg a természet anyja, a gondos tavasz és öltöztette meztelen gyermekét 
szép, új, tarka köntösbe. Tiszta időben éjszaknyugatról magas bércek vállai fölött a Tátra hófedett 
csúcsa piroslott a nap első sugaraitól, mint valami borozó aggastyán király homloka.

Egy kis órányira Eperjestől szomorodik Sáros romja, Rákóczi egykori fészke. Voltam rajta. Dehogy 
mulasztanám el valami rokonomat megtekinteni, ha csak szerét ejthetem. Oly jólesik színom a dicső 
lovagkor levegőjét, melyben születnem kellett volna igazság szerint. Én a tollat meglehetősen forgatom, 
de úgy érzem, nagyobb hivatásom lett volna a kardviselésre, mire, fájdalom, későn születtem.

Valami nyolcan kerekedtünk föl Sáros romjait meglátogatni. A hegy alatt elhagytam a társaságot s 
összeszedtem magam, hogy hamarabb érjek föl; mert tartottam tőle, hogy könnyeimet el nem fojthatom… 
s én nem szeretem, ha más sírni lát engemet. E várra vonatkozik A rom panasza című versem.

Lejövet, amint a hegyoldalon pihentünk, mellénk sompolygott egy szegény lengyel fi ú. Tudtuk, mit 
akar; mindnyájan adtunk neki valamit… letérdelt s lábainkat akarta megcsókolni… Oh, emberiség, 
sülyedt emberiség, hol van megváltód?

Általjában mentül inkább közeledtem a Kárpátokhoz, annál nagyobb szolgaságot láttam, s ilyenkor 
megeresztém képzetem szárnyait és leröpítém lelkemet szülőföldem rónáira, hol az emberméltóság a 
legalacsonyabb kunyhóban is magasan tartja büszke fejét. 

Oh, felföld! Csak azért emelkednek bérceid a felhőkig, hogy annál inkább szembe tűnjék lakóid 
görnyedezése? – –

És ha én Eperjesen ki-kijártam a Táborhegyre, az nem csupán a táj kedvéért történt; hanem egyrészt, vagy 
tán leginkább azért, mivel egy gyönyörű barna leányka esett utamba. Gyönyörű barna leányka volt, igazán; 
s ritkán mentem el ablaka alatt anélkül, hogy ott ne láttam volna. Ilyenkor aztán egymásra pillantottunk, 
és mosolyogtunk, mintha régi ismerősök volnánk, pedig soha nem szóltunk egymással.  S ez így tartott 
ottlétem alatt, sőt napjában többször is.  És ha én hajnalban elmentem ablaka alatt, mikor ő még kétségkivül 
álmodott: akkor szépséges gondolataim támadtak; de szörnyű prózai embernek is kell lennie, kinek szépséges 
gondolatai nem támadnak, ha hajnalban valami gyönyörű leány ablaka alatt megy el.

Petőfi  1843. április 4-én dél körül érkezett gyorsszekérrel Eperjesre. Itt Kerényi Frigyes vendége 
volt május 1-ig, majd innen vele utazott május másodikán Lőcsére. Petőfi  Kerényit Pesten ismerte 
meg, aki ott tanult a negyvenes évek elején, s ahol kapcsolatba került, elsősorban az Atheneumban 
publikáló költőkkel. 

Kerényi Frigyes, eredeti nevén Christmann (Kerényire 1842-ben változtatta 
nevét) Eperjesen született egy német családban 1822-ben. Hat éves volt, 
mikor anyja és apja is meghalt, így a kollégium egyik tanára és apjának egy 
ügyvéd barátja, kik gyámjai voltak, taníttatták. Az eperjesi kollégiumban 
tanult, s az itt működő „Magyar Társaság” volt rá nagy hatással, különösen 
Lisznyai, Vahot Imre és Vachot Sándor. Nagyon jól megtanult magyarul, 
bár kezdetben német verseket is írt, ám a Társaság hatására már kizárólag 
magyarul verselt. Jogot Pesten tanult, itt tett ügyvédi vizsgát. Pesten az 
Atheneumban publikált először Vidor Emil álnév alatt. Költeményeit 
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Vörösmartyn és Petőfi n kívül nem nagyon méltányolták, erre utal az Úti 
jegyzetekben Petőfi  is. Petőfi  azonban nagyon szerette, s hozzá írta 1847-
ben az Úti leveleket is. 

Önkéntesként részt vett a szabadságharcban, annak bukása után végső elkeseredésében kivándorolt 
az Egyesült Államokba. Itt Újházy Lászlóval, Sáros megyei birtokos társával egy magyar települést 
alapítottak Új-Buda néven. Tompa hozzá írta a Levél egy kibujdosott barátom után című verset. Kint 
súlyos maláriás beteg lett, idegrendszere is összeomlott és 1852-ben meghalt. Eperjesi szülőházán 
1879-ben egy márvány emléktáblát helyeztek el. Tompa Mihály versének részletei:

„Ki messze, messze vagy, kinek hajója már 
A zúgó tengeren remélve, küzdve jár, 
Vagy a boldog világ előtt horgonyt vetett: 
Egy-két szót, jó barát, hadd szóljak még veled! 
…..  
Lelked mit érzett, hogy elhagyád e hont, 
Midőn ugy hagytad el, hogy sohse lásd viszont? 
Nem állitott meg a határnál valami ...? 
Honszeretet, ha azt ki tudnók mondani! 
 ……  
Mégis szülő honod, a legszentebb anyát, 
Nehéz óráiban, rosz gyermek, elhagyád! 
Mert ugy szeretted, hogy tovább nem nézhetéd 
Sápadt arculatát és könyező szemét. 
 ……  
S te mit mivelsz? Mi sors kiséri életed? 
Megadta a remény, mivel kecsegtetett? 
Ha hallanád szavam, tudom mit érzenél: 
Szivet cseréljen az, aki hazát cserél! 
….. 
S midőn hazánk felé a vándor madarak 
Hazádnak partiról majd vissza szállanak: 
Távol más világból, nagy tengerek felett, 
Küldd vissza nékünk e szives üdvözletet! 
  
Küldj tőlük amit mi neked nem küldhetünk, 
Reményt, enyhűletet s örömtavaszt nekünk” 

Petőfi  eperjesi tartózkodása azért jelentett sok „boldog órákat”, mert együtt lehetett a már korábbról 
ismert Tompa Mihállyal is, aki akkor itt nevelősködött. Tompa egyébként 1844 szeptemberétől 
volt Eperjesen, ugyanis Péchy Tamás földbirtokos fi ainak, Istvánnak és Tamásnak nevelője volt, s 
velük együtt lakott. Tompa többször megfordult a kollégium Magyar Társaságában, ahol egyik volt 
pataki iskolatársa, Irányi István (Irányi Dánielnek, a márciusi ifjak egyikének öccse) mutatta be őt 
Kerényinek. Tompa ezt követően Kerényi házánál mindennapos lett, s mikor Petőfi  megérkezett 
hárman együtt örültek a találkozásnak. Tompa ezt is megörökítette egy versben:
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„Hajh, minő perc volt az, amidőn mi hárman
Legelőször jöttünk össze váratlanul...
Csak néztünk egymásra, boldog némaságban,
Mig három ifjú szív híven egymásra hull...
…..
Hajh, szép élet volt az...! vigadtunk, szerettünk,
Lelkünk a jövőbe szép reménnyel nézett;
Tündér sátor gyanánt borult el felettünk
Örök himzetével ragyogó költészet.”

Tompa nevelősködéséért kapott kétszáz forintot Petőfi  kevesellte, ezért idézte Vörösmarty 
Mihálynak, mint Tompa druszájának Eger című eposza kezdő sorát: „Megnehezült az idők viharos 
járása fölötted.” Vigasztalásként fejből idéz egy verset, melynek parafrazált változata nagyon találó.

A három költő és társaik nagyon sokat szórakoztak együtt Kerényi kertjében, ahol „terebélyes 
diófák és pompás dohányültetvények voltak”. Nagyon gyakran kirándultak a Kálvária hegyre, 
felkeresték a pezsgő savanyú vizű Borkútat, kijártak az eperjesiek kedvelt fürdőhelyeire a Cemetére 
és a Havránra. Emlékezetes kirándulást tettek nyolcan a Sáros várának romjaihoz, erről mondja 
Petőfi : „Erre vonatkozik A rom panasza című versem.” Sajnos a vers nem maradt az utókorra. 
A kirándulásokon megtapasztalta a vidék elhagyatottságát, szegénységét, s lakóinak megalázottságát 
is. Erre utal a Magyarország című verse:

Magyarország

e sem termettél ám szakácsnak,
Magyarország, édes hazám!
A sűlt egy részét nyersen hagynád,
S elégetnéd más oldalán.
Míg egyfelől boldog lakóid
Medgfúlnak a bőség miatt:
Hát másfelől meg éhhalállal
Megy sírba sok szegény fi ad.
                     (Eperejes, 1845 április)

     Ám a természet szépsége is megihlette a költőt, erről két Eperjesen írt verse is tanúskodik.

 Mi kék az ég!

Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsírta fütyörész:
Dalával a napot kicsalta,
A nap rá gyönyörködve néz. 
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Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A föld!
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van...
És én oly sült bolond vagyok,
Hogy idebenn a szűk szobában
Kadenciákat faragok! 
                         (Eperjes, 1845. április)

 Ki a szabadba!

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát. 
A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ővele? 
Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben űlnek ifju ibolyák,
Miként fi gyelmes hölgyek... hallgatván
A primadonna csattogó dalát. 
És minden hallgat, és minden fi gyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen. 
                           (Eperjes, 1845. április)

     Volt egy irodalmi nevezetességű kirándulásuk is, amikor a közeli Vilec hegyi fürdőbe indultak. 
Útjuk egy erdei lak mellett vezetett el. Mivel Petőfi  erről az Úti jegyzetekben nem emlékezik 
meg, adjuk át a szót Irányi Istvánnak, aki velük volt ezen a kiránduláson. 

„A völgy egy pontján a Tarcza patakon keskeny fahíd vezetett át, ettől pár lépésre, rekettye és éger-
fák között a hegyről kis ér fut le; partján árnyas erdő homályába gyalogösvény vezet. Ezen erdőben, 
gyümölcsfáktól környezve állott az erdei lak, egyszerű, szalmafödeles, sövénykerítésű házikó, mely-
nek alsó végén baromfi  ól, felső végén rozzant méhes volt, ajtajánál pedig malomkőbe foglalt forrás 
buzgott fel. A kirándulók menet a szegényes kunyhóval nem sokat törődtek; midőn azonban délután, 
derült kedvben hazafelé jöttek s vizet inni a forráshoz tértek, nagyon megnyerte tetszésüket. Felszólí-
tottam őket, hogy együttlétük emlékére ezt a kis lakot énekeljék meg. Az eszmét helyeselték, egy költői 
versenyt már régebben terveztek, de tárgyban még nem állapodtak meg. Ez szerdai napon történt, 
szombaton a költeményeket Kerényinél fel is olvasták.”
Mikor a „versenyművek” a Pesti Divatlap 1845. július 17-i számában megjelentek, a szerzők a 
következő jegyzetet fűzték hozzá: „Eperjes mellett van egy erdei házacska. Ennek környékén járván 
mind a hárman, elhatároztuk nem szorosan azt fösteni le, csak körülbelül olyanforma tájképet adni. 
K. P. T.”
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Petőfi  Sándor: Az erdei lak 
         (Költői verseny Kerényi és Tompával)
  
Mint a szív az első szerelemnek titkát, 
Rejti a kis kunyhót bércek koszorúja; 
Meg nem árt erőtlen szalmafödelének, 
Ha dühét a szélvész e vidékre fúja. 
  
Szalmafödelét beárnyékozza hűsen 
Susogó erdőség rezgő lombozatja, 
Min magát a vígan fütyölő rigófaj 
És a búsan búgó vadgalamb ringatja. 
  
Mint a kergetett őz, fut le gyors futással 
Kis patak magasról a völgy mélységébe; 
Kétfelől virágok, mint kacér leánykák, 
Kandikálnak a víz fényes tűkörébe. 
  
S a viráglyánykákhoz jőnek az imádók, 
Égő szenvedéllyel jőnek a vadméhek, 
S élveznek szerelmet. Hej, de sok megjárja! 
Vízbehullás vége részeg örömének. 
  
A nap és a szellő szánakozva nézi; 
Levelet hajít le a szellő, számára, 
És ha fennűl már ez életmentő sajkán, 
Megszárítja szárnyát a jó nap sugára. 
  
A hegyek tetőin duzzadó emlőkkel 
Jár az anyakecske gödölyéi mellett. 
Kikerűlt ettől s a vadméhektől mindig, 
Mi a kunyhó kicsiny asztalára kellett. 
  
S búgó vadgalamb és fütyölő rigófaj 
Nem félnek, hogy őket csalják lépvesszőre... 
Önmagáról tudja e lak népe, milyen 
Édes a szabadság tiszta levegője. 
  
Nincsen itten rabság, nincsen itten urkény, 
Mely parancsolatját mennydörögve adja; 
Csak az égiháborúnak zeng koronként 
Istentiszteletre buzdító szózatja. 
  
És az isten jó, ő nem soká haragszik: 
A dorgáló felhők torkait bezárván, 
Újolag mosolyg... a megengesztelődött 
Isten mosolygása: tündöklő szivárvány. 
                              (Eperjes, 1845. április)
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Kerényi Frigyes: Az erdei lak
            (Költői verseny Petőfi vel és Tompával)

Erdős ormok alján völgyi sík felett
Siető kis csermely kunyhóhoz vezet.
A kunyhó ledőlne, hogyha régi fák,
Régi ismerői, nem támasztanák;
Kéményén a fecske bizton száll bele,
Hisz csak olykor-olykor füstöl tűzhelye.
Ily szegény tanyához minek a sövény?
Csak azért, hogy ágas-bogas tetején
Elmulasson egy két jókedvű madár,
Mely a tüske közt is fütyörészve jár.
A tavasznak még csak első híre jött,
S a vityilló népe már kiköltözött, -
Síró gyermekestül künn lesz alkonyig.
Zugban a komondor mélyen aluszik.
Közelebb csak, édes zengő madarak,
Üres a ház, meg nem háborítanak.
Készülj új dalokra, kicsi zenekar,
A tavasz ha eljő, szép zenét akar;
Népszerű király az, merre csak halad,
Ily szegény tanyákat is meglátogat.
                                        (Eperjes, 1845 április)
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Tompa Mihály: Az erdei lak
   (Költői verseny Petőfi vel és Kerényivel)

Völgy felett, a bérc alatt, középen,
A behorpadt hegynek oldalában:
– Hallgatózva néma csend körűle, -
Nádkötésű kis lak áll magában.

A kis csermelyt rácsos ajtajánál
Át sem kell repűlni a madárnak;
Habtalan fut, szótalan fut, benne
Tarka pintyek lépegetve járnak.

Görcsös águ bükkel a sötét szílt,
Mely a házat vészek ellen ójja:
Udvarában eleven sövénnyel
Foglalá be régi jó lakója.

A vad-szőlő gazdag levelével,
Mely magát a vért-telekre fonta:
Sátort képez, és a gazda, déli
Álmot alszik árnyában naponta.

Míg fi át a fatetőkre csalja
A piros tojásu vércse-fészek;
Vagy kiáltja gondtalan kedéllyel:
Héh kakuk, kakuk! szólj: meddig élek?

Zúg az élet, zúg vásári népe,
S nem hat a bérc egyszerű lakáig;
Néha hallik elhaló harangszó,
Szép idő, ha gyors esésre válik.

Itt a hajnalt nem kakas kiáltja,
Van dalos madárja minden ágnak:
A rigó-fütty, gerlicék búgása,
S csattogány-dal szépen összevágnak.

Fenn kivágott cserfa törzsökéhez
Kötve ing a vízmosás bürűje;
És a törzsök, zúgva ki- s bejáró
Kék darazsak mézetlen köpűje.

Lenn a mélyben, szirt, s fatordalék közt
Elvesz a bérc harsogó patakja;
Rejtekét a szirt s fatorladéknak
Smaragdszínű gyíkok népe lakja.

Hallgatás ül bércen omladékon...
Meg-megrendül a vakond turása...
S hallik itt-ott vén cser oldalárul
Tarka harkály gyors kopácsolása.

Meg-megdördül csendes alkonyatban
Gyilkos csője a leső vadásznak;
Fel-fellobban bérctetőkön a tűz,
Ahol a szénégetők tanyáznak.

Tengeren csend és vihar. Hazája,
Mérhetetlen tenger a szigetnek.
Rengetegben csend s vihar. Szigetje
E kicsiny lak a nagy rengetegnek.

Vadregényes erdőség vidéke!
Majd ha a tél fagy-bilincsbe zára:
Távol nézek hótakarta kunyhód
Felgomolygó két füstoszlopára.

És ha éjjel a lak ablakából
Mécskanócok fényt lövelve égnek:
Azt hiszem, hogy mindez lüktetése
A megdermedt jégvidék szivének.

És lelkemben nyugtató hit éled:
Nem hal meg, csak alszik itt az élet!
                               (Eperjes, 1845. április)
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Bár ez a költői verseny a Pesti Divatlapban való megjelenés után élénken foglalkoztatta az 
irodalmi közvéleményt, eredményt nem hirdettek, általában Tompát tekintették győztesnek. 

Az „erdei lak” helyén a költői verseny emlékre az eperjesi Széchenyi-kör 1884-ben egy 
emlékoszlopot emelt, melyet nemrég megújítottak. 

Petőfi  és Tompa Eperjesen való találkozása más szempontból is fontos volt, ugyanis gyakori 
beszélgetéseik közben egymás verseit értékelték, bírálgatták, így csiszolva kölcsönösen egymás 
stílusát. Tompa különösen Petőfi nek a márciusban megjelent Cipruslombok című kötetében talált 
sok megjegyezni valót. Talán erre reagált Petőfi  a  verssel, melyet itt írt Eperjesen.
 

