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Százhetvenöt éve történt
Petőfi Visegrádon
Petőfi Sándor 1845-ben, ha Pesten tartózkodott,
gyakori, a családi emlékezet szerint, mindennapos
látogató volt barátjánál Egressy Gábor színésznél.
Egressy Gábor (1808–1866) az 1837-ben megnyílt
Pesti Magyar – 1840-től Nemzeti Színház – első
nemzedékének legjelentősebb prózai színésze volt.
Egyik alkalommal meghívta Petőfit a visegrádi várhoz tervezett családi kirándulásra, amelynek közelebbi időpontját nem ismerjük, az 1845. június 24 és
július 10 közötti időszak valamelyik napja lehetett.
Petőfin kívül az öttagú Egressy családdal tartott a
gyermekek nevelője, egy erdélyi származású idős
színész, Rácz Sándor is.
A kirándulás részletes történetét a legidősebb gyermek, Egressy Ákos (1832–1914) írta meg az évtizedekkel később, 1909-ben megjelent „Petőfi Sándor
életéről” c. könyvében. Egressy Ákos a kirándulás
idején már 13 éves volt, így valószínű, hogy hitelesen emlékezett vissza a történtekre.
A család déltájban érkezett meg gőzhajóval Visegrádra, a Várhegy lábához. A leírtak alapján arra
lehet következtetni, hogy a fellegvárhoz a Várhegy
északi oldalán próbáltak feljutni. Akkoriban a Várhegy ezen oldalán még nem volt kényelmes turistaút. A helyiek által használt, a Salamon-toronytól
induló gyalogút elég nagy kerülővel a Schneiderréten keresztül vezetett fel a várhoz. A társaság mielőtt nekiindult volna a hegymászásnak, megpihent és
megebédelt a hazulról hozott elemózsiából. Ezt a
pihenőt valószínűleg a Mátyás-forrás környékén
tarthatták, mivel ez volt az egyetlen lehetőség ahhoz,
hogy vízhez jussanak. A pihenő után a család megindult a kissé meredek hegyoldalon felfelé a várhoz.
Ha nehezen is, de ezt a kapaszkodót még a gyermekek is bírták. Az alföldi sík vidékhez szokott Petőfi,

akinek fájt a térde, a meredekebb részeken már bicegni és sántítani kezdett. Még a jó humora is elhagyta, békétlenkedő és türelmetlen lett. Barátját,
Egressy Gábort szidta, hogy miért hívta meg erre a
kirándulásra. Régi kedélyét az akkor tíz éves Etelka
vidámsága, jóízű nevetése hozta vissza.

Petőfi és az Egressy család a visegrádi kiránduláson
(Mühlbeck Károly rajza)

