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Liszt Ferenc életéből - levelei nyomán 
Liszt Ferenc rendkívül mozgalmas életet élt és bámulatos számú zenemüvet alkotott. Nem csak 

egyik kiemelkedő zongoraművésze, hangszerének virtuóz megszólaltatója, hanem kitűnő zongorataná-
ra, karmestere és zenei írója is volt korának. Két kötetet kitevő levelei útmutató tükröt nyújtanak utazá-
sairól, kapcsolatairól, fellépéseiről, szellemi világáról és lelki életéről. 

Édesapja, Liszt Ádám a pozsonyi katolikus gimnáziumi oklevéllel állást, megélhetést keresve elő-
ször Kapuváron kapott gazdasági írnoki munkát, majd hasonló beosztásban Kismartonra került. Csel-
listaként Kismartonban tagja lett Esterházy herceg zenekarának is. Bánatára innen áthelyezték uradalmi 
számadónak Doborjánba (a mai ausztriai Raidingenbe), ahová elhozta kedves hangszereit: kis zongorá-
ját és csellóját. Szabad idejében, a maga szórakoztatására zenéigetett, átrándulgatott apjához és szap-
panfőző barátjához, Franz Xaver Lágerhez Nagymartonra. Itt ismerte meg barátja testvérét, a Bécsben 
szolgáló Maria Anna Lagert, akit feleségül vett, és aki az 1811. október 22-én hajnalban Doborjánban 
született gyermekük. Liszt Ferenc gondos és szeretett édesanyja lett. 

A kistermetű és gyenge testű „Liszt-fiúcska", (becenevén Zizy) hat éves koráig igen sokat beteges-
kedett. Hétévesen - érdeklődőbbé és mozgékonyabbá válva - már nagy figyelemmel hallgatta apja zon-
gorajátékát és a Sopron felé tartó, a szülőfaluja határában megpihenő cigányok muzsikálását. Ekkortájt 
apját arra kérte, hogy tanítsa zongorázni, amelynek fokozatait napról-napra látványos gyorsasággal sa-
játított el. Több klasszikussá lett szerző kisebb müvét tanulta meg nehézség nélkül. 

Első nyilvános hangversenyére kilencéves korában, Sopronban került sor. Második nagysikerű fel-
lépése Pozsonyban volt Esterházy Miklós palotájában. A hangversenyeknek az lett az eredménye, hogy 
apjával Bécsbe költözhetett, ahol Beethoven tanítványa, Carl Czerny örömmel vállalta további oktatá-
sát. Első óráján Beethoven Asz-dúr szonátájával kápráztatta el mesterét. Tanítását nemcsak Czerny vé-
gezte ingyen, hanem a bécsi királyi udvar zeneszerző-karmestere, az akkor 72 éves Antonio Salieri is. 
Bécsben - 11 évesen - egy magyar énekesnővel és egy francia hegedűművésszel közös hangversenyen 
aratott először sikert. 

Elérkezett az idő, hogy a pesti közönség is megismerje „a magyar csodagyermeket". Pest utcáin bi-
zonyára apja fogalmazásában jelent meg falragaszokon - német nyelven Liszt Ferenc itteni hangver-
senyeivel kapcsolatosan a „nagyérdemű" közönség megszólítása: „Tiszteletreméltó Közönség! Magyar 
vagyok, és nem ismerek nagyobb boldogságot, mint azt, hogy neveltetésem és taníttatásom első gyümöl-
cseit Franciaországba és Angliába utazásom előtt ragaszkodásom és hálám jeléül drága hazámnak be-
mutathassam." 1823 májusában két hangversenyt adott Pesten. Fellépett ezenkívül egy vidám összejö-
vetelen is, amelyen zeneszerzőként is bemutatkozott fantáziájával és Rákóczi-indulójával, megszólalta-
tott továbbá darabokat Csermák, Lavotta és Bihari verbunkos zenéiből is. 

Pestről apjával együtt visszatért Pozsonyon át Bécsbe, majd elindult a háromtagú család: apa, anya 
és fiuk - búcsút intve Doborjánnak - Münchenen, Augsburgon, Stuttgarton át Párizsba. Az érintett vá-
rosokban emlékezetes és igen sikeres hangversenyek valósultak meg, „a bámulatba ejtő fiúcska által" -
írták a helyi lapok. Boldogan érkezett meg a család az év végén Párizsba. Első útjuk a párizsi Konzerva-
tóriumba vezetett, ahol Cherubini igazgató úr azzal „forrázza le" őket, hogy a külföldiek zenetanulmá-
nyait az intézményben nem engedélyezheti. Ha a hőn áhított főiskola kapuit nem is léphette át, a párizsi 
gazdagok szalonjainak bejáratai kinyíltak előtte és akadt két „nagymester" is. akik törődéssel folytatták 
zenei képzését. Á magyar fiúcska, a „petit Liszt" csakhamar Párizs ismert lakói közé lépett. 

Alig múlt el 12 éves, amikor első nyilvános hangversenyét tartotta a párizsi olasz Operában. Levél-
ben kéri az illetékest, hogy küldjön neki jegyeket a hangversenyen fellépő énekesek részére. A levélben 
felsoroltak között szerepelt Párizs akkori leghíresebb operaénekesnője Guiditta Pasta, Stendhal barát-
nője is. Liszt a hallgatóságból a legnagyobb csodálatot a választékos improvizációs készségével váltot-
ta ki. De az általa és más zeneszerzők által komponált darabok megszólaltatásai is fergeteges sikert arat-
tak. 
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London és Manchester lettek szerepléseinek 
következő állomásai, ahol nemcsak improvizáció-
it, hanem variációit és ún. bravúrjait is nagy ová-
cióval fogadta az angol közönség. Liszt édesanyja 
Londonba már nem kísérte el fiát és férjét, hanem 
Ausztriába, Grazba utazott nővéréhez. Amikor 
Liszt Ferenc és apja visszatértek Párizsba, hó-
napok múlva a francia városokban (Bordeaux, 
Toulouse, Lyon és Marseilles), ahogy atyja ekkor 
már nevezte: „Franci", továbbra is nagy elismeré-
seket kiváltott koncerteket adott, majd ismét Lon-
donba utaztak, onnan pedig Boulogne-on át „ha-
za", Párizsba. Párizsban egy elhamarkodottan vál-
lalt opera írásának befejezése, majd annak sürgős 
bemutatója várt a 14 éves Lisztre. A Don Sanche 
című opera azonban nem járt sikerrel és feledésbe 
is merült. 

A következő év elején hangversenykörutat tesz-
nek ismét édesapjával Franciaországban. Zene-
szerzői tanulmányai eredményeként etűdöket 
komponál, amelyek jóval igényesebb szerzemé-
nyei az előzőeknél. Az ezt követő téli hónapokban 
Svájcban (Genfben, Bernben, Luzernben és Basel-
ben) ad koncerteket a fiatal Liszt. Tavasszal har-
madik angliai útjukra indulnak el. Onnan mindket-
ten kimerülten érkeznek vissza és a nyarat a fran-
cia tengerparton töltik. Ferenc fáradtsága elmúlt, 
édesapja egészsége fokozatosan romlott és 1827. 
augusztus 28-án meghalt. Boulogne-ban helyezték 
örök nyugalomra. 

