
A Zrínyiek Muraköz határán őrhelyeket, valóságos megfigyelőláncolatot építettek ki, s 
innen a hírek igen gyorsan megérkeztek a védelmi Központba, Csáktornyára. Nagy és igen 
értékes könyvtár gyűlt össze a várban s temérdek kincs, ami mind a bécsi udvar kezébe 
került, amikor Zrínyi Pétert elfogták majd lefejezték a Habsburgok elleni összeesküvésben 
való részvétele miatt. 1671-ben a várat megszálló Spankau zsoldosai minden értéket 
elhurcoltak. A Zrínyiek kihalta (1691) után az Althan grófok birtokába került a vár. Ők 
kényelmes kastéllyá alakították át, amikor a törökök már nem fenyegették a vidéket. 
1791-től Csáktornya urai a Festetichek lettek. Festetich György 1855-ben az épület északi 
szárnyát cukorgyárrá alakította. Az 1880. november 9-i földrengés súlyosan megrongálta. A 
két világháború között műemléknek nyilvánították, de nem sokat törődtek vele. A II. 
világháború idején a horvát usztasák börtönnek használták. 1945 után helyreállították és 
múzeumot helyeztek el benne. 

A vár eredetileg lápos, vizenyős területen épült. Nemcsak öt olasz rendszerű bástyája 
erejében bízhattak a védők, hanem az átlábolhatatlan mocsarakban is. A mocsár helyén ma 
park füve zöldell. A Zrínyiek palotája eredetileg reneszánsz jellegű volt, ma barokk stílusban 
átalakított, kétemeletes építmény. Körülötte az erődítmények maradványai. A múzeumban 
látható Zrínyi Miklós, a szigetvári hős sírlapja. 

Csorba Csaba 

Egy mártír város - Losonc 
Az aradi tizenhárom! Nyilván és méltán erre gondol mindenki, ha az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc mártírjai kerülnek szóba. A magyar történelem ezen dicsősé-
gesnek induló, de tragikusan végződő másfél éve azonban nemcsak emberi áldozatokat 
követelt, hanem anyagiakat is. Falvak, városok, ingó és ingatlan értékek pusztultak el vagy 
szenvedtek kárt a nádi események következtében. Az osztrákok és az oroszok felégették 
Csongrádot, Mezőcsátot, részben leégett Igló. A teljes megsemmisülést eredményező 
kegyetlen és módszeres kifosztatással, feldúlatással, felégettetéssel azonban Losonc városát 
érte a legnagyobb anyagi veszteség. Dacára annak, hogy ez a város nem szerepel a nagy, 
győztes vagy vesztes csaták helyszínei között . 

„1848 elején a városnak három felekezeti népiskolája, kisdedóvója, ág. h. ev. algimnáziu-
ma, ref. líceuma, kaszinója, kórháza, gyára, pénzintézete és minden közjóra najlamos, 
dolgos polgársága volt. A város vezetésében képviselve volt minden társadalmi réteg, s ezt a 
demokratikus irányt áthatotta a rend és szabadság szelleme." így jellemezte Losoncot (ma 
Lucenec) történetének összefoglalója, Scherer Lajos gimnáziumi tanár. (Ö szerkesztette 
Losoncon az 1920-1930-as években a szlovenszkói „újarcú magyarok" sajtóorgánumát, a Mi 
Lapunkat.) 

Hogy Losonc 140 évvel ezelőtti pusztulásának mértékéről pontosabb képet kapjunk, 
érdemes a fenti jellemzést részletezni; Losonc a forradalmat megelőző években valóban 
Nógrád vármegye legjelentősebb városa volt, úgy gazdasági, mint művelődési szempontból. 
Lakosainak száma 1847-ben 4034, ebből 794 református. A reformátusok tartották fenn -
akkor már 250 éve - a megye, sőt a közeli s távoli környék legjelentősebb művelődési 
intézményét, az akkor fénykorát élő líceumot, azaz egyetemi továbbtanulásra közvetlenül 
feljogosító gimnáziumot. Az iskola 4000 kötetes könyvtárának alapítói közt számos 
művelődést támogató losonci nemes és polgár mellett ott találjuk Kármán József apját, 
Ráday Pál fiát is. 