A várhoz este felé érkezett meg a társaság, az eléjük
táruló panoráma lenyűgözte őket. Rácz bácsi a romok aljában tüzet rakott, és amihez vándorszínészként nagy tapasztalata volt, remek nyársonsültet
készített. Vacsora után Petőfi Etelnek a kérésére
sokat mesélt Visegrád dicső korszakáról és tragikus
történetéről. A családfő felszólítására, mivel látni
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akarták a napfelkeltét, mindenki elővette a magával
hozott plédet vagy egy melegebb ruhadarabot, és a
romok szomszédságában a szabadég alatt korán
nyugovóra tért.
Másnap délelőtt, már amennyire lehetett, mivel
mindent sűrűn benőtt a bozót és a folyondár, bejárták a vár hozzáférhető romjait. A nézelődés
közben még egy rozsdás sarkantyúdarabot és egy
alabárdpenge töredéket is találtak. Amíg a felnőttek a vár falai közt nézelődtek, addig Rácz bácsi
levitte a két fiúgyermeket, Ákost és kilencéves
öccsét, Árpádot a külső, keleti kaputorony alatti
tóhoz. A bácsi szerint ez egy királyi halastó lehetett, amelyben feltétlenül meg kell fürödniük. A
fiúkat nem kellett sokat biztatni, és Rácz bácsival
együtt rövidesen a tó vizében lubickoltak. Közben
a várból előkerült családfő és Petőfi is csatlakozott a fürdőző társasághoz. A család tele szép élményekkel késő este ért haza Visegrádról.
Petőfire ez a kirándulás nagyon mély hatást tett.
Rövidesen három versszakból álló verssel emlékezett vissza a visegrádi kirándulás során támadt érzelmeire. A „Visegrád táján” c. verse 1845. október
16-án jelent meg a Pesti Divatlapban:
Ki mondja meg: Visegrád táján
A déli napfény
Nem a nagy Mátyás hősi szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A bágyadt alkony
Nem Zách Klárának megtört szelleme?
Ki mondja meg: Visegrád táján
A zordon éjfél
Nem Zách Bódognak boszus* szelleme?
(*bosszús)
Három héttel később, november 10-én Petőfi ezt a
versét lerövidítve, ugyanis az első versszakot elhagyta, a „Versek II.” kötetében is megjelentette.
Az Egressy Gábor által szemléletesen leírt visegrádi
kiránduláshoz két magyarázatot tudok hozzáfűzni.
Az egyik a külső kaputorony alatti, az egykori tisztás helyén, amelyen ma szelídgesztenye fák állnak,
a 19. században létező tóhoz kapcsolódik, amelyben
Petőfi is megfürdött. Erről a „hegyi tóról” először
Josef V. Häufler Pesten 1847-ben német nyelven
megjelent „Visegrád Album” c. munkájában találunk említést.
Visegrád község 1885-ben elkészült első kataszteri
térképén Nádler István és Friedrich Borbála telkeinek közös határán ovális formában megrajzolva,
2537 hrsz. alatt található az említett tavacska. Az,
hogy már a középkorban is mint halastó létezett,
legenda. Valószínűleg a 19. században a csapadéko-
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sabb években az itteni teknőszerű mélyedésben az
esővíz gyűlt össze. A középkorban ezen a területen
ugyanis egyszerűbb településféle létezett, amelynek
a maradványait és az akkori sírokat is 1970 októberében az épülő Silvanus szálloda szennyvízcsatorna
árkának kiásásakor végzett leletmentő ásatás során
megtaláltam. Magyarázattal szolgálnék arra is, hogy
miért kellett az Egressy családnak a visegrádi vár
romjai között tölteni az éjszakát.
A Bécsben 1829-ben megalakult, majd részvénytársaságként működő Első Osztrák Gőzhajózási
Társaság 1831. február 11-én megindította rendszeres hajójáratai az osztrák főváros és Pest között.
Ezek a járatok a Nagy-Duna, vagyis a váci ágon
közlekedtek, és 1863-tól már volt hajóállomás
Nagymaroson. Később a Kis-Duna, vagyis a szentendrei ágon közlekedő járatok is megindultak. A
Nagy-Duna ágon volt egy olyan járat, amely Pestről indult, és kikötött Vácon, Esztergomban, és ÚjSzőnynél (Komárom) volt a végállomása. A KisDuna ágon lévő járat Pestről indult, és Szentendrét
és Dunabogdányt érintve Nagymarosig közlekedett.
A Visegrádra kirándulni szándékozók szempontjából az volt a baj ezekkel a gőzhajójáratokkal, hogy
délután érkeztek ki, és este már nem, csak másnap
reggel vagy délben volt lehetőség a visszautazásra.
Az 1840-es években az akkori, ugyan „mezőváros”
rangú, valójában szegény falusias Visegrádon nem
lehetett szálláshelyet kapni, sőt, jobb vendéglő sem
volt. Az egyénileg kirándulók, mint az Egressy
család, tehát kénytelen voltak saját ellátásukról
gondoskodni, és az éjszakát a szabad ég alatt tölteni. A Visegrádra kirándulók számára az volt kényelmes, ha valamely egyesület tagjaiként egész
napra kibéreltek a Gőzhajózási Társaságtól egy
hajót, amely már délelőtt kiérkezett Visegrádra. A
hajón ebédet is felszolgáltak. A Várhegyet megjárt
vendégekkel a hajó késő délután vagy este tért viszsza Pestre. Egyébként a Gőzhajózási Társaság is
hirdetett Visegrádra egy napos kirándulást, amelyre
bárki jelentkezhetett. Az áldatlan helyzet, hogy
Visegrádot nem lehetett egy nap alatt megjárni,
még 1871-ben is létezett, ugyanis Henszlmann Imre
(1813–1888), kiváló építész, régész és művészettörténész, aki a legtöbbet tett a visegrádi vár romjainak megmentéséért, ebben az évben a fellegvárban
végzett ásatásról írt beszámolójában ezt szóvá is
tette. A helyzeten az változtatott, hogy 1871 februárjában a négy magyar gőzhajótársaság egyesült, és
a bankok által is támogatott Egyesült Magyar Gőzhajózási Társaság a következő évben, vagyis 1872.
május 4-én Visegrádon ki- és beszállási állomást
nyitott. Ettől kezdve a hajózási szezon alatt minden
nap délelőtt érkező, délután visszainduló járat közlekedett Visegrád és Pest között.
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Említettem, hogy a Várhegy megmászását egyre
nehezebben bíró fájós lábú Petőfi jókedvét az örökké
vidám kis teremtés, Etelka hozta vissza. Petőfi nagyon megkedvelte ezt a nyitott természetű, érdeklődő kedves kislányt. Két évvel később, 1847 januárjában „Egressy Etelke” címmel nyolc versszakból
álló verset írt, amelyet barátjának, Egressy Gábornak
címzett:
Ez a te lyányod, Gábor? én nem hihetem.
Barátom, ember lyánya ilyen nem lehet.
Csupán a képzelet s az is ritkán teremt
Ily kedves kisleányt, ily tündér gyermeket.
Egressy Etelka (1835–1909) 18 évesen 1853-ban
férjhez ment egy 45 éves, apjával egykorú színészhez. Házassága rövid ideig tartott, mert a férj hűtlensége miatt néhány hónap múlva elváltak. Évekkel
később, 1860-ban a neves festő, Telepy Károly felesége lett.

