
A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT BEMUTATJA

TÖRTÉNELMI-
IRODALMI SÉTA
SZENTENDRÉN
EMLÉKEZZÜNK AZ 1848-49-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC HŐSEIRE!
A sétát összeállította:
Szarvas Rita
magyar-történelem szakos mesterpedagógus

Kedves Szentendreiek, kedves Érdeklődők! 

Sétára hívjuk Önöket! Fedezzék fel városunkat úgy, jár-
ják be utcáit úgy, olvassák el ezt a néhány történetet 
úgy, hogy az közös ünneppé alakuljon. Az elmúlt évek 
nem kedveztek a nagy közösségi megmozdulásoknak 
és emlékünnepeknek a járvány hullámai miatt, de egy 
kellemes családi vagy baráti séta is jó alkalmat nyújt a 
nemzeti nagyjainkra való emlékezésre. 

Az utcaelnevezés tiszteletadás. Azok kapnak ilyen ran-
got, akik sokat tettek a közösségünkért, nemzetünkért. 
Ezúttal azokra a szentendrei utcákra és terekre szeret-
nénk elkalauzolni Önöket, amelyeket 1848-as írókról, 
költőkről, katonákról és közéleti személyiségekről nevez-
tek el. Akik hősök voltak a szó klasszikus értelmében, 
vitathatatlanul. Hús-vér emberekként szeretnénk meg-
mutatni őket, felvillantani élettörténetükből, műveikből 
egy-két mozzanatot: hogyan éltek, szerettek, fáradoztak, 
keseregtek és örültek hozzátartozóikkal egyetemben.

2022. MÁRCIUS 15.
SZENTENDRE
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A TÖRTÉNELMI-IRODALMI
SÉTA ÚTVONALA

1. Kossuth Lajos utca 
2. Petőfi Sándor utca
3. Jókai Mór utca
4. Batthyány utca
5. Jakov Ignatovity utca
6. Templomtér, Petőfi-szobor
7. Arany János utca
8. Rab Ráby tér
9. Sztaravodai úti köztemető, 
 Petzelt József sírja
10. Vasvári Pál utca
11. Deák Ferenc utca
12. Eötvös József utca
13. Széchenyi István tér 
14. Damjanich utca 
15. Török Ignác utca
16. Irányi Dániel utca
17. Kőhegyi Petőfi-pihenő

JAVASOLT ÚTVONALUNK A TELJES TÖRTÉNELMI SÉTÁHOZ 

Kossuth Lajos utca – Petőfi Sándor utca – Dunakorzó – Jókai Mór utca – 
Dunakorzó – Batthyány utca – Dumtsa Jenő utca – Jakov Ignatovity utca 
– Péter-Pál utca – Török köz – Fő tér – Hild lépcső – Templomtér, Petőfi-
szobor – Várdomb utca – Pátriárka utca - AranyJános utca – Vörösmarty 
utca – Fulco deák utca – Ápriliy Lajos tér – Martinovics utca, – Rab Ráby 
tér – Bartók Béla utca – Angyal utca – Ábrányi Emil utca – Dézsma 
utca – Daru piac – Hold utca – Méhész utca – Dunakanyar körúton 
átkelve tovább – Fiastyúk utca – Nap utca – Fény utca – Sztaravodai 
út - Sztaravodai úti köztemető, Petzelt József sírja – vissza a Sztaravodai 
úton – Vasvári Pál utca – Deák Ferenc utca – Vasvári Pál szobra - Deák 
Ferenc utca – Templom utca – Szentlászlói út – Eötvös utca – Kovács 
László utca – János utca – Kálvária út – Fehérvíz utca – Széchenyi István 
tér – Radnóti Miklós út – Damjanich utca – Kálvária úton tovább – Török 
Ignác utca – Kálvária út végén a körforgalomtól (aki még bírja), túra a 
Kőhegy felé – Kőhegyi Petőfi-pihenő.

A Pannónia-telep Irányi Dániel utcáját a távolság miatt már nem kap-
csoltuk a túrához, de egy másik séta keretében ezt az utcát is érdemes 
felkeresni a tiszteletére, hiszen ő is tevékeny szerepet játszott a március 
15-i eseményekben.



KOSSUTH LAJOS UTCA 
Kossuth Lajos kormányzó, politikus, 
jogász (Monok, 1802. – Torinó, 1894.)