A 15 éves Liszt visszatért Párizsba, ahol megválni kényszerült versenyzongorájától, hogy méltókép-
pen fogadhassa édesanyját és zongoraleckék adásával biztosította megélhetésüket. Egyik 17 éves tanít-
ványa, Saint-Cricq gróf Caroline nevű, művelt leányával való beszélgetéseikből rádöbbent arra, hogy 
milyen tájékozatlan irodalmi és társadalomtörténelmi ismeretekben. A két fiatal közt vonzalom alakult 
ki, amelynek a leány apja „vetett véget". Liszt Caroline emlékét első magyaros, verbunkos dallamokra 
írt zongoradarabjában örökítette meg. Ezt követően mégis nagy igyekezettel fogott hozzá műveltségi 
hiányainak pótlásához. Szinte falta az irodalmi, filozófiai, politikai és vallási könyveket. Zenei tovább-
fejlesztését sem hanyagolta el. 18 évesen, 1828-ban egy jelentős párizsi hangversenyen Beethoven 
Esz-dúr zongoraversenyének eljátszására ült pódiumra a zongorához. Sikere ismét bizonyította rendkí-
vüli tehetségét. 

A felnőtté lett Liszt megismerkedett a saint-simonizmussa\ is, amely zászlajára tűzte a munka fon-
tosságának, az öröklés eltörlésének és az állam elosztó szerepének hirdetését. Párizsi körökben új isme-
retségekre tett szert, köztük hírességekkel: a festő Delacroix-val, írókkal: Dumas-val, Victor Hugóval, 
George Sand-dal, a német Heinével és a lengyel Mickiewitz-cse\. A következő esztendőben két másik 
„zenei csodával" találkozott a francia fővárosban. 1831. március 9-én adta első párizsi hangversenyét 
az Operában Niccoló Paganini, „az ördög hegedűse". Meghallgatta hangversenyét és játéka elbűvölte. 
Liszt megírja a nehézségekkel teletűzdelt „grande"-fantáziáját Paganini h-moll hegedűversenyének 
egyik témájára. Még ez év végén megjelent Párizsban „a zongora poétája" Fryderyk Chopin is, kinek 
első itteni koncertjére 1832. február 26-án a zongoragyáros Pleyel-termében került sor. Chopin zenéje 
és játéka újabb előadói és alkotói izgalomba hozta Lisztet. Szinte napok alatt váltak barátokká. 

1832-ben ismét visszatért fellépni Párizsba Paganini. Liszt ámulatát újfent kiváltotta hegedülése. 
Pierre Wolff tanítványának ezt írta Genfbe: „...micsoda hegedűs, micsoda művész! Istenem, mennyi 
szenvedés, nyomorúság, gyötrődés van ebben a négy húrban!" És lekottázott félelmetesen nehéz Paga-
nini-futamokat levele végére. Magáról a tanítványának küldött levelében akkor ezt tudatta: „Már két 
hete dolgoznak szellemem és ujjaim, mint két kárhozott, - Homérosz, a Biblia, Piaton, Locke, Byron, 
Hugo, Lamarten, Chateaubriand, Beethoven, Bach Hummel, Mozart, Weber mind itt vannak körülöt-
tem. Hevesen tanulmányozom, meditálok rajtuk, falom őket; ezenfelül 4-5 órát gyakorlok." 

Az ifjú Liszt Ferenc. Xavier Leprince litográfiája. 
Párizs, 1824. 
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Liszt a telet egy az Alpok bércei között megbúvó, 
rendkívül kényelmes kastélyban töltötte. 1833. ápri-
lis 2-án zajos sikerű közös koncertet adott Párizsban 
a 21 éves Liszt és a 23 éves Chopin. Mindketten nép-
szerűbbek lettek. Ez év tavaszán ismerkedett meg 
Liszt a szalonok eseményein a nála hat évvel idő-
sebb, kétgyermekes, előkelő, bájos és müveit Charles 
d' Agoult grófnéval, leánykori nevén Marie de Fla-
vigny-ve 1. Marie asszony emlékirataiban eképpen 
örökítette meg első találkozásukat: Ferenc bemutat-
kozott, mellém iilt, és merész kedvességgel annyira 
bizalmasan kezdett velem beszélgetni, mintha már 
régen ismerne. A sajátos külső mögött, amely először 
csodálkozásomat keltette Jel, megéreztem egy önálló 
szellem erejét és szabadságát, s ez vonzott engem." A 
találkozásokból szerelem szövődött, amely néhány 
évre bearanyozta életüket. 

Marie a nyáron a Versailles közelében fekvő 
Croassyba költözött, szülei kastélyába. Liszt bejára-
tos volt ide, ahol elkezdődött Marie-vel a kor divatjá-
nak megfelelő „kiscédulás" házi, később pedig a pos-
tai levelezés. Liszt néhány őszinte „morzsája" a kis-
cédulákon Marie-nek eljuttatott csapongó érzéseiről, 
óhajairól és gondolatairól: ,Jímlékezik-e... a jó 
Mountaigne-nek erre a részletére... nem a lélek ele-
ven és legégetőbb hevében tudjuk legjobban kifejteni 
panaszainkat és meggyőződéseinket... írjon hamaro-
san. Életmódom talán épp olyan furcsa, mint a magáé. Anyámat kivéve senkit nem láttam péntek óta... 
már nem bírok »kedves« zenél hallgatni... Nagyon szeretnék félórát csevegni; az icipici szerencse talán 
kedvez majd nekünk. A világon csak maga számomra az élet... Látni akarom... szőke haját és kék sze-
meit, és hallani... a beszédét és olvasni... a leveleit. Az olvasási tanácsok, miket ad, kitűnőek... hiszek 
egy kissé művemben, nagyon Istenben és a szabadságban. Amikor néhány órát töltöttem Victor 
Hugó-val... egész sereg titkos ambíció mozdul a szívem mélyén. Tegnap nagyon szellemes dolgot mon-
dott nekem: »A civilizációban annál a kornál tartunk, amikor a hibák rútak.«" Liszt a levélváltások ide-
jén zongoraátiratot készít Berlioz Fantasztikus szimfóniájából. Az év végén Liszt, Chopin, és Hiller 
Bach háromzongorás koncertjét mutatta be Párizsban. 

