
SOMOSKEŐY ISTVÁN

PETŐ FI-KUNYHÓ SO M O SK Ő N

Petőfi látogatása vidékünkön, — a Salgó-várhegyen, valamint a balassagyar
mati volt Balassa-szállón lévő táblán kívül, — újabban a somoskői vár alatti, felirat
tal megjelölt faház emlékeztet. Ott a költőt, útijegyzeteivel egyező helyi szájhagyo
mány szerint, fölszólítatlanul „jól tartották édes és aludt tejjel”, közben elbeszélge
tett e falu „csaknem idyllikus életet élő lakóival”, s elcsodálkozott az ottani nép 
mesemondó, költői fantáziával vetélkedő, tréfás „merész képzeletén”. Egy somoskői 
férfi átkalauzolta Petőfit és társait az akkor még helyenként őserdei úttalan úton 
Salgóra. nélküle „tán föl sem találtunk volna e várra” .

A Petőfi Irodalmi múzeum közlése szerint a költő Somoskőre és Salgóra tett 
kirándulása 1845. június 13-ra tehető. Amint ismeretes, e táj vadregényes szép
sége ihlette Petőfit „Salgó” című művének — egy évvel későbbi — megírására. 
Ez nyilván egyik oka a Salgótarján és környékén — bizonyos lokálpatriotizmusból 
— kialakult, helyi jellegű Petőfi-kultusznak.

A Petőfi látogatásáról emlékezetes ház egy napjainkig megmaradt ún. borona
falú kunyhó volt. A  szakértői becslés szerint mintegy 250 éves épület hatalmas, ős
erdei tölgyből faragott pallói túlnyomó része már korhadt volt, minélfogva a kb. 
20 év óta lakatlan épület a közelmúltban egy nagy vihar alkalmával összedőlt.

A  faházat azonban kegyeletből, hatósági támogatással és társadalmi össze
fogással, régi helyén, hiteles méretekben, nagyjában az Országos Műemléki Fel
ügyelőség helyreállítási terve alapján felújították. Rendeltetése most a hagyomány- 
ápolás mellett, a helyi ismeretterjesztés és idegenforgalmi tájékoztatás.

Állagmegóvás céljából az ősi kunyhó eredeti, óriási küszöbgerendájából és 
régi ajtókeretéből rekonstruált bejárati homlokzat a felújított faház egyik belső 
falán nyert elhelyezést, ugyanott a Petőfi látogatásával kapcsolatos dokumentum
anyag. A  csatlakozó falakon különféle helyi vonatkozású adatok szerepelnek. Így 
Balassi Bálintról, aki Somoskőn ismerkedett meg Losonczy Annával, későbben 
pedig mint egri végvári vitéz gyakran portyázott ezen a vidéken, és 1593- 
ban résztvett Somoskőnek és Salgónak a töröktől való visszafoglalásában. Továbbá 
Somoskő szerepéről II. Rákóczi Ferenc idejében, amikor e várhely hosszú határ- 
szakaszon az egyetlen fegyveres kuruc-támaszpont volt, s amelynek szomszédságá
ban, Somoskőújfalunál, 1706-ban a fejedelem kiséretével táborozott. Megemlékezés 
történik arról is, hogy abban az időben Somoskő zálogbirtokosa Ráday Pál, II. Rá
kóczi Ferenc kiváló kancellárja, — a rebellis magyar várak lerombolását célzó csá
szári parancs ellenére — (Mocsáry Antal Nógrád vármegye első monográfusa sze
rint) „nem engedte ezen várat pusztán hagyatni” . Külön helyet foglalnak el az e 
vidékre és e falura vonatkozó földtani, földrajzi, a jelenkorig terjedő történelmi, 
valamint a falukrónikából vett legfontosabb adatok.
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Ennek a bizonyos értelemben újszerű népművelési létesítménynek méltó kör
nyezetet ad a helyi tömegszervezetek által kialakított — Nógrád megyében első — 
„Béke és Barátság Emlékliget”, ahol majd a megfelelően megjelölendő fák és egyéb 
tárgyak kiemelkedő mozgalmak, események, valamint a nógrádi tájegység nagyjai 
emlékét elevenítik fel.
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