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KIRÁNDULÁS DOBORJÁNBA ÉS NAGYCENKRE, DE ÚGY IS MONDHATNÁM, HOGY 

TALÁLKOZÁS A ZENE GÉNIUSZÁVAL ÉS A MAGYAR FELEMELKEDÉST IHLETŐ ÉS 

SZORGALMAZÓ „NEMZET NAPSZÁMOSÁVAL” ( Liszt és Széchenyi) 

Májusi kirándulásunk célja kettős volt: tegyünk látogatást az ősi Sopron vármegyében és keressük fel 

Doborjánt és Nagycenket. Ahol született Liszt Ferenc, és ahol élt gróf Széchenyi István. Egyikük a zenei 

világ kiemelkedő személyisége lett, a másik a magyarság felemelkedését szorgalmazta azzal, hogy 

tespedésből felrázza és a fejlődés útjára ösztökélje nemzetét. Talán patetikus ez a pár gondolat, de 

bennem így összegződött a doborjáni és a nagycenki kirándulás. 

 

Június 1.-én korán gyülekeztünk, bizakodtunk, hogy esőmentes napunk legyen, és kissé sűrűnek 

sikeredett programunkat megvalósíthassuk. Az egyikkel –mint eddig mindig- szerencsénk volt a Teremtő 

esőmentes napot biztosított számunkra, a másikat azonban csak részben tudtuk teljesíteni. 

Jó ütemben, de kissé megkésve érkeztünk Doborjánba (Raidingbe) Liszt Ferenc szülőfalujába. Talán 

néhány mondat a településről. A régészeti leletek tanúsítják, hogy már a kőkorszakban emberek éltek 

erre, ezt tanúsítják az itt talált kőbalták, agyagedények, bronzból készült ékszerek. A Krisztus előtti első 

században kelták, majd később rómaiak foglalták el a vidéket, ennek egyik bizonyítéka, hogy itt vezetett 

át a Borostyán út. A népvándorlás idején germán népek, majd avarok és szlávok éltek itt. „Dobornya” 

néven először 1425-ben említik oklevélben. Először lánzséri váruradalomhoz tartozott, majd 

Nagymartoni grófok birtokolták, majd a 17. századtól az Eszterházy családé volt. A határvidéken fekvő 

falu népe az évszázadok során többször szenvedte idegen hadak pusztítását, 1529-ben, 1532-ben, és 1683-

ban a török seregben harcoló tatárok irtották ki a lakosságot, akiknek helyére horvátokat telepítettek. De 

kurucok is pusztítottak, majd 1809-ben Napóleon seregei szállták meg. A XX. század két nagy 

háborújában több mint száz helyi lakos halt hősi halált, nevüket a világháborús emlékmű őrzi. 1910-ben 

928, túlnyomórészt német lakosa volt a településnek. Jelenleg 841-en lakják. 
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Doborján központja 

A mai Doborján életébe betekintést ad a parkosított sétaútvonal, végig járva elmerülhetünk egy kis 

pannon falu idilljében, másrészről érdekességeket tudhatunk meg Liszt Ferenc nem mindennapi életéről 

és csodálatos művészetéről. (Sajnos pont ez a séta maradt el, de talán még lesz alkalmunk valamikor az 

életben bepótolni) A Liszt centrumban tett látogatás, a szakszerű tárlatvezetés és a megcsodált 

koncertterem lehetőséget adott számunkra, hogy közelebbről megismerjük a csodagyereket, a zongora 

virtuózt, a nők bálványát, a szabadgondolkodót, talán úgy is mondhatjuk a világpolgárt. és az akkori 

Európa zenetermeinek boszorkányos virtuózát. 

 

A Liszt centrumban dr. Gonda Gábor fogadta csoportunkat és a közös fényképezés és a szokásos 

névjegyünk elhelyezése után, indult az ismeretterjesztés a Liszt szülőházban kialakított múzeumban.  
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Az épületet egykor szalmával fedték és istállónak használtak. A 17.században átépítettek. 1805-ben 

herceg Eszterházy Miklós a majorral együtt megvásárolta. Itt az akkori tiszttartó házban lakott 1808-tól 

Liszt Ádám, mint a herceg juhászati számadója, az Eszterházyak udvari zenekarának csellistája, majd 

hegedűse. Ide hozta feleségül Lager Mária Annát. A családi legendárium szerint egy cigányasszony 

megjósolta a várandós édesanyának, hogy nagy embernek fog életet adni. Miután 1811. március 16. és 

1812 augusztusa között üstökös haladt át az égen. 1811. október 22-én abban a hónapban, amikor az 

üstökös legfényesebben tündökölt az égbolton Doborjánban megszületett a Liszt házaspár egyetlen 

gyermeke Liszt Ferenc.  

