
Petőfi Losoncon 

Százötven esztendeje, 1845 tavaszán, nyarán járt Petőfi Sándor a „zordon Kárpátok-
nak fenyvesekkel vadregényes" táján. A Sárosban és Szepességben töltött hetek után, 
Gömörországot végigjárva Losoncon fejezte be felvidéki útját, melynek emlékeit szá-
mos szép vers, útirajz őrzi. 

Losonc, de környéke is - Fülek, Somoskő, Salgó, Gács - jellegzetesen egyéni hang-
vételű tréfás, sőt ironikus leírásokban elevenedik meg az Úti jegyzetek olvasója előtt: 

„Losoncra menvén Várgedéröl az út Füleken visz keresztül, hol szinte romokban 
fekszik az egykor nevezetes vár. Természetes, hogy összejártam, (...) Fülek, sokáig volt 
a török kezében. Ha naponként abból a borból kellett volna inniok, mellyet én itt a 
kocsmában ittam: fogadom, száz évvel előbb szabadult volna meg tőlük Fülek. (...) 
megálltunk a kovács előtt, mert egy lovat patkoltatni kellett. Én még most is igen szere-
tem a kovácsműhelyeket, gyermekkoromban kovács akartam lenni. S nem lett volna-e 
jobb? most piszkos kezekkel verném a vasat, a helyett, hogy engem vernek piszkos kri-
tikusok. (...) Losoncon egy hetet tölték. Dicsőséges eszem-iszom világ volt! (...) egyéb-
iránt szellemi élvezetek nélkül sem szűkölködtem, mert Losoncon sok lelkes barátom és 
sok kedves leányka van. Azt is híresztelték (...) hogy házasodom (...) de mindazonál-
tal e hírt csak mendemondának vagyok kénytelen nyilatkoztatni (...) megnyugtatásá-
ra hazám mindazon hölgyeinek, kik érettem tán titkon epednek... 

Losonc igen mulatságos kis város (...) a deákság gyakran verekedik. Hős fiúk.! az 
idén is agyonvertek egy csizmadialegényt. Béke hamvaira! (...) és borostyán a ti 
homlokotokra, hazámnak ifjú bajnokai! És Losonc egyébként is mulatságos városka. 
Nem említve fürdőjét, van itt egy uri ember, ha az utcán mutatkozik, az egész város 
gyerkőcei fütyölni kezdenek. E hajborzasztó zene kiséri őt utcából utcába. (...) Szinte 
Losoncon van egy öreg funerátor, kire a város egyetemes fiatal sarjadéka azt szokta 
kiabálni, hogy Kuvik, kuvik! (...) És a jámbor aggastyán békén tűr, mígnem türelme 
megszakad, ekkor a gyerekek után lódul és hajigál utánok tégladarabokat (...) de a 
gyerekek megfeszítik gyors inaikat, egyet iramodnak, s kétszerezett energiával 
replicáznak a tégladarabokra, ordítván, süvöltvén: Kuvik, kuvik! 

Hiába, ez a sorsa az ártatlanságnak ezen a gyalázatos világon! 
Losoncról Balassa-Gyarmatra mentemben semmi baj sem ért, kivévén, hogy a kö-

pönyegemet Losoncon felejtvén, érte a kocsist vissza kelle küldenem majd félórányi 
járásról - a kocsis visszafutott s elhozta a köpönyeget, de nem az enyémet, hanem 
másét, s így magamnak kelle visszalódulnom..." 

Petőfi szubjektív élménybeszámolóját jól kiegészítik losonci vendéglátójának Steiler 
Antalnak visszaemlékezései, melyek sok érdekes adalékot tartalmaznak nemcsak a 
losonci látogatásról, de Petőfi személyiségéről is. 