1834-ben a neves költővel, a „zenélő versek" mesterével, Lamartine-r\c\ és az Itáliából hazatért jeles 
írónővel, Geoige Sand-dal ismerkedett meg és kötött barátságot. Ujabb megtiszteltetés akkor érte, ami-
kor a híres egyházi író, Lamennais meghívta Bretagne egyik településén lévő házába. Az őszi heteket 
Lamennais-nál töltötte. Anyjával tudatja: „Az abbé rendkívül kedves hozzám és tökéletesen megigézett". 
Ekkor és itt fogalmazta meg Az egyházi zene jövőjéről című tanulmányát. Marie-nak, aki visszajövete-
lét nagyon várta, ezt írta: ,,/ó két hét múlva megint együtt leszünk..." 

Az 1835-ös esztendő sorsfordító volt Liszt és Marie életében. Az év elején, amikor meghalt Marie 
hatéves lánya, elhatározták, hogy elhagyják Franciaországot. Miközben Liszt egy áprilisi párizsi fellé-
pésének tett eleget, Marie édesanyjával Svájcba távozott. Liszt hamarosan követte őket. Bázelben talál-
koztak. Vigasztalásul ezt irta anyjának: ,.Szeretett édesanyám. Mindketten jó hangulatban vagyunk, 
ügyet sem vetünk a boldogtalanságra." Miután Marie anyja visszatért Croassy-ba, az élettársi kapcso-
latba lépett pár Genfbe költözött. Cselekedetüket, ami nem kis felháborodást váltott ki szűkebb és tá-
gabb környezetükben, emlékirataiban Marie eképpen indokolta: véletlen vezetett bennünket Svájc-
ba. Nem kívántunk mást, csak hogy együtt legyünk... s mély árkot ássunk magunk és a múltunk közé. 
Minden lelkünk rokonságát bizonyította, hogv egymásnak teremtettünk, és hogy akarva-nem-akar\'a 
egymást kellett szeretnünk." 

Marie ekkor már a szíve alatt hordta első gyermeküket. Liszt betöltötte huszonharmadik, Marie a hu-
szonkilencedik életévét. Liszt Ferenc élete ezt követően családi jelleget öltött azáltal, hogy Marie-től 
született három gyermek édesapja lett, majd 1840-től úgynevezett vándor, virtuóz és karmesteri „kor-
szakaival" színesedett életpályája, zeneszerzői művészete pedig elindult a világhír útján. 

* * * 
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Liszt Ferenc. Párizs, 1832. 
Achille Devéria litográfiája 



Liszt Ferenc élete végén eljutott a zene embert gazdagító hitében fogant müvei által a világhírnév 
csúcsára. Amit az utókorra hagyott, azt csak a kivételes emberséggel és tehetséggel megáldottak képe-
sek megvalósítani és létrehozni. Bárki bármit mondhat Lisztről, illetve bárki mérlegre helyezheti tetteit 
és alkotásait, azok kiegyenlítik egymást, azaz a végeredmény mérlegének mutatói egy szinten állnak 
meg, mert mélyérzésű ember és igaz művész volt. 

A rosszindulat gátolta meg őt abban, hogy harmadik szerelmét feleségül vehesse. Nem kapta meg a 
pápai engedélyt, hogy a ludwigsburgi herceg, Nyikoläj Sayn-Wittgenstein nejével - aki férjétől külön élt 
- , a lengyel-orosz származású, feketehajú, tatárszemű és barnabőrü Karolina Ivanovszkáwal házasságra 
lépjen. Ennek következménye, hogy abbé, világi ferences szerzetes lett és életének utolsó harmadát Ró-
mába, Budapestre és Weimarba vándorolva, illetve ezekben a városokban lakva töltötte. Mindhárom 
helyen és másutt - ahová meghívták - azt tette, amit jószándékkal és önzetlenül tehetett. így teltek utol-
só hónapjai is. 

1885. január 30-án érkezett Rómából Buda-
pestre, az akkor 73 éves Liszt, ahol tanítványai 
várták és ahonnan meghívásos látogatásoknak 
tett eleget. Vendége volt Esztergomban a herceg-
prímásnak és Kalocsán az érseknek. Napokat töl-
tött egy barátjánál Rákospalotán, ahol többször 
felkereste hálás tanítványa Thomán István (aki 
később zeneakadémiai zongoratanára lett Bar-
tóknak). 

Budapestről Pozsonyba utazott, hogy jelen le-
hessen Anton Rubinstein zongorahangversenyén, 
amelyet a nagyváros szülöttjéről, Mozart egykori 
tanítványáról, a neves zeneművész Hummel 
Nepomuk Jánosról készülő szobor felállításának 
javára adott. Pozsonyból Weimarba vette útját, 
azonban ott sem pihent sokáig, mert hetek múltá-
val egy zenekongresszuson volt jelen Karlsruhé-
ban, majd Baden-Badenbe, Strassburgba, Ant-
werpenbe és Aachenbe utazott müvei bemutatói-

Az idős Liszt Ferenc. Roskovics Ignác tusrajza r a- A nagysikerű hangversenyekről kissé fáradtan 
(A képek forrása: Magyar Nemzeti Múzeum t é r t v l s s z a Weimarba. Ujabb tervei azonban 
Történelmi Képcsarnok) munkára inspirálják. Július 30-án ezt írta Witt-

genstien hercegnének: „Maga a buddhizmusban 
úszik, én viszont zeneileg a magyarságban merülök eü\ Széchenyi István, Deák Ferenc, Teleki László, 
Eötvös József, Vörösmarty, Petőfi, Mosonyi Mihály zenei portréinak komponálásával, illetve azok ja-
vításaival foglalkozott, de akkortájt öntötte végső formákba a 18. és 19. magyar rapszódiát, a bővíté-
sükkel „megbolygatott hármashangzatokból" építkező Balcsillagzat, az Alomban és a Búcsúzóra című 
darabjait is. 

Egyik tanítványával szeptember 25-én keltezett levelében közli, hogy örömmel érkezik tiroli nyara-
lójukba, hogy onnan aztán Innsbruckba utazzon, majd tovább Rómába, ahová október végére szeren-
csésen meg is érkezett. A novemberi és decemberi napok tanítványai oktatásával, baráti beszélgetések-
kel és kedvére való üdítő kártyapartikkal múltak el. A szilvesztert kisebb baráti társasággal töltötte laká-
sában. Éjfél után észrevette, hogy faliórája megállt, ekkor így szólt társaihoz: „ez rosszat jelent". 

Az újesztendő napján sokan köszöntötték fel, a tanítványai egy-egy rövidebb müvével is. Január vé-
gén hagyta el - senki nem sejtette, hogy örökre - Rómát és Velencén át érkezett Budapestre. A vasútál-
lomáson akadémiai tanártársai, barátai és növendékei fogadták. Még aznap elment meghallgatni 
Mihalovich Ödön új dalmüvét az Operában. Lakása a Zeneakadémián volt. Az intézmény létrejöttéért 
sokat fáradozott. Februárban órákat adott tanítványainak, március közepéig vizsga és bemutatkozó 
hangversenyeiket hallgatta meg. Búcsúestélyén köszönt el tőlük. A Nyugati pályaudvarról indult vonat-
ról integetett utoljára budapesti tisztelőinek. 