  

A házat utolsó tulajdonosa Dr. Eszterházy Pál 1971-ben múzeum céljára Doborján községnek 

ajándékozta. A helyiek természetesen Liszt Ferenc szülőházára a legbüszkébbek, hiszen 10 éves koráig itt 

élt szüleivel, és itt járt három évig iskolába. A művész emlékét gondosan őrző múzeum már 1911 óta 

működik a számos történelmi emléket őrző településen. Három helyiségben láthatóak mindazon tárgyak, 

képek, hiteles másolatok, melyek a Liszt családhoz és magához Liszt Ferenchez köthetők. 

Az első teremben Liszt családja és születésének körülményei láthatók. 
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A második teremben a csodagyerekként megélt éveit mutatják be. Ide kívánkozik egy epizód, amit 
vezetőnk mondott el: A családban az esti zenélés mindennapos volt, azt sajnos nem jegyeztem meg, 
hogy melyik művet játszották, de a négy éves fiúcska pontosan visszaénekelte szüleinek az este 
előadottat. Ekkor figyelt fel az Apa a gyermeke különleges tehetségére. Miután az Apa felismerte 
hatéves fiának kivételes zenei tehetségét, minden energiáját fia zenei pályafutása előmozdítására 
fordította. A csodagyerek még nem volt tíz éves, amikor Eszterházy egyik zártkörű hangversenyén 
jeleskedett, amikor is a herceg egy rend ruhával jutalmazta meg, így biztosítva fellépéseit. Aztán műértő 
közönség előtt mutatkozott be Bádenben, Kismartonban, Sopronban és Pozsonyban. Ugyanakkor az 
uraság nem adott anyagi segítséget a továbbtanuláshoz mikor ezt az édesapa kérvényezte, valamint 
nem helyezte át őt Bécsbe. Ennek ellenére 1822-ben, vállalva a nagy anyagi áldozatot, a család Bécsbe 
költözött, így biztosítva a fiúk tehetségének kibontakoztatását. A képeket nézve hallgattuk vezetőnk 
ismertetőjét hogy ki is volt első tanára, aki nem csak művész volt, de emberként is maradandó hatást 
gyakorolt a fiatal Lisztre. Ez a személy Beethoven egykori tanítványa Carl Czernyi volt.  

 

Azután, az apa 1823-ban Párizsba ment, azzal a céllal, hogy fia zenei tanulmányát a párizsi 
konzervatóriumban folytassa. Ez a terv azonban nem teljesült, mert a konzervatórium vezetője arra 
hivatkozva, hogy Liszt nem francia nem vette fel. Visszatértek Bécsbe, ahol magánúton tanul tovább 
zeneelméletet és zeneszerzést. Közben sikeres hangversenykörutat tesz Angliában, Franciaországban, 
Svájcban. A körútja során, 1827-ben hirtelen meghalt édesapja, ezután egy időre Párizsban telepedik le, 
ahol ünnepelt művész, sok nagyszerű barátra lel, így Chopinre, Berliozra akiknek a segítségével tovább 
fejleszti zene képességét. 1830-tól nagy hangversenykörutat tesz Lisszabontól Szentpétervárig,-
Konstantinápolyig. A hangversenytermek nagy varázslója lett. De nem csak művészek segítették 
fejlődését. Pártfogója lett Sebastien Érard hangszerkészítő, aki az általa kifejlesztett koncert zongorákat 
bocsátotta rendelkezésére. Az 1838-as nagy Pesti árvíz után Bécsben adott hangversenyeinek bevételét 
a Pesti árvíz károsultjai megsegítésére adja át. Ide kívánkozik Liszt Ferenc életének fontos momentuma. 
Édesanyja velük tart Bécsbe és Párizsba, azonban 1825-ben visszatér Grazba, de férje hirtelen halála 
után 1827-be Párizsba költözik és meghatározó személlyé vállik fia életében, ott is halt meg 1866-ban 

