
A természet vadvirága újra Gömörben

Hatalmas megtiszteltetésben volt újra része Rimaszombat városának ez év júniusában.

A nemzet  legkedveltebb  poétája,  a természet  vadvirága,  Petőfi  Sándor  felvidéki  utazása

részeként  ismét  ellátogatott  Gömörbe,  s egy  röpke  időre  Rimaszombatba  is.  Barátjához,

Tompa Mihályhoz érkezett Bejére. Július 1-én vonattal Vácra utazott, majd itt gyorsszekeret

fogadva meg sem állt Rimaszombatig, ahol egy másik szekéren – egy német zongorahangoló

társaságában – tovább utazott Bejére.  A református lelkészként szolgáló Tompa ekkor már

szintén neves költőnek számított, verseit publikálta az Athenaeum, a  Népregék, népmondák

című munkájával pedig sikeres kötete is megjelent. A két barátnak így volt miről beszélnie,

egymás verseit előszeretettel bírálták. Igaz, ha hinni lehet a szóbeszédnek,  nem voltak ezek

komoly  viták,  inkább  csak  csipkelődések,  melyet  a  két  jó  barát  olykor  kirándulásokkal

szakított meg.1 

Idén Murány várához kirándultak, melyről Sándor így számolt be visszatérésük után:

„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. 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.”2

Nem először járt azonban Petődi Sándor Gömörben. 1845 májusában eltöltött már pár

napot  megyénkben.  Három  napot  töltött  Rozsnyón,  közben  megtekintette  az  aggteleki

Baladla-barlangot,  majd  Sajógömörön  át  Rimaszombatba  utazott3,  ahol  Huszth  János,

Rimaszombat  főügyésze és családja  látta  vendégül,  szállást  biztosítottak a költőnek, mivel

tisztújítás  idején a szállodák zsúfolásig megteltek vendégekkel.  4Az Oskola utcában, fésűs

beépítésű  telken,  utcafronton  álló,  földszintes,  nyereg  tetős,  oromzatos,  cseréppel  fedett,

későbarokk  és  klasszicista  jegyeket  vegyítő,  paraszt-polgári  lakóház  Huszt  Jánosék  háza.

1 https://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2015/01/22/hazajaro-petofivel-2-gomor-bodrogkoz-erdely/ letöltés 
2020. 12. 16. 17. 26
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3 B. Kovács István: Gömörország: egy tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és gondolatokban. Rimaszombat,
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 2005. 85. 
4 B. Kovács István: Rimszombat: várostörténeti barangolások. Rimaszombat. Patrióta, 2010. 78.
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Szimmetrikus  kialakítású  utcai  főhomlokzatán  három  darab,  egyenes  záradékú,  vakolt

keretezéses  ablak  nyílik,  fölöttük  egyenes  szemöldökpárkányokkal,  a  homlokzatot  felül

többször ívelt, barokkos oromfal zárja, keskeny, lőrés-szerű padlásablakokkal. A ház udvarára

való  bejutást  nagy méretű,  fedeles  fakapu szolgálja.5Az impozáns  külcsín  ellenére  spártai

körülmények jellemezték Petőfi ittlétét, ha hihetünk a rossz nyelveknek, a költőnek a földön

kellett hálnia.6

Akkor  ittléte  során  sikerült  tollvégre  kapnunk  a  természet  vadvirágát,  aki  maga

közvetlenségével ecsetelte Batyiban7 töltött egykori és mai napjainak örömteli, s félelmetes

pillanatait.

Petőfi Sándort itt tartózkodása alatt közéleti kitüntetés is érte 1845-ben. Május 29-én

a város  polgársága  ugyanis  tiszteletbeli  táblabírává  választotta  Sándort  a  francia  rokokó

stílusjegyében  emelt vármegye  épületében,  a Kishonti  kerület  székházában,8 melynek

alapkövét  1796.  április  12-én  rakták  le,  azt  követően,  hogy  a  II.  József  császár  által

kierőszakolt egyesítést követően Kishont újra önállósult.9„Az egész tisztújítás példás renddel

ment  végbe.  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 ablakából

hölgyek néztek alá, s én egy hölgy szemeit bámultam, melyekből olya tiszta ég mosolygott  –

nyilatkozta  Sándor lapunk írójának.  Másnap kineveztettem és fölesküdtem táblabírónak …

Isten és Gömör megye kegyelméből.”10

Beszélgetésünkkor  kiderült,  hogy  csaknem  tragédiába  fulladt  a pár  napos  ittléte

a költőnek:  ,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-

5 http://muemlekem.hu/hatareset/Huszth-haz-Rimaszombat-3462 letöltés 2020. 12. 15. 8. 49
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http://muemlekem.hu/hatareset/Huszth-haz-Rimaszombat-3462%20let%C3%B6lt%C3%A9s%202020


kollégám, kik tengernyi vizenyős verseikbe fúlnak bele”- mesélte,  akkor már nevetgélve az

élményt.11,12

Rimaszombat s Beje mellett után Várgedén szeretett még elidőzni szeretett költőnk,

barátjánál, a „láng szakállú“Kubinyi Rudolfnál. A rossz nyelvek szerint egy alkalommal nem

jószántából hagyta el a falut. Szemtanúk állítjása szerint a költőt a falusiak elkergették, mivel

rövid tartózkodása idején el akarta csábítani az egyik helybéli feleségét, s a hazafelé vezető

útja emiatt oly sietősre sikeredett, hogy itt felejtette még a kardját is, amely aztán eltűnt.13 

Mindezen írott  dolgok is tanúsítják,  hogy Petőfi  nagyon szereti  Gömör megyénket,

hisz  számos  gömöri  településen  talált  barátra,  akikhez  örömes  tér  be,  ha  útja  akar

a Felvidéken. 

11 Petőfi Sándor: Úti jegyzetek In: https://mek.oszk.hu/06100/06125/html/petofiu0001.html  letöltés 2020. 12. 
15. 8.44
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