Az 1833-ban alakult - a kisdedóvóval közös épületben működő - kaszinó könyvtára, 
újságai, csakúgy mint az evangélikusok könyvtára is az akkoriban fellendülő közművelődést 
szolgálták. A magánkönyvtárak között Kubinyi Ferenc természettudós, közéleti ember 
könyvtára volt híres. A városban Pelikán címmel (ez a város címere) hetilapot jelentettek 
meg. 1836-tól műkedvelő színtársulat szolgálta a szórakoztatást és - bevételeivel - a 
jótékony célokat: nemcsak a városi óvodát, ae a Pesti Magyar Színházat is támogatták. A 
népoktatás segítésére hozták létre a Nemzeti Intézetet, Kármán szellemében tevékenykedett 
az ifjúsági Nyelvművelő Társaság. 

A pezsgő kulturális élettel párhuzamosan jelentős gazdasági tevékenység folyt a városban. 
Országos hírűek voltak - a Felföld és Alföld cserekereskedelmének helyszíneként - a losonci 
vásárok. A lakosság többsége iparból élt. Céhekbe tömörülve 886 iparos dolgozott. A 
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legnagyobb hagyománya a bőrfeldolgozásnak volt - a csizmadiacéhnek pl. 140 tagja. Az 
1846-ban részvénytársasági alapon szervezett bőrgyár már a modern kapitalista ipar 
kialakulását jelentette. Nem véletlen, hogy itt jött létre a megye első pénzintézete, a 
takarékpénztár is. 

A várost tekintélyes, 60 tagú választott tanács irányította, élén a főbíróval. A 4-500 házból 
álló település fontosabb utcáit már kikövezték, sőt ki is világították. Vahot Imre a reformkor 
jeles lapszerkesztője a megyeszékhelyt, Balassagyarmatot „ronda nagy falunak", Losoncot 
viszont „jó és hasznos városnak" nevezte. 

Mindezen anyagi és szellemi értékek, melyek a 700 éves, sokat szenvedett, de a reformkor 
végén már virágzó városban összegyűltek, 1849 augusztusában két nap alatt megsemmisül-
tek. Lássuk az előzményeket! 

A város, mely erkölcsileg, anyagilag, lakosaiból kikerült honvédekkel, nemzetőrökkel 
egyaránt az 1848-as forradalmat, a felelős magyar minisztériumot támogatta, 1849 februárjá-
ban császári fennhatóság alá került. Márciusban egy kisebb csata zajlott le Losonc főterén, 
ami közvetve hatással volt az országos hadi eseményekre és részben a város későbbi 
pusztulására is. 

A tavaszi hadjáratra készülő Görgey, hogy seregeit észak felől biztosítsa, megbízta 
Beniczky Lajos honvéd őrnagy kormánybiztost, hogy a Kassa-Rimaszombat-Losonc 
vonalon fedezze a Tisza felől nyugat felé támadó honvédsereget. E megbízatás teljesítése 
közben foglalta el március 24-én Beniczky 500 gyalogossal, 30 huszárral és két ágyúval 
Losoncot, ahol négyszeres túlerejű császári csapatok gyülekeztek. (A huszáros bravúr 
egyetlen honvéd áldozata Debrödi János őrmester Losonc temetőiében nyugszik). A 
városból seregei élén elmenekült császári ezredes, Almásy Kálmán saját kudarcát mentegetve 
azt híresztelte, hogy 6000 főnyi volt az ellenség és Losonc lakói is tüzeltek rájuk az 
ablakokból, tetőkről, az ágyúkat pedig a ref. templomból hozták ki. A császáriak tudatába 
sikerült beültetni, hogy Losonc egy ellenséges város! 

A losonci „csata" jelentősége az volt, nogy Beniczkytől félve Windischgrätz Losonc, 
Balassagyarmat, Vác térségében tartott 6-7000 katonát, akik aztán hiányoztak - mármint a 
császáriaknak - a hatvani, tápióbicskei, isaszegi ütközetben, megkönnyítve Görgey előre-
nyomulását Komárom felé. 