1886. március 17-én már Liége-ben volt, ahol müveiből rendeztek hangversenyt. Onnan Párizsba 
utazott. Esztergomi miséje került itt két alkalommal előadásra, zajos sikerrel, nem úgy, mint húsz évvel 
ezelőtt. Párizsi tartózkodása alatt sikert aratva hangzottak el nagyzenekari hangversenyei is. Ezekről 
Wittgenstein hercegnének Rómába ezt írta: „...a Prélüdes-öt ujjongva éljenezték....vasárnap megis-
métlik - Orjeusszal és a Magyar rapszódiával együtt.'" Ebben a levelében azt is tudatta a hercegnével, 
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hogy „Munkácsy festi nagy arcképemet. Háza itt olvan pompás, hogy sok fejedelem nemigen ér nyomá-
ba." 

Április 3-án hagyta el Párizst. Három nap múlva levelet írt londoni tartózkodásáról:,Mackenzie je-
les és itt nagyon jónevü dirigens vezényli ma este az Erzsébetet. A tegnapi főpróbán 1500-an voltak je-
len. Elhalmoznak figyelemmel és a rokonszerv jeleivel - ez több, mint siker!" 

Egy újabb levelében ez állt: „... az Erzsébet pompás előadása tegnap előtt a St. James Hallban. A 
két rész közt a walesi herceg jött be a művészszobába s kisért vissza a hangversenyterembe. Tegnap a... 
királynő hivatott Windsorba... jó németséggel beszélgetett, s két-három zongoradarabot játszottam ne-
ki, köztük egy Chopin nocturne-t... az Erzsébet-nek második előadását hirdetik... a Kristály-palotába... 

megígértem, hogy ott leszek." 

További Wittgensteinnének írt leveleiben, ahogy Liszt nevezte, jelentéseiben, ezeket írta: N a p o n t a 
legalább 25 levelet és levélkét kapok. Mr. Böhm mellszobromat mintázza. Sokat beszélnek az Erzsébet 
Párizsi előadásáról a Trocadéro óriási termében. Kedden... kevéssel az Erzsébet előadása előtt... a ki-
rályi zeneakadémia... javaslatára díjat alapítanak fiatal zenészek számára: a »Liszt-díját«... Csütörtö-
kön... Nagy estély... több szerzeményemmel és tíz ujjammal adott függelék. Pénteken... smoking kon-
cert nagy zenekarra, ami nagyon jeles műkedvelőkből áll. Szombaton... Újra egy Liszt-hangverseny... 
a Crystal Palace-ban - teljes siker! Vasárnap...Palestrina miséje... London legfőbb katolikus templo-
mában. Péntek, 1886. április 10... a cambridgei hercegnő hivatott magához...most több mint 80 éves, 
de megőrizte... szeretetre méltó szellemét... két rövid darabot játszottam neki. Szerdán: a Faust előadá-
sa. A felvonásközben, egy magyar indulóm előadása után a közönség olyan forrón tapsolt, hogy a pá-
holyból több ízben meg kellett köszönnöm. Atsiklom még két sikerült koncerten, amelyeken jelen vol-
tam, s csak annyit említek, hogy az Erzsébet mai második előadását a Crystal Palac-ban nagyon meg-
tapsolták. Holnap este Antwerpenben leszek. Ott maradok Húsvét keddjéig, s onnan visszamegyek Pá-
rizsba." 

A csodálatos párizsi és londoni sikersorozat után tért ismét vissza Párizsba a 74 éves és méltán ünne-
pelt zeneszerző-zongoraművész és tanár. Május 8-án a hétezer személyes Trocadéro-teremben került 
előadásra a Szent Erzsébet legendája. A hercegnének küldött levelében ezt közölte: ,A termet megfele-
lően töltötte meg »egész Párizs«. Gounod ezt mondta nekem...a végső kórus után: »Szent kövekből 
épült«. Ma este vacsora Napoleon hercegnél." 

Párizsból Liszt megfázva és fáradtan utazott és érkezett Weimarba, ahonnan Munkácsynénak kül-
dött levelet: „Weimarban... a szép párizsi napokra emlékezem... tegnap lányom, Wagnerné volt velem. 
Megállapodtunk, hogy július 2-án Bayreuthhan leszek, unokám Daniela... esküvőjén. Azt is megígér-
tem. hogy jelen leszek a Parsifal és a Trisztán előadásán. Engedje meg, tisztelt barátnőm, hogy... igény-
be vegyem vendégszeretetét colpachi tündérkastélyában." 

Weimarban - szokásához híven - tanítványait fogadta. Megromlott látása azonban megnehezítette 
munkáját. Haliéba ment szemorvoshoz, aki megállapította, hogy sürgős hályogműtétre van szüksége. 
Haliéból elutazott a sondershauseni zeneünnepélyre, majd vissza Weimarba, ahol június elején az Amit 
a hegyen hallani, a Hunok csatája és a Hamlet című szimfonikus költeményeinek, a Történelmi magyar 
arcképekből a Széchenyi, a Teleki, az Eötvös és a Deák képeknek, valamint Krisztus oratóriumának elő-
adásaira került sor. Őszinte ünneplés vette körül Weimarban is. 

Liszt Weimarból június közepén dornburgi és jénai meghívásnak tett eleget. Visszatérve Weimarba, 
utolsó óráit tartotta tanítványainak, majd Bayreuthba igyekezett unokája esküvőjére. Az esküvöt köve-
tően - korábbi terve szerint meglátogatta honfitársát, kedves barátját, Munkácsy Mihályt a Luxem-
burgban lévő colpachi kastélyában. Innen küldte utolsó levelét Wittgenstein hercegnének: „Tegnap este 
viszontláttam Colbachban Haynald bíborost (kalocsai érseket), aki mindig nagyon barátilag jóindulatú 
irántam." 

Július 20-án utazott vissza vonaton Bayreuthba, ahová lázasan érkezett meg. ígéretéhez híven részt 
vett a Parsifal és a Trisztán előadásain. Július 27-én az orvos megvizsgálta és tüdőgyulladást állapított 
meg. Ettől kezdve Cosima lánya volt mellette, aki fájdalmát látva július 30-án megkérdezte tőle: „szen-
ved-e?" Ez a két szó hagyta el utoljára az ajkát: „Már nem." 1886. július 31 -én éjfél előtt néhány perccel 
szíve megszűnt dobogni. 

Földi maradványai Bayrcutban nyugszanak. Szellemi hagyatéka több millió embert gazdagít világ-
szerte. 

Várnai Ferenc 
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Kossuth Lajos Pesti Hírlapja: 
mintaértékű és igazmondó média 

170 évvel ezelőtt, 1841. január 2-án két nagyhatású, a politikai életben később élesen szembenálló 
hírlap indította útjára első számát. Az első hónapok még arra engedtek következtetni, hogy a közös cél, 
a reformok érdekében fejtik ki tevékenységüket, azonos zászló alatt indulnak harcba a társadalmi hala-
dásért. Ez azonban csak addig tartott, ameddig a Világ szerkesztője Vajda Péter (1808 1846) volt, mert 
azután a lap gróf Dessewffy Aurél (1808-1842) konzervatív főnemes kezébe került. Ekkortól a Világ a 
haladásért küzdő Pesti Hírlappá1 szembeni állásfoglalás képviselőjévé lett. 