A család a nevét a történelmi Magyarország legkisebb 
falujáról, a felvidéki Kossuthról (régies helyesírással) 
kapta. Apja, Kossuth László már Zemplén megyé-
ben jogászkodott. Ezt az utat követte fia, Lajos is, aki 
Sárospatakon végezte a jogakadémiát. Az Andrássy gró-
fok szolgálatában bizonyára sokszor látta a kis Andrássy 
Gyulát (Magyarország dualizmus kori miniszterelnökét) 
gyerekként futkározni a parkban. A megyei politikát egy 
távollevő főrend követeként a pozsonyi országgyűlés 
ügyeire cserélte. A modern politikai nyilvánosság első 
termékét, az Országgyűlési Tudósításokat létrehozva vált 
ismertté. Meg is lett a következménye, letartóztatták, 
felségárulási perben három év börtönbüntetésre ítélték. 
Ott Shakespeare-drámákat és a kor legfrissebb közgaz-
dasági szakirodalmát olvasgatva a következő évtized 
küzdelmeire készen szabadult. Nem véletlenül bízták rá 
az első felelős magyar minisztérium pénzügyi tárcáját. 
Megnősült, Meszlényi Teréziát vette feleségül, aki nem a 
szépségéről volt híres; és Kossuthnak sok gondot okozott 
lánytestvéreinek a kiházasítása. Közülük, a legkisebb, 
Kossuth Zsuzsanna vált híressé, akit a bátyja „ikerlel-
kének” is neveztek. 1849-ben a szabadságharc országos 
főápolónője lett, a honvéd egészségügy tábori kórháza-
inak ápolási főfelügyelője. Az orvostörténészek szerint 
azt a humanitárius elvet, hogy a csatatér összes sebe-
sültjét el kell látni és gyógyítani kell, tehát az ellenfelet 
is, ő alkalmazta először a világon. Nagy nehézségek árán 
tudta a testvérével együtt az akkor az USA-ban tartóz-
kodó Kossuth Lajost a száműzetésben követni. Sírhelye 
még ma is New York belvárosában, Manhattanben 
található.
Kossuth Lajos életének rendkívül tevékeny időszaka 
a szabadságharc ideje, az Országos Honvédelmi 
Bizottmány vezetőjeként széles jogkörrel rendelkezett: 
járta az országot, szervezett, kinevezett, leváltott és 
ott volt mindenütt. A honvédsereg azonban a túlerő-
nek nem tudott ellenállni, és a szabadságharc katonai 
vereséget szenvedett az egyesült osztrák-orosz erők-
től, de a forradalmi vívmányok megmaradtak. Kossuth 
emigrációba vonult, Törökország, Anglia és az Egyesült 
Államok után 1861-ben Torinóban telepedett le. Ott várta 
három hosszú évtizedig a lehetőséget a szabadságharc 
újraindítására, és a hazatérésre. Közben lepkét gyűj-
tött, botanikai ismereteit mélyítette el. Kossuth Lajos 
hosszú életet élt, 92 éves korában, holtában tért vissza 
hazájába. Végső nyughelyét a Nemzeti Sírkert impozáns 
mauzóleumában lelte meg. 
„… a haza örök, s nem csak az iránt tartozunk köte-
lességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, 
s lesz.”
(Nagy képes millenniumi arcképcsarnok 1999 Rubicon-Aquila-Könyvek,

Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

emlékhelyei III. Corvina)

PETŐFI SÁNDOR UTCA
Petőfi Sándor költő, (született Petrovics 
Sándor, Kiskőrös, 1823. január 1. – 
Fehéregyháza körül, 1849. július 31.)

Mindent megkapott az élettől: tehetséget, szerelmet, apa-
ságot és sorsot. „Abban az időben úgy járt együtt a költé-
szet meg a színészet, mint a hatvanas évektől a költészet 
meg a popzene. Ha nem tudtál zenélni, akkor is beálltál 
egy zenekarba, legfeljebb te írtad a dalszövegeket. De 
a színészet kemény feladat, ott nélkülözni, főként, ha 
másodrendű vagy, éhezni és fázni kell, a fizetség a sze-
repméretre volt szabva. S ő másodrendű volt, hisz min-
den mimikri-képessége ellenére rettenetes volt a hangja.  
„Ábrándja volt a színpad, de se hangja, se alakja nem 
volt színpadra való.” – írja róla a jó barát, Jókai Mór. Nem 
színész, nem katona, költő lesz belőle, tizenkilenc évesen 
az Athenaeum megjelenteti A borozó című versét. 1844-ben 
még Pönögei Kis Pál néven küldte el a verseinek kéziratát, 
és öt év alatt létrehozta a Petőfi Sándor-i életművet, de 
micsoda színvonalon! Aztán mégis katonaként fejezte be 
életét, Bem erdélyi seregének a segédtisztje, előbb száza-
dos, majd őrnagy. Halála után mindenkit hozzámérnek: 
lesz a lengyeleknek is Petőfi Sándora Adam Mickiewicz 
személyében, a bolgároknál Hriszto Botevet emlegetik így.
„Meghalt Segesvárnál (…) olyan életkorban, mint Kurt 
Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Janis Joplin. (…) Nincs 
meg a teteme, a mai napig kutakodnak utána, eggyé vált 
Attila koporsójával. (…) Ő az egyetlen magyar alkotó, aki 
a világirodalomba bele tudott szólni. Nietzsche diákként 
hat versét zenésíti meg, mindenki ismeri a nevét Carlyle-
től Heinéig, Victor Hugo a nagy európaiakat felsoroló 
versében őt is megemlíti. (…) Mert hol is van ma már a 
világ számára Byron, Béranger, akiről a kor embere úgy 
gondolkodott, hogy száz méterről is zseniszagot áraszt. 
(…) Az él tovább, ami közelebb áll az ember mindenkori 
önismeretéhez, az élethez, amelyről minden művészet 
beszélni akar.”
(Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom 

Európa Könyvkiadó, Bp. 2019)

Felesége Szendrey Júlia volt. Júliának, aki alig két évig 
volt Petőfi felesége, kijutott a dicsőségből. A különle-
ges, rövid hajú, művelt Júlia – Andersen meséinek első 
magyar fordítója – maga is írt verseket. Nem is rosz-
szakat, születésének kétszázadik évfordulójára először 
adták ki a verseit. Szendrey Ignác, az apja és a húga, 
Leányfalun éltek, boldogtalan második házassága idején 
Júlia gyakran tartózkodott ott.