Április végén Repeczky Ferenc, Kossuth nógrádi kormánybiztosa kihirdette a Habsbur-
gok trónfosztását: „a függetlenség kimondása a piaczon tartott megyegyűlésben egész 
ünnepélyességgel kihirdettetett", Losonc és Nógrád egy időre a forradalmi kormány 
fennhatósága alá került. Nemsokára azonban megjelentek Losoncon is a szabadságharc 
leverésére küldött cári orosz sereg különböző alakulatai. A váci csatából Losoncon át 
visszavonuló Görgey nyomában, a vele tárgyalást kezdeményező Hruljov ezredes kisebb 
egysége vonult át Losoncon. Július végén Golicin herceg, főhadsegéd 4000 főnyi serege 
szállta meg a várost. Az elmenekült elöljáróság helyett a ref. és ev. lelkésznek kellett egy 
hódolati iratot aláírni, amit jobb híján a csizmadia(!)céh pecsétjével hitelesítettek. Megjegy-
zendő, hogy a Losoncon átvonuló ilyen vagy olyan nadakat a városnak kellett élelmezni. 

1849. augusztus l-jén történt az a végzetes eset, amely a város elpusztításának közvetlen 
kiváltó oka, vagy ürügye lett. A régebbi, rendszerint egymásra hivatkozó irodalom (pl. a 
Borovszky-monográfia megfelelő kötete) „betegszállítmányként" említi azt a csaknem 100 
főnyi orosz alakulatot, amely az említett napon, Losoncon átvonulva ott pihenőt tartott. A 
Belitzky-féle Nógrád megye története „cirkáló egységnek" nevezi ugyanazt. Mindkét 
változat téves, a valóságot Grabbe cári tábornok, Losonc hóhéra, közelmúltban (1988) 
közzétett naplójából tudhatjuk meg: „Jelentés futott be a szimbirszki vadászezred parancs-
nokától, Razvodovszkij alezredestől: Losoncon orvul megtámadták a Krakkóból nozzám 
indult, gyógyult katonák különítményét: nyolc tisztet megöltek, ill. fogságba ejtettek. E 
városra szigorú büntetés vár, indulok ellene." Egyértelmű tehát, hogy nem betegszállítmány-
ról volt szó, ami azért fontos, mert ha valóban az lett volna a megtámadott csapat, akkor ez 
megmagyarázná az oroszok bosszúját, ennek mértékét azonban még akkor sem indokolhat-
ná. A naplójában amúgy is kezeit mosó tábornok ezt az érvet nem hagyta volna ki. 

Tény, hogy a város terén, illetve a kocsmában reggeliző katonákat a közeli erdőben 
tanyázó 150 főnyi „guerilla-csapat" megtámadta. Nógrádban már az év elejétől tevékenyked-
tek ezek a szabadcsapatok, afféle partizánok. A Repeczky Ferenc vezette rajtaütésben 3 
orosz tiszt és 3 közlegény vesztette életét, hét tisztet foglyul ejtettek, a többiek elmenekültek. 
Az elesett oroszokat közös sírba temették. Mielőtt rátérnék a fenti esetet követő megtorlás 
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ismertetésére, nézzük, ki is ez a Grabbe tábornok, aki a hír hallatán elindult, hogy a vétlen és 
védtelen városon bosszút álljon. 

Pavel Hrisztoforovics Grabbe gróf, balti német származású cári tábornok, a magyaror-
szági hadjáratban altábornagyként egy, az orosz főerőktől függetlenül működő, 17 000 fős 
haaoszlopot vezetett, azzal a megbízatással, hogy Észak-Magyarországon fenntartsa a 
rendet és biztosítsa Galícia felé az utánpótlási vonalakat. A heves természetű, becsvágyó 
Grabbe június 28-án csúfos vereséget szenvedett a Hernád menti Gesztelynél Leiningen 
tábornok hadtestétől. A dekabrista múltja miatt Miklós cár kegyétől függő, azt megtartani 
igyekvő tisztet tehát meglehetősen ingerült állapotban találta a - naplójából idézett- losonci 
esetről szóló jelentés. Bosszúvágyát ösztönözte a hozzá beosztott császári összekötő tiszt, 
Gablencz báró is, aki a márciusi losonci csatára célozva elhitette vele, hogy minden losonci 
guerilla. 