Kossuth Lajos (1802-1894) ügyvéd Pesti Hírlapja volt az első igazi újság, mely határozott politikai 
véleményével a haladás irányába hatott a közvéleményre, elsősorban a köznemességre, hiszen az egyes 
megyék haladó törekvésének szószólója, támogatója volt az 1843-1844-es országgyűlést megelőző 
esztendők politikai küzdelmeinek. 

Az első szám 1841 . január 2-án (Télhó 2. 1841.) jelent meg. Kossuth beköszöntője a lap programján 
kívül az újságírás etikai alapelvét is tartalmazza. Olyan újságot ígér, amelynek célja, hogy „a 'nemzet 
életének hü tükre legyen és szabad tért nyisson az észnek, értelemnek, jóakaratnak". Bízik benne, 
hogyha „nem vagyunk szükségtelenek, hogyha sem későn, sem korán nem jövünk, egy szóval hogyha 
megérdemeljük, bizonnyal pártfogást is lelendünk a nemzetnél". Sejtetni engedi, hogy a várható aktuá-
lis témák, és az újság egésze alapvető feladatának tartja, hogy „előkészítsék a 'napnak nagy kérdéseit". 

Valóban ez következett! Ezt talán az mutatja meg legjobban, hogy a Helytartótanács március 16-án 
már tanácsülésen foglalkozott a lap működésével, akként értékelve a helyzetet, hogy „a cenzor hanyag-
ságafolytán hol egyik, hol másik állami intézményről és közhivatalról jelenik meg éles bírálat", és egy-
ben felhívta a figyelmet a cenzori szabályzat néhány pontjára, mely „a személyeskedő megjegyzéseket 
minden nyomdai kiadványban tiltják". Olyan társadalmi kérdéseket tárgyalt, úgy tájékoztatta a közvéle-
ményt, hogy már az első néhány szám után a cenzor kétségbeesetten panaszkodott, hogy hiába húzna ki 
szavakat vagy akár sorokat is, az aligha segítene, mert a cikkek hangulata megmarad „izgatónak". 

Az első lapszámok foglalkoztak a mértéktelen alkoholfogyasztás terjedésének következményeivel, 
a leányanyák gyilkossá válásának társadalmi okaival, a nyomorban élő elesettekkel, az ifjúság jövőbeli 
nagyszerű feladatával és sok más égető, megoldandó problémával. A Pesti Hírlap Kossuth szerkesztése 
idején - a cenzúra miatt - nem írhatott nyíltan arról, hogy milyen módon, milyen mértékben és milyen 
politikai fórumokon lehetne a nemzeti önrendelkezést kivívni. Sokan látták azonban, és Kossuth is rávi-
lágított, hogy Magyarországot iparilag fejleszteni kell, mert csak ezen az úton lehet az osztrák ipar nyo-
mása alól kiszabadítani: a .politikai függetlenség industriális függetlenség nélkül nem egyéb, mint áb-
ránd" (1842. 150. szám). 

Kossuth felismerte, hogy az iparosodás nagy szerepet játszhat abban, hogy a nemzet önbizalmat 
nyerjen és merjen egyenrangú félként fellépni a külföldi (elsősorban az osztrák) piacon. Sőt, tanulság-
ként vonta le a Béccsel szembeni függőségi viszonyunkból, hogy a nemzeti önállóság csak az önálló 
nemzetgazdaság talaján jöhet létre, és ezért a honi műipar megerősödését ipartámogatással és védő-
vám-politikával kell bátorítani. A belső korlátozó tényezők megszüntetése is természetesen alapvető 
feltétele az iparosodásnak. Az iparosodást gátló tényezők közül kiemelkedett a jobbágykérdés megol-
datlansága. A szerkesztő-ügyvéd számára a nemzeti felemelkedés érdekében a legfontosabb feladat a 
jobbágyfelszabadítás, a szabadföld, szabad ember" megvalósítása lett. 

A jobbágykérdés mielőbbi rendezése érdekében lehetőséget biztosított a Hírlapban a különböző el-
képzelések közlésére. így például Farkas Károly (Tetétleni néven) az országos megváltás egyidejű meg-
valósításáról írt cikket, melyben azt javasolta, hogy a megváltás összegét a parasztság harminc év alatt 
fizetné ki egy örökváltsági-pénztárnak, melynek teljes összegét - igen alacsonyra - kilencvenmillióra 
becsülte. Kossuth is kiadott egy 18 évre kalkulált örökváltsági tervezetet. Vélhetően több szakmai segí-
tője volt a pénzvilágban jártas közgazdasági ismeretekkel rendelkező korabeli vállalkozói körből, akik 
megalapozott számításai elkészítésében segítségére lehettek. Közülük talán a pesti görög Manno István 
(7-1890) nagykereskedő lehetett az egyik, aki Kossuth Lajos pénzügyi tanácsadója lett a későbbiekben. 
A nagykereskedők közé tartozó görög Dumtsa Döme szintén Kossuth elvbarátja volt. A Tetétleni-íé\e 
elgondolásoknak nem volt megalapozott közgazdasági alapja. Ezt mutatta ki Trefort Ágoston (1817-
1888) cikkében, amely szintén a Pesti Hírlapban jelent meg, s melyben, ha óvatosan is, de megfogalma-
zódott az állami kármentesítés gondolata. 
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A4, számban (Télhó 13. 1841.) Bezerédj István (1796-1856) reformpolitikust említette példaként, 
aki „kokasdi jobbágyaival teljes megváltási szerződésre lépett", és már csak a , felsőbb helyre terjesz-
tés" van hátra. Hozzátette még azt is, hogy „Tisztelet azon földesuraknak, kik az idő jeleit megértik, és 
józan pillanattal és meleg ügyszeretettel fogják fél, mint kell a közjót saját jól értett hasznukkal egyez-
tetni". Bezerédj volt egyébként az első, aki 1844 után önként vállalta az adófizetést is. 

A jobbágykérdés megoldása a társadalmi haladás érdekében amúgy is fő célkitűzése volt a lapnak: 
gazdasági, szociális és társadalmi szempontokat együtt elemezve kívánták megváltoztatni a rendszer 
felépítését. Az első lépést már az 1839-1840. évi országgyűlés is megtette, hiszen törvénybe iktatták a 
földesúr és a jobbágy közötti egyezkedésen alapuló „engedőleges" örökváltsági szerződés megkötését. 
1848-ig azonban a tízezer település közül csak alig hetvenben történt meg az egyezségkötés. Ennek 
okai leginkább a szükséges pénz hiánya, másrészt pedig a túlzott földesúri követelés és a fizetés időtar-
tama tekintetében fennálló érdekellentétek voltak. 