3

erre egyetlen alkalmasat, a visegrádi várat, illetve
annak románkori lakótornyát, az ún. Salamontornyot építsék újjá. Valószínűleg ez a hír is hozzájárult ahhoz, hogy 1869 tavaszán három vállalkozó
villák építésébe kezdett Visegrádon a Salamontorony közvetlen szomszédságában.
Az 1860-as években Visegrád mezővárosnak ez a
településrésze tulajdonképpen zsellér negyed volt.
Ennek az időszaknak megmaradt építészeti emléke
jelenleg teljesen átépített formában a Salamonytorony utca 4. az ún. Nádler ház. Egyetlen módosabb
épület, egy későklasszicista stílusban épült köznemesi kúria állt itt a Salamonytorony utca elején
(Zsitvay villa, ma Fő u. 17.), amelyet az 1860-as
évek elején Csefalvy Barnabás uradalmi kasznár és
felesége, Berzeviczy Antónia építtetett. A három
vállalkozó közül Bakody Tivadar (1825–1911) homeopata orvos villája épült fel legelőbb. A Salamonytorony utca 12. alatti kastélyt 1869. július 31én avatta fel a visegrádi bíró.

Telepy Károlyné Egressy Etelka képmása
(Barabás Miklós festménye 1872.)

Az osztrákokkal történt kiegyezést és 1867 júniusában Ferenc József magyar királlyá koronázását követően az uralkodó a magyar államtól ajándékként
megkapta a gödöllői kastélyt és az ahhoz tartozó
uradalmat. Félhivatalosan felmerült az is, hogy az
ország különböző részein használható várak és kastélyok álljanak a király rendelkezésére. Először
1868-ban komoly állami támogatással megindult a
vajdahunyadi vár restaurálása és átépítése. Lehetőségként felmerült, hogy a Duna menti várak közül az

Bakody szanatórium, Salamonytorony utca 12.
(az 1970-es évek közepén jelentősen átalakítva)