JÓKAI MÓR UTCA
Jókai Mór regényíró, a „nagy magyar 
mesemondó”, országgyűlési képviselő, 
főrendiházi tag (született Ásvai Jókay 
Móric, Komárom, 1825. február 18. – 
Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.)

Jókai, a nagy kedvenc egy századon keresztül legnép-
szerűbb, legolvasottabb magyar írónak számított. Írói 



jubileumára már száz kötetet mondhatott a magáénak. 
Ebben jelentős szerepe volt a feleségének, Laborfalvi 
Rózának, akit mindenki ellenkezésére – az édesanyja 
és Petőfi egyaránt nehezményezték – vett feleségül. 
Végül azonban hosszú és boldog házasság lett belőle. 
A korabeli romantikus színjátszás már nem csak szóra-
koztatott, hanem a nemzeti értékek és s kultúra hor-
dozójává is vált. Az asszony a Nemzeti Színház alapító 
tagjai közé tartozott, kiváló tragikaként főleg királynői 
alakokat játszott, Kleopátrát, Lady Machbetet, Stuart 
Máriát, vagy éppen Gertrudist. Az egyre híresebb férj 
pedig gyakran kifejezetten a felesége alkatára írt 
szerepeket. Bensőséges viszonyukról árulkodik ez a 
magánlevél. 

Kedves Rózám! 

Én már hála istennek annyira magamhoz jöttem, hogy 
hétfőn útnak indulhatok Váradra, ahonnan csütörtökön 
vissza kell jönnöm a lap miatt; de az nyugtalanít, hogy 
te nem írsz. Olyan könnyen voltál öltözve s éjszaka 
rossz idő volt; kérlek, tudósíts, hogy vagy? Csak egy 
pár sort írj, de rögtön.  (…)

Tegnap én magam főztem be cukorba tíz üveg 
barackot; mire hazajössz, mind érett lesz a többi; már 
nem tudom, jó lesz-e, amit én csináltam? 
Isten áldjon meg, tudósíts, hogy vagy, addig is ezerszer 
csókollak. 

Pest, 1859. szeptember 6.
szerető Móricod.

Jókai tudatosan gyűjtötte a Petőfihez kapcsolódó emlé-
keket, rekvizitumokat, a Petőfi Irodalmi Múzeum anya-
gát is az ő gyűjteménye alapozta meg. Ő maga olyan 
nagy tiszteletnek örvendett, hogy olvasói, rajongói még 
az általa szakított rózsát is kegyelettel megőrizték. 
Budapesten a svábhegyi nyaralója és a balatonfüredi 
Jókai-villa árulkodik arról, hogy milyen pezsgő társasági 
életet élt a híres házaspár. 
(Pivárcsi István: Híres magyar asszonyok kalandjai Palatinus 2003)

BATTHYÁNY UTCA
Gróf németújvári Batthyány Lajos Ferenc 
József államférfi, Magyarország első alkot-
mányos miniszterelnöke. Vértanú. (1807. 
február 10. – Buda, 1849. október 6.) 

Rövid életutat mondhat magáénak – mindössze negy-
venkét éves volt – amikor kivégezték. Első magyar 
miniszterelnökként dicsőséges pályát futott be, bár a 
1848 hősei közül általában róla tudunk a legkevesebbet. 
Bécsben nevelkedett, a bécsi egyetem gimnáziumába 
járt, ahol elsajátíthatta az előkelő nemes ifjak életmód-
jához szükséges tudást és társasági jártasságot. Aztán 
a győri jogakadémián Deák Ferenccel ismerkedett meg, 
későbbi bensőséges kapcsolatuknak ez lehetett a kez-
dete. Az 1830-as években ő is, mint Széchenyi bejárta 
Európát, meggyőződött arról, hogy piacgazdaságot, 

szabadelvű reformokat kell bevezetni Magyarországon is. 
Ez ügyben még a bécsi udvarral való összeütközésre 
is készen állt. Amikor megtanult magyarul szónokolni, 
nagy tekintélyre tett szert, és 1847-ben őt választot-
ták az Ellenzéki Párt vezetőjévé, és így lett később az 
első felelős magyar minisztérium elnöke. A honvédség 
szervezőjeként rábírta Móga Jánost, a magyar haderő 
parancsnokát, hogy a harci cselekmények királyi tilalma 
Jellačićra is vonatkozik, tehát ha támad, ellene az ellen-
állás jogos és törvényes. A korabeli infrastruktúrát is 
felhasználta hadicélokra.

Batthyány Lajos miniszterelnök utasítása a 
Dunagőzhajózási Társaság Igazgatóságának

A Dunagőzhajózási Társaság igazgatóságának ezen-
nel meghagyom: hogy a jövő néhány napokban azon 
hajókon kívül melyek az üzlet folytatásara szükségesek, 
semmi más, különösen a vontató hajókra vállalatokat 
el ne fogadjon, miután azok lefoglalás útján a minisz-
térium részére lesznek készen tartandók. 

Továbbá: azon két vontató hajón, mellyen holnap ágyúk 
lettek volna szállítandók 1000 ember fog a ráczkevei 
szigetbe szállíttatni, s ott ahol Görgey őrnagy parancso-
landja, partra rakatni. Ezen hajók kapitánya az alulról 
jövő Argo gőzöst, ott ahol vele találkozik, állítsa meg, 
tüstént térítse vissza, és adja tudtára azt: hogy Földvár 
tájékán a Duna jobb partjáról annak balpartján 4 ágyút 
egy divisio huszárságot fog átszállítani.