Mi bűvösbájos hang…

Mi bővösbájos hang?
Völgyben csendült meg ünnep-est harangja?
Mely a buzgó falut
Imádkozásra szentegyházba vonja; 
Vagy lelkem álmaiban
Cseng édesbús emléke a lyánykának?
Ki szép és ifju volt
S kinek sírjára könnyeim folyának. 
                                      (Eperjes, 1845. április)

Petőfi  Eperjesen több alkalommal is felkereste a kollégiumban a Magyar Társaságot, hisz 
annak idején már egyik levelében Tompának is ajánlotta ezt. Maga Tompa pedig egy későbbi 
visszaemlékezésében külön meg is említi, hogy Petőfi vel a Társaságban egy ízben szavaltak is. 
Hogy Petőfi  mit szavalt, azt nem említi, de ő Garay Kont-ját szavalta, mellyel „az egész társaságnak 
örömet és közkedvességet szerzett”. Nyilván ezeknek a látogatásoknak lett az eredménye, hogy a 
kollégium diákjai fáklyászenével tisztelték meg a költőt, melynek ő nagyon örült.

Hogy Petőfi  abban az egy hónapban,  amit Eperjesen töltött szerelemre lobbant-e valaki iránt, nem 
tudjuk. A sokat emlegetett kiruccanásai a Tábor hegyre az Úti jegyzetek szerint azért történtek, 
mert egy „gyönyörű barna lány esett utamba”. Igen gyér szerelmi szál található egyik Eperjesen 
írt versében, mely inkább tréfás tartalmával kelti föl fi gyelmünket.  

 Felsülés

Ebédre hítak. Elfogadtam
A meghivást nagy szívesen,
Nem az ebédre nézve,
Hanem mert vettem észre,
Hogy köztünk szép lyány is leszen. 
S volt szép lyány, mégpedig milyen szép!
Könnyű lehellet termete,
Fehér egén szemének
Sötétkék napok égtek...
De ez nem tartozik ide. 
Csak hogy szép lyányka volt, nagyon szép,
S én őt tüstént megszeretém.
„Kigyúlt indúlatommal
Ebéd után azonnal
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Kirontok!” így elmélkedém. 
Ebéd alatt erősen szítam
A szíverősítő italt,
Hogy a nagy pillanatban
Majd annál biztosabban
Vívhassam ki a diadalt. 
De hah, a szíverősítő ugy
Megerősíté szívemet,
Hogy, az erőből aztán
Lábamban nem maradván,
Kirontanom nem lehetett. 
                         (Eperjes, 1845. április)

Mindössze öt költeménye alatt találjuk az eperjesi keltezést, melyek közül kétségkívül az Erdei 
lak a legjelentősebb. Ám Kerényivel és Tompával való barátsága ezeknél a verseknél is fontosabb 
volt későbbi pályáján. 1845. május 2-én hagyta el Eperjest és indult tovább Lőcsére Kerényi kí-
séretében.

Eperjes. A rózsaszínű épületben lakott Petőfi 

A kép jobb oldalán Petőfi  lakása

A kép jobb oldalán Petőfi  lakása, a bal oldalon  
a Rákóczi-ház

Rákóczi-ház
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Az eperjesi kollégium

A vértörvényszék áldozatainak emlékműve

A Caraffa-börtön

Nagysáros vára

A cemétei forrás
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A költői verseny emlékműve a Vilecz-hegyen

A cemétei bükkfa maradványai

A felújított emlékmű felirata

A felújított emlékmű
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Ötödik állomás: Lőcse – Késmárk

„Eperjesről Lőcsére mentem. Kerényi velem utazott. Egész Szepes-megye határáig csaknem folyvást 
emelkedik az út, a hegyek szemlátomást növekednek, a fenyvesek kezdődnek, melyek alatt sürűek, 
fölfelé mindinkább ritkulnak, s a tetőt csak néhány éri el… mintha valami katonák volnának, akik 
várat ostromolnak. És eléri az ember a szepesi határt, melyet Branyiszkónak neveznek, és áll az egyik 
oldalon lejtős, s a másikon meredek

roppant bérc tetején, honnan belát a gyönyörű Szepes tündérvölgyébe, látja Váralját s mellette puszta 
várfalakat, melyeknek egykor bíboros termében született Zápolya; látni pedig  a láthatár végén egész 
magamivoltában azt a kis vakandturást, mit Tátrának neveznek; mindezt látja az utazó, és ha az utazó 
költő, akkor fölkiált, mondván: … nem, semmit sem szól, nem szólhat, némán bámul; ha pedig az 
utazó kritikus, akkor föllelkesül szívének kilenc-tized része, s azt mormogja fogai közt: meglehetős!

Egyik lovunk patkója leesett; míg azt fölütötték, folyton meredtek szemeim a Kárpátokra, az egymásra 
hányt millió piramisra. De lelkem, mint a gyermek, ki megpillantja, hogy gondviselője nem fi gyel rá, 
lelkem elsuhant észrevétlenül messzire, messzire, oda, ahol nincsenek hegyek, hol halmok is alig vannak, 
hol a Duna omlik méltóságosan, mint Vörösmarty hőskölteményei, hol puszták nyúlnak el, hosszan, 
mintha a világ végét keresnék, hol a látkör egy óriás palota, melynek tetején a napnak gyémántcsillárja 
s oldalán a délibábok tükrei függenek, mikben kedvtelve szemlélik magokat gulyák és ménesek… ide, 
ide szállt lelkem a Kárpátokról, az én édes hazámba, a szép Alföldre!

Reggel indultunk s délután értünk Lőcsére. Még aznap tovább akartunk utazni, de a város minden 
lova – még a postamester is – szántani volt. Ennélfogva a nap hátralevő részét a vén Lőcsébe kelle 
töltenünk, melyben igen sok szép fi atal leányzó szívecskéje dobog … de nem a magyar nyelvért, s ezért, 
bármi szépek, nem méltók, hogy róluk többet szóljak. Amelyik leány nekem tetszeni akar, magyar legyen 
az lelkestül-testestül, különben zsebkendőjét sem emelem fel a földről, ha leesik; de az igaz magyar 
leányért… oh, azért mindent megtennék, amit csak hősi elszántság tehet… még meg is házasodnám.”

„Másnap jókor reggel Késmárkra értünk, a Kárpátok tövéhez, és … esős idő volt. Egy fi karcot sem 
láthattunk a Kárpátokból. És mégis azt mondják, hogy Tantalus históriája mese! Hányszor van az 
életben, hogy mikor az ember már szinte ujja hegyével éri az almát, a sors elkapja tőle s fügét mutat!

Délelőtt meglátogattam Kerényivel Hunfalvy Pált, a tanítványaitól általánosan szeretett professzort… 
ezt azért hozom föl, mert oly ritkaság, mint most nálunk a józan és becsületes kritikus. Megnéztük 
Tököly várát, melynek még legépebb része a kápolna, bár ebben is már hanyatt fordulva hevernek a 
földön a szentek és angyalok; szegények!

Délután borozni és sonkázni mentünk egy nyugpénzes kapitányhoz, ki Eperjestől idáig velünk jött a 
gyorsszekeren, és aki igen derék, jóravaló ember. Ezen sonkázás et compagnie-nak tulajdonítsa a tisztelt 
tanuló ifjúság, hogy este – midőn zenével volt szíves megtisztelni bennünket – mind Kerényi, mind én 
oly classice szónokoltuk el köszönetünket, hogy Gaal Obscurides Simpliciusa ránk is elmondhatta 
volna: ezek sem tanulták Quintlianust vagy Cicerót de oratore. 

Nagyon resteltem azt a históriát, hogy csak egy napomat szántam Késmárknak, s akkor sem láthattam 
az eső miatt a Kárpátokat onnan, ahonnan legjobban láthatni. Azonban szerencsémre másnap reggel 
korán indultunk; ott feküdt még a Tátra egész pompájában, mint valami alvó szép leány, ki álmában 
lehányta takaróját, mely bájait leplezte. Gyönyörittasan szemléltem egy darabig… mert aztán fölriadt – 
tán a kocsizörgésre – s mintegy elszégyenülve burkolta magát ködpaplanába… a Tátra… a szép leány.”
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Lőcsére menet megcsodálta Branyiszkót, a szepesi várat, s a „kis vakondtúrás” Tátrát is, de a 
hegyekről csak az Alföld jut az eszébe. Lőcsén csak egy éjszakát töltöttek.

Lőcséről Késmárkra utaztában elkísérte Kerényi Frigyes is. Délelőtt az evangélikus líceumba 
látogattak el. Ennek a híres iskolának az elődje még 1531-ben alakult Késmárkon. Petőfi  látogatásának 
idején használt épülete 1774-76-ban épült, melyet 1820-tól még két emelettel bővítettek. A 19. 
század első felében – az iskola fénykorában – Magyarország egyik legjobb iskolájának számított. 
Sok híres növendéke volt: Thököly Imre, Kazinczy Ferenc, Görgei Artúr, Mednyánszky László, 
Šafárik, Hviezdoslav, Janko Kráľ. 1787-től felső fokú jogakadémia is működött az intézetben. 
Ennek tanára volt 1842-től Hunfalvy Pál, akit Petőfi  és Kerényi május 3-án meglátogattak.

Hunfalvy Pál a közeli Nagyszalókon született. Szepességi német származású 
volt (eredeti neve: Hunsdorfer), csak gyermekkorában tanult meg magyarul. 
Tanulmányai befejezése után a Podmaniczky családnál nevelősködött. 
1838-ban ügyvédi oklevelet szerzett és ügyvédi gyakorlatot folytatott. Petőfi  
látogatásakor már 3. éve a késmárki líceumban a jogtudomány tanára volt, 
1846-tól pedig igazgatója. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején 
képviselő volt, Haynau halálra is ítélte, de később kegyelmet kapott. 1851-
től az Akadémia könyvtárosa volt haláláig. Nyelvészként az összehasonlító 
nyelvészet ismert alakja, de néprajzosként is jelentőset alkotott.

Hunfalvy Pál Petőfi éket bemutatta a líceum Magyar Társaságának (amelynek egyébként 
elnöke volt) az ülésén is. Erről a Társaság jegyzőkönyve így tudósít:  „XXI. ülés. Május 3-án. Ez 
ülésünket jeles költőnk Petőfy Sándor és Kerényi Frigyes ünnepélyesítik jelenlétükkel, melyben 
Petőfi  tulajdon munkáit a társaságnak ajándékozni szíveskedett.” Ez az ajándékkönyv az 1844-
ben megjelent Helység kalapácsa volt. Ez a példány máig megtalálható a líceum könyvtárában az 
alábbi bejegyzéssel: „Petőfi  Sándor ajándékából bírja a késmárki Magyar olvasó társaság. 1845. maj 
3-kán – jegyezte M.M. (Markó Mihály) Könyvtárosnok.” Az ajándékozásról szóló bejegyzés többes 
számot használ (munkáit), tehát volt még egy ajándékozott kötet is. Ez nem lehetett más, mint a 
költő 1844 novemberében megjelent első gyűjteményes kötete a: Versek. Ez azonban a könyvtár 
katalógusában nem szerepel, de hogy ez volt a másik ajándékozott kötet, azt az igazolja, hogy a 
társaság egyik későbbi ülésén Petőfi nek az Ebéd után című versét szavalták, ez pedig csak ebben 
a kötetben jelent meg. Egyébként Petőfi  látogatását követően szinte minden társasági ülésen 
szavalták verseit, erről a jegyzőkönyvek tudósítanak egészen 1849-ig. 

Petőfi  líceumi látogatását egy szépirodalmi műben, egy regényes történelmi drámában is 
megörökítette Scholcz Frigyes, a líceum akkori diákja, mely 1903-ban jelent meg Tátra alatt címen. 
Ebben az egyik szereplő ezt mondja Petőfi  látogatásáról: „Petőfi  megnézte körünk könyvtárát, most 
a líceumnkönyvtárba ment az elnök úrral.” Majd később Petőfi  szájába adja a következő szavakat, 
melyeket az őt üdvözlőkhöz intéz: „Templomba jöttem én is, óriás templomba, melyet Eperjesről 
jövet a Branyiszkó hegyormáról pillantottam meg először. Bérces Szepesség ez a dicső templom, oltára a 
fenséges Tátra, melyen reggel a nap tüze ég; szószéke a késmárki Líceum. Egyik felkent papja Hunfalvy 
Pál professzor úr, hű közönsége meg a nagyreményű múzsafi ak.”

Petőfi  líceumlátogatása után szót ejt még egy délutáni sonkázásról és borozásról is egy nyugalmazott 
kapitánynál. Ez a nyugalmazott kapitány Demiány Jenő volt, aki Petőiékkel utazott Eperjesről 
Késmárkra. Este a líceum ifjúsága fáklyászenét adott Petőfi ék tiszteletére, amikor a délutáni 
borozgatás hatására ugyancsak hosszan szónokolt Petőfi  és Kerényi. (Az idézett Obscurides Simlicius 
Gaal József  1839-ben írt vígjátékának egyik tudálékos alakja, aki egy hebegő szónoklatot tart.)
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Késmárki látogatásával kapcsolatban Petőfi  többször megemlékezik a Tátra látványáról. Egyik 
legszebb jelzője: „a Tátra…a szép leány.” Egyetlen verse van késmárki keltezéssel, ez a Van a nagy 
alföldön csárda sok. Meglepő, hogy a Tátra-élményből nem születik vers, s hogy a fenséges táj 
látványa is egy alföldi csárda képét hívja elő a költőből. Úgy tűnik azonban, hogy ez a költőnél 
természetes helyzet, hisz a legszebb Alföld-verseit is Pesten írta. Az Úti jegyzetekben is egy helyütt 
ezt írja: „Általjában mentül inkább közeledtem a Kárpátokhoz…ilyenkor megeresztém képzeletem 
szárnyait és leeresztém lelkemet szülőföldem rónáira…” Az alföldi csárdáról Késmárkon írt verse: 

       
Van az alföldön csárda sok…

Van a nagy alföldön csárda sok.
Azok közt, akiket én tudok,
Legkülönösebb a Betekints –
Ennek széles földön párja nincs. 
Menni akar, de csak dűledez,
Mint ivója, kiben sok a szesz!
Födele is félre van csapva,
Mint a részeg ember kalapja. 
                  (Késmárk, 1845. május 3.)

 ... ott feküdt még a Tátra egész pompájában, 
mint valami alvó szép leány, ki álmában lehányta 

takaróját...,

honnan belát a gyönyörű Szepes tündérvölgyébe, 
látja Váralját s mellette puszta várfalakat, melyeknek 

egykor bíboros termében született Zápolya

És eléri az ember a szepesi határt, 
melyet Branyiszkónak neveznek

Lőcse
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A kassai kapu

Késmárk, a Thököly-vár belső udvara

XXI. ülés. május 3-án. Ez ülésünket jeles költőnk 
Petőfy Sándor és Kerényi Frigyes ünnepélyesítik 

jelenlétükkel.

A lőcsei Városháza

A Thököly-vár

Hunfalvy Pál emléktáblája a líceum falán
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Hatodik állomás: Igló

„Azért siettem el Késmárkról Iglóra – a szepesi 16 város egyikébe –, mert van ott egy család, 
mely engem már rég kivánt ismerni s én azt viszont. Kedves, patriarchalis család! nem foglak én 
elfelejteni téged. Nem fogom én elfelejteni az öreg családapát, ki magában két világrész: Európa 
és Amerika; ősz feje a megvénült bölcs Európa, szíve pedig a fi atal Amerika, hol végtelen őserdők 
zöldelnek, az életkedv és remények erdői; nem fogom elfelejteni a családanyát, ki egyszerű és 
jó, mint az én anyám… és nem fogom elfelejteni gyermekeiket, miként nem a fának lombjait, 
melynek árnyékában oly édesen pihentem. És vannak még többen Iglón, kik céljokat érték, ha 
az volt céljok, hogy örökre emlékezetessé tegyék ott mulatásom idejét, mi három hétig tartott.

Három hetet töltöttem Iglón, melynek lakói és tájéka egyaránt gyönyörködtettek. A Kárpátok 
egészen oda látszanak, de ottlétem alatt tán sohasem álltak köd- vagy felhőtlenül; s e derű-borúban 
úgy tetszettek nekem, mintha volnának a természet oltára s a felhő és köd körülötte a tömjénfüst.”

Petőfi  Kerényivel Késmárkról kora reggel indulva először visszament Eperjesre. Innen aztán 
most már egyedül indult vissza Iglóra. Ennek azt utazásnak a célja kettős volt: a Szepesség egyik 
legjelentősebb városának és a vidék gazdag természeti szépségeinek megismerése, valamint egyik 
legbizalmasabb barátjának, Pákh Albertnek a családjánál való vendégeskedés. Pákh Alberttel 
való barátsága Sopronban kezdődött, amikor Petőfi  ott katonáskodott, Pákh pedig ott tanult. Az 
akkor kialakult barátság olyan tartós volt, hogy életének legkritikusabb korszakában, az 1843/44 
nyomorúságos telén Debrecenben töltött időben is ő segítette lakással, sőt anyagiakkal is. Pákh 
Albert édesapja, Pákh Mihály egyébként a korban általánosan ismert evangélikus lelkész volt. 

Pákh Mihály szász polgárcsaládból származott, Dobsinán született. 
Pozsonyban jogot, Bécsben teológiát tanult. Lelkészi hivatalt először 
Ausztriában vállalt, majd hazatérve megházasodott és Rozsnyón volt 
lelkész. Tíz gyermekük született, közülük Albert még Rozsnyón. 1834-
től Iglón teljesített szolgálatot. A szepesi evangélikusok esperese, majd 
a tiszai egyházkerület szuperintendense lett. A szabadságharcban ugyan 
tevőlegesen nem vett részt, ennek ellenére fogolyként vitték Rozsnyóra, 
innen azonban megszökött. A szabadságharc bukása után elfogták és négy 
évi súlyos börtönre ítélték. Szabadulása után eltiltották a papi pályától, 
s csak 1857-ben engedték szülővárosában, Dobsinán újból lelkészként 
működni. Itt azonban egy évi szolgálat után szélütést kapott, s 1859-ben 
meg is halt. Dobsina hálás közössége 1860-ba emlékoszlopot állított sírjára. 