A harmadik szoba a magánélet titkaiba enged bepillantani. Ismert volt, hogy Liszt nagy nőcsábász 
hírében állt. Mégis két nagy szerelme volt. Mindkettő arisztokrata és férjes asszony. Az első Marie d 
Agoul grófnő, akivel 1832-ben ismerkedett meg. Tőle három gyermeke született. Első közös gyermekük 
Blandine 1835 decemberében, második gyermekük Cosima 1837-ben, majd Daniel 1839 –ben születtek.  
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Kapcsolatuk 1843-ban ért véget. Az asszony visszatért Párizsba és Daniel Stern néven megjelentette 
önéletrajzi regényét melyben Liszthez fűződő szerelmét dolgozta fel. Itt kell megemlíteni, hogy első 
szerelmével történő végleges szakítása után az e kapcsolatból született három gyermeket Liszt 
édesanyja vette magához és nagy szeretettel gondoskodott róluk. Blandine 1862. szeptember 11-én 
szülés következében halt meg. Daniel 1859. december 15-én tüdővészben halt meg, szeretett gyermeke 
elvesztése örökre fájó seb mely soha sem gyógyult be. Cosima kétszer ment férjhez második férje Richad 
Wágner zeneszerző volt. 

 

 

A második szerelmét Carolyne zu Sayn- Wittgenstein hercegnőt 1847-ben Kijevben ismerte meg.1848-
1860 között Weimarba éltek. Liszt az asszony hatására feladta korábbi nyugtalan életét, letelepedett és 
újult erővel látott neki a komponálásnak. 1861-ben Rómába utaztak, hogy kieszközöljék a hercegnő 
házasságának felbontását, hogy egybe kelhessenek. Liszt 50. születésnapjára tervezett esküvő azonban a 
hercegnő családja közbelépése miatt meghiúsult. A reményvesztett pár kapcsolata nem sokkal ezután 
felbomlott.  

 



7 
 

 

Egy vitrinben láthatjuk az idős mestert, papi öltözetben, ahogy élete utolsó részében járt, egy másikban 
a halottat és a halotti maszk másolatát. Liszt Ferenc 1886. július 21-én betegen érkezett meg Bayreuthba 
július 28-án tüdőgyulladást állapítanak meg nála, ennek következtében 1886 július31-én elhunyt. 
Bayreuthban temették el, a sírnál a város polgármestere mondott gyászbeszédet.  Sírja fölé a város 
mauzóleumot emelt.   

 

Befejezésül egy rövid megjegyzés. 1881. április 5-én Liszt Ferenc Sopronba és Doborjánba látogatott és 
itt ünnepelte 70.születésnapját, április 7-én jelenlétében leplezték le a szülői ház falán elhelyezett 
emléktáblát. 
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A hangversenyterem 2004-ben a doborjáni patrióták arról gondolkoztak, hogy falujuk nagy 

szülöttjének múzeuma mellé talán lehetne építeni egy olyan hangversenytermet, mely alkalmas lenne 
Liszt csodálatos zongora szerzeményeinek megszólaltatására. Valamint oly Liszt út kiépítését tervezték, 
mely egy séta keretében megismerteti az ide látogatókkal Liszt életét, ugyanakkor betekintést ad nem 
csak a falu nagy születte életébe, de bemutatja a települést is, amelyik büszke rá és őrzi emlékét. Nem 
volt talán utolsó szempont az sem, hogy mindez termeljen annyi bevételt, amiből fenn lehet tartani. 
Nos, a kezdeményezést a tartomány vezetése felkarolta és 2004-ben nemzetközi tendert írtak ki egy 600 
fős hangversenyterem tervezésére és megvalósítására. A tender felkeltette a tervező irodák 
érdeklődését és sok országból 100 pályaművet küldtek be, melyből a zsűri egy holland tervezőiroda 
tervét fogadta, el s ennek felépítését tartották alkalmasnak. Igaz a tervezőknek meghatározó szempont 
volt, hogy mekkora hely áll rendelkezésre, milyen távolságra áll a muzeális szülőházhoz, ne nyomja el 
látványában a barokkos épületet, hanem szolgálja annak fő mondanivalóját a Liszt Ferenc-i emlékezést. 
Igen, mondhatjuk, hogy lerakták alapját a kultúr turizmusnak és megvalósították, hogy Doborján 
bekerüljön az éves zenei programok közé. Ide kívánkozik egy soproni polgár 2006-ban elhangzott 
megjegyzése valahogy így- Végre van nekünk, Soproniaknak is van hangverseny termünk. 