A szomszéd villa akkor még nem volt teljesen kész.
Az építtető Lichtenstein F. Lajos, a Pester Correspondenz c. lap szerkesztője, Visegrád Mátyás-kori palotáihoz hasonlót akart építtetni. A neogótikus kastélyépülethez (Salamonytorony utca 10.) a Duna-partig
lenyúló előkertet is kialakítottak. A harmadik vállalkozó, Görgey István ügyvéd villája (Salamony-torony
utca 1.) a következő évben, 1870-ben készült el.
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Előzőleg, mint ügyvéd, Lichtenstein szerkesztőnek az
egyik helyi telek vásárlásakor szükséges adásvételi
szerződést készítette el. A három új villa tervezését és
kivitelezését Pelka Lajos Antal (1831-?) építőmester
végezte, mivel építési vállalkozó is volt. Pelka Lajos,
aki 1867-ben Poroszországból jött Magyarországra,
Pest városától 1868-ban letelepedési engedélyt kapott,
majd 1870-ben hozzájárulást építőmesteri tevékenység végzéséhez.
A három villatulajdonos közül Bakody Tivadar orvos
nem családi nyaralót, hanem elsősorban szanatóriumot építtetett. Bakody egészségügyi befektetési vállalkozó is volt jó néhány orvos kollégájához hasonlóan, akik a napi gyógyító munkával szerzett jövedelmet különböző egészségügyi (fürdők, magánkórházak) beruházásába fektették. Elsősorban Bakody érdeme és főleg anyagi hozzájárulásának volt köszönhető, hogy 1866-ban megnyílt a pesti németek diakonissza kórháza. Az új Bethesda nevű kórház főorvosa
évtizedekig Bakody volt.
Az 1870-es években a 12 szobás visegrádi szanatórium építési költségeit különösen megemelte az, hogy
több tízméternyi mélységű kutat kellett ásni, hogy
elérjék a vizet adó réteget. Állítólag csak a kút megépítéséért Bakody tízezer forintot fizetett.
A családias hangulatú szanatóriumban – a Bakody
család itt nyaraló nő tagjai fogadták a betegeket –
tudományosan alkalmazott hideg vízgyógymóddal
folyt a kezelés. Eleinte a középosztály felső köreiben
divatos visegrádi szanatórium felkapott volt, és haszonnal működött. Később Bakody Tivadar pesti
egyetemi tanári működése és főorvosi munkája mellett egyre kevesebb időt és energiát tudott a visegrádi
szanatóriumra fordítani. Abban bízott, hogy ezt a
munkát is átveszi tőle orvos fia, Árpád (1858-1887),
aki 29 éves korában váratlanul meghalt. Felmerült az
is, hogy a család eladja ezt az épületet. Először 1891ben vetődött fel annak a lehetősége, hogy az akkor
alakult „szünidei gyermektelep egyesület” lesz a vásárló. Ebben az évben ugyanis a Bakody szanatóriumban az egyesület támogatásával 30 lányka töltötte
a vakációt. Később az 1900-as évek elején az akkori
tulajdonos, Seyffert Aranka, aki Bakody Árpád özvegye volt, nyaralóknak adta bérbe az épületet.
BakodyTivadar, aki a 19. sz. utolsó harmadában a
hazai orvostudomány egyik ágazatának, a homeopátiának (hasonszervi gyógymód) legmeghatározóbb
egyénisége volt. A szakma alapjait apjától, Bakody
Józseftől (1795-1845) és apósától, Schréter Gusztáv
Adolf lőcsei orvostól tanulta.
Bakody József orvos élete nagyobb részét Győrben
töltötte, ahol az 1831-32-es kolerajárvány idején
homeopátiás módszerrel betegeit és önmagát is sikeresen gyógyította. Ellenfelei hamisítással vádolták
meg, és börtönbe került. Meggyógyított páciensei
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tanúvallomásai alapján kiderült a vádak alaptalansága, és rövidesen kiszabadult. 1836-ban Pestre költözött, ahol folytatta orvosi tevékenységét. Egy kininópium gyógyszerkísérlet közben 1845-ben váratlanul