Pest, 1848. szeptember 24.

Elfogatása után sokan akarták kiszabadítani, de bízott 
abban, hogy méltányosan viselkednek vele szemben. 
Az előre eldöntött halálos ítéletet, a szégyenteljes fel-
akasztást nehezen tudta elkerülni. Agyonlövetése után 
holttestét kivitték a temetőbe, de a plébános szándé-
kosan kicsire ásatta a jeltelen sírt, hogy ne lehessen 
a koporsót benne elhelyezni, majd tettetett haraggal 
összeszidta a sírásót, és a ferencesek pesti templomába 
visszahozták és elrejtették földi maradványait. GBL fel-
iratú tábla jelölte a sírját. A dualizmus korában már nem 
kellett rejtegetni, akkor épült meg a Nemzeti Sírkertben 
a mauzóleuma. 

Távoli rokona, Batthyány Kázmér is fontos szerepet ját-
szott a szabadságharcban.  A reformkorban a Védegylet 
vezetője volt, amelynek a tagsága fogadalmat tett, hogy 
hat évig csak magyar termékeket vásárol, így segítve a 
kibontakozó magyar ipart. Amint a harcok elkezdődtek 
a Délvidék teljhatalmú kormánybiztosává nevezték ki, 
ekkor találta magát szembe a horvát és a szerb csapa-
tokkal. Képes volt azonban megváltozatni álláspontját és 
Szemere Bertalan mellett ő külügyminiszterként a szer-
zője a későn, 1849. július 28-án elfogadott nemzetiségi 
törvénynek. Tehát Európa első a nemzetiségek jogait 
biztosító törvénye a szabadságharc idején született. 
(Forrás: Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabad-

ságharc emlékhelyei III. Corvina)



JAKOV IGNATOVITY UTCA
Jakov Ignjatović magyarországi szerb író 
(Szentendre, 1822. december 8. – Újvidék, 
1889. július 5.) 
 

Tiszteletére szülőházán emléktáblát helyeztek el 1948-
ban, az író születésének 155. évfordulóján. A kétnyelvű 
emléktábla a szerb realista irodalom atyjára, a szerbek 
Jókaijára emlékeztet. 1977-ben a szülőház melletti kis 
téren helyezték el az író portrészobrát, Janzer Frigyes 
alkotását. Tavasz táján szerb gimnazisták tömegei láto-
gatják meg a szülőházát és a szobrát, hiszen érettségi 
tétel számukra.
Regényeiben, amelyek a szerb elbeszélő próza első kísér-
letei, megörökíti a gyerekkora helyszínét, a reformkori 
Szentendrét. A fiatal ügyvéd már 1848 tavaszán azon 
fáradozott, hogy a szerbiai szerbek vajdasági testvéreik-
kel egyesülve forduljanak a törökök ellen, és provokálja-
nak ki egy balkáni forradalmat. A szabadságharc bukása 
után franciaországi emigrációba vonult, de nem hagyott 
fel a politikai terveivel. Később a magyar országgyűlés 
képviselőjeként Jókaival személyes jó kapcsolatot ápolt, 
és mindketten fontosnak tartották a magyar-szerb iro-
dalmi kapcsolatok kialakítását. Ez elsősorban a fordítá-
sirodalmat jelentette, Petőfi és Jókai műveinek az első 
szerb nyelvű fordításait.
(Forrás: Szerbek és magyarok a Duna mentén II. Tanulmányok a szerb-magyar 

kapcsolatok köréből 1848-1867  Akadémiai Kiadó Bp. 1987)

TEMPLOMTÉR, PETŐFI-SZOBOR
Petőfi március 16-án, a pesti forradalom 
másnapján megfogalmazta az események 
jelentőségét és a maga szerepét. Így ír 
erről a 15-dik március, 1848 című versében.

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott, 
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot! 

Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.  

ARANY JÁNOS UTCA
Arany János költő, tanár, lapszerkesztő, 
a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja és főtitkára 
(Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 
1882. október 22.) 

„A gyenge fizikumú, betegeskedő kis parasztgyerek 
élete úgy indult, ahogyan egy különösen jó képességek-
kel megáldott gyereké indul: kiváló tanulmányok min-
denben kitűnő, van jövő előtte. A közösség el tudja kép-
zelni, hogy ebből a legénykéből, ha a sors is úgy akarja, 
és kitanul, lesz a városka tanítója, jegyzője, papja. (…) 

A vágyakat nem módosítja, hogy már Nagyszalontán 
mutatkozik némi plusztehetség: kisgyerekként elolvassa 
a városka összes könyvét, a Bibliából már iskola előtt 
hallomás alapján, kívülről tud passzusokat, de a szent 
könyv mellé később felzárkóznak a XVIII. század költői 
is. Az olvasmányokkal ritmusban elindul a versfaragás 
is. Miért ne tudnék én hasonlót csinálni, gondolhatta 
a kisfiú, hisz elég silány versek voltak a kor kalendári-
umaiban. (…) Aztán a költészettel való kacérkodás, „… 
a házasságomig tartott, akkor föltettem magamban, 
nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak, csalá-
domnak, lenni közönséges ember, mint más”. És akkor 
veszi hírét a Kisfaludy Társaság pályázati kiírásának, 
egy népies vígeposz megírására. „Így születik meg az a 
nagy mű, a Toldi, amely ráállítja, immáron elkerülhetet-
lenül, Aranyt az írói pályára, és meghozza az országos 
sikert, az írótársak elismerését, s nem utolsósorban 
Petőfi barátságát.” 
„Számára eszmében a nemzet, életvitelben az erény az 
alapvetés. Erre támaszkodva írja a verseket, így vezeti 
az életét. Amikor színészből visszavedlik nagyszalon-
taivá, onnét tulajdonképpen élet utolsó éveit levéve 
hivatalt visz, méghozzá a legnagyobb pontossággal 
és becsületességgel.” (…) Felöltözve, bebugyolálva 
ment mindig a sétáira, (…) Egy októberi napon hűvös 
volt, a Margitszigeten sétált, s kigombolta a kabátját, 
hogy megnézze az óráját. Idő volt. Rossz idő. Meghűlt, 
aztán október 22-én meghalt. Úgy távozott, ahogyan 
élt, csendben, szerényen, épp azon a napon, amikor a 
Duna-parton felavatták a Petőfi-szobrot.” 
(Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom Európa Könyvkiadó, 