A Losoncra rövid időn belül lesújtó Grabbe hadainak pusztításáról több feljegyzés készült 
és maradt fenn, melyek alapján pontosan rekonstruálhatjuk a tragikus eseményeket. 

A losonciak augusztus 7-én délelőtt értesültek a büntető expedíció közeledtéről. Fenye-
gető hírek már korábban is érkeztek, aki csak tehette elmenekült, vagy menekült volna, ha a 
várost délutánra már körülzáró kozákok vissza nem kancsukázták volna. A dühöngő 
kolerajárvány miatt amúgy is elkeseredett városban leírhatatlan zűrzavar támadt. A város 
vezetősége (most is) még időben elhagyta helyét, bár lelkiismeretük tiszta lehetett, hiszen 
abban a bizonyos rajtaütésben a város nem vett részt, sőt sokan vissza akarták tartani a 
támadó guerillákat. Egy szemtanú - igaz negyven évvel később - azt írta a helyi lapban, hogy 
a városi elöljáróság „a nemzeti kormány utasításait követve" vonult el az ellenség 
közeledtére, azt is tudni véli, hogy a „helyettes elöljáróság" a helyettes polgármester 
vezetésével ment kegyelemért folyamodni. Az általam felhasznált, és a továbbiakban 
idézendő kéziratos feljegyzés, mely ezen küldöttség útját részletesen elmondja, ennek 
ellentmond. 

Grabbe serege a Losonccal szomszédos Apátfalván táborozott le, az altábornagy a 
Prónay-kastélyban rendezte be hadiszállását. A városba egy őrnagyot küldött, aki az 
ottrekedt, illetve visszahajtott lakosok közül polgármestert és főbírót nevezett ki, meghagyva 
nekik, hogy másnap reggelig hadisarcként szedjenek össze hatalmas mennyiségű élelmiszert, 
bort, pálinkát, dohányt, abrakot, tűzifát. Amennyiben ez nem történne meg, a várost 
feldúlják. Olyan adat is létezik, amely szerint ezen a sarcon kívül 200 tiszt számára - azonnali 
hatállyal és készpénzfizetés ellenében - „rangjuknak megfelelő ebédet", 20 akó bort, 5 akó 
szilvóriumot, 40 fehér kenyeret is követeltek. Hogy az oroszok az ebédet, illetve a losonciak 
a pénzt megkapták-e, arról nincs adatunk. 

A korábban átvonuló hadak a készletek nagy részét felélték, vagy elvitték, így a losonciak 
a sarcnak csak egy részét tudták előteremteni, és ezért küldöttséget menesztettek az 
apátfalusi táborba, nogy kegyelmet kérjenek a város számára. A l ó tagú, sebtében összeállt 
küldöttségben a megyei főorvos, Pongrácz, egy további orvos, a katolikus lelkész, iparosok, 
kereskedők képviselték a rettegő várost. Grabbe így írt erről: „Az összetétele miatt 
fogadásomra érdemtelen deputációt elküldtem". A küldötteknek útközben és a táborban 
megaláztatásban, fenyegetésben, bántalmazásban volt részük. Végül egy ezredes fogadta a 
németül beszélő Lanczinger orvost, aki aztán a kegyelem igéretét, illetve a feltételek 
megszabásának másnapra való halasztását hozta hírül. 

Az események további alakulását idézzük fel egy német nyelvű kézirat alapján, melyet 
1850. szeptember 4-én keltezett és írt a lá-sajnos olvashatatlanul-valaki. Csak a keresztneve 
biztos: Ferdinand. 