A 13. számban Kossuth „Örökváltság" címmel vezércikkben értekezett a témáról, melyben dekla-
rálta, hogy „a javítva haladás ösvényén a teendők sorában mindenek előttinek e szót tarjuk: »szabad 
föld«, s elannyira meg vagyunk győződve, miképpen e nélkül legbuzgóbb törekvéseink sem hoznak kellő 
eredményt", és hozzátette Cato „cetcrum censeo"-ja analógiájaként, hogy „egyébiránt a földet szabadít-
suk el s hozzunk szabadságot és biztosságot a javak világába". 

A 23. számban az „Ősiség" címet viselő vezércikkében rögzítette azt, hogy „míg az ősiség dolgában 
nem segítünk, a javak világában legbuzgóbb ügyekezettel sem leszünk képesek oly normális állapotot 
előidézni, miszerint a magyar birtokos birtokát sajátjának mondhassa és a biztosságnak imez érzetéből 
felvirágozzék a lion közjava". Mindennek hiányát jelöli meg a legfőbb gátnak, melyek „a közös érdek 
kapcsaival egybecsatolt nemzeti egészszé egybeolvadnunk nem engednek". Milyen tisztán és érthetően 
fogalmazta meg szerkesztőként is a szabad (polgár)ember és a szabad (fóld)tulajdon nemzetet egybe-
forrasztó erejét! 

Már az 1841-ben megjelenő vitacikkek alapján felismerte Kossuth, hogy az önkéntes örökváltság 
még csak az első lépés a jobbágykérdés megoldása felé. Felismerte, hogy a jobbágykérdés megoldása 
szorosan összefügg az állami kármentesítés és a közteherviselés problémaköreivel. Látta, hogy a pa-
rasztság rossz megélhetési viszonyai miatt nem tudja a váltság teljes összegét előteremteni és kifizetni, 
ezért úgy látta, hogy az örökváltság, a jobbágyfelszabadítás „aligha megtörténhetik anélkül, hogy a 
váltságbérnek egy részét a státus vállalná magára, miről mostani adórendszerünk és adómentességünk 
mellett még a gondolkozást is ábrándnak hisszük". A polgári átalakulás egyik alapfeltétele volt a közte-
herviselés megvalósítása, a nemesi adómentesség felszámolása. 

A 114. számban (1842.) megjelent Iparegyesület című cikk arról írt, hogy ezen intézmény „mi na-
gyon jótékony hatással lehetend az a honi műiparra, ha jövő augusztusi pesti vásárkor a legelső 
iparműkiállítást létesíthetjük; honi gyártmányainkkal a nagy közönséget megismertetjük, jelesebb mű-
iparos polgártársainkra figyelmesekké leszünk". A 150. számban megjelenő Iparműkiállítás című ve-
zércikkében arról ír, hogy az „önismeret eszköze, ezen nemzeti önbizalom ébresztője lehet az 
iparműkiállítás [...] ez fogja a szerény csendben rejtező, vagy mostoha körülmények miatt egy elfelejtett 
zugban tespedő ügyességet napfényre hozni és nvujtand ingert az igyekezetnek, gyárnokot s kézműves-
nemes versengésre buzdítaná, a hon egész nagy közönségével ismeretségbe, közelebb viszonyba hoz-
ván, a kölcsönhatásnak jótékony erejét ébresztendi fe?\ Megállapítása szerint a „nemzeti becsülés suga-
rának le kell a műhelyekbe szállani, az értelmes gyámoknak, kézművesnek tapasztalnia kell, hogy el 
van ismerve, miként ö szerény szorgalmával a nemzeti jólét, a nemzeti dicsőség, nemzeti függetlenség 
tényezőjének elismertetik; a közönségben pedig kivált a gazdagabban a nemzeti önérzetnek föl kell éb-
redni, hogy inkább magyar művel, mint külföldivel szeressen dicsekedni". Elgondolkodtató mondatok! 

A Pesti Hírlapnak óriási gazdasági és szellemi sikere volt: már a 42. számban közölte a szerkesztő, 
hogy az első félévi számok elfogytak és a nagy érdeklődésre való tekintettel azokat újra kinyomtatták. 
Ugyanennek a számnak a vezércikke igen erőteljesen lépett fel a tisztségviselők érdektelensége, ha-
nyagsága ellen. A hatalommal és a hatáskörrel való visszaélés, a törvénysértés felháborító ténye miatt 
Kossuth a fennálló társadalmi viszonyok felett mondott ítéletet: „a'melly osztály nem képes a 'társaság 
életmozgalmait a 'közönség elégedésére intézgetni, az önmaga tör pálczát önmaga felett". 

Kossuth merész és hatékony újságírói tevékenysége felborzolta a korabeli ,journalisták" idegeit. 
Minden alkalmat megragadtak, hogy saját lapjukban Kossuth újságírói működését, illetve magánéletét 
támadhassák, így közvetve a közvéleményt akarták a Pesti Hírlap ellen fordítani. Ez a próbálkozás 
azonban nem vezetett sikerre, ugyanis míg 1841-ben hatvan előfizetővel indult a lap, addig 1844-ben 
már 5200 előfizetője lett. Mindez a szerkesztő eredményes szervező és újságírói képességeit dicséri, 
mely a saját korában is példa nélkül álló gazdasági sikert eredményezett hírlapjaink történetében. 
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Az ellene fellépő zsurnaliszták egyre jobban elszemtelenedő támadásának hatására írta meg 1841. 
december 29-én a Visszapillantás című vezércikkét, melyben azt fogalmazta meg, hogy „a 'pályatárs 
nem ellenség", hiszen a „versenyzők nem szemközt futnak". Ez a gondolat azonban nem talált megértés-
re, pedig Kossuth Lajos mindent „a 'hon érdekében" tett. 

Az 1844. április 11-i számban egy rövid cikkben jelentette be távozását, melyben közölte, hogy júni-
us végével a Pesti Hírlapnál megszűnik a jogviszonya. Utóda, a nevezetes történetíró Szalay László 
(1813-1864) reformpolitikus - a Helytartótanács 1844. június 11-i engedélyével-július 4-től vette át a 
lap szerkesztését. 

A 170 évvel ezelőtti Pesti Hírlap világos értékrend alapján fogalmazta meg a jövőalakítás kereteit, és 
ez a mai újságírás számára is útmutató lehet. A Kossuth Lajos által rögzített sajtóetikai alapelvek meg-
mutatták a vezérfonalat a hazáját szerető ember gyakorlati tevékenységéhez, hogy „mit és miként" kell 
tennünk a fejlődés érdekében. Még inkább érvényes - gyorsan változó világunk változatlan jelenségei 
között a fentiek napjainkban is időszerű megfogalmazása mellett - mindnyájunkra a Pesti Hírlap legel-
ső száma beköszöntőjének zárómondata, amelyet Kossuth minden esetben betartott, és amely a szép 
szavak mellett a gyakorlati lényegre, a halaszthatatlan teendőkre utalnak: ,JS'most a 'dologra". 