Pákh Albert 1823-ban született Rozsnyón. Sopronban teológiát tanult (itt 
ismerte meg Petőfi t), Debrecenben 1842-43-ban pedig jogot (itt segítette 
anyagilag Petőfi t). Pesten volt joggyakornok, majd ügyvédi vizsgát tett. 
1844-től részt vett a pesti irodalmi életben, tagja lett a Petőfi  szervezte Tízek 
Társaságának is. Petőfi vel egy lakásban lakott 1846-47-ben. Kezdetben 
Kaján Ábel néven írt humoros tárcákat. 1847-ben súlyosan megbetegedett 
és 1850-ig egy Bécs melletti vízgyógyintézetben kezelték, így a forradalom 
és szabadságharc eseményeiben nem vett részt. Az 1850-es évektől a 
rendkívül népszerű Vasárnapi Újságot szerkesztette. 1865-ben a Kisfaludy 
Társaság tagjává választották. Pesten halt meg 1867-ben, síremléke a 
Kerepesi temetőben van.
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Petőfi  három hetet töltött Iglón, mégpedig 1845. május 4-től május 22-ig. Hogy pontosan mivel 
telt el ez a három hét, arról csak azt tudjuk, amit maga a költő megemlít az Úti jegyzetekben. 
Kortársi visszaemlékezés erről a három hétről nem maradt ránk, ezért csak a Pákh család házáról, 
helyzetéről való ismereteinkből indulhatunk ki.  Nyilván a legtöbb időt a család körében töltötte, 
hisz Pákh Mihály lelkésszel bizonyára sok beszélgetést folytatott, kinek bölcsességéről oly szépen 
írt. Egy iglói iskolatörténeti munkában olvasható, hogy a paplak kertjében lévő duplatörzsű hárs 
még a század végén is állt (akkor már a gimnázium udvarán), s „melynek árnyékában oly édesen 
pihent” a költő, s melyet később Petőfi  fájának neveztek el. 

Bizonyára korábban is, de május 12-től, mikor Pákh Albert is hazajött Iglóra, gyakran kirándultak 
a környékre a Pákh lányokkal együtt. Kedvenc kiránduló helyük volt a Hernád partján lévő „kőalji 
park”, egy meredek sziklafal tövében lévő fenyőerdő. Ennek az Iglófüreden lévő résznek egyik 
terét később Petőfi  térnek nevezték el. Ezeken a sétákon bizonyára legtöbbször a Pákh lányokkal 
vett részt, erre utal, rögtön a Pestre való visszaérkezése után írt levele is:

Pest, jún. 24. 1845.
Szerelmes... azaz szeretett édes barátnéim, (ábc szerint: Amália, Johanna és Vilhelmina!)
E pillanatban értem Pestre, még sem körűlményeim, sem eszem nincsenek rendben... ha ez meg fog 

történni: hosszában-széltében elétek tálalom dolgaimat, gondolataimat és érzéseimet. Addig legyen 
jól dolgotok, gondoljatok gyakran reám és érzelmeitek ne változzanak irántam, valamint titeket 
változatlanúl szeret

          barátotok Petőfi 

Iglói vendégeskedése alatt természetesen versek is születtek, mégpedig három verse alá írta oda 
a keletkezés helyeként Iglót:

Paripának az ő színe fakó...

Paripámnak az ő színe fakó,
Szőre, mint a vert arany, ragyogó;
Paripámnak az ő neve Csillag,
Gyors a lába, mint a hullócsillag.
 
Hej szép lovam, hej jó lovam, fakó!
Hol az egyik lábadról a patkó?
Hadd vigyelek, lovam, a kovácshoz,
Azután majd vígy el a rózsámhoz. 

Hej, tüzes a kovácsnak a szene,
De tüzesebb rózsámnak a szeme.
Hej, lágy a vas a kovács szenétől,
Lágyabb szivem a rózsám szemétől. 

                              (Igló, 1845. május)

 Fresco-ritornell

Mihelyt megpillantottalak, menyecske,
Bordám alatt ez a kis húsdarab
Ugrálni kezdett, mint sziklán a kecske.
 
Azóta mellem folyton égő katlan,
S a láng mindig tovább, tovább harap...
Csak te ne volnál oly meggyujthatatlan!
 
Kebled fehérlő, mint az alabastrom,
De búm sötét, mint holmi ócska klastrom,
S csak a halál lesz dúlt szivemre fl astrom. 
                                        (Igló, 1845. május)
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  Egy asszonyi állathoz

Megláttuk egymás és a szerelem
Mindkettőnk szívében lobbot vetett,
Fölösleges volt minden vallomás,
Értők a kölcsönös tekintetet.
Alig mult egy nap, már csókoltalak.
S te visszacsókolál és ölelél.
Te is leány vagy, édes angyalom,
Egy szikrával sem jobb a többinél.
 
Miként folyammá nő a kis patak,
S miként tengerbe vész el a folyam:
Szerelmem akkép napról-napra nőtt,
S lett végre tenger, mély, határtalan.
Láttam pirúló arcod hajnalán,
Hogy boldogságom napja ujra kél.
Te is leány vagy, édes angyalom,
Egy szikrával sem jobb a többinél. 

Boldogságomnak napja ujra kelt.
Boldogság napja volt égő szived,
Amely szemedbe szállt, s onnan reám
Elolvasztó sugárokat vetett.
Minő boldogság volt, ha háborgó,
Fölindult kebleden pihentetél!
Te is leány vagy, édes angyalom,
Egy szikrával sem jobb a többinél. 

Együttlétünknek végső napja jött.
Tán mindörökre válandók valánk;
De gondolám, nyugtatva magamat:
Vár még egy este boldogsága ránk.
Az este eljött. Épen bál vala,
Te bálba mentél, hozzám nem jövél.
Te is leány vagy, édes angyalom.
Egy szikrával sem jobb a többinél. 
                                     (Igló, 1845. május)

Az első vers a népdalszerű versei közé 
tartozik, ilyet már sokat írt. A Fresco-ritornell 
tulajdonképpen csak játék, bizonyítéka annak, 
hogy a költő ilyen formai bravúrokra is képes. 
Az Egy asszonyi állathoz rejtély, s még az sem 
biztos, hogy egy konkrét ismeretség váltotta ki 
a költőből ezt a verset, tehát lehet, hogy puszta 
véletlen csak, hogy itt íródott Iglón.

Petőfi  Pákhék szerető köréből május 22-én 
indult felvidéki útjának további állomásai felé, 
először konkrétan Rozsnyóra.

Igló, az evangélikus főgimnázium épülete

Gyakran tett kirándulásokat a környékre

A provinciális-ház
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 Hetedik állomás: Rozsnyó
 

Kissé ködös reggel volt, mikor Iglóról elindultam Rozsnyó felé. Vissza-visszanéztem a Kárpátokra… 
alig látszottak a homályban… szinte nem, tudtam; képzelet-e vagy való?… mint mikor emberekkel 
találkozunk, kiket álmunkban láttunk-e vagy csakugyan régi ismerőseink-e nem tudjuk. Végre eltűntek 
előlem, mert magas bércek határtalan fenyvesei közé jutottam.

Szépek azok a fenyűk, amint a szellő rengeti sötét, melankólikus lombjaikat, míg köztük a madarak 
vígan fecsegnek; olyanok, mint valami szomorú barna leányka, kit vigasztalnak, s ki fejrázva válaszol 
bágyadt mosollyal:

– Nincs vigasztalás számomra!
S ezek közt a szomorú barna leánykák közt mint nyargalnak a patakok, e pajkos, fürge gyerkőcék, 

kiknek gyermeki szíve még föl nem fogja a fenyűnénikék bánatát. Hah, mint vágtatnak szilaj kedvökben 
jobbra-balra, s mint hányják a bukfenceket a hegyekről a völgyekbe, hogy akármely bajazzónak 
becsületére válnék.

És lakik a bérceken egy komor, mogorva férfi , a fergeteg; ezt a csintalan parasztgyerkőcék addig 
boszantják tréfás fecsegéseikkel, hogy egyszer türelme szakadtán fölpattan, utánok rohan, s akkor 
ugyancsak megcibálja üstökeiket, a habokat.

Van e fenyvesek között egy kimondhatatlan szép L alaku völgy. Kis-Hnilec… vagy hogy hívják. Az 
első fogadónál, melyet benne találtam, reggeliztem, bár ezt már Iglón is tevém; már előtte megpillantám 
a kocsmárosnét, ki igen szép volt, s én kocsmárosnék iránt különös hajlandósággal viseltetem.

Tovább haladva Rozsnyó felé, szelidül az eddig zordon táj; Veszverésen (egy gömöri faluban) ebédeltem, 
vagyis megálltam ebédelni, de semmit sem kaptam. Még kenyerök sem volt az istenadtáknak.

Innen Rozsnyó valami egy óra járás. Egy szabóinas kapaszkodott kocsim saraglyájába. Eszembe 
jutott: – mikor én gyalogoltam így Mohácstól Pozsonyig – s még hosszabb utat is, – mily jól esett, ha 
fölvett mellettem elhaladó szekér, vagyis mily jól esett volna, ha fölvett volna … s fölültetém a gyereket.

Ettől tudakoztam meg a legbecsületesebb fogadót, s oda szálltam.
Három napot valék töltendő Rozsnyón. A másodikat az Aggtelek megnézésére használtam, mely 

ide – a rossz út miatt – öt órányira esik.
Rozsnyó völgyben fekszik magas meredek hegyek között, mint az alamizsna-krajcár a koldus 

kalapjában. 

Aggtelek felé Pelsőcig hosszu, keskeny völgyön keresztül visz az út; ha ezt a hosszu, keskeny s rozsnyói 
kerek völgyet valamivel tele öntenék, egy óriási bunkósbot alakulna. Egyébiránt kellemes utazás esik 
benne. E völgy egy roppant nemzeti zászló is egyszersmind: vörös föld, fehér kősziklák, zöld erdő.

Mindjárt Rozsnyó mellett van Berzéte, hol Erdélyi János oly sok szép dalt írt. Én őt nagyon szeretem.
Berzéte mellett egy kis omladékot pillantván meg a hegyoldalon, kérdem kocsisomtól: mi volt ama rom?
– A biz, uram, klastrom volt, vörösbarátok laktak benne (felelt a kocsis); hejh, furcsa egy hely ám 

az. A jószág világért sem legel azon a tájon éjfél idején. Kincs van ott elásva; minden esztendőben 
bizonyos nap kiterítik a fal körül ponyvára; csakhogy bele nem markolhatni, mert egy kakas őrzi. Isten 
ments, hogy valaki oda közeledjék… a kakas kiásná a szemeit.

Ezt mesélé kocsisom.
Bámulva kiálték föl:
– Ejnye!
– Biz úgy… – tevé hozzá amaz.
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Pelsőcön, hol Gömör-megye gyűlései tartatnak, szivart vettem.
– Majd papírba tekerem – szólt a boltos.
– Oh, nem szükség… 
– De kérem, csak tessék id’adni; nem fognak úgy megszáradni… 
Aggtelekre érvén, vezetőt hívattam s fáklyákkal ellátva magunkat, elindulánk a barlangba, melyet 

Baradlának neveznek ottan, s mely mindjárt a falu mellett van. A kálvinista rektor künn ácsorgott a 
ház előtt; vezetőim meghívására ő is hozzánk szegődött. Bementünk.

Oh, ti szűkkeblü emberek, kik mindenben örökké szabályokat kerestek és állittok, jertek ide és 
boruljatok térdre a szabálytalanság remeke előtt!

S mi az a szabály? Semmi más, mint a sánta középszerűség mankója.
Soká tünődtem: mint eredhetett e barlang?
És kitaláltam
Mikor a mennyországból kiebrudalták a pártos angyalokat, itt kezdték jövendőbeli lakásukat, a 

poklot, ásni; azonban itt nem boldogulván, másfelé fordultak. Képzelhetni, mint fáradtak a szegény 
ördögök e sikertelen munkában, izzadságuk még most is csepeg e félig kész pokol oldalairól és tetejéről.

Mint említém, a falubeli rektor is velünk járt. Ezt a fi atal embert meglepem, gondoltam, a barlang 
belső végéhez érve, hol a látogatók fölkarcolják neveiket. Bevéstem hát nagy betűkkel én is nevemet. 

– Tán el sem lehet olvasni? – kérdezém csak azért, hogy oda nézzen és bámuljon.
– Oh igen, felelt ő, el lehet: Petőfi … – de, irgalmatosságos egek! Ezt oly hideg vérrel, oly minden 

tiszteletérzés, oly minden meglepetés nélkül mondta ki, mintha ez állt volna ott: Kiribicza Istók vagy 
Sujánszky, vagy Badacsonyi vagy nem tudom mi? 

A faluban van egy könyv, mint más efféle helyeken, hova a látogatók beírják magokat. Vannak aztán 
e nevek mellett sorok, mik a barlangban támadt érzelmeket és gondolatokat akarnák tolmácsolni… 

Oh jaj!
Rozsnyóra késő este értem vissza. Nagy zaj volt egész éjjel a városban… küszöbön állt a tisztujítás. 

Ablakom alatt is olyat-olyat ordítottak, hogy az egek repedeztek volna bele, ha oly rekedt torkok nem 
működnének vala… alkalmasint a sok szomjazás szárította ki a gégéket.

Én politikus nem vagyok s így a tisztujítás annyiból érdekel leginkább, hogy ez alkalommal a költészet 
is igénybe vétetik. Többek közt imezen költeményt hallám akkor éjjel a piacon zengeni:

Van még egy garasom,
A ...... nak adom;
Vegyen rajta spárgát,
Akassza föl magát.

 
Rövid, de fontos… mint ama furkósbot, mit kortesek hosszú ingujjaik alatt hordoztak, s mit ők úgy 

neveztek, hogy: pártfogó.

Petőfi  Iglóról Rozsnyóra azon a régi kereskedelmi úton ment, mely Gömörből a Szepességbe 
(és innen tovább Lengyelországba) vezetett. Ezen az úton – a Hernád völgyéből, ahol Igló 
fekszik, a Sajó völgyében lévő Rozsnyóra indulva – egy Nyilas vagy Hnilec nevű településen 
reggelizett. Érdekes hegyi település volt ez, mert egyik része még Szepes megyében, a másik 
része már Gömör megyében volt. Mikor átkelt a télen is járható Hnilec-hágón, ahol megcsodálta 
a sűrű fenyveseket, Veszverésre ért. Veszverés mindig fontos megállója volt a gömöri fuvarozó 
szekereseknek. Itt, ugyan átalakítva, még ma is áll annak a fogadónak az épülete, melynek 
alsó része még a 18. század végén épült, ahol azonban még kenyeret sem kapott.
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Rozsnyón, a szekerébe fölvett szabóinas tanácsára, a „legbecsületesebb” fogadóban, a 
Fekete Sasban szállt meg. Ez az épület Rozsnyó főterének északi oldalán a régi városházától 
nem messze, máig áll. Az épületen 1992-ben helyeztek el egy emléktáblát. Az emléktáblán 
körben az a szöveg olvasható, melyet Rozsnyóról írt: „Rozsnyó a magas meredek hegyek között 
völgyben fekszik, mint alamizsnakrajcár a koldus kalapjában.” Ugyanez szlovákul is olvasható: 
„Ako grajciar v žobráckom klobúku leží Rožnava medzi strmymi vrchmi.”

Hogy az első napot megérkezése után mivel töltötte, nem tudni, de bizonyára felkereste Gömöry 
András rozsnyói evangélikus lelkészt, ugyanis két nappal később vele utazott Rimaszombatba.

Másnap reggel, május 24-én Aggtelekre indult, az akkor már híres barlang meglátogatására. 
Az út egyes állomásain áthaladva Berzétét említi, ahol korábban Erdélyi János nevelősködött 
a Máriássy családnál. „Én őt nagyon szeretem” – írja. Nem csoda, hisz Erdélyi János volt az, 
aki a népes költészetet, melyet Petőfi  honosított meg igazán, irodalomelméleti munkáiban 
az őt megillető helyre emelte. 

A „vörösbarátok” kolostorának romjaira kocsisa hívta föl a fi gyelmet. Ez nem más volt 
mint a gombaszögi pálos kolostor (a pálosokat hívták vörösbarátoknak), melynek romjait 
napjainkban tárták föl. 

Pelsőcön csak azért álltak meg, mert a költő szivart vett.
Aggteleken a barlangot Szabó Gedeon helyi rektorral (tanítóval) látogatta meg. A Baradla-

barlangról máig szólóan is Petőfi  adott legszebb szépirodalmi leírást. Érdekes epizódja volt a 
látogatásnak, hogy amikor Petőfi  a nevét, ahogy más látogatók is a barlang akkor végső helyén 
(ez 1866-ig volt barlang vége, ezt követően új részeket nyitottak meg) fölvéste, azt a lektor 
nem ismerte meg. Ma ez a felirat még látható, bár egyes vélemények szerint ezt már később 
karcolták oda. Ugyanekkor a vendégkönyvbe, melyet egy közeli fogadóban őriztek  beírta 
az alábbi szöveget: „Május 24. 1845 Petőfi  Sándor”. A vendégkönyvnek ez a később kitépett 
oldala ma a Petőfi  Irodalmi Múzeumban látható. 