A kegyelem ígérete puszta szó maradt. A külső utcákban még aznap délután rabolni 
kezdtek a katonak. Este tíz órakor egy kozákcsapat vágtatott a városba, s a lakosságot arra 
kényszerítette, hogy a guerillák által megölt orosz katonákat puszta kézzel ássák ki 
sírjukból. Képzeletünket felülmúló borzalmas jelenet lehetett, ahogy a fáklyák fényében, a 
kozákok szitkozódása, korbácscsattogás közepette a losonciak kiemelték a földből az 
oszlásnak induló tetemeket, melyeket megvizsgálás után meg kellett mosni, és a tisztek 
kivételével visszatemetni. A tiszteket másnap a katolikus templomban tartott gyászszertartás 
után temették el. Egyikük sírja ma is megvan, a kövön az ötágú címer alatti latin feliratból 
csak néhány szótöredék ismerhető fel, az évszám viszont kivehető: A N N O MDCCCIL . A 
losonci szájhagyomány szerint a cári család rokona nyugszik a kő alatt. Erre bizonyíték 
nincs, Grabbe nem említi naplójában. Visszatérve az apokaliptikus éjszakához, éjfél után, 
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tehát augusztus 8-án trombiták által szabályozott „rendben" érkeztek, egymást felváltva a 
fosztogatók ezrei. A módszeres rablás közben kegyetlenül bántalmazták a lakosokat, a 
kegyetlenkedés fokozódot t , mikor a később érkezőknek már nem jutott zsákmány. Amit 
nem tudtak vagy akartak elvinni, azt összetörték, a szemtanú szerint hóként hullott az 
utcákra a szétvagdalt ágyneműkből a toll.. . A pincéket feltörték, ami bort nem tudtak 
meginni, azt kifolyatták. A részeg katonák közt a tisztek a fegyelem látszatát sem tudták 
megőrizni - ezt Grabbe is elismerte. Az asszonyokon esett erőszakot az emlékező csak 
sejtetni engedi. Másfél napig tartott a bekerített város kirablása és feldúlása, sem a 
templomokat, sem a gyógyszertárat nem kímélték. Augusztus 9-én délután gyújtották fel a 
várost, minden házat külön-külön, a hatás fokozására szurkot használtak, az oltást 
megkísérlőket megkorbácsolták. Közben szólt a tábori zene... Estére a város egy izzó 
lángtengerré változott, az életben maradottak Apátfalvára tereitettek. 

A háború forgatagában a fosztogatás nem rendkívüli esemény, a Losoncon végbement 
kegyetlen, módszeres, öncélú pusztítás azonban egyedülálló a szabadságharc történetében, s 
talán azon túl is. Ezt bizonyítja az egyik kárvallott, Kubinyi Ferenc - akkor Nógrád 
országgyűlési követe - , aki egy levelében azt állítja, hogy a pusztítást a jelenlévő császári 
biztos - feltehetően a már említett Gablencz báró - irányította, aki „valóságos autodafét 
tar tot t" Kubinyi losonci házában, a képeket, bútorokat összevagdaltatta, leöntötte szurokkal 
és puskaporral, és úgy gyújtatta fel. Elpusztult a híres könyvtár, az érem-, ásvány- és 
kövületgyűjtemény. Még az ipolytarnóci megkövesedett ősfenyő egy darabját is összetörték 
a losonci ház kertjében. Mintha az egész forradalmat itt akarták volna megtorolni! 

De hogyan emlékezett minderre a főszereplő, Grabbe altábornagy? Idézzük naplóját: 
„Egyáltalan nem állt szándékomban felgyújtani a várost. Most azonban a tűzvész szörnyű 
fényét látom, Losoncot végzete utolérte. Ki gyújtotta fel - nem tudni. Mint beszélik, a város 
lakói között látni lehetett olyanokat, akik maguk vetettek csóvát a házakra. A katonák 
inkább a zsákmányszerzést részesítik előnyben, és a zászlóalj különben is a főtéren állt. 
Persze, közöttük is akadnak megátalkodottak, és voltak részegek is. Legyen meg az Ú r 
akarata! Számomra nehéz ez a nap. Valószínűleg nem marad kellemetlen következmények 
nélkül." 