Steiler, a losonci ref. lyceum rektorának fia, 1844-ben Pesten ismerkedett meg Pető-
fivel és egy év múltán, mint fiatal ügyvéd látta vendégül a költőt losonci lakásában, 
melyet Karády Ignáccal (Kossuth Lajos fiainak későbbi nevelőjével) együtt bérelt. Pe-
tőfinek, kívánsága szerint két szobát bocsájtott rendelkezésére, mert a jeles vendég 
kikötötte, hogy csak akkor marad, ha őt még a szomszéd szobában sem háborgatja 
senki. A költő jelenléte persze lázba hozta Losonc városát, folyton meghívásokkal és 
látogatásokkal ostromolták, melyeket ő többnyire visszautasított. Egy alkalommal ki is 
fakadt: „... nem vagyok én medve, hogy mutogassatok!" 

Voltak persze olyan losonciak is, akiknek társaságában Petőfi szívesen időzött... 
Ilyen volt Steiler jegyese, Peachy Vilma, aki nemcsak rajongott a költészetért, de maga 
is irogatott. Az „ábrándos serdülő leány" megnyerte Petőfi rokonszenvét, sokat beszél-
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getett vele, sőt verset is írt hozzá „P...y Vilma kisasszonyhoz" címmel, melynek kelte-
zése; Losonc, 1845, június 14-22 között: 

I f j ú szivecskéd legelőször játsza 
a szerelemnek szép játékait. 
Gyönyör nekem e játék láthatása, 
Nem én vagyok bár, akit boldogít... 

Volt egy másik losonci múzsa is, egy „szép s mívelt... szegény létére is oly erényes 
varróleány", akit Petőfi, miután megismerkedett vele minden nap meglátogatott és -
Steiler szerint - „formaliter beleszeretett. Egy kissé bántotta ugyan, hogy a kedves le-
ány nem volt oly gyúlékony, mint ő, s hirtelen fellobbant érzéseit nem viszonozta, de 
azért emlékül írt egy szép verset, a szép varróleányhoz": 

Varróleány a szeretőm, 
Azaz, hogy én őt szeretem, 
Oly fennhangon kiáltja ezt 
Vadul ugrándozó szivem, 
Hogy semmi kétség benne... 
Meghajtom íme térdemet. 
Emelj föl engem szívedig; 
Ennél jöljebb nem vágyok én, 
Hisz ott a menny, a hetedik. 
Itt várok térdepelve, 
Ruházd a «.szerető» címet reám, 
Vagy varrd meg szemfedőmet, 
Ha nem szeretsz, te szép varróleány! 

(Losonc, 1845, június 15-22 között) 

A varróleányt Weisz Rózának hívták, zsidó volt, és anyja korai halála után varrás ál-
tal szerzett keresetéből tartotta el magát és vak édesapját. A Petőfivel való találkozás 
után néhány héttel református hitre tért át és a Fehér Ida nevet vette fel. Nevezetes ke-
resztszülei voltak a tudós Kubinyi Ferenc és neje Gyürky Franciska személyében. 
Utóbb Kemény Károly ügyvéd felesége lett. 

Petőfi és a varróleány találkozásának történetét, regényesen kiszínezve, Kálniczky 
Gyula losonci ügyvéd, lapszerkesztő „egy kis rajz"-ban örökítette meg, mely 1899-ben 
egy kis füzetben meg is jelent s bevétele a losonci Petőfi-emléktábla költségeinek fe-
dezését szolgálta. Kálniczky szerint Petőfi, Losoncról elutaztában, mintegy félóra járás-
nyira a várostól visszafordult, - de nem azért, hogy - mint az az Úti jegyzetekben ol-
vasható - ott felejtett köpenyét elhozza, hanem azért, hogy még egyszer meglátogassa 
a varróleányt és egy csokor fehér rózsát adjon át neki... 

