
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör au-
gusztusi összejövetelén csaknem félszá-
zan hallgathattuk meg Unghváry Márta
miskolci középiskolai tanár, könyvtáros
Humoros pillanatképek Petõfi prózájá-
ban címû, színvonalas elõadását.

Bevezetésként megtudhattuk, hogy
magyar líránk kiemelkedõ képviselõje
életútját és munkásságát neves irodalom-
történészek, Hatvany Lajos, Fekete Sán-
dor, Horváth János, Szerb Antal és mások
kutatták és értékelték. Petõfi Sándor köl-
tészete napjainkban is nagyon népszerû,
prózai mûveit az õszinteség, a közvetlen-
ség és a természetesség jellemzi.

Ezután a kevésbé ismert Úti jegyzete-
ket ismerhettük meg. A huszonkét éves
poéta csaknem három hónapos felvidéki
utazása élményeirõl számolt be, melynek
során megcsodálhatta a táj szépségét,
megismerhette a települések felbecsülhe-
tetlen értékeit, és találkozhatott költõtár-
saival, barátaival, neves személyiségek-
kel.

1845. április 1-jén Pestrõl indult gyors
szekéren. Gödöllõ után Aszódra érkezett.
A település az iskolai tanulmányok, az 

elsõ versírás, az elsõ szerelem, a színész-
szé válás elsõ elhatározása emlékezetes 
színhelye. Kassa városa nem nyerte el a
tetszését, a következõ helyszínrõl azon-
ban így írt: „Eperjes azok egyike, hol az
elsõ pillanatban otthon voltam.” Kerényi
Frigyes költõ barátjánál szállt meg, talál-
kozott az ott nevelõsködött Tompa Mi-
hállyal is. A kritikusokat nem szerette.
„Ha nem volnának: a világon legjobban
utálnám a tejfölös-tormamártást, de így
azoké az elsõség, s csak a második helyet 
foglal a tejfölös-torma” – írta le e nem
éppen kedveskedõ megjegyzést. Körül-
ményesen jutott fel a sárosi vár romjá-
hoz, érzelmeit egyik versében meg is
örökítette. Aztán Lõcse következett, s
vendéglátó barátjával megcsodálta
Branyiszkó környékét és „a kis vakond-
túrást, mit Tátrának neveznek […] ha az
utazó kritikus, akkor […] azt mormogja
fogai közt: meglehetõs”. Késmárk, Igló,
Rozsnyó után a pelsõci völgyön keresztül
érkezett meg Aggtelekre. „E völgy egy
roppant nemzeti zászló is egyszersmind:
vörös föld, fehér kõsziklák, zöld erdõ.”
Felkereste a híres cseppkõbarlangot, és
igyekezett megfejteni a keletkezése tit-
kát. Majd Rozsnyó, Rimaszombat, Lo-
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„Használ-e a világnak, aki érte
Föláldozá magát?
Eljõ-e a kor,
Melyet gátolnak a rosszak
S amelyre a jók törekednek,
Az általános boldogság kora?”

(Petõfi: Világosságot)
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Petõfi Sárospatakon



sonc után Fülekre érkezett, és a vár rom-
jainak felkeresése után írta: „Fülek soká-
ig volt a törökök kezében. Ha naponként
abból a borból kellett volna inniok, me-
lyet én itt a kocsmában ittam; fogadom,
száz évvel elõbb szabadult volna meg tõ-
lük Fülek.” Losonc, Hajnácskõ, Somos-
kõ, Salgó vára, Losonc, Balassagyarmat,
Rétság és Vác után, 1845. június 24-én,
fáradtan és élményekben gazdagon tért
vissza Pestre.

Két év elmúltával az utazást szeretõ
Petõfi újból útnak indult, ezúttal Kelet-
Magyarország és Erdély felfedezésére.
Az élményeit, az ott látottakat Kerényi
Frigyes barátjának ajánlott, számozott úti
levelekben rögzítette. A húsz páratlan ér-
tékû írásmûbõl a tizenötödik és a tizenhe-
tedik levél mindezidáig nem került elõ. 
A dokumentumok a költõ sajátos gondo-
latainak, személyes emlékeinek, termé-
szetszeretetének és szabadságvágyának
különleges bizonyítékai.

A poéta 1847. május 9-én indult el
Pestrõl. Rákosnál, a hajdani országgyûlé-
sek színhelyén, Szilágyi Mihály és Hu-
nyadi Mátyás emlékét idézte. Gödöllõn a
második nagy szerelmérõl, Mednyánsz-
ky Bertáról is megemlékezett, aki itt la-
kott, és akihez sok verset írt. Ezek közül
a Fa leszek, ha… címû csodálatos mû-
remeket Czabányi Attila fõiskolai hallga-
tó megzenésített formában, a jelenlé-
võkkel együtt énekelve adta elõ. Petõfi
utazása Gyöngyös, Kápolna és Füzes-
abony után, Debrecenbe érkezése elõtt, a
Hortobágyon folytatódott: „Mily egysze-
rû a puszta és mégis mily fönséges! de le-
het-e fönséges, ami nem egyszerû?” 
A nagykárolyi, nagybányai nevezetessé-
gek felkeresése után tért vissza Erdõdre,
és a különleges szerelmi vallomás az itt

élõ Juliskához szólt, akivel szeptember-
ben tervezte a házasságkötést. Szatmár,
Nagykároly, Majtény, Székelyhida,
Nagyvárad után Szalontára sietett, ahol
jó barátja, Arany János lakott, és élete
legszebb napjait töltötte a családja köré-
ben. Pest és Gömör után Miskolc, Diós-
gyõr, majd Sárospatak következett. A hí-
res kollégiumban szeretettel fogadták és
vendégül látták a vizsgákra készülõ diá-
kok: „Itt ismerkedtem meg Palkovics
professzorral, akit te is ismersz, s így tu-
dod milyen derék ember. Látod, barátom,
még a professzorok közt is vannak derék
emberek.” Ezután Újhelybe utazott, majd
Széphalomban „elzarándokolt” Kazinczy
sírhalmához. Királyhelmec, Lelesz, Ung-
vár, Beregszász, Munkács, Szatmár után
Csekén felkereste Kölcsey sírját, aztán
Szatmárnémeti következett. A tizenhete-
dik és a tizennyolcadik levélben a házas-
ságkötésrõl és boldog koltói nászútjáról
számolt be barátjának. A tizenkilencedik
és a huszadik levél kolozsvári élményei-
rõl és a Pestre történõ utazásáról szól.

Különleges kordokumentum a forra-
dalmár Petõfi Sándor Naplója. A költõ az
1848. március 15-ei történelmi esemé-
nyeknek aktív részese volt, és prózában
örökítette meg a május elejéig tartó társa-
dalmi változásokat. „Petõfi vallásossága
a szabadság imádata volt” – írta róla
Szerb Antal.

Az elõadást a Nemzeti dal és a Csatá-
ban címû vers megzenésített változatának
és a Világosságot címû költeménynek a
professzionális elõadása színesítette.

Nagy tisztelettel és hálásan köszönjük
Unghváry Márta színvonalas és értékes
elõadását, és a tehetséges Czabányi Atti-
la fõiskolai hallgató szíves közremûködé-
sét. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. szeptember24