Budapest 2019) 

SZTARAVODAI ÚTI KÖZTEMETŐ, 
PETZELT JÓZSEF SÍRJA 
Petzelt József honvédtiszt, mérnök, 
szakíró, egyetemi tanár (Weissenkirchen 
in der Wachau, 1805. – Szentendre, 1850. 
augusztus 12.)

Petzelt József Ausztriában, polgári családban született. 
1810-től Székesfehérváron élt és 1823-tól katonaként szol-
gált. Az 1848-49-es szabadságharc idején beállt a nem-
zetőrségbe, majd honvéd alezredes lett. 1848. december 
12-én kinevezték a Hadi Főtanoda aligazgatójává. A meg-
torlás őt elkerülte, néhány havi fogság után kegyelmet 
kapott, de állásától megfosztották, és el kellett hagynia 
a fővárost. Apósával, Stumm Joannes Christophorus csá-
szári és királyi élelmezési biztossal érkezett Szentendrére: 
1850 januárjától már ide kérte fizetése folyósítását. 
A városban kezdett el dolgozni, térképek készítésével 
foglalkozott, de hamarosan elhunyt ideglázban.
Petzelt József tiszteletére 1977-ben a városban működő 
Kossuth Lajos Katonai Főiskola a temető díszsírhelyén 
emelt sírkövet. Azóta minden évben itt rendezik a már-
cius 15-i megemlékezéseket. Nevét 1988 óta viseli a 
szentendrei székhelyű, VSZC Petzelt József Technikum 
és Szakképző Iskola.
Rendkívül fontos emberi tulajdonság, hogy fölismerjük 
azt a pillanatot, amikor ránk van szükség, és csak mi 



tudjuk elvégezni azt a feladatot. Ezt tette Petzelt József, 
aki miután megkapta a feladatát, és kinevezték a Hadi 
Főtanoda aligazgatójává, hallatlan energiával néhány 
hónapon belül megszervezte azt, de katonaként úgy 
vélte, a harcokban fontosabb a részvétele. A honvéd-
sereg tisztjeként az utolsó pillanatig kitartott, az aradi 
várőrséggel együtt tette le a fegyvert.
(Forrás: Pethő Zsoltné Németh Erika: Sírok és temetők Szentendrén. 

Kiadó: D’Sign Kft., Szentendre, 2013)

VASVÁRI PÁL SZOBRA 
(DEÁK FERENC UTCA)
Vasvári Pál történész (született Fejér Pál, 
Bűd, 1826. július 14. – Havasnagyfalu 1849. 
július 5. ?)  

Vasvári is egyike a márciusi ifjaknak. „Hallatlanul okos 
ember volt, egyik első előfutára a szociális igazságos-
ság gondolatának Magyarországon, kiváló történész 
és nagyon jóképű fiatalember. Minden pesti grófnő és 
minden pesti színésznő fülig szerelmes volt belé. (…) 
A pesti egyetemen tanult és egyszersmind itt akar 
tanítani is. 1848-ban pályázik arra, hogy ő legyen a 
történelem professzora, de a 21 éves ifjút a miniszter, 
Eötvös József még egyelőre nem nevezte ki. A Ludovika 
Akadémián azonban ő tanítja a hadtörténelmet a fiatal 
tisztjelölteknek. És Teleki Blanka grófnő pesti leányis-
kolájában is ő a történelemtanár. (…) Kossuth pénzügy-
minisztériumában lesz azután titkár, (…) de nem olyan 
ember, aki a fegyvercsörgés idején miniszteri tisztviselő 
marad. Engedélyt kér, hogy szabadcsapatot szervez-
zen, és a gyönyörű ezüstzsinóros vörös-zöld egyenruhás 
Rákóczi- csapatot szervezi meg, és ennek a csapatnak 
a meglévő századaival vonul el Erdélybe. Az a vágya, 
hogy kiegyezést hozzon létre a felkelő románok és a 
magyarok között. „Magunk között pedig teremtsünk 
egyetértést, összeforrást, testvériséget; mert az ember 
csak addig kicsiny, míg egyedül van. Ha másokkal egye-
sül, akkor az ember nagy, hatalmas és az egeket is 
képes ostromolni, miként az őskor gigászai.” Ez azonban 
nagyon nehéz feladat, és közben váltakozó szerencsével 
folyik a harc. 1849 júliusának elején a román felkelés 
központját el akarják foglalni a magyar csapatok, ám 
Bem tábornok az orosz betörés hírére lefújja ezt a táma-
dást. És bekövetkezik a szomorú vég. Mivel Vasváriék 
nem kapták meg az elvonulási parancsot, a fennsíkon 
Havasnagyfalu mellett összecsaptak a nagyobb létszámú 
román felkelő csapattal.” 
(Forrás: Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabad-

ságharc emlékhelyei III. Corvina)

DEÁK FERENC UTCA
Deák Ferenc politikus, jogtudós, igazság-
ügyminiszter (Söjtör, 1803.október 17. – 
Budapest, 1876. január 28.)