Grabbe altábornagy „nehéz napja" kellemetlen következmények nélkül maradt. Sem 
Haynau, akivel u tóbb Komárom alatt találkozott, sem Ferenc József, akivel Schönbrunnban 
ebédelt, sem más nem vetette szemére egy magyar város elpusztítását. Grabbe naplójában 
természetesen megszépítette a dolgokat, mosta kezeit, pedig a melléje beosztott Gablencz cs. 
kir. alezredes maga is megírta Schwarzenberg herceg osztrák miniszterelnöknek, hogy 
Grabbe rendelte el Losonc felégetését. A Grabbe-féle magyarázat már ott és akkor, a 
füstölgő romhalmaz szomszédságában, a rettenetes éjszakát követő reggelen elhangzott. Egy 
tiszt az összeterelt lakosoknak kijelentette, hogy a „gondos vizsgálat" szerint a várost nem az 
oroszok, hanem parasztoknak öltözött gueril Iák és losonciak gyújtották fel. Ezek után -
micsoda nagylelkűség - személyenként 2 forint kártérítést osztottak ki, majd elvonultak. 
Néhány nap múlva már Besztercebányán árulták a rablott értékeket, pl. a református egyház 
kegyszereit, melyekből néhányat sikerült utóbb visszavásárolni. 

így pusztult el a bevezetőben lefestett virágzó város. Leégett a lakóházak 90%-a, három 
templom, a híres gimnázium, a könyvtárak. A város, sőt részben a megye levéltára is a lángok 
martalékává vált. A romok közt az eredeti lakosságnak körülbelül egynegyede próbált ú j 
életet kezdeni a környékbeli települések támogatásával. 1850 júliusában 1707 lelket írtak 
össze, ebből 1494 volt a magyar, de már csak 337 református, ez a szám később emelkedett, 
de korábbi nagyságát már sohasem érte el. A drasztikus számbeli csökkenés ellenére a 
reformátusok, főleg Tóth Mihály lelkész és Gellén Lajos gondnok munkásságának köszön-
hetően bámulatos elszántsággal és összefogással-amit persze országos gyűjtés, alapítvány és 
sorsjegykibocsátás is támogatott - gyorsan újraszervezték az egyházat. Legfontosabb 
feladatuknak a templom és az iskola újjáépítését tartották. A templom, egy „pesti névvel és 
hitellel bíró építőmester", Wagner János tervei alapján 2(!) év alatt fel is épült. Fontosnak 
tartották, bizonyára jelképnek is tekintették, hogy a templom minél hamarabb a romok fölé 
magasodjon. Az impozáns neogótikus épület karcsú, büszke tornya nemcsak a reformátu-
sok, de az egész város dacos élniakarásának jelképe lehetett azokban az években, melyekre 
Búsbak Ádám, a város érdemdús polgára így emlékezett: „...még nem végződött a kizsarolt 
lakosság rettegtető kínszenvedés teljes helyzete, november elsejétől (1849) 1850. május 1-jéig 
egy császári és királyi katonai és polgári nyomozó bizottság nyaggatta a hajléktalan 
polgárságot, még aztán évekig a zsandárok üldözései s kémektől körülhálózva tengettük 
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nyomorult életünket." A cár által megmentett rendszer nyilván hitelt adott Grabbe 
állításának, miszerint Losoncot maguk a lakosok gyújtották fel. 

Visszatérve a város „fölsegélyezésére" irányulókezdeményezésekre, ezek közül figyelmet 
érdemel a Vahot Imre által szerkesztett Losonczi Phönix című háromkötetes emlékkönyv, 
melynek bevételét csak közművelődési intézmények javára lehetett fordítani. A szépirodalmi 
cikkeken kívül ebben a kiadványban jelent meg - Jeszenszky Danó tollából - a város 
története, ezen belül pedig az 1849 augusztusi pusztulás részletes leírása is. A könyv 
címlapiában a főnixmadár képe mellett látható a leégett város döbbenetes ábrázolása. Ezt a 
rajzot litografált formában országszerte terjesztették, abban bízva, hogy „előmutatása nem 
hibázná el részvétet gerjesztő jótékony hatását". * 

A forradalom és szabadságharc mártír városa Losonc, kiheverte a látszólag megsemmisítő 
csapást. 1869-ben, a Hazánk s a Külföld című lapban megjelent egy losonci látkép.1 

Kálniczky Gyula rajzán egy soktornyú, csinos városkát látunk, mely a század utolsó 
harmadában intenzív fejlődésnek indult. A katasztrófa 50. évfordulóján így fogalmazott a 
Losoncz és Vidéke vezércikkírója: „...a város hamvaiból Phőnixként újra föléledt... 
megifjult, megerősödött, megszépült." A XX. század elejére a csaknem tízezer lakosú 
Losonc visszanyerte művelődési, gazdasági vezető szerepét Nógrád megyében, számos 
vonatkozásban országos jelentőségre tett szert, ami egészen 1918-ig tartott. 