 

 

 

A két épület közötti távolság alig néhány méter, mégis úgy lép be a látogató mintha a zene templomába 
menne. Nem hivalkodó, de fenséges. A tisztán fenyőfából készült kazettás rendszer, de a székek 
kárpitozása is egyet szolgál, mindenhol egyformán és tisztán lehessen hallani a felcsendülő zeneművet. 
Az előadói pódium nem alkalmas nagy zenekarok fellépésére, de nem is ez volt a cél. Ezt is érzékelteti a 
pódiumon kissé ferdén felállított verseny zongora- emlékeztetve a nagyérdeműt, hogy Liszt alkalmazta 
először- hangversenyein a ferdén állított zongorát. A tervezők figyelme mindenre kiterjedt. A galérián 
kisebb tárlat is látható, így a híres kék szalon a Művész kedvenc tartózkodási helye, amikor Bécsben 
rokonainál volt. A falon felrakott képek elvezetik a látogatót azokba a városokba, ahol Liszt koncertezett. 
Ismert, hogy több mint kétszáz városban járt, hatszáz hangversenyt adott, hiszen a koncertek virtuóza 
volt. Évenként három alkalommal, márciusban, júniusban és októberben rendeznek hangversenyt, 
minden alkalommal négyet, neves művészek előadásában. Ma már megtiszteltetés az előadó művész 
számára, hogy ott szerepelhet. 
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Vezetőnk elmondotta, hogy ma már nagyon is ismert a terem ragyogó akusztikája, sok CD felvételre és 
kamarazenei felvételre kerül sor. Nagy szerencsénk, hogy látogatásunk során nem volt foglalt a terem és 
így egy négykezes zongorajáték egy részletét élvezhettük itt a zene templomában.  

 

 

Személyes megjegyzésem, nagyon készültem, hogy láthassam ezt a koncerttermet, hallgassak egy Liszt 
műből részletet és ez teljesült,  közben  elgondolkodtam, vajon itthon miért nem lehet egy-egy 
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művészünknek ilyen formán emléket állítani, nem csak emlékezni az évforduló alkalmával, de naponta 
találkozni vele művein keresztül.  

 

Hiszen tudjuk, hogy akire nap, mint nap emlékeznek az nem halt meg, csak messzire távozott, de 
alkotásaiban, szerzeményeiben velünk él. Nem tudom, olyan nehéz lenne ezt itthon nálunk 
megvalósítani. Talán nem kellene ennyi foci pálya, talán elevenebbé kellene tenni neves íróink, 
művészeink életét és alkotását.  Jó lenne még egyszer eljutni Doborjánba végig sétálni a Liszt strassén, 
megismerni részleteiben ezt a kis pannon falut ahol ilyen szeretettel őrzik nagy szülöttük emlékét. 

 

NAGYCENK 

A doborjáni program után indultunk vissza Nagycenkre. Szerencsére a sötét felhőket magunk mögött 
hagyva, baj nélkül landoltunk a Csikós csárda előtt, ahol megebédeltünk és kissé kipihentük 
fáradalmunkat. Kiadós és finom volt a menü, senki nem maradt éhen, sőt.  

 

Ezután kerestük fel a kastélymúzeumot és Pintér Csaba vezetésével elkezdtünk bepillantani a 
„legnagyobb magyar” világába. 
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A Széchényi família nem büszkélkedhetett az Árpád korig visszavezethető családfával. Kései, mintegy 
három évszázados múltú hajtása volt a mágnás világnak. Kiemelkedésüket annak a Szabó Márton 
mesterembernek köszönhették, aki végvári vitézként a Nógrád megyei Szécsény várában katonáskodott. 
A család valószínűleg innen kapta nevét. Szécsényi-Szabó Márton 1629-ben kapott – birtoknélküli – 
nemességet. Az Ő György névre keresztelt fia –Pázmány Péter pártfogoltjaként -, egyházi pályán jutott 
magas tisztségre. Volt pécsi, csanádi, veszprémi és győri püspök majd esztergomi érsek. Szécsényi 
György (1592 – 1695) alapozta meg a család vagyonát. Az ellenreformációban, a törökellenes harcokban 
kitűnt família birtokai a Dunántúlon, Somogy, Zala, Vas és Sopron vármegyékben voltak. 
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 Valamennyi születendő utódra érvényes grófi címet 1697-ben I.Lipót adományozott a Szécsényieknek. 
Jelmondatuk pedig „Ha Isten velünk, ki ellenünk.” A Széchényi család megingathatatlan volt katolikus 
hitében és a Habsburg dinasztia iránti húségében. A Széchényiekre jellemző, hogy mindig a 
felemelkedésért ténykedtek. Szécsényi Ferenc (1754-1820) politikus, könyvtár és múzeumszervező, így 
vonul be történelmünkbe korát megelőzve, elő kívánta segíteni hazája felemelkedését, ezért hatalmas 
könyvtárát nemzetének ajándékozta, éremgyűjteményével elősegítette a Nemzeti Múzeum 
létrehozását. Felesége Festetics Julianna grófnő. Házasságukban 5 gyermek született, három fiú és két 
lány. Az apa 1815-ben még életében birtokait három fia között osztotta szét, és hitbizomány alapítására 
kapott engedélyt a királytól, ezekkel az elidegeníthetetlen és feloszthatatlan birtokokkal „örök időkre” 
biztosította a család jövőjét, a lány gyermekek részét pénzben (100-100 ezer forintban)adták ki a kor 
szokásának megfelelően. 