Kora bővelkedett színes és sokoldalú, az irodalomban, 
a tudományban jelentős alkotó személyiségekben, akik 
közéleti szerepet is vittek. Ő azonban páratlan jogi, 

jogelméleti fölkészültségét csak a politika szolgálatába 
állította. Magyarország táblabírája, a nemzet próká-
tora, így címkézték tevékenységét elég pontatlanul; és 
ahogyan mindenki ismeri „a haza bölcse”, akit erkölcsi 
kötelességérzete vezérelt a politikai pályára. Puritán 
életmódja – nem nősült meg soha – és erős realitá-
sérzéke vitték előre a pályáján. Jelentős szerepet vitt 
az áprilisi törvények megfogalmazásában, amely a 
feudális magyar állam polgári átalakítását jelentette. 
A Batthyány-kormány lemondása után visszavonult, és 
az ő ideje akkor jött el újra, mikor a tárgyalóasztalnál 
folytatódtak a közjogi küzdelmek. Az 1850-es években 
vált politikai vezérré, 1854-ben végleg Pestre költözött, 
füstfelhőbe burkolózva ült az Angol Királynő Szállóban, 
és nyitva állt az ajtaja mindenki előtt, akinek jogi vagy 
politikai tanácsra volt szüksége. Egyetlen közfeladatot 
vállalt ebben az időben, a Vörösmarty-árvák gyámságát. 
A kiegyezés reális kompromisszuma után visszavonult, 
a vezető szerepet már a fiatal és népszerű Andrássy 
Gyula vette át, akit természetesen Deák ajánlott maga 
helyett. Szobra talapzatának allegorikus mellékalakjai 
kifejezik a személyisége jellegzetességeit: Igazságosság, 
Népnevelés, Kiegyezés, Nemzeti Haladás és Honszeretet.

EÖTVÖS UTCA
Eötvös József író, politikus, a centralis-
ták vezetője, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter (Buda, 1813. szeptember 3. – 
Budapest, 1871. február 2.)  

Deák Ferenc mellett báró Eötvös József az a személy, 
aki a reformkortól a kiegyezésig tartóan meghatározó 
politikai szerepet játszott. Gyulai Pál írja róla: „Semmit 
sem örökölt atyjától, csak előjogait, melyek ellen egész 
életében küzdött. (…) A finom modoron kívül semmi sem 
mutatta benne az arisztokratát. Polgár volt élvezetei-
ben, szokásaiban, életmódjában.” Tizenhárom éves korá-
ban kezdte meg a tanulmányait a pesti bölcsészkaron, 
aztán a jogi karon végzett, és hosszas európai utazásáról 
meggyőződéses liberálisként tért haza. Eszményképe 
Kölcsey, és így írt: „Célt választék magamnak, (…) hasz-
nálni karok, másoknak élni, másokért fáradni, habár 
díjtalan is.” Elveit, gondolatait népszerű regényekben 
adta közre, történelmi regényének egyik hőse Dózsa 
György, ami már önmagában is meghökkentő, és a job-
bágyfelszabadítás kérdésének eldöntéséhez, a népnem-
zeti gondolat erősítéséhez jelentősen hozzájárult. Már 
az első felelős magyar kormányban 1848-ban benyújtott 
egy népiskolai törvényt, amelyet akkor a hadihelyzet 
miatt nem lehetett keresztülvinni, de 1868-ban megint 
ő volt az, aki előterjesztette és végre is hajtotta a nép-
iskolai törvényt. Ezzel indult el a magyar társadalom az 
analfabetizmus felszámolása útján. Négy gyermekéből 
az egyetlen fiú, Eötvös Loránd folytatja az apja művét, 
jeles kultúrpolitikus ő is, akinek tevékenységét már a 
természettudományos gondolkodás hatotta át, és lett 
világszerte ismert fizikus és feltaláló. 
(Forrás: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok 1999 Rubicon-Aquila-Könyvek, 

Katona Tamás-Ráday Mihály: Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 

emlékhelyei III. Corvina)



SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR 
Széchenyi István államférfi, 
közíró (Bécs, 1791. szeptember 21. – 
Döbling,1860. március)

„Mikor emeltek emlékszobort. A sok hős lábnak, mely 
ott úgy futott?” – gúnyolódott Petőfi a napóleoni hábo-
rúk győri csatvesztésén, pedig éppen itt kezdte katonai 
pályafutását a 18 éves Széchenyi István. Remek lovas-
ként fontos futárszolgálatot teljesített a seregben, nem 
rajta múlott, hogy a franciáktól vereséget szenvedtek. 
A békeidőben aztán katonaságtól megvált, és gazdál-
kodni kezdett. De mint mindent, ezt is tökéletesen sze-
rette volna végezni, széttekintett hát a világban mások 
hogy csinálják. Ötször járt Angliában, és mindig hozott 
valamit haza, gépeket, divatot, eszméket.  Egyik útja 
során a jó barátjával, Wesselényi Miklóssal megszálltak 
egy normandiai trappista kolostorban. Széchenyi lelki 
életének egyik fontos állomásának bizonyult ez a láto-
gatás, számot vetett személyes élete problémáival, és 
belső feszültségét csillapította a bűnbánat gyakorlása. 
Naplójában részletesen beszámolt az átélt szellemi élmé-
nyeiről. Ezáltal válhatott a liberális katolicizmus nagy 
hatású képviselőjévé, és lett hazáját alakító reformerré.  