A barlanglátogatás utóéletéhez tartozik, hogy a költő születésének 100. évfordulóján, 1923-
ban egy megemlékező ünnepséget szerveztek a helyszínen és egy emléktáblát is elhelyeztek 
a barlang bejáratánál. Mivel Pákh Albertnek, Petőfi  barátjának (aki Rozsnyón született) és 
Andrássy Gyulának, a kiegyezés utáni első miniszterelnöknek (aki a környéken volt birtokos) 
is századik évfordulója volt, ezért az ő nevük is rákerült a táblára. A tábla szövegében azonban 
két hiba van: Petőfi  nem 28-án, hanem 24-én járt itt, s nem innen indult Rimaszombatba, 
ahogy a szövegben van, hanem innen visszatért Rozsnyóra, majd másnap onnan indult. 

Rozsnyón való három napos tartózkodása idején nem írt verset a költő, legalább is innen 
nem jegyezte egyik versét sem.

Veszverésen (egy gömöri faluban) ebédeltem, 
vagyis megálltam ebédelni, de semmit sem kaptam

Rozsnyó, mint az alamizsna-krajczár garas a 
koldús kalapjában
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A biz, uram, klastrom volt, vörösbarátok laktak 
benne

Pelsőcön, hol Gömör-megye gyűlései tartatnak, 
szivart vettem.

Aggtelek felé Pelsőcig hosszú, keskeny völgyön keresztül visz az út

Mindjárt Rozsnyó mellett van Berzéte, 
hol Erdélyi János oly sok szép dalt írt.
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A rozsnyói Főtér

Rozsnyó, emléktábla a hajdani Fekete Sas oldalán

Ablakom alatt is olyat-olyat ordítottak, 
hogy az egek repedeztek volna bele

A pelsőci református templom
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Oh igen, felelt ő, el lehet Petőfi …

Emléktábla a Baradla-barlang bejárata fölött

Petőfi  neve

A faluban van egy könyv, mint más efféle
helyeken, hova a látogatók beírják magokat.
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Nyolcadik állomás: Rimaszombat (Sajógömör)
 

Következő nap Rima-Szombatba mentem a rozsnyói luteránus lelkésszel, kinek eszét tisztelni, szívét 
szeretni tanultam meg. Utólértünk egy fehértollas kortescsapatot. (A másik párt zöldágas volt.)

– Majd elfújja a szél a kakastollat! – kiáltának a helységekben a zöld-ágasak az ellenpártiakra.
– Majd megeszi a cserebogár a zöld ágat! – válaszoltak ezek.
– Ki éljen?
– …ósy!
– Hát …afy?
– …afy csak k…fi .
– …afy hazafi !
– Éljen ……ósy!
– Bánom is én… 
És így haladtak kurjongatások közt muzsikaszóval.
Egy csárdánál megállottak. Leszállván a kocsikról, egy vén kortesnek úgy tetszett, mintha ismerné 

szomszédját.
– Jer ide, öcsém – ekkép szólalt meg –, jer ide, hadd morzsoljalak össze… s érzékeny ölelkezés 

következett. Mi az összemorzsolást illeti, nem hiszem, hogy a fenyegetőző jó öreg egy érett szőlőszemet 
is össze tudott volna morzsolni, úgy el volt ázva. 

Gömörön megháltunk. Itt kettőt találtam, mi fi gyelmet érdemel; a torony és a temető.
A torony tetején van kereszt, csillag és félhold… qu’est-ce que cela?
A temető pedig páratlan a maga nemében. Oly meredek hegyoldalon fekszik, hogy a halottat – 

kivált sáros időben – kötéllel kell fölhuzni. No, ha megriad a föltámadás trombitája, ezek a szegények 
borzasztó szalto mortálét fognak csinálni, mielőtt rendeltetésök helyére jutnának.

A fogadóban, ahol háltam, egy lőcsei szinlap diszíté a falat – alkalmasint kép helyett. Többek között 
ez volt benne: „Magyar színészek által *** igazgatása alatt mai napon (alá: nyomatott ebben az 
esztendőben) adatik: Tisztujítás – parentézisben alatta: restauráció. – Eredeti vigjáték 4 felvonásban. 
Írta Nagy Ignácz a tudóstársaság költségén.” No lám! Azt nem is tudtam, hogy iratnak szinművek a 
tudóstársaság költségén.

És most haladék nélkül menjünk Rima-Szombatba, hova a nemesség is begyűl nemsokára. De addig 
még ugorhatunk egyet… Pestig.

Pesten október 10-kén 1844-ben nagy dolog ment végbe, mint a világtörténet-írók nem fognak 
említetlen hagyni … játszottam a Nemzeti Szinházban Szigligeti Szökött Katoná-jában Gémesy 
nótáriust. Azt beszélik, hogy megbuktam benne… de ez nem igaz, mert… én nem hiszem. S ez, 
azt tartom, elég ok a föntebbi roszindulatu állítás megcáfolására. Az igaz, hogy e helyett: „Julcsa 
kisasszony a menyasszony”, ezt találtam mondani, hogy: „Julcsa kisasszony a vőlegény”, hanem ennél 
bolondabbakat is szokott mondani Lendvay, aki pedig meglehetős szinész. Szóval: nem buktam meg; 
s játék után egész diadalérzettel mentem vacsorára a „Komló”-ba. Itt kötöttem barátságot borozás 
közben két gömöri fi atal emberrel, Sz. Lajossal, aki igen jó fi ú, hanem a felesége szebb még, mint ő, 
és H. Jancsival, akire az ég ugy árassza mindennemű áldását, mint ő árasztja magába a bort. – Ebből 
az egész históriából pedig, urak, azt akarom kihozni, hogy Rima-Szombatba érvén, először is eme két 
barátomat iparkodtam megtalálni. És csakugyan akadtam a megyeház előtt egy ismerős arcra a sok 
idegen között.

– Egy szóra kérem… – szólítám meg, őt félrevezetve.
– Tessék.
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– Hogy híják Önt?
– H. János… 
– Hát hisz’ úgy ismerjük egymást, én Petőfi … 
– Te vagy, pajtás? most ismerlek.
– Különben nem csoda, ha mingyárt nem ismertünk egymásra: ködös idő volt, mikor megismerkedtünk stb.
Nagyon sajnálnám, ha mindez érdektelen volna a nyájas olvasó előtt. Én elbeszéltem, mert előttem 

igen fontos esemény, miután H. barátom látott el R.-Szombatban létem alatt szállással, mi nem 
csekélység tisztujítás idejében, mikor a galambházak is meg vannak rakva vendégekkel. H. barátom 
házánál tettem véletlenül egy nevezetes fölfedezést: mint kerülheti ki az ember azt a kellemetlenséget, 
hogy haja bepelyhesedjék?

A puszta földön kelle hálni.
Egy éjjel, későn érvén szállásomra, minden ágyat megnépesedve találtam, s így nem maradt egyéb 

hátra, mint a földre fekünnöm, mi annyiban meg lett jutalmazva, hogy azáltal ama nagy fölfedezésre 
jutottam.

Egyébiránt a következett éjjel jó idején hazafelé tartottam, nehogy ismét kénytelen legyek valamit 
fölfedezni. A fölfedezések nem magyarnak valók… bajlódjanak azzal más nemzetek.

Az egész tisztujítás példás renddel ment végbe. Kár, hogy esős idő volt.
Esett az eső, amit én egyébiránt csak akkor vettem észre, mikor már sarat gázoltam a piac közepén, 

ahol álltam egész délelőtt… mert a megyeház szélső ablakaiból hölgyek néztek alá, s én egy hölgy 
szemeit bámultam, melyekből oly tiszta ég mosolygott.

Másnap kineveztettem, és fölesküdtem táblabirónak… Isten és Gömör-megye kegyelméből.
(…..)
Rima-Szombat csinos kis város; de az a két roppant fogadó benne úgy veszi ki magát, (hogy 

magyarosan szóljak) mint mikor a kis unoka fölteszi nagyfejű öregapja pápaszemét. A város alatt 
folyt a Rima vize, melyben úgy megfürödtem, hogy majdnem belefúltam. Nem nagy a víz, hanem épen 
malom alatt esett a fürdés, hol egyenest keresztül akarván csapni, a habok alá sodortattam. Ha mégis 
bor lett volna, de vízbe fúlni … szekatura! 

Petőfi  Gömöry András rozsnyói evangélikus lelkésszel május 24-én a délutáni órákban indult el 
Rozsnyóról Rimaszombat felé. Estére értek Sajógömörre, ahol egy fogadóban megháltak. Sajógömör 
a két vármegye (Gömör és Kishont) egyesítéséig Gömör megye székhelye volt, ezért sok patinás 
épülete van. Sajnos a fogadó ma már nem áll, ezért a Petőfi -emléktáblát a régi megyeházán, a 
Szent-Ivány-kastély falán helyezték el. 

A táblán ez olvasható: Petőfi  Sándor
1845. V. 25.
Gömörön megháltunk.
Petőfi  Sajógömörön még a régi templomot látta, melyet 1881-ben bontottak le, s ekkor építették 

a ma is látható nagy evangélikus templomot. Csodálkozott, hogy a templom tornyán a kereszt 
mellett csillag és félhold is látható. Ám ez a félhold nem a török időkre emlékeztet, ugyanis a 
félhold Mária-jelkép s még a protestantizmus előtt került a toronyra.

Útközben egy kurjongató, eléggé ittas kortescsapattal találkoztak, akik a tisztújításra, 
alispánválasztásra igyekeztek a megyeszékhelyre, Rimaszombatba. A tisztújításra azért került 
sor, mert Gömör-Kishont megye addigi alispánja betegsége miatt lemondott (szinte teljesen 
megvakult). A szabadelvűek, a fehértollas párt Szentmiklóssy Antalt, az addigi másodalispánt 
jelölték. A pecsopvicsok (ahogy a kormánypártiakat nevezték) pedig Abaffy János, lénártfalvi 
birtokost, az ő kortesei voltak a zöldágasok. Petőfi  két barátja, Adorján Boldizsár és Kubinyi 
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Rudolf is Szentmiklóssynak korteskedett. A választást Szentmiklóssy nyerte, s nála eszközölték 
ki barátai Petőfi  táblabíróvá való kinevezését, melyre 1845. május 31-én került sor. 

A költőnek látszólag még a sajógömöri fogadóban látott színlap juttatta eszébe a Pesten 1844-ben 
való színészi szereplését, ám valójában arról van szó, hogy ez után a szereplés után ismerkedett 
meg a „Komló”-ban az akkor épp Pesten időző két gömöri fi atalemberrel, Huszt Jánossal és 
Széplaky Lajossal, akikkel itt most Rimaszombatba érve találkozott. Huszt János, aki ekkor már 
Rimaszombat főügyésze volt, adott neki három napra szállást, mivel a tisztújítás miatt minden 
fogadó foglalt volt. A másik barát, Széplaky Lajos, egy régi nemesi család sarja pedig 1842-től 
1849-ig Gömör megye alszolgabírája volt. 

Petőfi  Rimaszombatban ezeket a napokat az ő társaságukban töltötte, akárcsak az ekkor a 
tisztújítás idején itt tartózkodó Adorján Boldizsár és Kubinyi Rudolf társaságában. Itt ismerkedett 
meg a rimaszombati származású Berecz Károllyal, az ekkor már ismert költővel. Egyébként Berecz 
Károly Szabad hangok című verskötete volt az első, már cenzúrázatlan könyv, mely Pozsonyban 
jelent meg 1848 márciusában. 

A Huszt-ház volt Rimaszombatban a Petőfi -kultusz egyik helyszíne, a helyiek ma is csak Petőfi -
házként ismerik. 1939-ben Győry Ida (Győry Dezső édesanyja) egy emléktáblát helyezett el a ház 
homlokzatán ezzel a felirattal:

E helyen szállott meg 
1845-ben

Petőfi  Sándor 

A házat 2006-ban megújították, ma Múzsák Háza a neve, mert minden Rimaszombatban 
született, vagy itt működő neves személyiség (Ferenczy István, Rudnay Gyula, Mikszáth Kálmán, 
Pósa Lajos, Győry Dezső, Blaha Lujza) emlékére kiállítást rendeztek be a ház egyes szobáiban. 
Stílusos, hogy a valamikor pitvarban, ahol Petőfi  meghált, rá emlékeznek.

A Petőfi -kultusz egyik legfontosabb eseménye azonban a Petőfi -szobor felállítása volt 2004-ben. 
A szobrot Izsó Miklós gipszmintája alapján Győrfi  Lajos szobrászművész és Varga Imre bronzöntő 
mester készítette. A szobor a Tompa Mihály-szoborral együtt áll Rimaszombat egyik legszebb terén.

Három napos rimaszombati tartózkodása alatt nem írt verset a költő.

Gömörön megháltunk.
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A temető pedig páratlan a maga nemében. 
Oly meredek hegyoldalon fekszik, hogy a halottat 

– kivált sáros időben – kötéllel kell fölhuzni.

A költőnek Győri Ida által elhelyezett emléktáblája
a Huszt-ház falán

A két barát, Tompa és Petőfi  szobra Rimaszombatban

H. barátom látott el R.-Szombatban létem alatt 
szállással.

Másnap kineveztettem, és fölesküdtem 
táblabirónak… Isten és Gömör-megye 

kegyelméből.

Várgede, Kubinyi kúria
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A szobrot Izsó Miklós gipszmintája alapján Győrfi  Lajos szobrászművész és 
Varga Imre bronzöntő mester készítette
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Beje (Vác–Losonc–Rimaszombat)
 

9. levél

 Beje, julius 6. 1847.
Beje, Gömör-megyebeli falu Rima-Szombat és Rozsnyó között. Ezt nem a te kedvedért mondom, 
barátom, aki úgyis tudod, hanem azok kedvéért, akik nem tudják és vajmi nagy ezeknek az ő száma. 
Itt vagyunk Bején, még pedig a papnál, tiszteletes Tompa Mihály barátunk- és kollégánknál. Víg 
napokat élünk, de mindazonáltal csalatkozol, ha azt hiszed, hogy kevesebbet civakodunk, mint hajdan 
nálad, Eperjesen. Minden pillanatban összeveszünk. Ő azt állítja, hogy ő a legbékeszeretőbb ember a 
világon, én is azt állítom, hogy én vagyok a legbékeszeretőbb ember a világon, pedig meg vagyunk felőle 
győződve, hogy mind a ketten a legdisputaxabb emberek vagyunk a világon. Egyébiránt neki, mint 
papnak, csak több eszének kellene lennie, vagy mi, s kötelessége volna engednie, de ő kötelességéről 
mindig megfeledkezik, vagy tulajdonkép soha eszébe sem jut. Különben egymás verseit illő kimélettel 
biráljuk. Ő azt mondja, hogy ez és ez a munkám nem ér semmit, hogy silányság; én azt felelem, hogy 
nem igaz, mert az remek… s ha én mondom neki, hogy ez és ez a műve nem ér semmit, hogy az 
nyomorúság, ő feleli, hogy nem igaz, mert épen ez a legjobb munkája. Átaljában a fi atal irodalom 
tagjai tán tulságosan is szigorúak egymás iránt, s a mizerábilis csőcselék mégis azt akarja elhitetni a 
közönséggel, hogy mi egymást tömjénfüstbe fojtjuk.

Julius 1-én indultam Pestről. 
Ad vocem bámulat! (hogy visszatérjek utazásomhoz vagy igazság szerint, hogy elkezdjem) azon a 

vasúton bámulatosan halad az ember. Szeretném ráültetni az egész magyar hazát; néhány esztendő 
alatt tán kipótolná, amit néhány század alatt elmulasztott a haladásban. Kár, hogy oly rövid még 
nálunk az egész vasút. Mikor az ember azt gondolja, hogy még csak fölül, már akkor leszáll, s ott van 
Vácon. Amily nagy a rokonszenve Pálffy Albert barátunknak ez iránt a Vác iránt, épen olyan nagy az 
én ellenszenvem. Szegény Berti! mindig  Párizsról ábrándozott, s utóbb is majd Vácon telepedik meg. 

Elkisért Vácig Emődy Dániel. Nem tudom: egyszer fogja-e közönség e sorokat olvasni, vagy… 
egyszer sem; de leírtam e nevet, hogy ahányszor olvassák leveleimet, lássák egyszersmind leghívebb, 
legönzéstelenebb és legtisztább lelkű barátom egyikének nevét is. Barátja vagyok, mert ő is barátom, 
de barátja vagyok még inkább azért, mert ő jellem, oly erős jellem, amilyen e gyönge korban kevés van, 
amilyen csak az lehet, kinek a szegénység volt dajkája és nevelője. Urak, tiszteljétek az ilyen embereket, 
kik kenyeret esznek, bár kalácsot ehetnének.

Váctól Rima-Szombatig gyors-szekeren mentem és enfi n olyan gyors szekeren, ami csakugyan 
megérdemli ez annyiszor bitorolt nevet. Utazásunk rohanó és kényelmes volt. Útitársaim ellen sem 
panaszkodhatom, mind magyarok voltak, nem, mint a minap debreceni utamban, hol egy isten nélkül 
való bárkába egész ember-menazséria szorult össze. Losoncon meglátogattam a kis Vilmát, kit ezelőtt 
két évvel itt jártamban testvéremnek fogadtam. Most is oly jó, most is oly szép, mint akkor volt; férje 
pedig most is olyan nagy golyhó, mint akkor volt, s ezt látni nagyon örültem, mert meggyőzött afelől, 
hogy mégsem igen igaz, amit úgy beszélnek, hogy a házasság tönkre teszi az embert. Legföljebb az van 
a dologban, hogy az asszonya válogatja meg, s így nincs mitől tartanom. 