Petőfi vonzalma a női nem iránt egy alkalommal kellemetlen helyzetbe hozta Steiler 
Antalt, aki nagynehezen rávette jeles barátját, hogy fogadja el egy tisztelőjének, bizo-
nyos Kocsy Györgynek meghívását. Ez a köztiszteletben állott férfiú, a „régi jó táblabí-
rák typikus alakja volt", sokat olvasott és írt is, Petőfit pedig a rajongásig szerette. 
Steiler jónak látta a vendéglátót előre informálni „Sándornak az ő különös s abban a 
nagyon is etikettes világban szemetszúró, mesterkéletlen modoráról, szeszélyeiről, s 
könnyen fellobbanó természetéről." A derék öregúr Petőfiről alkotott ideális képét 
még az sem rombolta le, hogy a nevezetes vendég nem cáfolt rá barátja előrejelzéseire, 
sőt!: „Mikor Sándor megpillantotta a háziasszonynak a szomszéd szobában levő igen 
szép fiatal unokahúgát, a mindinkább nekimelegedő házigazdát - múzsáival és ars 
poétikájával együtt - hirtelen faképnél hagyta, s a bájos házikisasszonynál termett. Még 
most is előttem áll a jámbor Kocsy György leforrázott képe, kezében egy csomó papi-
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rossal, valószínűleg verseivel, s merően nézve arra a helyre, honnét Petőfi egyet gon-
dolva, épp akkor ugrott meg, mikor már saját versei felolvasásának égő vágya kitörő-
ben volt. Eliszonyodásomban Petőfinek ez illedelmetlen megszökése miatt sóbálvány-
nyá lettem" - írja Steiler Antal. A jó öreg házigazda nem vette túlságosan szívére az 
esetet és az ebédnél „az ő imádásig szeretett kedves vendégét takarosan felköszöntöt-
te... minden szava tiszta, meleg érzésének kisugárzása... volt, eltalálta azt az igazi han-
got, ami Petőfivel szemben nem volt könnyű dolog. Isten ments, ha valami lapos 
dicsériádákkal lépett volna fel!... Sándornak tetszett az egész, s talán azért is, mert be-
látta s megbánta eddigi pogány magaviseletét, egyszerre csak az öreg nyakába termett 
s össze-vissza ölelte a könnyekig érzékenyült jó öreget. Majd visszament helyére s 
meghatott hangon gyönyörűen felköszöntötte..." 

Petőfi úti jegyzeteiben nem említi, más forrásokból tudjuk, hogy Losoncon látogatást 
tett a református lyceumban is és találkozott az általa nagyrabecsült Homokay Pál ta-
nárral. Az akkortájt virágkorát élő losonci iskola „szónoklat-költészet tanszékének" ne-
ves tanára volt. Homokay, aki 1840-ben nyelvművelő társaságot alapított Losoncon és 
könyvet írt a költészettanról, mely Petőfire is nagy hatással volt. Két évtizedes losonci 
működés után Kecskemétre költözött, ott is halt meg. Munkásságáról az a Bulcsu Ká-
roly emlékezett meg írásában, aki Homokay nyomába lépett a losonci gimnáziumban. 
A verses nekrológban, Petőfi nevének említése nélkül ugyan, de egyértelműen a költő 
és Homokay losonci találkozására utal: 

...S lőn jutalma. Az elvérzett költő, 
Nag y költőnk, egykor lakába fordultan 
Megszorítá kezét, így rázva meg: 
„ Uram! könyvéből én sokat tanultam." 

A losonci Petőfi-ház (középen). Az emléktábla az elsőemeleti ablakok között van. 
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Négy évet adott még a sors Petőfi Sándornak, a losonciak számára oly emlékezetes 
látogatás titán: élete legszebb, legtermékenyebb négy évét, a nagy - házasságba tor-
kolló - szerelem, a nagy szerelmes versek éveit és a nagy - szabadságharcba torkolló-
forradalom, a nagy forradalmi versek éveit. 

Ugyancsak négy éve maradt még a Petőfi által megismert régi Losoncnak is. Egy 
héttel a költő segesvári eltűnése után eltűnt az egykoron „mulatságos kis város" is, el-
pusztították a Habsburg-uralom segítségére siető orosz cár csapatai. 