István (1791. szeptember 21-én Bécsben született) kapta a zalaszentlászlói, csokonyai és cenki 
uradalmakat. Az ifjú gróf gondolkodását a konzervatív beállítottságú, élete végén a végletekig fokozott 
vallásos rajongásban élő apa határozta meg. Naplójában 1819-ben található a következő megjegyzés 
„,Atyám nagyon szeret, mert ifjú korában hozzám hasonlított. Egy olyan embert vélt belőlem képeztetni, 
aki hazájának egykor hasznára –és számára vigasztaló leszek. - A kettő közül egyik sem voltam eddig- 

mégis szeret.” 

A kastély-múzeum termeit járva egy olyan 
ember életét ismerhetjük meg, aki egyrészt 
kimagasodik kora szereplői közül, másrészt 
számtalan dologban hasonlít ránk. 
Különleges, egyedi és nagyon is 
hétköznapian emberi, kételyeivel, 
aggodalmaival, vágyaival és terveivel. 

A fiatal gróf a nyalka huszártiszt eleinte a 
kor előkelőinek gondtalan, nagyvonalú, sőt 
fényűző életét élte. Ez a főúri életforma, a 
társasági életben való forgolódás, annak 
szokásai, alkalmai, ezek minden kelléke 
tetemes költséggel is járt. 
Tapasztalatszerzés végett, máskor 
hivatalból tett utazgatások. Csalódott a 
katonai pályán befutható gyors karrier 
lehetőségében, belefáradt a léhaságba és 
kiábrándult az üres társasági életből. Egyre 
nehezebben viselte a céltalanság, a 
feleslegesség érzetét. Miközben utolérték a 
férfivé válás nagy kérdései: kicsoda ő 
valójában, és mit is kezdjen életével? 
Egyenlőre nem  találta a helyes választ. 
Utazásokba menekült, hogy időt nyerjen. 
Egymást érő utazásokba kezdett, hogy 
csillapítsa nyugtalanságát és persze, hogy 
világot lásson. 
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Széchenyi a napóleoni háború idején, mint katona, majd diplomáciai feladatokkal megbízva, majd a 
világra kíváncsi utazóként Európa számos vidékét bejárja. 1818 és 1819-es években keleti utazásra is 
vállalkozik. Első utazásait a nyelvek tanulására fordította- a húszas évek közepén a német, magyar, és 
latin mellett, már angolul, franciául és olaszul is tud. Az utazások során szerzett tapasztalatok beépültek 
gondolkodásába, Lehetőséget teremtettek arra, hogy összevesse az ott látottakat a Habsburg 
Birodalomban megéltekkel, a magyarországi viszonyokkal. Franciaországban például a kultúra értékei és 
a gazdaság teljesítménye mellett a franciákból sugárzó öntudat, a nemzeti büszkeség ragadta meg. „Itt 
döbbentem rá mily kevéssé ismerem a világot, s mi kell az embernek ahhoz, hogy a nagyvilágban 
előrehaladjon.” Anglia számára egy más világ.1815-ős első utazása a nyelvtanulás, a társadalmi élettel 
való ismerkedés, olvas, színházba jár. Az azt követő években többször tölt hosszabb rövidebb időt 
Angliában, egyre jobban megismeri az ottani viszonyokat. Az ott szerzett élmények serkentőleg hatottak 
a húszas harmincas éveiben járó önmagát kereső grófra, hogy lehet, érdemes és kell cselekedni. Az ott 
szerzett példák tapasztalatok bizonyították, hogy van kiút a magyarországi elmaradottságból, a szellemi 
tespedésből.  