– Tizenhat órai utazás után Rima-Szombatba értünk, honnan másnap reggel fogadott szekéren ide 
Bejébe hajtattam. Épen mikor indulni akartam, oda lépett hozzám egy ember… akarom mondani, 
egy német, s kért, hogy vegyem föl, miután ugyis egy az utunk. Magas, szőke, negyvenöt körül járó 
férfi  volt, tisztességes öltözetben, hóna alatt kendőbe kötött kis batyuval. Mondám neki, hogy szívesen 
fölveszem, de csak egy föltétel alatt, tudniillik, ha egész úton egy szót sem szól, mert nem szeretek beszélni 
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útközben, németül beszélni meg soha sem. Megigérte s fölült. És így haladtunk jó darabig szótlanul, 
végre magam törtem meg a csendet, s képzelem, mennyire örült meg ezen szegény útitársam, mert 
amin aztán kisült, hallatlan bőbeszédű volt, s így a hallgatás tán még nagyobb terhére esett, mintha 
gyalogolnia kellett volna. 

Elmondta, hogy ő zongora-hangoló s így jár az országban holmijével a hóna alatt; nagyon szeretne 
a lotteriában valami ötven, hatvan ezer forintocskát nyerni, mert már öregszik s hátralevő napjait 
nyugalomban ohajtaná leélni; a szeretője gouvernante Nyitrán s utoljára Nagy-Szombatban találkoztak 
tavasszal így és így stb. stb. 

Addig beszélt, addig beszélt, míg egyszer csak azt vettük észre, hogy ott vagyunk Bejében, a papi lak 
előtt. Leugrottam, zörgettem, ajtót nyitottak s aki ajtót nyitott, az maga volt tiszteletes Tompa Mihály 
uram. Rohantunk egymásnak, mint két üstökös csillag, mely egyik a másikat szét akarja zúzni… 
Összeölelkeztünk… de nem birkoztunk… csak ölelkeztünk. – Azóta itt élvezem a csendes falusi magányt, 
„hogy frázisban beszéljek”, mint Pálffy Albert mondta, midőn életében az első s tán egyszersmind utolsó 
frázist találta kiejteni. Bizony komisz is az! isten őrizzen minden becsületes embert még a hallásától is. 

Petőfi  1847. június 1-én indult Pestről. Vonattal utazott, mely ekkor még csak Vácig vezetett. 
Rajongott a vasútért, erről a Vasúton című ugyanebben az évben írt verse is tanúskodik.
 

Vasúton

Tenger kéj veszen körűl,
Közepében lelkem fürdik...
A madár röpűlt csak eddig,
Most az ember is röpűl! 

Nyílsebes gondolatunk,
Késő indulánk utánad,
De sarkantyúzd paripádat,
Mert elérünk, elhagyunk! 

Hegy, fa, ház, ember, patak
És ki tudja, még mi minden?
Tűnedez föl szemeimben
S oszlik el, mint köd-alak. 

A nap is velünk szalad,
Mint egy őrült, aki véli,
Hogy őt, összevissza tépni,
Űzi egy ördögcsapat; 

Futott, futott, s hasztalan!
Elmaradt... fáradva dől le
A nyugati hegytetőre,
Arcán szégyen lángja van. 

S még mi egyre röpülünk,
Egy sziporkát sem fáradva;
Ez a gép tán egyenest a
Másvilágba megy velünk! - 

Száz vasútat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek. 

Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei. 

Miért nem csináltatok
Eddig is már?... vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot,
Majd lesz elég vasatok. 
             (Pest, 1847. december)
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Vácig Emődy Dániel barátja kísérte, akiről igen meleg sorokat írt.
Emődy Dániel 1819-ben született, jogi tanulmányokat folytatott, majd 
Pesten volt ügyvéd. Itt került kapcsolatba a fi atal írókkal. 1845-ben ott 
volt a Vadászkürtben, a Petőfi t búcsúztató „pajtások” között. 1848-ban 
a márciusi ifjak egyike volt, részt vett a 12 pont megszövegezésében is. 
A szabadságharc idején honvédtiszt volt, majd a kormány hivatalos 
lapjának, a Közlönynek volt a szerkesztője. A szabadságharc bukása után 
megfosztották ügyvédi oklevelétől, ennek ellenére 1863-tól Sárospatakon 
a jogakadémia tanára lett. Irodalmi tevékenysége is jelentős volt.

Petőfi  Váctól aztán gyorsszekéren utazott Rimaszombatig. A 16 óráig tartó út alatt megállt 
Losoncon, ahol meglátogatta Plachy Vilmát, aki ekkor már Steller Antalnak 1945-ös útján losonci 
vendéglátójának a felesége volt. Rimaszombatba későn érkezett, így aztán itt éjszakázott.

Másnap reggel fogadott szekéren egy német zongorahangoló társaságában indult útjának céljára 
Bejére, ahol ekkor Tompa Mihály református lelkész volt. Tompa Mihály barátjánál június 6-ig 
vendégeskedett. Akkor született Tompa Mihálynál című verse:

Tompa Mihálynál

Itt vagyok, itt vagyok testestül-lelkestül. 
Mit bámulsz ugy? ne szúrj szemeddel keresztül. 
Hunyd be a szemedet, ha neki nem hiszesz, 
Ha nem hiszed, hogy itt csakugyan én vagyok; 
S kérdezd meg szívedet, hiszen majd felel ez... 
Hallod? én is hallom, oly hangosan dobog. 
  
Mit gondoltál, mikor ráztam a kilincset: 
Vajjon ki az ördög háborítja csended? 
Akárkit gondoltál, tudom, csak nem engem, 
De azt is tudom, hogy jött volna akárki, 
Nem fogadnál senkit nálam szívesebben, 
S nem fognád forróbban karjaidba zárni. 
  
Édes barátom!... de szólj már te is egyet, 
Bennem a gondolat gondolatot kerget, 
Ugy vagyok, mint mikor az éhes megrakott 
Asztalhoz vetődik, - ugy vagyok valóban - 
S nem tudja mely tálhoz kapjon. Nem szólhatok, 
Hej pedig olyan sok mondanivalóm van. 
  
Uj hivatalodban hogy éled világod? 
Hogyan vagy, mióta az istent szolgálod? 
Szépecskén benőtt az udvarod; semmi a, 
Még jó: nem vesz éhen múzsád szárnyas lova. 
Megfér-e együtt a lant és a biblia? 
Nem vesz össze rajtad Apolló s Jehova? 
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S te, ki annyinak vagy megnyugtatására, 
Száll-e megnyugovás lelked hullámára? 
Vesd ki jóbarátom, vesd ki azt a férget, 
Mely titkon, de folyvást emészt téged belül: 
Hidd el, szép a világ, hidd el, szép az élet! 
Ha vehetünk, mért ne vennénk örömibül? 
  
S vehetünk. Rajtunk áll, hogy boldogok legyünk. 
Csak akaratos ne legyen természetünk. 
Gyermek-dolog, inkább szomjazni, mintsem más 
Pohárból inni, mint amelyre kedve jött. 
A bölcs - mert nem jogunk a sok válogatás - 
Ahonnan jut, onnan issza az örömöt. 
  
Mondjak-e rá példát? példa vagyok magam... 
De im harangoznak: tiszteletes uram, 
Vegye hóna alá imádságos könyvét, 
S végezze illendőn a szent szolgálatot; 
Én majd addig itt a kis kertben nézek szét, 
S isteníge gyanánt szívom az illatot. 
  
Mert az én templomom a nyílt, nagy természet... 
Hanem akkor szóljunk, ha dolgodat végzed, 
Akkor mondom el csak, hogy s mikép találtam 
Homér-Arany Jánost, hazánk uj csillagát, 
S az én csilagomtól, rózsámtól hogy váltam, 
S oltár előtt áldást reánk melyik pap ád. 
  
Te fogsz megesketni, jó Mihály barátom... 
De ideje végre, a szót kettévágnom, 
Eredj, mert a harang immár elhallgatott, 
Menj, ne várakoztasd jámbor híveidet, 
S vigyázz: örömedben egyik bordalomat 
Ne mondd el valahogy a miatyánk helyett. 
                                      (Beje, 1847. július 3 - 8.)

Murány vára

A napokban megnéztük Murány várát, mely ide valami hat óra járás. Aki valaha Gömörbe vetődik, 
nagyot vétkezik maga ellen, ha ezt meglátogatni elmulasztja. Magyarország legszebb megyéinek egyike 
Gömör s ennek ismét legszebb vidéke Murány. Gyönyörűségesen vadregényes táj. Szép derült nyári 
délután jártunk a nevezetes romokon, melyek talán hazánk valamennyi várai között legközelebb 
álltak a felhőkhöz a mindenfelől szédítő meredekségű kőszikla ormon. Köröskörül a még magasabb 
hegyláncon sötét fenyvesek, alant a mélységes völgyben a kéklő köd alatt fehér juhnyájak és tehéncsordák. 
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A nyájak kolompoltak, a madarak daloltak és fütyültek, távolabb a hámorok zúgtak… mindenütt 
zaj, életzaj, csak itt fönn a bércen, hol egykor kardok csörögtek és ágyúk dörögtek, csak itt volt csend, 
halálcsend… kivévén, hogy Tompa Mihály hortyogott.

Igen aludt és hortyogott, becsületem szentségére esküszöm, aludt és hortyogott… mert eskü nélkül 
a legkönnyenhivőbb ember sem hiheti el. Míg én a táj páratlan fönségén s a mult idők nagyszerű 
eseményein a legköltőibb ábránddal merengtem: addig Tompa Mihály aludt és hortyogott. Ha halálos 
ágyam előtt térdelve kér, hogy bocsássam ezt meg neki, még sem bocsátom meg; ha a másvilágon 
találkozunk és kér, még ott sem bocsátom meg. Nem.

Ismétlem: aki Gömörben jár, el ne mulassza Murány omladékait megnézni, el ne mulassza! de 
magával ne vigye Tompa Mihályt, mert ő alunni és hortyogni fog, alunni és hortyogni… s e hortyogást 
még koporsótokban a föld alatt is hallani fogjátok, hallani az örökkévalóságon keresztül. Hrrr, hrrr, hrrr!

Petőfi  különösképpen vonzódott a középkori várakhoz. Már 1845-ös látogatásakor megcsodálta 
Gedővár, Hajnácskő, Somoskő, Salgó, Fülek és Gács várát. Bizonyára ő beszélte rá Tompát, hogy 
látogassák meg a Bejétől hat óra járásra eső Murány várát. A várról és környezetéről csodálatos 
szemléltető rajzot adott, ugyanakkor anekdotába illő sorokat írt Tompa barátja „hortyogásáról”. 
Nem tudni, hogy már korábban tervezte-e Szécsi Mária történetének a megírását, ez a látogatás 
Murány várában azonban közvetlen hatással volt ennek a hosszabb epikus művének a megírására.

Szécsi Mária (részletek)

Zordon, de ragyogó lovagkor! kiégett
Piros éjszaki-fény! ujra meggyujtalak,
Képzetem fáklyája ujra meggyujt téged,
S lángodnál látszik a tündérkert ujólag,
Melynek oly szép fája volt s oly szép virága:
Vitézség cserfája, szerelem rózsája! – – 

Idősb Rákóczi György kétszáz esztendővel
Ezelőtt elhagyta szép Erdékyországot,
S a hitszabadságért küzdő seregével
Bátran, elszántan a magyar földre vágott;
Gömör bércei közt magas Murány vára
Rá s katonáira nyilt kapukkal vára.
.....

Kétszáz esztendővel utóbb, hogy itt jártam,
Híre sem volt többé az egykori zajnak.
Az elhagyott, az elpusztult Murányvárban
Vadrózsa-bokrok közt halk szellők susogtak.
Letörtem egy rózsát s magamnak hoztam őt…
Talán e szép asszony szíve porábul nőtt…
                                    (Szatmár, 1847.  augusztus)
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Itt vagyunk Bején, még pedig a papnál, tiszteletes 
Tompa Mihály barátunk- és kollégánknál.

Részben felújítva

Magyarország legszebb megyéinek egyike Gömör 
s ennek ismét legszebb vidéke Murány.

Beje, a romos Szentiványi-kastély

Emléktábla a reformástus templom falán
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Ismétlem aki Gömörben jár, 
el ne mulassza Murány omladékait megnézni

Murányi boroszlán

A nyájak kolompoltak, a madarak daloltak és fütyültek, távolabb a hámorok zúgtak … 
mindenütt zaj, életzaj, csak itt fönn a bércen, hol egykor kardok csörögtek és ágyúk dörögtek, 

csak itt volt csend.
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Kilencedik állomás: Várgede – Gortvakisfalud

Rima-Szombatból tehát mentem volna egyenest Pestre, de több rendbeli meghivásra kitértem még egy 
pár közeleső faluba: Kisfaludra és Várgedébe a füstös szobáju Adorján Bódi s a lángszakállu Kubinyi 
Rudihoz.

És meg nem bántam.
Pompás napokat töltöttem Várgedén… de azt nem is mondom ezután, hol töltöttem időmet… 

mindenütt, ahol csak megfordultam, a legjobban.
Emlitésre méltó Kubinyi R. könyvtára, mely magába foglalja az angol, francia, német, olasz s spanyol 

irodalom remekeit s csaknem az egész magyar irodalmat. Csak aztán sok ilyen jóravaló ember volna 
hazánkban, mint K. R.!

Petőfi  már Rimaszombatban találkozott a gortvakisfaludi Adorján Boldizsárral és a várgedei 
Kubinyi Rudolffal. Kettejük meghívására látogatott el ebbe a Rimaszombathoz közeli két faluba. 
Szálláson Kubinyi Rudolf kastélyában volt június 1-től június 12-ig. Innen kirándulva két éjszakát 
Vecseklőn is töltött. Adorján Boldizsárt már Pestről ismerte, Kubinyi Rudolffal azonban itt 
ismerkedett meg, később azonban igen jó barátok voltak.

Adorján Boldizsár Gortvakisfaludon született 1820-ban, abban a nemesi 
kúriában, melyet még apja építtetett 1836-ban. A sárospataki iskola után 
Pestre került, ahol ügyvédi oklevelet szerzett, és törvényszéki ülnök lett. 
Már diákkorában elkötelezte magát az irodalomnak. Pesten először az 
Atheneumban jelentek meg versei, ekkor lett jó barátja Vörösmarty. Az 
irodalmi körökbe igazán Petőfi  vezette be. 1843-tól már a Regélőben és 
a Petőfi  szerkesztette Pesti Divatlapban is jelentek meg munkái. Ígéretes 
költőnek tartották. 1845-ben azonban hazatért és birtokain gazdálkodott. 
1850-ben megházasodott, a Pesten megismert Lemouton Emíliát, a rendkívül 
művelt írónőt és műfordítót vette feleségül. Az 1850-es években törvényszéki 
tanácsos volt, majd táblabíróként visszatért a megyei életbe, de 1867-ben 
hosszú betegeskedés után meghalt. Síremléke a gortvaskisfaludi temetőben 
van. Az Adorján-kúriát lebontották, helyén 1914-ben egy templom épült.

Petőfi  ugyan Kubinyinál Várgedén volt szálláson, de szinte naponta átlátogattak a három 
kilométerre lévő Gortvakisfaludra. Az Adorján-kúria felső traktusát az öregek és a felnőtt lányok 
lakták, míg Boldizsár a földszinten lakott a „füstös szobában.” A gazdag ebéd után, melyet a kúria 
kertjében egy körtefa alatt fogyasztottak el, a barátok, mert hisz gyakran itt volt Berecz Károly, 
Széplaky Lajos, sőt Steller Antal is Losoncról, visszahúzódtak Boldizsár szobájába, s a makrapipák 
csak úgy ontották a füstöt, ezért nevezte Petőfi  a bolthajtásos helyiséget füstös szobának. 

Petőfi  nagyon szerette Adorján Boldizsárt, ezt bizonyítja két vers és több levél, amit hozzá írt. 
Az elsőt még ekkori itt tartózkodásakor írta, Vár-Gedő, 1845. június jelöléssel:
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A.B. emlékkönyvébe

Kalmáridőket élünk mostanában,
Egy pénzdarabnak nézik a világot,
S ha a világ pénz, a költő mi rajta?
A költő - mondják - hasztalan penész csak.
Pedig a költő a királyi kép a
Világ tallérján... nem, királyi kép sem!
Ő a tallérnak csengő, tiszta hangja,
Szép szellemrésze a hitvány anyagnak. -
Légy büszke rá, hogy költőnek születtél. 

A másik verset 1848-ban írta, hozzá egy meleg hangú igazi barátságot bizonyító levelet is 
mellékelt.

 Pest, január 6. 1848.
Kedves ecsém, Trifunác!
Tanulj ezen a versből, igen épűletes dolgok vagynak benne, s megjavulásodat azzal kezd, hogy 

fi rkáncs valami hozzád méltót ezen emléklapra, ami énhozzám szóljon, mert az enyém a lap, nem 
feleségemé. Aztán küldd el rögtön szinte postán és igy összegyüretlenűl, jó vastag borítékban, hogy meg 
ne törődjék. Sed cito. Ha nem tudod a verset elolvasni, nem tehetek róla, késő éjjel írtam álmosan és 
gyorsan. Szeretetreméltó Rudinkat pedig kitelhetőképen csókold nyakon a nevemben. Isten és minden 
szentei veletek!...

őszinte barátod 
PS

Adorján Boldizsár barátomnak, Losonc, Rima-Szombat, Kisfaludon.