Ma is ugyanúgy a bálványok közé tartozna, mint két-
száz évvel ezelőtt. Nagyon tudta, hogyan kell felhívni 
magára a figyelmet: rózsaszín frakkjában ma is megbá-
mulnák, máskor akrobatákat megszégyenítő ügyesség-
gel kelt át az épülő Lánchíd sodronyain Budára és vissza. 
Felfokozott aktivitás jellemezte egész felnőttkorában, 
három tevékeny embernek is sok lett volna mindaz, 
amit elvégzett.  Nem csoda, hogy élete utolsó tizenkét 
évét csendben, pihenéssel töltötte. A katatón állapotá-
ból a sakkozási szenvedélye vezette ki, és tért vissza a 
politika világába. Röpke időre csak, mert a Londonban 
megjelent politikai röpiratának stílusa elárulta szerzőjét, 
és a döblingi szanatórium többé nem szolgált számára 
menedékül, elpusztította hát önmagát, nehogy újra vér-
ontáshoz vezessen a tevékenysége.  

Mitől a legnagyobb magyar? A megnevezést, ami rajta 
ragadt, annak idején naplójában így kommentálta: 
„Kossuth megragad egy alkalmat, hogy a legnagyobb 
magyarnak nevezzen. Dübörgő, hosszú tetszés. Én nem 
indulok meg.  Később: Kossuthnak,>>Miért emel oly 
magasra, hol nem tarthatom fel magamat<<.”  Legelső 
és legkedvesebb műve a Magyar Tudományos Akadémia 
volt, amelynek alapszabályában rögzítette a tudomány 
magyar nyelven való művelésének a követelményét. 
Megszervezte a lóversenysportot és a lótenyésztést, 
a hazai társas élet első színterét, a Kaszinót; terveket 
készíttetett a Duna és a Tisza szabályozásához, pár-
tolta és részvénytársaságok szervezésével elindította 
a vasútépítést, a gőzhajózást, és megteremtette hozzá 
az Óbudai hajógyárat, megépítette a Hengermalmot, 
selyemhernyó tenyésztésbe kezdett, hidat és nemzeti 
színházat szorgalmazott, letette az alapját a nemzeti 
sírkertnek. Tovább is van, mondjam még?     
(Forrás: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok 1999 Rubicon-Aquila-Könyvek))

DAMJANICH UTCA 
Damjanich János honvéd tábornok 
(Staza, 1804. december 8. – 
Arad, 1849. október 6.)

Aki valaha is találkozott a robusztus termetű tábornok-
kal, nem hitte volna, hogy a szülei csenevész testalkata 
miatt papnak szánták. De ő katona akart lenni, mint az 
édesapja. Tiszttársai rendkívül becsülték, szókimondása, 
bátorsága és határozottsága miatt. Haynauval még a 
szabadságharc előtt, az itáliai szolgálata alatt szembeke-
rült, mert az a magyarokat becsmérelte. Damjanich öntu-
datosan védelmébe vette a márciusi vívmányokat, mire a 
gúnyos kérdésre: „Ön mióta lett magyar? – így válaszolt:  
„Azóta tábornok úr, amióta föl tudom fogni, hogy aki 
Magyarországon született, az magyar állampolgár, s 
köteles Magyarországot hazájának tekinteni, s annak, 
bármily állásban legyen is, törvényes jogát védelmezni.” 
Az 1848 júliusában hazavezényelt Damjanich őrnagyra 
bízták az újoncok kiképzését, páratlan szigorának követ-
kezményeként „fehértollas” honvédei minden későbbi 
csatában elöl haladtak, vitézül küzdöttek.  Pedig nehezen 
indult az óbecsei táborban a kiképzés, a lelkes önkénte-
sek kevésbé lelkesültek a fegyelmezetten végrehajtott 
alakizásért, a fegyveres gyakorlás monotonitásáért. 
Az elégedetlenkedők küldöttséget menesztettek hozzá, 
hogy a zászlóalj nevében lemondassák. Damjanich nem 
maradt adós a válasszal: „… olyan nyaklevest kapott, 
hogy csak lehanyatlott, a másik jobbnak találta rögtön 
sarkon fordulni és megretirálni, de mielőtt kiért volna 
olyan rúgást kapott, hogy fejjel nekibukott a tornác 
falának, …” és oly magyar ékesszólással és oly hosszasan 
mondta a magáét Damjanich, hogy többé nem férhetett 
kétség ahhoz, hogy nem igaz magyar ember. Alakja már-
már mesehőssé magasztosult, a „rácok rettegett ostora” 
pályafutása, emberi kiállása példaértékű. 
(Forrás: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok 1999 Rubicon-Aquila-Könyvek)

TÖRÖK IGNÁC UTCA
Török Ignác honvéd vezérőrnagy 
(Gödöllő, 1795. június 23 – 
Arad, 1849. október 6.) 