A kastély termeit járva a tablók a makettek a képek mind megelevenednek, bizonyítják Széchenyi 
közéleti tevékenységének eredményét. Persze ezek az eredmények sok munkával, sok értetlenség és 
gáncsoskodás felszámolásával járt. Mit is jelentett például az 1825.november 3-án összehívott 
reformországgyűlés alsótáblai ülése, ahol megszületett a Magyar Tudományos Akadémia, mely a magyar 
nyelv ápolásának legjelentősebb intézménye lett. Itt hangzott el Széchenyi István meghatározó 
felszólalása „Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok: és ha 
feláll olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar 
neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá” 
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Életének legaktívabb szakasza az 1825 és 1848 közötti időszak. Különösen az Angliai utazások során 
szerzett tapasztalatokat szeretné itthon a hon javára hasznossá tenni. A fejlődés zálogának tartotta a 
közlekedésbiztosítását, út, vasút építését, a két nagy folyót szállításra alkalmassá tételét. Ugyanakkor 
főleg a rakoncátlan Tiszát szabályozni, gátak közé terelni, sok kanyart átvágni. Vásárhelyi Pálban kitűnő 
munkatársra lelt. Az általa tervezett 102 átvágásból 94 épült meg. Tiszaújlaktól a Dunába való beömlésig 
a folyó hossza 1240 km-ről 768 km-re csökkent. A szabályozás következtében a mai Magyarország 
területén hárommillió katasztrális hold vált a mezőgazdaság számára megművelhetővé. De a Kazár 
szoros Vaskapu közötti Duna szakasz rendezése is nevéhez kötődik. A gőzhajózás beindítása az árú- és 
személyszállítás érdekében, vagy hajógyár építése Óbudán,. A Lánchíd az első Buda és Pest közötti híd.  
Amikor a mozdony maketteket nézem persze a vasútépítés és mozdonygyártás jut eszembe. A balatoni 
gőzhajózás is Őrá emlékeztet. De a lóverseny mind- mind hozzá köthető. Írásai a Hitel, Világ, Stádium 
mind sokoldalúságát bizonyítja. Ami érdekelte, azt alaposan meg akarta ismerni: könyveket olvasott, 
szakemberekkel beszélt, utazott, hogy világot lásson és tapasztalatot gyűjtsön. A külföldön megszerzett 
tudást haza hozta a maga hasznára és a közösség javára fordította. Ez az általa elképzelt felemelkedésért 
végzett ténykedése szakadt meg az 1848-as forradalommal. Még részt vett az első felelős Magyar 
kormány munkájában, mint közlekedési miniszter, de 1848 szeptemberében lemondott. Egészségi 
állapota megromlott. 
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Úgy szeretném zárni a kastélymúzeumi sétát, hogy ez a kastély nem csupán egy a magyarországi 
műemlékek közül, hanem nemzeti történelmünk egyik legnagyobb alakjának Széchenyi István grófnak a 
lakhelye volt egykoron.  

 

A kastély megtekintése után elsétáltunk a temetőbe és a családi mauzóleumban leróttuk tiszteletünket a 
tragikus körülmények között elhunyt gróf Széchenyi István emléke előtt. Vajon a császári udvar 
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ármánykodása az 1848-49 –es szabadság harc kirobbanása és annak leverése, az azt követő 
megtorlások, valamint a Bach korszak, milyen hatást gyakorolt a magát önvádba hajszoló betegre, aki 
1860 április 8-án húsvét hajnalán foteljében ülve főbe lőtte magát. 

 

    

Tanulságos és emlékezetes kirándulásunk volt. Bővítettük ismereteinket. Köszönöm, hogy együtt 
lehettem veletek, és köszönöm, ha elolvassátok összegzőmet, és szívesen fogadnám a leírtakkal 
kapcsolatban véleményeteket. 

Szemeretelep, 2018.június. 8.       A látottak alapján gondolatait papírra vetette Varga István. 

Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik felvételeikkel gazdagították az összefoglalót: Bartók Károly, 

Gábor Sándorné Terike, Horváth János, Kiss Edit, Kürty Ferenc,  Scharek Ferenc. Külön köszönöm Scharek 
Ferenc barátomnak, hogy megszerkesztette és alkalmassá tette jelen írásomat kiadásra. 

 


