
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
 
 Petőfi Sándor költő, forradalmár, a magyar költészet egyik kiemelkedő alakja. Rövid 
élete során közel 1000 verset írt, melyből kb. 850 maradt ránk. 
Mezőberényhez rokoni és baráti szálak fűzték a költőt. Itt élt családjával Orlai Petrics Soma, 
aki Petőfi barátja és másod-unokatestvére volt. Salkovits Péter és Mihály, Petőfi nagybátyjai is 
városunkból származtak. (Mihály meg nem adott kölcsöne vezette a költő családját az 
elszegényedéshez.) 
Szendrey Júlia, Petőfi felesége 8-10 évesen Mezőberényben, a Wenckheim-Fejérváry-kastély 
(Fő út 1-3. sz.) épületében működő, Benka Ádámné által vezetett nőnevelő intézet tanítványa 
volt. 
  Petőfi először 19 évesen látogatott el városunkba, a pápai gimnáziumi tanév 
befejeztével, ahová Orlai Petrics Somával járt. Egy hónapot töltöttek Mezőberényben, felléptek 
Gaál József A peleskei nótárius című darabjában. Az előadás bevételének egy részét a városnak 
adták, melyből a német végen pallót raktak le, mely megkönnyítette a sártengeren való járást.-
tartják a helybéliek. Ebben az időszakban verseket is írt nálunk, Mezőberényben a költő: ekkor 
születtek a Járnak, kelnek sokan zöld erdőben (Melléklet-8.) és a K. Vilmos barátomhoz 
(Melléklet-9.) című költeményei.  
  Pápai tanulmányait félbehagyta, majd egy évre rá ismét meglátogatta Mezőberényben Orlait. 
Bonyhay Benjámin megyei tisztviselő és költő, Petőfi mezőberényi jó ismerőse (1827-ben 
városunk jegyzője is) elvitte a barátokat Gyulára, ahol együtt megnézték a várat. 
Az 1844-ben Pesten írt költeményei /Hejh, Büngözsdi Bandi,  A csaplárné a betyárt szerette/ 
valószínűleg berényi ihletésűek. Büngözsd Mezőberény közelében lévő puszta volt, amely 
hírhedt volt betyárjairól. 
1849. júliusában családjával innen indult utolsó útjára Bem seregéhez, városunkban ekkor 
született utolsó ismert költeménye: Szörnyű idő.(Melléklet-10.) 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
 
„Petőfi Sándor fiatal kora ellenére, különféle céllal, sokfelé járt az országban, s rövidebb, vagy 
hosszabb ideig tartózkodott egy-egy helyen. Egyetlen magyar költő, író nem gyalogolt annyit a 
hazai tájak országútjain, mint Petőfi. 
Ahol Petőfi megfordult, ahol élt, alkotott, alakját mindmáig legendák veszik körül és a kései 
utódok féltve őrzik ott tartózkodásának szellemi, tárgyi emlékeit, relikviáit.  
Valójában ezeket  a településeket, portákat tekintjük emlékhelyeknek.” 
Forrás: http://www.petofitarsasag.hu/emlekhelyek.html 

Mezőberény is Petőfi emlékhely, valóságos kultusza van itt Petőfi Sándornak. A baráti és 
rokoni szálak, a városunkban tett sűrű látogatások számos emléket hagytak hátra, intézmény és 
utca hordozzák nevét, szobrok, emléktáblák, festmények.. hirdetik halhatatlanságát. Március 
15-én évről évre Petőfi emléktúra néven 17 km-es sétát szervez a mezőberényi Alföld Turista 
Egyesület a Kettős-Körös gátján található Petőfi emlékoszlophoz, felidézve az 1848/49-es 
szabadságharcot, s benne Petőfi Sándor alakját. 
1984-ben és 2013-ban Mezőberényben került megrendezésre a Petőfi Emlékhelyek Nemzetközi 
Találkozója és a hozzá kapcsolódó konferencia. 
 
Petőfi Sándor országos jelentőséggel bíró életműve meghatározó érték Mezőberény számára. 