Források: Korabeli jegyzőkönyvek, kézírásos feljegyzések. - Jeszenszky Danó: Losoncz 
története, In: Losonczi Phönix. Történet i és szépirodalmi emlékkönyv. I. Szerkeszti s kiadja 
Vahot Imre, Pest, 1851. - Losoncz és Vidéke. Hetilap 1889, 1899 évf. - Magyarország vármegyéi 
és városai. Nógrád vármegye. Szerk.: Borovszky Samu Bp. -Scherer Lajos: Losonc - Egy magyar 
város rövid története, Losonc, 1943. - Belitzky János: Nógrád megye története 896-1849. 
Salgótarján, 1973. - Praznovszky Mihály: Nógrád megye az 1840-es években. In: Madách és 
Nógrád a re formkorban. Salgótarján, 1984. - A magyarországi hadjárat 1849. O r o s z szemtanúk 
a magyar szabadságharcról. Válogatta, ill. szerk.: Rosonczy Ildikó és Katona Tamás. Bp. 1988. -
Praznovszky Mihály: Kubinyi Ferenc. In: Reformgondolkodás Magyarországon a XIX. 
században. Salgótarján, 1989. - Katona Tamás Losoncon 1987. május 6-án tar tot t előadása. 

Petőfi Zoltán Debrecenben született a jelenlegi Batthyány utca 16. számú házban, és 
Budapesten halt meg barátja, Dolinay Gyula lakásában a Sándor utca 12. számú házban. E 
két dátum között saját feljegyzései szerint 25 helyen töltött legalább egy napot a gyerekkori 
vándorlásokon kívül, de senol sem volt igazi otthona. Két, akkor gyógyíthatatlan betegség 
szegődött társául. Maradt utána három fordított színmű, 160 eredeti és fordított költemény, 
több ismeretterjesztő és fordított cikk, továbbá rövid életrajza. 

A Petőfi család 1848 decemberétől Debrecenben lakott az akkori Harmincad utcában, ide 
menekültek Erdődről Szendrey Ignáccal és feleségével együtt. Arany János szerint békesség-
ben, bár nem minden panasz nélkül laktak. 

Zoltán 1848. december 15-én déli 12 órakor született az Ormós szabó házában, az utcára 
nyíló kapu melletti szobában, pénteki napon. Mivel kicsinek és betegesnek látszott, 
december 16-án megkeresztelték a mai Béke úti plébánián. A keresztelő Lázár Miklós káplán 
volt, a keresztszülők Arany János és felesége. A gyermek aztán felgyógyult, szemlátomást 
gyarapodott. Két összetett karos szalmaszék volt az ágya. 

Szendrey Ignác a mai Béke útja 7. számú házat vásárolta meg a család lakhelyéül a Szepes-
pusztai tanyával együtt. A maga számára pedig a Kálvin tér 3. számú házat. A fiatalok még 
januárban megnézték a tanyát, de csak 1850. pünkösd napján szállott át Szendrey birtokába. 
Másik nagyapja, az öreg Petrovics 1849-ben, nyomtatott proklamációkkal Debrecenbe ment 
Kossuthhoz, akkor látta unokáját. A nagyanya számára ez már nem adatott meg. 

Petőfi Sándort elszólította a hadi kötelesség, s hogy ne maradjanak egyedül, Petőfiné és 
kisfia a Csapó utca 16. számú házba költözött, ahol Vörösmartyék is laktak. Februártól 

'A két említett képet lásd a hátsó bor í tón. (Szerk.) 

Böszörményi István 

Petőfi Zoltán élete 
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