Adorján Boldizsárhoz

Mélységes völgyben, olyan mélyben,
Hogy, amik állnak közelében,
A mozdulatlan gránitbércek,
Ezen vasnál vasabb falak,
Még ők is, amint ott lenéznek,
Szédülni látszanak...
E mély völgynek legmélyebb fenekén,
Hová a napvilág fél-feketén
Jut el csak a sok bujkálás miatt,
S hol a hold, ez a szép fonóleány
Olyan kisérteties szálakat
Ereszt éjenként ezüst guzsalyán,
Mikéntha fonna szemfedőt magának...
A völgyben ott, egy nagy szomorfűzfának
Tövén, nyílt egy kicsiny virág.
Homály és lombok takarák.
Nem volt körűle semmi, semmi fény,
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Csak egy fagyott nagy harmat reszketett
- Egy örökkévaló könny - levelén,
Mint a gyémánt a vérző seb felett.
Mert a virág piros volt... nem csoda,
Egy összetépett szívből támada.
Kevés vándor fordult meg itt e tájon,
Kevés szem akadott meg e virágon,
De aki látta őt,
Hamarjában nem mehetett el,
Ott állt csodálkozó szemekkel
E bű-növény előtt,
És nézte, nézte, s érzett kínokat.
Miktől a lélek szerteszét szakad,
De míg igy ölte őt az, amit láta,
Szivott bódítón-édes illatot...
Barátom, ez a fájdalom virága,
Ez a virág lantod zenéje volt. -
Miért tiprád el ezt a szép virágot?
Mért hallgatott el így kezedben a lant?
Nem fájt, nem fájt, midőn a földhöz vágtad,
S mintegy zokogva húrja kettépattant?
Nem kiáltott rád a lelk’ismeret,
Midőn rátetted gyilkos kezedet?
Mert gyilkos vagy, megölted
Nem testedet,
De ennél sokkal többet,
Jobb részedet;
A lant a lelke a költőnek,
S te, hah te lelkedet öléd meg!...
Egy költő-lelket semmisítni meg!
Nem ismeréd tán küldetésedet?
Szent és nagy ez valóban,
Amely föld pusztulóban,
Haldoklófélben van, amelynek már
Nem használ sem eső, sem napsugár:
Az a költő könnyhullatásitul
S mosolygásától ujra fölvirul.
Mivel felelsz majd, hogyha egykoron
Az, aki küldött, számadásra von?
Ha mondja majd: „Nézz arra lefelé,
Amerre tetted útadat,
Jól látszik, hosszu sivatag...
A rád bizott földet nem míveléd!” 
Föl, föl, barátom, drága minden perc,
A föld futócsillagjai vagyunk,
Csak addig élünk, míg leszaladunk;
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Maholnap a bíró előtt lehetsz.
Föl, föl, barátom, illeszd össze lantod,
Leheld beléje búbánatodat,
Hisz a költő, ha a legfájóbb hangot
Sohajtja, akkor a legboldogabb.
Dalold el mind, mivel szived teli,
S minden hang, amely ajkadon kijő,
Lelked darabja légyen... oly dicső
Kín és gyönyör között elvérzeni! 
                                  (Pest, 1848. január 6.)

Kubinyi Rudolfról is meleg szavakkal emlékezik meg Petőfi  az Úti jegyzetekben, hisz nála volt 
szálláson. A Kubinyiak a középkortól Várgede birtokosai voltak, a faluban több kúriát, ill. kastélyt 
is építtettek.  Azt, amelyben Petőfi  is lakott, maga a vendéglátó Kubinyi Rudolf építtette az 
1830-as években. A Kubinyiak Gömörben mindig jelentős tisztségeket töltöttek be. Rudolf Petőfi  
látogatásakor megyei főjegyző volt. 1848-ban képviselő lett, a kormányt Debrecenbe is követte. A 
szabadságharc bukása után visszavonult, s csak a kiegyezés után vállalt ismét tisztséget, Gömör 
megye főispánja volt. Később egy másik Gömör megyei birtokára költözött, várgedei kastélyát 
Sztojkovich Emil vette meg. Ez az épület ma is áll, ennek falán helyezték el a Petőfi  látogatására 
emlékeztető emléktáblát. Amíg Várgedén lakott, gyakran látott vendégül írókat, tudósokat, 
művészeket. Gazdag könyvtárát Petőfi  is dicsérte az Úti jegyzetekben.

Petőfi  Gömörben való tartózkodása alatt mindvégig Várgedén, Kubinyi Rudolf kastélyában 
szállt  meg, innen indult két kirándulásra is. 

Kubinyi Rudolfról is meleg szavakkal emlékezik meg 
Petőfi  az Úti jegyzetekben, hisz nála volt szálláson.

Adorján Boldizsár, GortvakisfaludEmléktábla a kúria falán
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Miskolc (Diósgyőr) 

10. levél

 Miskolc, julius 8. 1847.
Ez ismét szép napja volt életemnek, nagyon szép. A természettel mulattam, az én legkedvesebb barátommal, 
kinek semmi titka nincs előttem. Mi csodálatosan értjük egymást, és ezért vagyunk olyan jó barátok. Én 
értem a patak csörgését, a folyam zúgását, a szellő susogását és a fergeteg üvöltését… megtanított rá a 
világ misztériumainak grammatikája, a költészet. Értem pedig különösen a falevelek zörgését. Le-leülök 
egy magányos fa alatt és órákig hallgatom, mint zizegnek lombjai, mint suttognak fülembe tündérregéket, 
melyektől a lélek mámoros álomban meghúzza a képzelet harangját s beharangozza az égből az angyalokat 
szívembe, e kis kápolnába. 

Hajnal hasadta előtt indultam Bejéből Tornalja és Putnok felé ide Miskolcra. Az egész út a Sajó völgyén 
visz keresztül, alacsony, zöld és kék hegyek és halmok között, melyek nyájasan üdvezlik az embert s vesznek 
tőle búcsút egymás után. Nincs szebb, mint folyvást tartó szép vidéken utazni. Minden új kilátásnak 
megörülünk, s nem érünk rá sajnálkozni, hogy elhagyjuk, mert amint egyikből kilépünk, már ott vagyunk 
a másikban, s így egyre csak gyönyörködnünk kell.

Útitársam egy szerelmes ifjú barátom volt. Az egész úton szerelme történetével tartott. Az efféle históriákat 
hallani a legirtóztatóbb unalmak közül való unalom, ha csak a hallgató maga is nem szerelmes. Így már 
egészen más. S minthogy ránk illet a „zsák megleli foltját”, igen jól mulattam, sőt a sok szerelemrőli beszéd 
még homöopaticus kúra gyanánt is szolgált a roppant forróság ellen, melyben dél felé Miskolcra értünk. 

Ebéd alatt kompánia alakult, kirándulni Diósgyőrre a hámorba. Nekem tetszett ez a legjobban, mert 
Diósgyőr vidékét már oly rég s oly sokszor hallottam magasztalni, s még nem láttam. Sokat vártam, de 
még többet találtam. Oh e bájos völgy, alig félórányira Miskolctól. A völgy elején fekszik a falu, s benne 
nagy Lajos király leányának, Máriának kastélya. Most már csak rom, természetesen. Négy tornya áll még, 
az is csak félig, csonkán. Ha lakhelyéről megitélhetjük lelkét, a királyi hölgy költői lélek volt, s azért – 
mindamellett, hogy… volt – tisztelet emlékének. A falun belül, hol a hámor van, egyre szűkebb lesz a völgy 
s végre egészen kősziklák közé szorul, meredek, vad kősziklák közé, s az út fölfelé tart kanyargósan a Szinva 
partján, mely számos zuhatagot képez, fönn pedig a hegyen tóba gyűl, melynek vize sötétzöld, minthogy 
tükre az őt környékező bércek erdejének. Az ember azt gondolja, hogy legalább is Helvéciában van, Helvécia 
valamelyik szebb vidékén. S hogy semmi ne hiányozzék, a természet barlangot is helyezett e völgybe, még 
pedig csepegő barlangot. Az igaz, hogy Aggtelekhez képest semmi, de minthogy ebbe nem fáklyákkal, hanem 
csak gyertyákkal járnak, az aggtelekinél sokkal tisztább, fényesebb s ez pótolja némileg a nagyszerűséget.

Egész délután itt mulattunk, késő este tértünk haza, én különösen elfáradva a kéjtől. Akár hiszed 
barátom, akár nem, de engem jobban megvisel a lelki élvezet, mint a testi fáradozás. Talán ezért is írtam 
le ily bágyadtan e szép napomat. Közeledik az éjfél, karján hozza gyermekét, az álmat, s ez felém nyujtja 
kezét, hogy kezemből kivegye a tollat. Jó éjszakát. Holnap folytatom utamat Sáros-Patak felé, s onnan… 
magam sem tudom még, merre. Jó éjszakát.

Bejéről július 7-én korán reggel indult Tornalján és Putnokon keresztül Miskolcra, ahova dél körül 
érkezett. Délután egy csoporttal kirándultak Diósgyőrbe. Megcsodálta a Szinva patak völgyét, sőt 
egy cseppkőbarlangot is. Diósgyőrben nem hagyta el Nagy Lajos építtette vár megtekintését, majd 
egy vashámorban tettek látogatást. Miskolcra visszatérve itt éjszakázott. Vers ennek a kirándulásnak 
az élményéből nem született.
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11. levél
 

 Sárospatak, július 9. 1847. 
„Szebbnél szebb tájakon járok, barátom; ma a Hegyalján jöttem keresztül. Szerencsnél legszebb a 
kilátás. Délre hosszu, hosszu rónaság le egészen a Tiszáig; keletre az egykori tűzokádó, a tokaji hegy, 
mely magában áll, mint a hadsereg előtt a vezér. Ott áll magas fejével, kék köpönyegben, komoly 
méltósággal; tövében Tarcal városa. Éjszakra a többi hegyaljai hegyek, hosszu sorban; alattok Tálya 
és Mád. E városokban laknak, e hegyeken, az öröm istenei, innen küldik szét a világba apostolaikat, a 
palackba zárt aranyszínű lángokat, hogy prédikálják a népeknek, miszerint e föld nem siralomvölgye, 
mint a vallás tartja. Lelkesedve néztem jobbra-balra, előre-hátra; ugy nekilelkesedtem, mintha én ittam 
volna ki a legékesebben szóló apostolt. Az idő is gyönyörű volt: felhőtlen, verőfényes, derűlt nyári reggel... 

– Hejh, jártam én erre már rossz időben is. Debrecenből utaztam Pestre, 1844-ben, februáriusban, 
kopott ruhában, gyalog, egypár huszassal és egy kötet verssel. E kötet versben volt minden reményem; 
gondolám: ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó... mert akkor vagy éhen halok, vagy 
megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyes-egyedül mentem itt a Hegyalján; egy lélekkel, egy 
élőlénnyel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas 
esőt szórt reám. Épen szemközt jött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket a zivatar hidege és 
nyomorúsága fakasztott.

Egy héti kínos vándorlás után Pestre értem. Nem tudtam, kihez forduljak? nem törődött velem senki a 
világon; kinek is akadt volna meg a szeme egy szegény, rongyos kis vándorszinészen?... A végső ponton 
álltam, kétségbeesett bátorság szállt meg, s elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly 
érzéssel, mint amely kártyás utósó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi  átolvasta verseimet, 
lelkes ajánlására kiadta a Kör, s lett pénzem és nevem. - E férfi , kinek én életemet köszönöm, s kinek 
köszönheti a haza, ha neki valamit használtam vagy használni fogok, e férfi : Vörösmarty. 

– Mindezeket, sőt egész életem sanyarúságait végiggondoltam, amint a Hegyalján jöttem. Oh az én 
életem dúsgazdag volt a sanyaruságban, s ha most boldog vagyok, megérdemlem. Hat esztendeig voltam 
istentül, embertül elhagyott földönfutó; hat esztendeig volt két sötét árnyékom: a nyomor és a lelki 
fájdalom... és mikor? ifjuságom kezdetében, az élet legszebb szakában, mely csupán az örömeknek van 
teremtve, tizenhatodik esztendőmtől a huszonkettedikig. De jó, hogy így történt; aki boldogtalan nem 
volt, nem tudja megbecsülni boldogságát. S jó, hogy egyszerre szenvedtem ki, amit más egész életén 
át szenved apródonkint. Minél viharosabb volt a tavasz, annál derültebb nyarat és őszt remélhetek. 

– Délután értem Patakra. Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt 
tanyáztak a szabadság oroszlánai. Először is a várat néztem meg, mely hajdan Rákócziaké volt, most 
pedig... valami Preczenheimé. A várból mentem a kollégiumba... telt poharak- és víg diákokhoz. 
Magam is hozzáláttam. Szükség is volt rá. Felejteni akartam, hogy magyar vagyok. - Itt ismerkedtem 
meg Palkovics professzorral, akit te is ismersz, s így tudod, milyen derék ember. Látod, barátom, még 
a professzorok közt is vannak derék emberek. Holnapután kezdődnek a kollégiumban az exámenek. 
Marasztalnak, de nem maradok. Nagyon sietek Szatmár felé, aztán meg nem is szeretem látni az 
állatkínzást.”
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Július 8-án indult Miskolcról a Hegyalján keresztül Sárospatakra. Útja közben említi Tarcalt, 
Tályát, Mádot is, mint a híres tokaji borok hazáját, ahonnan ezeket a borokat a „világba küldik 
a palackba zárt aranyszínű lángokat”. De hegyalja juttatja eszébe azt a nyomorúságos utazást is, 
mikor 1844-ben kopott ruhában gyalogolt Pestre „egy kötet verssel”, amelyekkel aztán megalapozta 
költői hírnevét.

Sárospatakon Palkovics Antal professzor háza előtt állt meg szekere. Őt Tompa Mihály ajánlotta 
még Bején. Nála szállt meg, s ő mutatta meg Sárospatakot a költőnek.

Palkovics Antal (1848-tól Pálkövi) 1816-ban született Borsodban. Iskoláit 
Sajógömörön és Rozsnyón végezte. Jogot és teológiát Eperjesen tanult. 
Először paposkodott, majd 1843-tól Sárospatakon lett főiskolai tanár. 
A szabadságharc alatt gerillacsapatot szervezett.  1850-től újból katedrára 
állt, de szabadszellemű előadásai miatt, melyeket elragadtatással hallgatott 
az ifjúság, lefokozták, és csak latint és német irodalmat taníthatott 1862-
ben bekövetkezett haláláig.

Az ő vezetésével ellátogatott a kollégiumba „telt poharak- és víg diákokhoz”. A vár megtekintése 
is nagy hatással volt rá, mert szerinte ez volt a „szabadság oroszlánbarlangja”. Palkovics Antal 
professzor vendégeként éjszakázott Sárospatakon. Vers ennek a látogatásnak az emlékeként nem 
született.
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Tizedik állomás: 
Vecseklő – Hajná cskő, Salgó, Somoskő

„Várgedéről – az eső miatt néhány napi várakozás után – a második kirándulást tettük többen Vecseklőre 
(egy barkó faluba). Útba esik Hajnácskő… most már nem is rom, mert tulajdonosa ledöntette végkép. 
Innen egy negyednyire van fürdő és savanyú víz, mely egészen olyan, mint a parádi, csak gyöngébb egy 
kissé. Míg itt uzsonnáztunk: Csomai Jóska cigánybandája gyönyörű nótákat húzott Lavotta, Csermák 
s másoktól; s különösen megragadt – melyet most először hallottam – a karancsaljai nóta. Hogyne! 
Az ég is derült-borult hallatára… egyfelől nap sütött, másfelől eső esett… szóval, magyar nóta, magyar 
vigalom megtestesülése volt.

Vecseklőn megháltunk, s másnap korán reggel indultunk Somoskőre, a Mátra egyik ágán – a 
Medvesen – keresztül.

Somoskő nem nagy vár volt, nem is nagy hegyen fekszik… de bámultam építését, mely gyönyörű 
öt-hat-hét-szögű kövekből van. Oldalában elszórva hevernek a hasonnevű falu házai, melynek lakói 
csaknem idillikus életet élnek még. Amint lejöttünk a várról e faluba, egy parasztasszony házához hitt 
bennünket, s ott – fölszólítatlanul – jól tartott édes és aludt tejjel. Nagynehezen birtuk rávenni, hogy 
pénzt fogadjon el. A jó emberek!

Ide Salgó egy órányira esik. Azt beszélték e faluban, hogy mikor Salgón a török volt, innen a somoskői 
várból oda lőttek a magyarok, s egy töröknek, ki evett, épen a kanalat lőtték ki a kezéből… mire a 
pogányok nyakrafőre elinaltak Salgóról, a mai napig sem tértek vissza. Hol van oly merész képzeletű 
költő, mint a nép?

Jó, hogy vezetőt fogadtunk Somoskőről Salgóra, mert tán föl sem találtunk volna e várra. Oly 
rendkivüli helyen fekszik, hogy gondolatnak is őrült volt oda építeni. Környékezi rengeteg erdő, bükk, 
cser, tölgy, s egyéb fákból. A hegy teteje óriási gránitszikla s e fölött állott a vár, melynek most már 
kevés maradványa van. A legmagasb fal mintegy két öles. Talán nem volt Magyarországban vár, mely 
oly közel szomszédja lett volna a csillagoknak, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán; 
tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt.

Estefelé értünk vissza Vecseklőre, eltelve a nap élvezeteivel, és jól kiéhezve, minek orvossága egyébiránt 
készen várt bennünket Vecseklőn… Kubinyi Rudi szakácsának emberségéből; minek ismét az a rosz 
következése lett, hogy igen jól laktam, s ennélfogva gyötrelmes álmaim valának.

Amint vissza Várgedére mentünk, fi gyelemre sem méltattam Hajnácskőt, pedig míg Salgót nem 
láttam, nem győztem bámulni a meredek, cukorsüvegalaku bércet, hol a vár volt.”

A Vecseklőre való kiránduláson többen vettek részt, bizonyosan Kubinyi Rudolf, mert hisz az ő 
szakácsa főzte a kiadós vacsorát, melytől „gyötrelemes álmai” voltak Petőfi nek; Adorján Boldizsár 
és Steller Antal, akinek a kocsiján utaztak. Hajnácskő várának romjait kétszer is megcsodálta a 
költő, ezek a romok ma is láthatók. A Hajnácskő melletti fürdő, ahol Csoma Jóska karancsalji 
nótáját hallgatta, sajnos ma már nincs meg, még a 19. század végén megszűnt. (Karancsalja Nógrád 
megyében van, a hegyet a helyiek „Magyar Olimposznak” is nevezik.) 