A második világháborút lezáró események merőben megváltoztatták az egyház szerepét Kárpátal-
ján. Ennek az volt a fő oka, hogy 1945. június 29-én a szovjet-csehszlovák egyezmény értelmében Kár-
pátalja a Szovjetunió kötelékébe került.1 Kezdettől megfigyelés alatt tartottak minden felekezetet. En-
nek következtében a papok és az egyházak társadalmi befolyása jelentősen visszaszorult. Ennek ellené-
re az egyház összetartó szerepe megnövekedett az emberek életében, viszont jogai eléggé megcsorbul-
tak. A városokhoz képest a falvakban valamivel jobb volt a helyzet. Egyik somi adatközlőin a követke-
zőképp emlékszik vissza erre az időszakra: templomba járást nem tiltották, de megfigyelés alatt tar-
tottak bennünket. Nem volt olyan nagy a tiltás, mint például a városokban, akár Beregszászban. Nyo-
más volt a párt részéről, mert hazudnák, ha azt mondanám, hogy nem volt, de minél jobban tiltottak 
bennünket, annál jobban jártunk"2 

A fenti közlésből kiderül, hogy az emberekben tovább élt az egyházba vetett hit, s nem fordultak el a 
vallásuktól semmilyen ellenintézkedés hatására, sőt akkoriban sokkal többen jártak templomba, mint 
manapság. „Vasárnap kétszer volt Istentisztelet, reggel fél tízkor és délután fél háromkor. Mindenkijárt 
templomba, s az emberek már fél órával hamarabb elindultak, hogy legyen helyük. Kérdeztem anyámat 
mért indul olyan korán. O meg azt mondta, hogy azért jányom, mert nem fogunk betérni a székbe. Vót 
olyan, hogy még a cinterem is teli vót és ott álltak az emberek, mert nem tudtak hova leülni."* 

Az egyház és a kommunisták között ebben az időszakban kiéleződött a feszültség. Ugyanis 1948 
őszén, a templom felszentelésekor egy somi kommunista asszony, hogy megzavarja a rendezvényt, fel-
hangosította a zenét a kultúrházban, amely annak idején a templom kertjében állt. Ám a zenebona nem 
tartott sokáig, mert a tömegből valaki rákiáltott, hogy: „nem szégyelli magát?", és ő lehalkította a ze-
nét.4 Ehhez hasonló, valamint durvább incidens Somban nem történt. Itt megőrizték a korábbi jegyző-
könyveket is, nem úgy a szomszédos Csonkapapiban, ahol mindegyiket elégették.5 

A tiltásnak leginkább lélektani jelentősége volt. Az emberek féltek, velük együtt félt az egyház is, 
mivel a kommunisták kémei beépültek a presbiterek közé, s nem lehetett tudni, hogy melyikük a besú-
gó. Faladatuk a templomba járó hívek számának feljegyzése és bejelentése volt.,.,Szegény uramtu min-
dig megkövetelték a kommunisták, hogy írja le nekik hányan voltak a templomban, de legjobban az ér-

1 Móric: Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Hatodik Síp Alapítvány, Bp., 2001. 134. 
" Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936.; Kovács Irén somi lakos, szül. 1928. 
3 Adatközlő: Istvánfi Margit somi lakos, szül. 1931. 
4 Adatközlő: Kovács Irén somi lakos, szül. 1928. 
5 Adatközlő: Buda Sándor papi lakos, szül. 1936. 
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dekelte üköt, hogy hányan mennek úrvacsorázni. Le kelletett írni egy lapra hogy 20 éves korig hány em-
ber vót, 20-25-ig, 25-40-ig, 40-50-ig és hánv 50 éves feletti ember vót úrvacsorázni."'' 

Az állam további megszorításaihoz tartozott, hogy az egyháznak minden egyes alkalmat be kellett 
jelentenie, amikor Istentiszteletet tartottak, s gyűléseket is csak engedéllyel hívhattak össze.7 Ugyanak-
kor megtiltották a presbiteri jegyzőkönyvek további vezetését, s ennek a következtében az 1945-1960 
közötti időszakot a pangás jellemezte. Az 1950-es évek elején megtiltották az egyházi esküvő, a konfir-
málás, a keresztelés megrendezését.s Nem engedélyezték a templomban a halleluja énekek éneklését, s 
Jézus nevének az említését sem. Emlékszem egy vasárnap templomba menet elkezdtem olyan félhan-
gosan énekelni az egyik kedvenc zsoltáromat: a Fel, barátim drága Jézust. Na, ne félj csak kaptam én 
oszt édesanyámtól drága Jézust. Jól rám veszekedett, hogy mit képzelek én, fényes nappal éneket éne-
kelni és Jézus nevét kiejteni, és kikötötte, hogy máskor ilyet ne tegyek, mert elvisz az orosz katona. Ab-
ban az időben amúgy is azzal ijesztgettek bennünket, hogy ha rosszak leszünk, jön az orosz katona és el-
visz minket magával"'' 

Változás következett be a temetkezési szokásokban is, mert aki belépett a kommunista pártba, azt a 
párt temettette el. belépett a kommunista pártba, azokat a kommunisták is temették el. Még ha a 
család egyházi temetést akart volna, akkor is a kommunisták temették el a halottat, mert az párttag volt. 
1952-ben mikor meghalt a vén kommunista Derne Gyula, akkor a családjában nem volt más kommunis-
ta, és a családtagok azt akarták, hogy a pap temesse, de ezt nem engedték a kommunisták és még kato-
nákkal őriztették a virrasztót is, ne hogy énekeljenek neki. Másnap pedig a temetőbe is kísérettel vitték a 
halottat, nehogy a család a pappal temettesse azt el."w 

1935 1960 között Rózsa Lajos volt Somban a lelkipásztor.'1 Jólelkű emberszerető lelkész volt, a kü-
lönböző korlátozó intézkedések ellenére sem feledkezett meg a kommunista elhunytakról, mindig el-
mondott a lelkükért egy imát az istentiszteleten.12 Az államhatalom úgy intézte, hogy még holtuk után 
is meg tudják különböztetni a pártagok sírját, ezért vörös csillagos fejfát állíttatott az elhunyt kommu-
nistáknak.13 Ebből is látszik, hogy a pártvezetés szerette volna megkülönböztetni a saját tagjait, s igye-
kezett lealacsonyítani az egyszerű falusi embereket. 