Görgei Artúr és Klapka György tanára volt a hadiakadé-
mián, hadmérnökként erődítéselmélettel foglakozott.  
A szabadságharc elején Komáromban szolgált, és mivel 
az erőd parancsnoka átállásra készült, lemondásra kény-
szerítették, és a legidősebb tiszt – éppen Török Ignác 
volt az – vette át a parancsnokságot. Buda visszavételé-
nél is fontos feladatot kapott az erődítések lerombolásá-
ban, majd az utolsó hetekben Szegeden a Tisza-parton 
sáncokat emeltetett. Az aradi vértanúk egyike, akit fel-
akasztottak; a hadbíróság előtt csak annyit mondott:  
„Lelkiismeretem felment engem”.
(Forrás: hu.m.wikipedia.org.)



KŐHEGY, PETŐFI-PIHENŐ
Petőfi Sándor

„Ő az, aki gyalog bejárta hazánkat, ő az első túrázó, 
lehetne róla Kéktúra-útvonalat elnevezni, de mégsem 
lehet, túl sok utat kéne bekékezni, mert más ember 
kétannyi év alatt sem tudna annyit járni, mint ő.”
(Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom.

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2019)

A Petőfi-pihenő Pomáz és Szentendre között, a Kőhegy 
oldalában, a sárga jelzés mentén található. A legenda 
szerint Petőfi Sándor erről a helyről csodálta meg a 
számára „hatalmas” hegyeket, és a bámulatos panorá-
mát, amikor 1845. szeptember 23-án Esztergomba gya-
logolva elidőzött itt barátaival, Vahot Imrével és Vachott 
Sándorral. Látogatásuk emlékét egy 1958-ban emelt 
kőoszlop őrzi, melyet a Pilis Turista Egyesület Országház 
Osztálya állíttatott.
A kőhegyi túra hossza kb. 4,5 km, a szintkülönbség 200 
méter. Nagyjából két óra alatt meg lehet tenni az utat, 
amelynek kisgyerekekkel is nekivághatunk. A Kőhegyi 
Czibulka János Menedékház előtt található padoknál és 
asztaloknál megpihenhetünk útközben.
Az irodalomtörténet korábbi megállapítása szerint Petőfi 
a Hegyen ülök című versét kőhegyi élményéről írta, de 
jelenleg zajlik egy irodalmi vita arról, hogy a keletkezési 
helye egy másik település, Szalkszentmárton.

IRÁNYI DÁNIEL UTCA
Irányi Dániel aa márciusi ifjak egyike, 
politikus, publicista (született Halbschuh 
Dániel, Toporc, 1822. február 24. – 
Nyíregyháza, 1892. november 2.)  

Ki a magyar? Aki annak tartja magát. A Halbschuh 
Dániel néven született, szepességi szászként asszimi-
lálódott a többségi nemzetbe. Eperjesen, Késmárkon 

és Rozsnyón járt iskolába, s 1844-ben költözött Pestre, 
ahol egyike lett a város legkeresettebb ügyvédeinek. 
Igazságérzete és fiatalos lendülete sodorta őt a márciusi 
ifjak közé. Jelentős szerepe volt a március 15-i esemé-
nyekben. Nyelvtudását és elkötelezettségét diplomáciai 
szolgálatban bizonyította. A szabadságharc bukása után 
csatlakozott a kossuthi emigrációhoz, később Párizsban 
lett újságíró. Elég nehezen élt meg mindebből, kénysze-
rűségből angolt, latint és németet is tanított. Kellemes 
társasági ember volt, első írásai egy francia szerzőtárssal 
közösen még Párizsban jelentek meg:  Női jellemvonások 
a szabadságharc idejéből. Csak a kiegyezés után tért 
haza, bekapcsolódott újra a politikába, és országgyűlési 
képviselő lett, ahol azok közé tartozott, akinek adtak a 
szavára. Szónoklatai gyakran fordították meg a parla-
menti közhangulatot. Az a ritka ember, aki hű tudott 
maradni ifjú kora eszményeihez.
Az országban összesen nyolc helyen van Irányi Dánielről 
elnevezve utca, köztük Szentendrén is.
(Forrás: hu.m.wikipedia.org.)

Irányi Dániel nem véletlenül foglalkozott a szabadság-
harcban a férfiak mellé fölzárkózott lányokkal, asszo-
nyokkal. A szabadságharc folyamán sokféleképpen tud-
tak segíteni férjeiknek, fiaiknak úgy, hogy megmaradtak 
a hagyományos szerepkörben. Voltak azonban közöt-
tük olyanok, akik elhivatottságból, vagy kalandvágy-
ból fegyvert ragadtak és férfiruhába öltözve, nemüket 
eltitkolva jelentkeztek a honvédseregbe. Többen közülük 
vitézségükért tiszti rangot is szereztek. Lebstück Mária 
neve közülük a legismertebb, akinek az alakját Huszka 
Jenő Mária főhadnagy című operettje tette népszerűvé.  
Bányai Júlia elhunyt férje papírjai felhasználásával állt 
be a seregbe, Bem erdélyi harcaiban a századosi rangig 
küzdötte fel magát. Női ruhára váltva tudott az orosz 
hadsereg hátába kerülve híreket hozni-vinni az csa-
pategységek helyzetéről. Kossuthot és Bemet követve 
a törökországi emigrációból már soha többé nem tér-
hetett haza, Kairóban telepedett le, és vendéglőt nyitott 
ez a bátor asszony.
(Pivárcsi István: Híres magyar asszonyok kalandjai Palatinus 2003)