Vecseklőről azt is megjegyzi, hogy barkó falu. A barkók egy jellegzetes népcsoport, sajátos népi 
kultúrával Gömör, Nógrád és Heves megye határvidékén. Medvesalja, ahol Vecseklő fekszik, 
valóban a barkó vidékhez tartozik. A vidék cigánysága már nagyon régóta magyar nyelvű, közéjük 
tartozott bizonyára Csoma Jóska is.
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Vecseklőn máig áll az a ház, melyben Petőfi  éjszakázott, de nagyon rossz állapotban van, így az itt 
tartózkodása emlékére utaló emléktáblát a kultúrház falán helyezték el. 2006-ban pedig felavatták 
a költő mellszobrát is, Mag Gyula medvesalji szobrász alkotását.  Anekdotikus történet is fűződik 
Petőfi  vecseklői tartózkodásához. Állítólag a falusiak elkergették a költőt, mivel el akarta csábítani 
egy helybéli feleségét, illetve, hogy menekülve itt felejtette a kardját, amely persze azóta eltűnt.

Másnap kora reggel indultak Somoskőre, a vár megtekintésére. Somoskő vára 1920-tól a mai 
Szlovákia területén fekszik, a vár alatti falu Magyarországon van. A vár vulkáni csúcsra épült még 
a 13. század második felében. A törökök 1576-ban elfoglalták, a 15 éves háború idején sikerült 
visszavenni. A Rákóczi-szabadságharc leverése után került romos állapotba. 1970-től kezdték 
felújítani, ekkor kapott tetőt a legépebben maradt része, az ágyútorony. Szomszédságában van az 
ismert geológiai képződmény, a „bazaltorgona”. A vár alatt, a falu szélén, ahol aludttejjel kínálták 
a költőt, áll az ún. Petőfi  Emlékkunyhó. Az eredeti összeomlott épület helyén 1965-től áll ez a 
kunyhó, benne Petőfi  emlékkiállítás működik. 

Somoskőről kísérővel mentek Salgó várának megtekintésére. Ezt a várat szintén a tatárjárás 
után építtette a Kacsics nemzetség. A husziták is megszállták, őket Mátyás király verte ki, majd a 
török csellel foglalta el 1554-ben. Mikor a császári seregek visszafoglalták, annyira megrongálódott, 
hogy azóta is romos állapotban van. Petőfi  megcsodálta a lenyűgözően magas szirten épült várat, s 
ahogy írja: „Sokáig ültem legfelső csúcsán; tekintetem mérföldeken, lelkem századokon túl barangolt.” 
Ennek a lenyűgöző élménynek a hatására született egy évvel később a Salgó című költeménye. 
A bazaltsziklákon elhelyezett emléktáblán is ez olvasható: „Ez a rom ihlette őt Salgó művének 
megírására.” Az persze már a helyi legenda része, hogy egy patkó nyoma a várkapu alatti sziklán 
Petőfi  lovától való.

Az egész napos kirándulásról visszatérve még egy éjszakát töltöttek Vecseklőn.

Petőfi  Sándor: Salgó (részlet)

Nógrád s Gömör közt hosszan nyúlik el
A Mátra egyik erdőséges ága,
Miként sörényes, elfáradt oroszlán,
Nézvén sötéten messze tájakig.
E hegytetői kősziklára ül
Borús napokban a pihenni vágyó
Terhes felhőknek vándor serege;
Ez a műhely, hol a komor kovács,
A dörgedelmes égiháború
Készítni szokta a villámokat,
Haragvó isten égő nyilait.
Itt állt Salgóvár, mint egy óriás,
Ki az egekre nyujtja vakmerő
Kezét, hogy onnan csillagot raboljon;
Itt állt Salgó... az éghez oly közel,
És benne mégis a pokol tanyázott.
A századoknak döntő lábai
Elgázolák rég e vár tornyait.
Belőlök egy-két csonka fal maradt, mely

Szomorkodással tölti idejét,
Mint aki lármás ifjuság után
Éltét megunva remetéskedik.
Fölmentem a hegy sziklatetejére
S letelepedtem a romok fölött.
Verőfényes nap volt, tekintetem,
Nem lelve gátot, mérföldekre szállt,
Mint börtönéből megszökött madár,
S vigan köszönté a kék messzeséget,
Hol a faluknak tornyán, a mezőknek
Juhnyájain s a patakok vizén
S mindemhol a nap fénye tündökölt.
De lelkemet nem ily képek körözték,
Nem ily vidámak; lelkemet homályos
Látkörbe vitte a komoly merengés,
Holott körűle kétes ködruhában
Mogorva árnyak lengtek, a kihalt
Sötét középkor véres napjai.”
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esik Hajnácskő… most már nem is rom, 
mert tulajdonosa ledöntette végkép.

Emléktábla Vecseklőn

Ide Salgó egy órányira esik. Azt beszélték e faluban, 
hogy mikor Salgón a török volt, innen a somoskői 

várból oda lőttek a magyarok, s egy töröknek, ki evett.

Vecseklőn megháltunk.

Petőfi  szobor Vecseklőn
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...de bámultam építését, mely gyönyörű 
öt-hat-hét-szögű kövekből van.

Somoskő nem nagy vár volt, nem is nagy hegyen fekszik… de bámultam építését, 
mely gyönyörű öt-hat-hét-szögű kövekből van.
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Tizenegyedik állomás: Losonc

„Losoncra menvén Várgedéről az út Füleken visz keresztül, hol szinte romokban fekszik az egykor 
nevezetes vár. Természetes, hogy összejártam; de kimondhatatlan harag fogott el, midőn láttam, hogy 
a romokat lehordják az utcákat tölteni… hogy amely köveken őseink szent vére szárad, azokon most 
tapodjanak… 

Fülek sokáig volt a török kezében. Ha naponként abból a borból kellett volna inniok, melyet én itt 
a kocsmában ittam: fogadom, száz évvel előbb szabadult volna meg tőlök Fülek.

Fülektől aztán Losoncig semmi nevezetest nem ér az ember, az utat kivéve. Ez az élő embert halálra 
s a holtat életre rázza. Én meghaltam, s föltámadtam rajta valami hatszor.

Losoncon ekkoriban csak egy napot töltöttem. Ezalatt megnéztem Gácson  a várat s a posztógyárat. 
Az utóbbi szemlélésében jobban gyönyörködnék tán az idegen, ha nem volna meg testének azon része, 
mely a tobák, fricska stb. kedvéért teremtetett. A vár, melyet a Forgách grófok birnak, nem igen ó: 
körülbelül a tizenhetedik században épülhetett. Bejártam néhány teremét, melyek közül leginkább 
vonta magára fi gyelmemet az, hol a családképek vannak. E képek egyikétől alig tudtam elválni. Egy 
hölgy volt: szép, fi atal és tébolyodott.

Épen delet harangoztak, mikor a kirándulásból visszatértem Losoncra, hol az én kedvemért készült 
roppant ebéd várt egy roppant magyar embernél.

Másnap visszavitt S. A. barátom (ki ide is kihozott) Várgedére, ugyanazon az úton, melyet már volt 
egyszer szerencsém passzirozni.”

(……)
„Az út Fülektől Losoncig sokkal mélyebben véste magát emlékezetembe, semhogy is elfeledtem 

volna, ennélfogva most Rima-Szombaton keresztül mentem Losoncra. A város alatt folyt a Rima 
vize, melyben úgy megfürödtem, hogy majdnem belefúltam. Nem nagy a víz, hanem épen malom 
alatt esett a fürdés, hol egyenest keresztül akarván csapni, a habok alá sodortattam. Ha mégis bor lett 
volna, de vízbe fúlni … szekatura! – Hajdan a szép költői világban csak passzió lehetett így meghalni… 
a szirének és nimfák karjai között; de most már oly prózai a világ, hogy a szép zengzetes nimfák és 
szirének rút, néma halakká és rákokká változtak… piha! E meséből az a tanulság, hogy szép, aki jól 
tud úszni, amivel én sokkal kisebb mértékben dicsekedhetem, mint sok magyar versíró-kollégám, kik 
tengernyi vizenyős verseikbe fúlnak bele.

Losoncon egy hetet tölték. Dicsőséges eszem-iszom világ volt… egyébiránt szellemi élvezetek nélkül sem 
szűkölködtem; mert Losoncon sok lelkes barátom és sok kedves leányka van. Azt is híresztelték– alig 
értem oda –, hogy házasodom, s hogy kit veszek el, mi rám nézve igen is hizelgő volt; de mindazonáltal 
e hírt csak mende-mondának vagyok kénytelen nyilatkoztatni… megnyugtatására mindazon hölgyeinek, 
kik érettem tán titkon epednek, viszontszerelemből várva földi boldogságukat.

Losonc igen mulatságos kis város… a deákság gyakran verekedik. Hős fi úk! az idén is agyonvertek 
egy csizmadia-legényt! Béke hamvaira!… és borostyán a ti homlokaitokra, hazámnak ifjú bajnokai!

És Losonc egyébként is mulatságos városka. Nem említve fürdőjét, van itt egy uriember, ki ha az 
utcán mutatkozik, az egész város gyerkőcei fütyölni kezdenek. E hajborzasztó zene kiséri őt utcából-
utcába. Az egész história, ha jól értesültem ez:

Az említett uriember több gyönyörüséget lel a borban, mint a vízben. Egyszer, midőn volna ilyetén 
berugott állapotban, megállott közel egy kutyához, s azt füttyeivel csalogatta maga után… de a kutya meg 
se mozdult, mert hiányában vala a mozdulás egy mellőzhetetlen kellékének; az életnek. E történetnek 
valaki szemmellátó tanuja volt, s hinc illae füttyölések.
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Szinte Losoncon van egy öreg funerátor, kire a város egyetemes fi atal sarjadéka azt szokta kiabálni, hogy:
– Kuvik, kuvik!
Ez a szegény öreg Vácról származott Losoncra. Ama kiabálások üzték őt ide előbbi lakhelyéről. És 

megérkezett szép álmaival jövendője felől, s amint a városba lépe, ekkép idvezelték:
– Kuvik, kuvik!
És a jámbor aggastyán békén tűr, mígnem türelme megszakad; ekkor a gyerek után lódul és hajigál 

utánok tégladarabokat… de a gyerekek megfeszítik gyors inaikat, egyet iramodnak, s kétszerezett 
energiával replikáznak a tégladarabokra, ordítván s üvöltvén:

– Kuvik, kuvik!
Losoncról Balassa-Gyarmatra mentemben semmi baj sem ért, kivévén, hogy a köpönyegemet Losoncon 

felejtvén, érte a kocsist vissza kellett kelle küldenem majd félórányi járásról; – a kocsis visszafutott, s 
elhozta a köpönyeget, de nem az enyémet, hanem a másét, s így magamnak kelle visszalódulnom. Végre 
útnak indultunk, s mentünk most már csakugyan minden szerencsétlenség nélkül… csak útitársam 
köpönyege s a kocsisnak egy lőcse veszett el. A köpönyeg megkerült, a lőcs nem, minek azon kellemes 
időtöltést köszönhetem, hogy folyvást oda kelle vigyáznom: nem esik-e ki a kerék?

Petőfi  1845-ben két alkalommal járt Losoncon: először június 8-9-én, másodszor hosszabb ideig, 
június 14-től 22-ig. Mindkét alkalommal Steller Antal vendége volt.

Steller Antal a losonci református líceum rektorának fi a volt. Mikor Pesten ügyvédi vizsgájára 
készült, az ottani irodalmi körökben mozogva ismerkedett meg Petőfi vel. Steller Petőfi t lovas 
kocsival hozta Losoncra, melynek humoros történetét Mikszáth írta meg egy karcolatban:

„Steller Antalnak volt egy originális kocsisa, a pej és a szürke víg kedvű abrakolója, ki igen kíváncsi 
lévén, miféle ember az, akit olyan nagy becsben tartanak, megkérdezte az urától: 

– Hát abizony, Miska fi am – mondja Steller –, olyan ember, aki nagyon szép verseket ír. 
– Ahá! A már derék dolog! Tudja mit, tekintetes uram, ha már olyan nagyon szereti, marasszuk 

meg itt – kántornak. 
Petőfi nek nagyon megtetszett a kocsisnak ez a megjegyzése, azontúl sokat tréfálózott vele s később 

is nem mulasztotta el egyszer sem megemlékezni róla Stellerhez írt levelében.”
Az első alkalommal, ahogy az Úti jegyzetekben írta, csak egy kirándulásra indult Losoncra, 

mégpedig Füleken keresztül, ahol megtekintette a várat. Másnap délelőtt Stellerrel Losoncról 
tett kirándulást Gácsra, ahol a várat és a posztógyárat tekintette meg. Losoncon ebédelt, majd 
innen Steller visszavitte Várgedére.

Második alkalommal Várgedéről, most nem Füleken, hanem Rimaszombaton keresztül utazott 
Losoncra. (Ekkor történt a híres ri maszombati fürdőzés.) A nyolc nap alatt, míg itt időzött 
számtalan látogatója volt, mindenki kíváncsi volt a híres költőre, úgy hogy végül Petőfi  kifakadt, 
s állítólag ezt mondta vendéglátójának: „Ha azt akarod, hogy itt maradjak, zárasd be a kaput, mert 
nem vagyok én medve, akit mutogassanak.” Egy alkalommal mégis kivételt tett, és elfogadta, igaz 
Steller unszolására Kocsy Györgynek, egy helyi tisztelőjének meghívását. Steller erről a látogatásról 
később ezt írta:

„Ez a köztiszteletben álló férfi ú, a régi jó táblabírák typikus alakja volt. Sokat olvasott és írt is, Petőfi t 
pedig rajongásig szerette. Én őt előre informáltam Sándornak mesterkéletlen modoráról, szeszélyeiről 
és könnyen fellobbanó természetéről. Amikor a derék öregúr verseit kezében tartva azokat a költőnek 
akarván megmutatni, Sándor megpillantva a háziasszonynak a szomszéd szobában levő igen szép 
unokahúgát, a házigazdát múzsáival és arc poétikájával faképnél hagyta, s rohant a másik szobába. 
A jó házigazda nem vette túlságosan szívére az esetet, s az ebédnél az ő imádásig szeretett vendégét 
takarosan felköszöntötte.” 
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Egy másik losonci látogatását Úti jegyzeteiben ugyan nem említi, de Stellertől tudjuk, hogy a 
losonci református líceumban meglátogatta az általa nagyra becsült Homokay Pál tanárt, aki itt 
az önképzőkörnek tanár elnöke is volt. Ennek a látogatásnak a történetét is megírta az 1800-as 
évek végén egy verses nekrológban Bulcsú Kálmán, aki Homokay után volt a líceum igazgatója:

Nagy költőnk, egykor lakába fordultan
Megszorítá kezét, így rázva meg:
„Uram! könyvéből én sokat tanultam.”
Losoncon leggyakrabban azonban Steller és barátainak társaságában időzött a költő. Különösen 

kedvelte Steller jegyesének, a művelt Plachy Vilmának a társaságát, aki nem csak rajongott a 
költészetért, de maga is írogatott. Az „ábrándos serdülő lány” megnyerte Petőfi  rokonszenvét, 
sokat beszélgetett vele, sőt verset is írt hozzá „P….Y  Vilma kisasszonyhoz” címen: 

 P…..Y  Vilma kisasszonyhoz

Ifju szivecskéd legelőször játsza
A szerelemnek szép játékait.
Gyönyör nekem e játék láthatása,
Nem én vagyok bár, akit boldogit. 
Ki is ne volna lelkesült néző ott,
Hol a sziv első mozdulásra kél?
Nem olyan-é ez, mintha rózsabokrot,
Virító rózsabokrot ráz a szél? 
Az égő szív, ez a rózsának bokra,
Lengő fuvalmak érzeményei,
S hull a bokorról a halvány arcokra
Piros levél, ha a szél lengeti. 
Ha szép orcádat ekkép égni látom,
Oh lyányka, szíved érzeményitül:
Derűl kissé az én sötét világom,
Mit szerelemnek napja elkerül. 
Költőkebelnek nem szolgál szerencse;
Tudod szerelmem bús történetét:
Volt életemnek egy királyi kincse,
Koldús vagyok, mert azt eltemeték. 
Szempilláidnak fekete virágán
A részvét könnyharmatja reszketett,
Midőn előtted szívemet kitárám
És elbeszélém e történetet. 
Ekkor, leányka, jó leányka, téged
Édestestvéreműl fogadtalak.
Kössük meg ezt a drága szövetséget
Egy csókkal, Vilmám, és én áldalak. 
Különben is te voltál, aki mondád,
Hogy megcsókolni a költőt szabad;
Szép állításod, lyányka, teljesítsd hát:
Tedd ajkaimra testvércsókodat! 
             (Losonc, 1845. június 14-22. között)
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Volt egy másik múzsa is, egy „szép s mívelt… szegény létére is erényes varróleány”, akit Petőfi , 
miután megismerkedett vele, minden nap meglátogatott és – Steller szerint – „…formaliter 
beleszeretett. Egy kissé bántotta ugyan, hogy a kedves leány, nem volt olyan gyúlékony, mint ő, s hirtelen 
fellobbant érzéseit nem viszonozta, de azért emlékül írt egy szép verset, a szép varróleányhoz.”

 A varróleány

Varróleány a szeretőm,
Azaz, hogy én őt szeretem,
Oly fennhangon kiáltja ezt
Vadúl ugrándozó szivem,
Hogy semmi kétség benne. -
Bolondos egy história talán;
De már egyéb nincs hátra;
Szeress te is, te szép varróleány! 
Szép vagy, de szép orcáidat
Az ember addig nézi csak,
Amíg nem látja sugarát
Lelked dicső villáminak.
Minden szavad egy villám,
Mely szem fényét ölő szikrákat hány;
Nem ismerem még párod
Az elmésségben, szép varróleány! 
S azonkivűl hogy tündökölsz
Az elmésség sugáriban:
Ki oly könnyen megbukhatál.
Erényednek közhíre van.
Elmés vagy, mint az ördög,
S jó, mint az angyal... hogyne hajtanám
Meg térdeim előtted,
Te szép, elmés, te jó varróleány! 
Meghajtom íme térdemet,
Emelj föl engem szívedig;
Ennél följebb nem vágyok én,
Hisz ott a menny, a hetedik.
Itt várok térdepelve,
Ruházd a „szerető” cimet reám,
Vagy varrd meg szemfedőmet,
Ha nem szeretsz, te szép varróleány! 
                    (Losonc, 1845. június 15-22)

A varróleányt Weisz Rózának hívták, zsidó volt, és anyja korai halála után varrással szerzett 
keresetéből tartotta el magát és vak édesapját. Petőfi vel való találkozás után néhány héttel 
református hitre tért és a Fehér Ida nevet vette fel. Nevezetes keresztszülei voltak a tudós Kubinyi 
Ferenc és neje személyében. Utóbb Kemény Károly ügyvéd felesége lett.
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Petőfi  és a varróleány találkozásának történetét regényesen kiszínezve Kálniczky Gyula losonci 
ügyvéd is megírta, mely 1899-ben egy kis füzetben meg is jelent, s bevétele a Petőfi -emléktábla 
költségeinek fedezésére szolgált. Kálniczky szerint Petőfi  Losoncról elutaztában, mintegy fél 
órányira a várostól visszafordult, de nem azért – mint az az Úti jegyzetekben olvasható –, hogy 
ott felejtett köpenyét elhozza, hanem azért, hogy még egyszer meglátogassa a varróleányt és egy 
csokor fehér rózsát adjon át neki.

Petőfi  emléke Losoncon, különösen a líceumban továbbra is élő volt. Halálának 50. évfordulóján, 
1899-ben egy emléktáblával jelölték meg a házat, ahol Petőfi  1845-ben lakott

Az emléktáblára akkor ezt írták: ITT  IDŐZÖTT
        PETŐFI  SÁNDOR
          1845. ÉVBEN
          1899. július 30.

1945-ben azonban ezt az emléktáblát, mint a magyar múltra emlékeztetőt, eltávolították. A költő 
emlékét azonban a megalakuló Csemadok tovább éltette, hisz 1950-ben már Petőfi -estet szerveztek 
a Vigadóban. S a költő losonci látogatásának 105. évfordulóján egy nagyszabású ünnepség keretében 
visszahelyezték az eltávolított emléktáblát, mely – szlovák szöveggel kiegészítve – azóta is látható 
a hajdani Kossuth Lajos – ma Vajanský utca 5-ös számú házának homlokzatán.

Petőfi  Losoncról Balassagyarmaton és Vácon keresztül utazott vissza Pestre, ahova 1845. június 
24-én érkezett meg. 

„Losoncra menvén Várgedéről az út Füleken visz 
keresztül, hol szinte romokban fekszik 

az egykor nevezetes vár.

Ezalatt megnéztem Gácson a várat

Fülek sokáig volt a török kezében. Ha naponként 
abból a borból kellett volna inniok, melyet én itt a 

kocsmában ittam fogadom, száz évvel előbb 
szabadult volna meg tőlök Fülek.

Bejártam néhány termét
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Az emléktábla

Itt lakott Losoncon Petőfi 

A losonci református líceumban meglátogatta 
az általa nagyra becsült Homokay Pál tanárt.

Losonc, reformátum templom
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Ungvár (Újhely, Széphalom, Királyhelmec, Lelesz) 

12. levél

 Ungvár, julius 11. 1847.
Sáros-Patakról tegnap reggel Újhelybe rándultam Kazinczy Gábor barátomhoz, s a napot nála és 
vele töltém, milyen pompásan? ezt csak az képzelheti, ki Kazinczyt ismeri. Valódi csodagyermeke a 
természetnek a szónoklatban; új Memnon-szobor, melyből egy örökkétartó hajnal szakadatlanul a 
legfönségesebb hangokat csalja. Benne elérte a rögtönző szónoklat a non plus ultrát. Olyanok, mint 
ő, talán lehetnek, de nála különbek nem.

......

Újhelytől félórányira éjszak felé esik Széphalom, Kazinczy Ferenc egykori lakása. Nevét megérdemli, 
mert festői szépségű táj. Különben pedig szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalma. 
Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkű magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolni, 
mint a mohamedánnak Mekkába. És mégis jobb, ha nem mentek oda, mert nagyon erős lelkűeknek 
kell lennetek, hogy azon sírhalomnál meg ne esküdjetek, miszerint a hazáért soha, de soha egy lépést 
is tenni nem fogtok. Én voltam ott, láttam a pusztulás és a feledés legszívszaggatóbb, legelkeserítőbb 
képét, és letérdeltem a sírra és már fölemeltem a kezemet, hogy megesküdjem… ekkor szerencsémre 
vagy szerencsétlenségemre megfogott jó vagy rosz angyalom, és elvezetett onnan, minekelőtte kimondtam 
volna az esküt.

Széphalomtól becsavarodtam a Bodrogközre. Országútnak híre sincs; csak úgy őgyelegtünk faluról-
falura. Különben nem untam meg magamat, mert a Bodrogköz szép, gazdag vidék. Nyugat felől tul 
a Bodrogon látszanak a hasonlíthatatlan szépségű Sátor-hegyek Újhely mellett; innen a Bodrogon 
erdős rónaság. Itt is, ott is egy-egy kis erdő, azok között termékeny földek magas sárga gabonáival… 
virító zöld mezők, rajtok egy-egy kis tó, szélén sás, tisztáján pedig fehér vizi liliomok s fölötte jajgató 
sirályok lengetik hosszu szárnyaikat … apró barátságos alakú faluk, e házak között sugár jegenyefák, 
a házak előtt vidám ép legénység és szép takaros leányok. 

De amennyire jóllakott e jelenésekkel szemem, annyira megéhezett gyomrom, midőn délután két 
óra tájban Király-Helmecre értem. Fölfegyverkezett étvággyal rohantam a kocsmába, és… ott haltam 
volna meg éhen, ha történetesen nem lett volna kocsisom tarisznyájában kenyér és szalonna, mert a 
kocsmárosnak egy árva falatka ennivalója sem volt. No ne is legyen! kiálték fel dühömben; hanem amint 
aztán jól laktam kocsisom emberségéből, mégis csak kivántam, hogy adjon az isten a kocsmárosnak 
is kenyeret és szalonnát vagy vörös hagymát, mert zsidó, a jámbor.

Valami egy órányira Király-Helmectől van Lelesz. Nagyszerű… hizlaló hely. Van benne roppant 
barátklastrom. Leleszen fölül foly a Latorca, a Bodrog-köz és Ung-megye között. Folyása kanyargó, 
vize világoszöld, környéke erdős a rév körül, hol kompon jön át az ember. Csend volt, amint áthoztak, 
kellemes erdei csend, melyet csak egyes madárfüttyentés és az evezőlapátok egyhangu lobicskolása 
zavart meg.

Késő este értem Ungvárra. Itt kezdődik ama nagy rónaság, mely tart egészen lefelé a Dunáig, s melyen 
kénye kedve szerint csavarog a Latorca, Tisza, Szamos, Kraszna, Kadarcs, Hortobágy, Berettyó, Kőrös, 
Maros, stb., melyen fekszik Szatmár, Nagykálló, Nagy-Károly, Debrecen, Karcag, Kecskemét, Halas, 
Szeged, Szarvas, Gyula, Makó, Temesvár, Kikinda, Becskerek stb. Ah, csak addig szeretnék madár 
lenni, míg ez óriási rónát keresztülröpülném.
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Petőfi  Sárospatakról Kazinczy Gáborhoz, régi ismerőséhez utazott Újhelybe. Kazinczy Gábort 
tisztelte, bár stílusát dagályossága miatt mindig bírálta. Hozzá írt verse egy igazi barátságról vall.

Kazinczy Gáborhoz

Miljók nevében emelem szavam,
Miljók nevében mondom el neked
A köszönet, a hála szavait,
Hős pályatársam, lelkem rokona:
A nép nevében! melynek híve vagy,
Melyért csatázol bátran és vitézül.
Szentebb, mint a keresztesháborúk.
Szentebb a harc, amelyet vív e század,
Melynek te, mint én, katonája vagy.
Ott fekszik, mint egy új Prometheus.
Évezred óta a bilincsre-vert nép,
És rágja máját a saskeselyű,
És vérzi lábát és kezét a lánc.
Le fogjuk rázni róla a vasat,
S elűzzük tőle a saskeselyűt!
Mienk, mienk lesz majd a győzelem,
Mert jó az ügy, mely fölfegyverze minket,
Mert a jó ügynek végre győzni kell.
Az ellenségé még a hatalom,
Kicsiny, kicsiny még a mi seregünk, de
Akik vagyunk, mind elszánt férfi ak,
S ha ott a többség, itten az erő,

Mert a mi fegyverünk az élesebb,
Mert az igazság a mi fegyverünk.
S nem volna messze már a diadal,
Ha minden harcos olyan volna, mint te,
Szavával olyan fél-mindenható!
Föl, föl, barátom, hangoztasd szavad,
Áraszd ki lelked e lángözönét,
Hogy föllobbantsd a rokon szíveket,
S hogy szétégesd az ellenség hadát!
Dörögd a gőgnek és a butaságnak
A rá jövendő végitéletet.
Föl, föl, barátom, csüggedetlenűl
S nem tántorogva egy pillantatig sem!
A díj, amelyet egykor aratunk,
Küzdelmeinkhez méltó díj leszen...
De mit beszélek? mért említem ezt?
Nem fáradunk mi jutalom-reménnyel,
Mint a hazugság aljas zsoldosi,
De önzés nélkül, isten-ihletésből,
Mint hajdanában az apostolok! 
                              (Koltó, 1847. október)

Újhelyről Széphalomra utazott Kazinczy Ferenc sírjához. Benyomásairól még aznap egy verset 
írt, melynek tartalma mindent elárul széphalmi benyomásairól.

Széphalmon

Te, a nemzet-hálátalanság
Égbekiáltó némasága,
A nemzet-szégyen Káin-bélyege,
Oh Széphalom!
Azért kellett-e csak
Hozzád zarándokolnom,
Hogy egy hajtásra oly hosszút igyam
A keserűség poharából,
Amilyet eddig még talán nem ittam?...
Ez volt tehát

A múzsák egykori tanyája,
Hol most haszonbérlő zsidó lakik?
Azon szobában,
Melyben Kazinczy Ferenc
Élt s kilehelte tiszta lelkét,
Most piszkos nyávogó porontyok
Hentergenek,
S a szentek szentéből, nejének
Szobájából ím kamra lett,
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Mely ronda lommal van tele.
Ki innen e falak közül!
Félek, hogy a ház rám szakad,
Mert nagy teher nehezkedik rá:
Az isten átka. - -
Nagy ég, a pompás kert mivé lett!
Még mostan is mosolyg, mosolyg,
De szívetszaggatólag,
Mint a megőrült szép leány.
Elvadulának a gyümölcsfák,
S alattok fű terem buján,
Sürűn és magasan;
Tán el akarja rejteni
A pusztulásnak szellemét,
Mely itt két kézzel dolgozik,
Vagy az utat akarja
Elfödni, mely a sír mellé vezet,
Hogy a halottnak nyúgodalmát
Ne háborítsa senki,
Mert nyúgalomra nagy szüksége van,
Kit hetven évig üldözött az élet.
Itt nyugszik ő
Vad fák és vad füvek körében,
Fölötte hófehér szobor...
Miért fehér? miért nem fekete?
Vegyétek el s tűzzétek föl helyébe
Sötét sorsának zászlaját!
Oly bántó e fehér hazugság. –
És ezt is özvegye

Állíttatá, ez oszlopot;
De könnyen telt ki tőle,
Mert nem maradt több,
Csupán hét árva gyermeke.
S miért tett volna oszlopot
Sírjához a haza?
Hiszen mit tett ő a hazáért?
Miatta hét esztendeig szivá csak
A börtönök dögvészes levegőjét,
És csak fél századig
Tartá vállán, mint Atlasz az eget,
A nemzetiségnek ügyét.
Magyar nemzet, most nem volnál magyar,
Ő akkor volt az, midőn senki sem volt,
Midőn magyarnak lenni
Szégyen vala.
És te, hazám, te így fi zetted őt!
Mig élt: fázott és éhezett,
S most sírja olyan elhagyott,
Mint számüzötté,
Ki idegen földön vesz el. -
Hálás haza,
A szent halott nevében
Vedd forró köszönetemet!
Ha gyermekem lesz,
Ki arra készül,
Hogy néked éljen:
Ide fogom majd őt vezetni
E sírhalomhoz... buzditásul. 

        (Széphalom, 1847. július 11.)

Még aznap, tehát július 11-én Széphalomról tovább utazott Ungvár felé. Áthaladt a Bodrogköz 
déli részén, melynek szépségéről festői leírást adott. Délután érkezett a vidék központjába, 
Királyhelmecre. A városról ugyan semmit nem írt, mindössze azt jegyezte meg, hogy a kocsmában, 
ahol megállt semmi ennivalót nem kapott. Innen továbbhaladva még Leleszről emlékezett meg, 
ahonnan este érkezett Ungvárra. Igaz ugyan, hogy csak átutazóban volt Királyhelmecen, ennek 
ellenére a városban a Petőfi -kultusz élő volt. 1967-ben egy emléktáblát helyeztek el a kultúrház 
falán, 1998-ban pedig a Millennium téren felállították Szabó István Petőfi -szobrát. Leleszen is 
van egy Petőfi  látogatására emlékeztető emléktábla.

A Kerényi Frigyeshez írt Úti levelek többi részében már nem felvidéki helyszínekről tudósít.
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Ebédet nem, szobrot már kapott Petőfi  
Királyhelmecen

Lelesz. Van benne roppant barátklastrom.

Emléktábla Leleszen

Petőfi -emléktábla a művelődési ház falán 
Királyhelmecen
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… virító zöld mezők, rajtok egy-egy kis tó, szélén sás, tisztáján pedig fehér vizi liliomok

Kőhíd a Bodrogközben Lelesz mellett
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Petőfi -emléktáblák a Felvidéken 

1. Selmecbánya – emléktábla a líceum épületének falán 
Petőfi  Sándor

a Lyceum növendéke
és a Magyar Társaság tagja volt

1838-39 évben
Emlékül

a Lyceum Petőfi -kör
1896 év június havában

2. Pozsony – emléktábla az Apácapályán
Ebben a házban lakott Petőfi  Sándor 1843 május és június havában

Kegyeletes emlékül a Toldy-kör 1900 május hó 15-én
Felújíttatta a Petőfi  Sándor Emlékmű Bizottság 2011 szeptemberében

3. Kassa – emléktábla a volt Fekete Sas fogadó falán
Ebben a házban szállott

1845. április 3-án egy éjszakára
Petőfi  Sándor

Itt szenvedett a hazáért fogságot
1852-ben és 1853-ban

Tompa Mihály
Megjelölte a kassai Premontrei Főgimnázium

1903-1904. ifjúsága

4. Rozsnyó – dombormű a volt Fekete Sas fogadó falán
Petőfi  Sándor

1845
Körben: Rozsnyó völgyben fekszik, a magas meredek hegyek között,

mint az alamizsnakrajcár a koldus kalapjában.

5. Pelsőc – emléktábla a Korona vendéglő falán
E helyen időzött

költőnk
Petőfi  Sándor

1845. május 28-án
Pelsőciensis Társaság, Pelsőc polgárai
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6. Aggtelek – emléktábla a barlang bejáratánál
Itt járt

Petőfi  Sándor
1845. május 28-án

Innen utazott másnap Rimaszombatba,
ahol Isten és Gömörvármegye kegyelméből nyert

táblabírói állására letette az esküt.
Egyesek áldozatkészségéből emeltetett

az 1823 eugusztus 19 iki
Petőfi  idősb Andrássy Gyula gróf és Pákh Albert

centenáriuma alkalmából

7. Sajógömör – emléktábla a Szentiványi-kastély falán
Petőfi  Sándor

1845. V. 28.
„Gömörön megháltunk”

8. Rimaszombat – emléktábla és dombormű a Múzsák Háza homlokzatán
E helyen szállott meg

1845-ben
Petőfi  Sándor

W-né Győry Ida 1939

„H. barátom látott el R. Szombatban
létem alatt szállással”

Petőfi  Sándor

9. Várgede – emléktábla a Szentiványi-kúria falán
E házban vendégeskedett

Petőfi  Sándor
a szabadság 

lánglelkű költője 1847-ben (1845-ben)
A helyi Csemadok 1971

10. Vecseklő – emléktábla a kultúrház falán
Ebben a községben

szállt meg
Petőfi  Sándor nagy költőnk

1845-ben
Állíttatták 1990

HNB, EFSZ, CSEMADOK, Vöröskereszt
Egyházasbást, Vecseklő
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11. Salgó vára – emléktábla a sziklafalon
Itt járt 1845. jún. 11-én

Petőfi  Sándor
Ez a rom ihlette őt

„Salgó” művének megírására
Emelte ezt a táblát Salgótarján és vidékének
közönsége a költő centenáriuma alkalmából.

12. Losonc – emléktábla a Steller-ház falán
Itt időzött

Petőfi  Sándor
1845 évben

1899. július 30.

13. Beje – emléktábla a református templom falán
E községben
volt lelkész
1846 – 1849

Tompa Mihály
Itt látogatta meg őt

1847-ben
Petőfi  Sándor

Palóc Klub 1994

14. Királyhelmec – emléktábla a kultúrház falán
Világszabadság

E helyen járt 1847. július 10-én
Petőfi  Sándor

A hálás utókor 1967

15. Lelesz – emléktábla a kultúrház falán
Szent világszabadság

községünkben járt 1847. VII. 11.-én
Petőfi  Sándor

Az idő igaz,
s eldönti ami nem az.

A hálás utókor