meghalt.
Fia, Tivadar a középiskolát még Győrben végezte,
majd 1843-1845 között a pesti egyetemen bölcseleti
tanulmányokat folytatott. A bizalmas barátai körében
Tódi-ként nevezett fiatal bölcsészhallgató ezekben az
években német nyelven verseket írogatott. A költészet
iránti vonzódása miatt több fiatal költővel, köztük
Petőfivel, és íróval került ismeretségbe. Az 18441845-ös évek pesti költő- és írótársaságának jellegzetes alakja volt a bécsi születésű Kertbeny Károly Mária, eredeti nevén Karl-Maria Benkert (1824-1882)
újságíró, műfordító. Kertbeny néhány évtizeddel később a Petőfi Társaság havi közlönye, a „Koszorú”
1874. évi 1. számában megjelent visszaemlékezéseiben leírja, hogy Bakodyék lakásán, ahol néhány fiatal
irodalmár időnként kötetlen keretek közt összejött,
mikor hallott először Petőfi verseiről, és miként találkozott a költővel. Kertbeny első alkalommal Petőfi
1844 tavaszán megjelent „Versek” c. kötetéről
Bakodyék lakásán, amely az Úri utcában (ma Petőfi
Sándor utca) az ún. Pyrker-házban volt) az ott összejött társaságban hallott. A Petőfivel való személyes
találkozásra néhány hónappal később, augusztusban
került sor. Bakodyék ekkor már átköltöztek a Váci
utca és Korona utca (ma Régiposta utca) sarkán álló
Mosonyi-féle házba.
Kertbeny volt az első, aki Petőfi verseit német nyelvre
fordította. Bakody német nyelven írt első 98 verse
1846-ban a magánkiadásként kiadott „Traumbilder”
c. kötetben jelent meg. Ezekből néhánynak a magyar
nyelvre fordítója szintén Kertbeny volt.
Édesapja váratlan korai halála után Bakody 1845-1848
között a lipcsei egyetemen folytatta bölcsészettudományi tanulmányait, amely mellé még felvette a jogtudományi ismereteket is. Az 1848-49-es szabadságharc idején hazajött, és beállt a honvédseregbe. Görgei
főhadiszállásán parancsőrtisztként teljesített szolgálatot, amelynek végén már kapitányi rangban volt.
A szabadságharc bukása után Bécsbe költözött. Az
ottani egyetemen 1851-1854 között orvostudományt
tanult, orvosdoktori és szülészmesteri (szakorvosi)
diplomát szerzett. 1855-ben a bécsi császári egyetem
orvos-doktori kamarájának tagja lett. Bécsi évei alatt
sem hagyott fel teljesen az irodalommal. Második
„Lilien und Rosen” c. verseskötetét a „Srétercsaládnak Lembergben” ajánlotta. A bécsi egyetemi
évek után 1854-től Bakody és felesége Lembergben
telepedett le. Bakody hamarosan a város egyik sikeres
orvosa lett, mert ő alkalmazta először a hasonszervi
(homeopata) és vízgyógymódot. Ismertté tette az
akkor divatossá lett svéd gyógytorna gyakorlatot is.
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A Bakody házaspárnak két gyermeke született. Az
idősebbet, a lányt Amandának (?-1907) keresztelték,
akit kislánykorában a család Mandulának becéztek,
eddig születési éve nem, csak elhalálozásának ideje
ismert. Öccse, Árpád, 1858-ban Pesten született, orvos lett, és fiatalon, 29 évesen 1887-ben halt meg. A
házaspár nemcsak 1858-ban a fiúk születésekor, hanem máskor is, például 1860-ban volt Pesten. Végleges hazaköltözésre hét évi lembergi tartózkodás után
1861-ben került sor. Bakody orvosi munkájáról a
hazai homeopátiás gyógyítás történetéről szóló kutatások részletesen beszámolnak. Visegrádi tevékenységéhez még hozzáfűzném, hogy az eleinte sikeresen