A rágalmak alól nem volt kivétel Rózsa Lajos tiszteletes sem, akit a falu legismertebb személye, 
Papp Jenő tanító rágalmazott meg: „Papp Jenő vót a legnagyobb gazember a faluban. Most meg mán 
dicsérik, hogy micsoda tanító és jó ember vót, pedig ez korántsem vót igaz. Mikor a magyarok bent 
vótak, Jenő a pap legnagyobb barátja vót, mindenben egyetértettek. Mikor meg az oroszok jöttek be, 
egybű átállt hozzájuk, s igyekezett keresztbe tenni Rózsa Lajos tiszteletesnek. 1952-ben megi'ádolta a 
tiszteletest, hogy az fegyvert tart a házában, ami ugyebár nem vót megengedett. A kommunisták meg is 
lelték a paplakban eldugva a pisztolyt, s be akarták csurmázni a papot, ám a falusiak a tiszteletes védel-
mére keltek, mivel mindenki tudta, hogy Papp Jenőnek volt pisztolya, és hogy a paplakba is bejárata 
volt, így biztosan becsempészte oda a pisztolyát. Végül is felmentették a rágalom alól a tiszteletest, de a 
népnek sem adtak igazat, mivel nem csináltak semmit Jenövei se."14 Az eset tanulsága, hogy a pártveze-
tés és az államhatalom hiába próbálta meg visszaszorítani az egyház szerepét, az egyszerű református 
somi emberek ennek ellenére mégis, tudatosan kitartottak lelkipásztoruk s vallási identitásuk mellett. 

Az effajta rágalmazások s megszorítások még jobban megnehezítették az egyházi életet, mely már a 
második világháború éveiben is nehezen volt viselhető. Tudniillik, ez idő alatt az egyház nem kapott 
megfelelő támogatást az államtól és ez a második világháború után sem változott. A szovjetek minden 
támogatást megvontak az egyháztól és a falusiak sem tudtak kellőképpen segíteni. A kolhozosítás kö-
vetkeztében az egyháztól elvették a mezőgazdasági földbirtokokat.15 Rózsa Lajos somi lelkipásztortól 
is megvonták az állami fizetést.16 Ez azért volt rendkívül hátrányos, mert korábban megfelelő pénzre, 

6 Adatközlő: Istvánfi Margit somi lakos, szül. 1931. 
7 Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936. 
s Adatközlő: Kovács Irén somi lakos, szül. 1928. 
9 Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936. 

"' Adatközlő: Kovács Irén somi lakos, szül. 1928. 
" Szántó János: A Kárpátaljai Református Egyház Gyülekezetei. IMMANUEL Kiadó, Beregszász, 2006. 18. 
12 Adatközlő: Istvánfi Margit somi lakos, szül. 1931. 
" Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936. 
IJ Adatközlő: Istvánfi Margit somi lakos, szül. 1931. 
15 Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936. 
"' Adatközlő: Kovács Irén somi lakos, szül. 1928. 
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illetve gabonára tett szert az egyházi földek bérbeadásából. A szegénység csak tovább fokozódott 
1949-ben, amikor az állam elvette a paplak s egyben az egyházi iskola épületét, mivel pártházat akartak 
ott berendezni. „A papnak nem vót fizetése, a szegény somi falusiak adtak össze miden hónapban valami 
élelmet, me pénzük ugyebár nem vót, hát ki mit tudott azt adta be. Az egyik egy kis paszulyt, a másik egy 
kis káposztát, esetleg krumplit. Ezt úgy hívták, hogy próvent, amikor az emberek élelemmel segítették az 
egyházat. Édesanyám sokszor mondogatta, jönnek már szedni a próventet. A presbiterek szedték, és ők 
szedték az úgynevezett diákpénzt is. A diákpénzt azok adták be, akiknek a gyereke az iskolába járt. Az 
egyháznak szüksége vót a pénzre, mert akkor még nem vót perselypénz, az egyházadó meg csak egypár 
kopijka vóí."17 

Látható tehát, hogy a kommunista pártvezetés mindent elkövetett annak érdekében, hogy saját köreit 
bővítve, minél több embert tántorítson el vallásától, hitétől, felekezetétől. Az egyház megtartó ereje 
azonban az 1950-es években még jobban érvényesült: az összetartás, a közös munka, a hit eredménye-
ként fejlődésnek indulhatott a kolhoz, növekedhetett az életszínvonal, s így az egyház anyagi helyzete 
is pozitív irányba mozdulhatott el.18 

Pallagi László 

Százhalombattai programsorozat 
2011. szeptember 16-án az Egy tárgy, egy történet szakkörrel kezdetét vette a „Matrica" Mú-

zeum és Régészeti Park A pattintott kőkorszaktól a „Kattintott Fénykorszakig" című TÁMOP 
projektjének programsorozata. Az egész projekt 2011. július l-jétől 2012. június 15-ig tart szak-
körökkel, projektnapokkal, vetélkedőkkel és a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem kialakítá-
sával. A „Matrica" Múzeummal együttműködésben a projekt résztvevője mind a négy százha-
lombattai általános iskola, továbbá a Pitypangos Óvoda és az ercsi Kossuth Lajos Altalános Isko-
la. 

Az Egy tárgy, egy történet szakkörön 12 alkalommal nyolc ötödik osztályos tanuló vesz részt 
az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. A szakkör célja, hogy a gyerekek megismer-
ve az állandó kiállítás kiemelt tárgyait alapanyaguk, készítésük és funkciójuk szempontjából, sa-
ját maguk készítsenek tárgymásolatokat lehetőség szerint korabeli alapanyagokból, technikák-
kal, eszközökkel. Ezáltal fejlődik a gyerekek művészeti képessége, esztétikai érzéke, kifejező ké-
pessége, kézügyessége, információszerző készsége, megfigyelése, alkotóképessége, kreativitása, 
alkotó gondolkodása, képi megjelenítése, formaérzéke, színhasználata, arányérzéke. A szakköri 
munka során kialakul és fejlődik a gyerekek önálló munkavégzése és a csoportmunkához szüksé-
ges együttműködő viselkedése. A több alkalommal való találkozás alakítja a szociális képessége-
ket és alakítja a múzeumot értő és szerető közösséget. Első alkalommal Csak csont... volt a szak-
kör témája. A gyerekek feladatlappal megkeresték a különböző korszakoknak a csontból készült 
használati eszközeit, majd csonttégelyt készítettek csiszolással, fúrással, díszítéssel. A második 
szakkör a Kő kövön... címet viselte. A résztvevők a kiállítási tárgyak megfigyelése után kő-
pattintékkal kipróbálhattak néhány tevékenységet (fa hántolása, bőr vágása stb.), majd nyéllel 
kőeszközt készíthettek maguknak. 

A 2011/2012-es tanév első félévében folytatódik a szakkör, elkezdődik a hatodikosok szakkö-
re, projektnapokon vesznek részt az ovisok és az ercsi iskolások, és december 5-én 14 órakor 
helytörténeti vetélkedőn mérik össze tudásukat a helyi általános iskolák harmadikosai, negyedi-
kesei. 2011. november 16-án sajtótájékoztatóval egybekötve került sor a foglalkoztató terem át-
adására. 

„Matrica " Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta 

17 Adatközlő: Istvánfi Margit somi lakos, szül. 1931. 
Adatközlő: Ködöböcz Gyula somi lakos, szül. 1936. 
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