1899-ben, Petőfi halálának (eltűnésének) 50-ik évfordulóján országszerte megemlé-
keztek a nemzet nagy költőjéről. A századfordulóra teljesen újjáépült, pezsgő életű 
nógrádi város, Losonc is kivette részét az országos emlékmozgalomból, s ennek kere-
tében emléktáblával jelölték meg azt a házat, ahol Petőfi 1845-ben időzött. „Itt is járt e 
nagy szellem, sőt itt is írt egy pár költeményt. Büszke lehet rá városunk... Petőfi szel-
leme közös kincse a magyarságnak, e szellem iránti kegyeletünket leróni édes köteles-
ségünk mindnyájunknak. A mi kis városunk szíve... kettős kegyelettel dobban meg, 
hiszen a mi városunk is ez időtájt szenvedett martyromságot éppen azokért az eszmé-
kért, melyekért Petőfi vérét ontotta, s városunkat is az a vadkéz törölte el, mely Petőfi 
szívét keresztüldöfte. Mi feltámadtunk a halálból, neki nem volt erre szüksége, mert 
Petőfi nem halt meg, s nem hal meg míg egyetlen magyar lesz!" - írta a Losoncz és Vi-
déke vezércikkírója az emléktáblaavatás napján, 1899- június 30-án. 

Csaknem fél évszázadon át háborítatlanul hirdette Petőfi Sándor losonci látogatásá-
nak tényét az emléktábla. Szeretettel, büszkeséggel tekintettek fel rá, alkalmanként 
megkoszorúzták a losonciak. 1945-ben viszont minden, ami a város magyar múltjára emlé-
keztetett, szálka lett az új hatalom szemében. A költőóriás emléktábláját, csakúgy mint 
Losonc nagy szülöttének Kármán Józsefnek emlékeit is barbár kezek eltávolították. 

A hontalanság éveiben megtizedelt, megfélemlített losonci magyarság szellemi fel-
támadása mégis Petőfi jegyében kezdődött el. Az 1949-ben megalakult Csemadok 
szervezet Petőfi-esttel lépett először a nyilvánosság elé. 1950 tavaszán a nagy múltú 
városi Vigadó ismét magyar szótól - Petőfi verseitől volt hangos. A költő losonci láto-
gatásának 105-ik évfordulójára sikerült elérnie a helyi Csemadok vezetőségének, hogy 
visszahelyezzék - mégpedig nagyszabású ünnepség keretében - az eltávolított Petőfi-
emléktáblát, mely - szlovák szöveggel kiegészítve - azóta is látható a hajdani Kossuth 
Lajos - ma Vajansky utca 5. számú ház homlokzatán. 

1954-ben a Csemadok színjátszó csoportja bemutatta a János vitézt Petőfi remekmű-
vének színpadi változatát. A daljátéknak óriási sikere volt. Szívdobogtató, torokszorító, 
felejthetetlen élményt jelentett az a pillanat, mikor a huszárok (behozták a színpadra a 
piros-fehér-zöld lobogót. Az előadás kirobbanó sikere felkeltette a teljhatalmú párt 
„érdeklődését" is. Szlovákia kommunista pártja központi bizottsága is foglalkozott az 
„üggyel", a Csemadok munkáját értékelő jelentésben elrettentő példaként szerepel a 
losonci „János vitéz", mely „a magyar nemzetiségű lakosság körében a magyar burzsoá 
nacionalizmus megnyilvánulásait váltotta ki... kispolgári elemeket aktivizált, akik a 
Csemadok saját céljaikra akarják kihasználni". A pártvezetésnek is rá kellett döbben-
nie, hogy az általa kezdetben támogatott Csemadok kicsúszott a kezéből és a helyi 
csoportok elszánt, lelkes munkájában - Losoncon és szerte Szlovákia magyarlakta tája-
in - tulajdonképpen a magyar nemzeti közösség tudatos önszerveződése indult el, 
megkezdődött az anyanyelv, az identitás megőrzéséért, a megmaradásért azóta is folyó 
küzdelem! 

Losoncon mindez Petőfi jegyében kezdődött... 

Böszörményi István 
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