működő Salamontorony utcai szanatóriuma mellé az
1870-1880-as években igyekezett további ingatlanokat szerezni. Előbb 1870-ben megveszi Viktorin Józseftől a római katolikus plébánia a visegrádi Svábhegyen fekvő szőlőjét. A kincstár engedélyével 1879ben két hold erdőt vásárolt a koronauradalomtól.
Említettem, hogy Bakodynak volt egy Amanda nevű
lánya is, aki 1875-ben férjhez ment egy gazdag ügyvédhez, Villecz Ernőhöz. Házasságuk nagyon rövid
ideig tartott, mert a férj egy éven belül meghalt, egy
kislányt, Ernát, hagyott árván. A gondos nagyszülők
1885-ben az akkor még kiskorú unokájuk számára
megvásárolták a 9-es népsorszámú házat (ma Fő
utca 45. a volt Akadémia üdülő) a hozzá tartozó
udvarral és kerttel.
A Bakody házaspár, döntésükhöz valószínűleg hozzájárult az is, hogy 1887-ben meghalt Árpád fiúk, és
a Salamontorony utcai villát unokájuk, Aurél örökölte, ezért 1888-ban megvették a 11-es népsorszámú
házat (Fő utca 49.) udvarral és kerttel. Az özvegy
Amanda 1891. karácsonyán házasságot kötött a katolikus papi pályát elhagyó és evangélikus vallásra
áttért Csiky Gergely (1842-1891), híres íróval. Csiky
Gergely 1891. decemberében megvásárolta mostohalányának, Ernának a telkével szomszédos 10-es
népsorszámú házat a hozzátartozó udvarral és kerttel
(Fő utca 47. volt újságíró üdülő). Ezzel a vásárlással
három egymás melletti telek került a Fő utcában a
Bakody és Csiky családok tulajdonába. Csiky Gergely nagyon megkedvelte visegrádi villáját, amelyhez díszes előkertet alakíttatott ki. Az itt töltött nyarak során is szorgalmasan dolgozott, több színdarabja is itt íródott. Feleségével, Amandával állítólag
nagyon szépen és harmonikusan éltek, az író azonban sajnos fiatalon, 49 évesen 1891-ben meghalt.
Örökösük a fiúk, Ödön (1882-1962) lett, aki felnőtt
korában édesapja kedves városában, Aradon nyitott
ügyvédi irodát. A másodszor is özvegyen maradt
Amanda nem ment újra férjhez, élete végéig megmaradt Csiky Gergely özvegyének.
Bakody családnak nem csak Visegrádon voltak birtokai. Schréter Gusztáv feleségének, Kéler Frideri-
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kának ugyanis Tállyán és Rátkán szőlői voltak. Halála után, 1878-ban ezeket a szőlőket Bakody felesége, Schréter Amanda örökölte.
A Bakody családnak volt egy művész tagja is,
Bakody Tivadar öccse, Lajos (1833-1902) ismert,
kiváló zongoraművész volt.
A háború alatt volt Visegrádon egy Petőfi személyéhez közvetlenül fűződő tárgyi emlék is. Petőfi díszkardját, amelyet a debreceni Rickl család őrzött meg,
az örökösök, félve a bombázásoktól, Budapestről
Salamontorony utcai villájukba mentették. Visegrád
szovjet megszállása alatt, 1945. január-március, ez a
kard a Salamontorony utca 2. alatti SzukováthyRickl villából nyomtalanul eltűnt. (Részletesebben
ld. Visegrádi Hírek XXXIV. évf. különszám, 2018.)

Szukováthy- Rickl villa, Salamonytorony utca 2.

Petőfire emlékeztet még az alsóvár északi, budai
kaputornyának belső, udvari homlokzatán 1939-ben
elhelyezett Nagy Lajos király domborműves bronz
emléktáblája (Szentgyörgyi István alkotása), amelyen „A hazáról” c. verse részlete olvasható:
Oh nagy volt hajdan magyar
Nagy volt hatalma, birtoka.
Magyar tenger vizében hunyt el
Észak, kelet s dél hulló csillaga.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató

