
KÖNYVESPOLC 
Emlékművek, katonatemetők, kegyeleti helyek 
az I. világháborúról 

„Aludjatok hát, Isten katonái 
aludjatok csak. boldog pihenők, 
ringassanak szelíden, mint az álom, 
idegen földek, távol temetők!" 

Az első világháborút végigharcoló Somogyváry 
Gyula 1928-ban írt költeményének záró versszakát egy 
nagyon szép kiállítású könyv címlapján olvassuk. Be-
décs Gyula és Trukáné Katona Zsuzsa - a honismereti 
mozgalom évtizedek óta köztiszteletben álló tagjai - ál-
lították össze az 52 tanulmányt, forrásközlést magában 
foglaló kötetet. 

Témaválasztásuk egyedi: mondhatni, teljes körképet 
rajzolnak a Nagy Háború ma fellelhető emlékeztetőiről, 
az 1920-ban négy országra szabdalt egykori nyugat-
magyarországi régió területéről. Felfogásuk szerint em-
lékeztető mindaz, ami kőből, bronzból, fából, üvegből 
állít látható emléket elesett katonáinknak, de - és ebben 
is példaadó ez a kötet - a nálunk elhúnyt hadifoglyoknak 
is, emlékeztető a könyv, a napló, a költemény, a népdal, 
a szájhagyomány is. 

Ez a kötet a legtisztább civil kezdeményezésre, tele-
pülések összefogásával született meg. Örvendetes, hogy 
nagyon sokan megérezték a könyv szükségességét. A 
neves alkotógárda pedig nem hagyta cserben a támoga-
tókat. A kezdetben mintegy 20 tanulmányra tervezett 
kötet az alkotók lelkesedéséből sokkal teljesebbre kere-
keden ki. Ez a gárda ráhangolódott a kitűzött célra: füg-
getlenül attól, hogy történész, muzeológus, mérnök, ta-
nár írta a fejezeteket, a kötet egységesen magas színvo-
nalú, olvasmányos, hiteles. A tanulmányok megfelelnek 
a tudományosság és az ismeretterjesztés igényének egy-
aránt. 

Anélkül, hogy kitérhetnénk valamennyi tanulmány-
ra, csak érzékeltetjük a sokrétű témaválasztást. Olvasha-
tunk az 1893. évi nagy hadgyakorlatról, amit Kőszeg és 
Felsőpulya (Oberpullendorf) között rendeztek. Szintén a 
háborúhoz vezető út emlékeztetői a kötetben ismertetett 
győri Frigyes és szombathelyi 11. huszárezred laktanya. 
A hadtörténeti leírások, emlékirat részletek bemutatják 
mind a galíciai, mind a doberdói, mind a piavei hadszín-
teret, a Lövérekben látható Ojtozi emlékmű kapcsán pe-
dig az Erdély védelméért vívott harcokról is szó esik. Az 
egyszerű katonák mindennapjait, szenvedéseit, hősies-
ségét középpontba állító kötet megkapó életutakat mutat 
be. Ellenpontozza az ő sorsukat néhány közismert sze-
mélyiség bemutatása, ilyen Somogyváry Gyula. Gyóni 
Géza. Somlyó Zoltán. Finta Sándor. A magyar hadtörté-
nelem legtöbb véráldozatát megkív ánó Nagy Háború ma 
látható emlékmüveit részletesen, a Csallóközben regisz-
ter szerűen veszik számba a szerzők. Megismerhetjük 
múzeumi gyűjtemények anyagát, csakúgy, mint a rába-
közi katonák között gyűjtött katonadalokat. Tiszteletre-
méltó vállalkozás a térség nagy hadifogoly táborainak, 

temetőinek, kegykápolnáinak a bemutatása, legteljeseb-
ben az Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi községek által 
gondozott ostflyasszonyfai temetőé. Itt több mint tízezer 
román, orosz, ukrán, olasz, szerb hadifogoly és a tábor 
több magyar beosztottja nyugszik. 

A témaválasztás és feldolgozás jól érzékelteti a kötet 
összeállítóinak célját: a Nagy Háború után szétdarabolt 
térséget összefűző szálak még élnek, a háború emlékez-
tetői a magyarsághoz való tartozás jelképei, amelyek ki-
fejezik az összetartozás gondolatát. 

A kötet összeállítóinak és kiadóinak célja, hogy elke-
rüljön a térség minden iskolájába és könyvtárába. Ez na-
gyon indokolt: a tanulmányok sora szolgálja a tanári 
munkát. Naplók, levelek, versek, katonadalok segítik a 
háború rettenetének feltárását, és a méltó emlékezést. 
Külön érték, habár természetes, hogy a szerzők csak 
azoknak a verseiből válogattak, akik valamiképpen kö-
tődnek a térséghez. Ezért ez a kötet a honismereti moz-
galom kézikönyve is, amely fémjelzi a mozgalom, az 
összefogás nemzettudat formáló erejét. 

Nagyon indokolt lenne a megkezdett munka folyta-
tása további régiókra kiterjedően. 

(Az I. világháború emlékeztetői Pozsony vármegyé-
től a Mura vidékig. Összeállították: Bedécs Gyula-Tru-
káné Katona Zsuzsa. UNIVERSITAS-Győr Nonprofit 
Kft Győr 2010. 382 old. képekkel.) 

Marossy Endre 

Képes albumok Erdélyről 

Az elmúlt években örvendetesen megszaporodtak az 
Erdélyről, ezen belül elsősorban Székelyföldről kiadott 
képes honismereti albumok, sorozatok. A modem fotó-
és nyomdatechnika eszközeinek felhasználásával kiváló 
minőségű fotóalbumok megjelentetésére van lehetőség. 
Öröm nézegetni ezeket a szemet gyönyörködtető képes-
könyveket. A minőségi fejlődés különösen szembetűnő 
a legkorábban indult sorozatnál. E kötetek lapozgatása 
kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy meddig tart a Szé-
kelyföld, hol húzódik a történeti székely székek vagy 
más erdélyi történeti, földrajzi, néprajzi tájegységek ha-
tára. Ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg néhány képes 
könyvsorozat kapcsán. 

I.) Immár több mint másfél évtizede indult el az Er-
dély - Székelyföld honismereti album-sorozat, mely cé-
lul tűzte ki a teljes Székelyföld részletes bemutatását. Az 
első kötetek szövegét még Gaál Anikó néprajzkutató 
[Korond és vidéke (1994)], Gaál Anikó és Zsigmond 
Enikő csíkszeredai geológus [Alcsík és Kászon (1995)], 
illetve Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő [Közép és Fel-
csíki 1996)] jegyezte. Az 1997-es Gyergyó és vidéke kö-
tettől kezdve Lőwey Lilla tanár, irodalmi szerkesztő szö-
vegével és Várady Péter Pál fotóművész fényképeivel 
jelennek meg a kötetek, s kialakult a megjelenés rend-

96 



szeressége is. A csíkszéki kötetek után 2000-ig Udvar-
helyszéket mutatták be [Fehér-Nyikó és Keresztúr vidé-
ke (1998), Nagy-Küküllő és Udvarhely vidéke (1999), 
Homoródi dombság (2000)]. A Gyimesek vidéke kötet 
2001-ben jelent meg, majd 2002-től Háromszék bejá-
rása következett [Erdővidék (2002), Felső-Háromszék 
(2003), Kovászna vidéke (2004), Sepsiszentgyörgy' és vi-
déke (2005)]. 2006-tól Marosszék tájegységei kerültek 
sorra [Szováta és vidéke (2006), Kis-Kükiillő vidéke 
(2007), Felsö-Nyárád vidéke (2008), Marosvásárhely 
(2009)]. Lassan a végéhez közeledik a hatalmas vállal-
kozás, Székelyföld részletes, képes ismertetése. A hon-
ismereti köteteket a székely hegyvidéki táj ihlette verses 
albumokkal is gazdagították [Tél a havason (1995, át-
dolgozva 2003), Ősz a havason (2001)]. A sorozatba il-
lesztve néhány Székelyföldhöz kötődő jeles személy 
emlékét is megidézték [Wass Albert havasai (2007), A 
legnagyobb székely - Orbán Balázs (2008), A nagy szé-
kely mesemondó - Benedek Elek (2009), Törzsében szé-
kely volt - Tamási Aron (2010)]. Egy háromnyelvű fotó-
album is készült Erdély - Siebenbürgen - Transylvania 
címen, ami a 16 erdélyi megyét mutatja be, így immár a 
24. kötetnél tart a kiadott nagyalakú albumok száma. S 
ehhez még hozzászámíthatjuk a korábban kiadott négy 
kalotaszegi kötetet, mindez hatalmas munka. 

Az albumok szerkezete a negyedik kötettől változat-
lan, először a természeti viszonyokat, a kistáj földrajzi 
kepét mutatják be (Térképvázlat természeti háttérrel), 
majd a terület helytörténeti, művelődéstörténeti leírása 
következik (Térképvázlat történelmi háttérrel). Ezt kö-
vetően minden egyes székely települést részletesen be-
mutatnak (Történelmi tükör, települések, templomok). A 
szerzők fontosnak tartják a tájegység néprajzának, nép-
művészetének bemutatását is (Népélet: gazdálkodás, há-
ziipar, népviselet). Az albumokat pillanatképek, életké-
pek zárják, felidézve a hétköznapokat és ünnepeket, a je-
les eseményeket. A Veszprémben élő, de erdélyi gyöke-
rű szerzőpáros kiadót hozott létre a fotóalbum sorozat 
megjelentetésére. Minden évben hosszabb időt töltenek 
Erdélyben, s Orbán Balázs-i szorgalommal és alapos-
sággal járják végig az albumba kerülő falvakat, városo-
kat, müveikből árad a szülőföld, Erdély szeretete. Bár a 
kötetek alcímében a székely székek történelmi elnevezé-
sét is közlik, az egyes települések bemutatása már a mai 
megyerendszer alapján történik. 

A romániai megyerendszer 1968-as kialakítása során 
az 1876-1914 közötti történelmi székely vármegyékhez 
képest több módosulás is történt. Az egykori Udvarhely 
vármegye északnyugati részén az új Maros megyéhez 
csatolták Szolokma, Bözöd, Bözödújfalu, Székelyvécke 
és Szentdemeter vidékét, délen Bardóc-fiúszék (Bardóc, 
Vargyas. Olasztelek, Kisbacon környéke) pedig teljes 
egészében Kovászna megyéhez került. Néhány délnyu-
gati peremvidéki falu viszont kikerült a székely megyék 
köréből. így Székelyzsombor, Homoródjánosfalva, Ho-
moróddaróc Brassó megyéhez, Erked és környéke Ma-
ros megyéhez került. Székelyföld keleti részén Gyimes-
bükk leválasztása a legfájdalmasabb, hiszen ez a falu 
Csíkból a moldvai Bákó megyéhez került, elszakítva azt 
a többi gyimesi településtől. Ugyancsak Moldvához csa-
tolták a Békás-szorost és környékét, több lakott telepü-
lést is érintve. 

A szerzőpáros nem feledkezik meg a Brassó megyé-
hez csatolt magyar lakosságú Székelyzsomborról és 
Homoródjánosfalváról, és természetesen Gyimesbükk is 
szerepel a gyimesi kötetben. Az egykor szász, ma vi-
szont magyar többségű Homoróddaróc, valamint a ma 
román többségű Erked viszont nem került be a sorozat-
ba. Erdővidék, ami természetföldrajzi, nem közigazga-
tási elnevezés, és az egykori udvarhely széki Bardóc-fiú-
szék és a háromszéki Miklósvár-fiúszék területét foglal-
ja magába, külön kötetet kapott. Az Olt balpartján fekvő, 
ma Brassó megyei Apáca, Ürmös, Agostonfalva és Al-
sórákos szintén helyet kapott ebben a kötetben. Ebben a 
kérdésben a szerzők évekkel megelőzték a közelmúltban 
kinyilvánított majdani autonóm Székelyföld tartomány 
határai kialakításának gondolatmenetét. 

2009 őszén mutatták be a reményeink szerint mie-
lőbb megvalósuló autonóm Székelyföld térképét, terüle-
ti beosztását és határait. Ennek kiterjedése valamivel ki-
sebb, mint a történelmi Székelyföldé. A szakemberek 
véleménye is megoszlik Székelyföld kiterjedéséről. 
Györffy György 13 500 km2-re, Órbán Balázs 12 800 
km2-re becsülte, Vofkori László 10 880 km2-t számolt. 
Ez az autonóm székely terület mindössze 9980 km2. Az 
eltérés elsősorban abból adódik, hogy területéből kima-
radt Aranyosszék és Háromszék déli, románok lakta Bo-
dza-vidéki területe. Érdemes azonban közelebbről is 
megvizsgálni az autonóm Székelyföld területének hatá-
rait. Sajnos nem került bele a magyar többségű Gyimes-
bükk és környéke, amiről kár lenne véglegesen lemon-
danunk. Érdekes módon viszont hozzávették a korábban 
nem Székelyföldhöz tartozó, és román többségű Maros-
hévíz környékét. Üdvözlendő, hogy a nyugati, délnyu-
gati határvidék néhány magyarlakta községe is bekerült 
az autonóm Székelyföld területébe, többek között a 
Szászrégen alatti Petele, Vajdaszentivánv, Gernyeszeg, 
Marosvásárhelytől délre Nagyteremi, Nagykend kör-
nyéke, az egykori Nagy Küküllő megyei Alsórákos, 
Agostonfalva, Ürmös és a Brassó megyei Apáca. Az au-
tonóm Székelyföld nyolc egységre oszlana, melyek a 
következők: Marosszék, Udvarhelyszék, Gyergyószék, 
Csíkszék, Bardóc- és Miklósvárszék, Sepsiszék, Kézdi-
szék és Orbaiszék. 

II.) Szemet gyönyörködtető képeskönyvet állított 
össze Székelyföldről Pataki János, mely terjedelméből 
következően nem törekedhetett teljességre [Székelyföld 

A legendák világa (2005)]. Székelyföld legjava került 
bele, azok a fő látnivalók, melyek kedvet ébreszthetnek 
egy székelyföldi utazáshoz, kiránduláshoz. A szerző a 
könyvet elsősorban vizuális kedvcsinálónak szánta, nem 
részletes útikönyvnek. Mint az előszóban megfogalmaz-
za: „egyetlen célom, hogy könyvem hatására nagyon so-
kan döntsenek egy életre szóló székelyföldi utazás mel-
lett, akik pedig már jártak ott, kedvet kapjanak egy 
hosszabb barangolásra. A többi már nem az én dolgom, 
minden egyebet elrendez majd Székelyföld." 

A szerző Csiksomlyó misztikumának bemutatása 
után a hagyományos székely székek fő fejezetcímei alatt 
mutatja be az egyes tájegységeket. Ez alól Sóvidék és 
Erdövidék jelenthet kivételt, melyek területe átnyúlik a 
régi székhatárokon. Sóvidék esetén jelzi ezt a tényt, Er-
dövidéket viszont egy az egyben Háromszékhez sorolja. 
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A könyv érdekessége, hogy számos helyi székely legen-
dát is tartalmaz. 

A kötet sikerét követően született meg az elhatáro-
zás, hogy a Kárpát-medence többi tájegységét, értékeit 
is részletesen bemutassa, s azokról Kárpáli képek cím-
mel hasonló fotóalbumokat jelentessen meg. A teljes so-
rozat várhatóan 15 kötetes lesz. A könyvfolyam gondo-
zására, és más hasonló kiadványok megjelentetésére 
könyvkiadót hozott létre. Az elmúlt években sorra jelen-
tek meg a sorozat albumai, Erdély turisztikai, természeti 
látnivalóinak és építészeti, művészeti emlékeinek bemu-
tatására. [Szászföld- A várak világa (2006), Erdélyi me-
dence - Kalotaszeg, Mezőség, Torockó (2007), Mára-
maros - Ahol megállt az idő(2009)]. Sorozaton kívül, de 
tematikájában ehhez kapcsolódóan jelent meg 2008-ban 
a Csángók - Az elfelejtett magyarok című nagyalakú 
müve. 

Pataki János nagy lelkesedéssel indult a Kárpát-ha-
zánk újrafelfedezésére és csodálatos fotókkal mutatja be 
tájait, kincseit. Ehhez hasonló, összefoglaló képes útika-
lauz eddig még nem jelent meg. Remélhetőleg segítsé-
gével sokak indulnak el felfedezni a csodás látnivalókat, 
a még meglévő hagyományőrző vidékeket, maradandó 
élményeket szerezve. Az egyes tájegységek bemutatása 
mellett mindenhol saját véleményét is hozzáteszi, a 
könyvek turisztikai információkat, ajánlásokat is tartal-
maznak. A sorozat könyveiméit ne tekintsük nagyon 
mereven, mert az adott tájegységen túl is tekint, a Szász-
föld kötet bemutatja a dél-erdélyi román vidéket is, és a 
Máramaros kötet is túlnyúlik annak történelmi területén. 
Az Erdélyi-medence című kiadványba pedig minden 
olyan fontosabb erdélyi látnivaló belekerült, amit a többi 
kötet nem érintett, Kalotaszegtöl Mezőcsávásig, a 
Borgói-hágótól Gyulafehérvárig. Érdeklődéssel várjuk a 
Kárpáti képek újabb köteteit. 

III.) 2009-ben indult el egy újabb képes székelyföldi 
(erdélyi) sorozat Székelyföld csodái címmel, szerzői 
Fucskár Ágnes és Fucskár József Attila. Alcímében 
(ízes utazások Székelyföldön és környékén) utal specia-
litására, a képes honismereti bemutatás mellett a székely 
ízekkel, jellegzetes ételekkel is megismertet. A hat kö-
tetre tervezett sorozat első három darabja jelent meg ed-
dig. (1. Udvarhelyszék, 2. Aranyosszék, Marosszék és az 
Erdélyi-érchegység, 3. Kalotaszeg, a Bihar-hegység és a 
Gyalui-havasok). Mivel ez utóbbi kötet anyaga már 
semmiképpen sem sorolható Székelyföldhöz, a Székely-
föld kapujában alcímet kapta. A tervezett kötetcímek 
(Csík és a moldvai csángók, Háromszék és a Barcaság, 
Szászföld) sem csak Székelyföldet érintik, ezért talán ér-
demesebb lett volna más sorozatcímet választani. A 
szerzők a régi, hagyományos székely közigazgatási 
szervezeti egységenként kívánják bemutatni Székelyföl-
det, s közlik azok térképét is. 

A sorozat első kötete az egykori anyaszékként emle-
getett Udvarhelyszékkel ismertet meg, gyönyörű, szín-
pompás képekkel. Ezen a vidéken maradt meg a legtöbb 
hagyományőrző falu, itt látható a legtöbb régi fatornácos 
székely ház és faragott székelykapu. Csodálatos freskós 
templomok (Felsőboldogfalva, Bögöz, Székelyderzs, 
Székelydálya, Homoródkarácsonyfalva), festett kazettás 
mennyezetek, faragások, a székely emberek és mester-
ségek életképei, valamint a festői székely táj képei mind 

megtalálhatók az albumban. A mű értéke, hogy kevéssé 
ismert falvakat is bemutat, mint például Kecsed, Kisfa-
lud, Firtos váralj a, Abásfalva, Szederjes, Ége vagy Er-
ked. A kötetben természetesen helyet kapott a történeti 
Udvarhelyszékhez tartozó Bözödújfalu, Vargyas, Olasz-
telek, Kisbacon. Viszont ebbe a kötetbe sorolták a Mik-
lósvárszékhez tartozó Köpec, Nagyajta és Miklósvár te-
lepüléseket is, amelyek Háromszékhez tartoztak régen is 
és ma is. Néhány esetben más irányban is túllépték a régi 
Udvarhelyszék területét. így szó esik az egykori Nagy-
Küküllő megyei szász erődtemplomáról, a híres Homo-
ródról, Alsórákosról vagy a Brassó megyei Szászma-
gyarósról is. Hiányolhatjuk viszont a kötetből Székely-
keresztúr vidékét. Sajnos a térképen tévedésből két he-
lyen is szerepel Homoródfíirdő. 

A második kötetben már Aranyosszék térképe is kis-
sé túlmutat annak történelmi területén, Torda vagy 
Aranyosgerend például nem tartozott hozzá. Marosszék 
térképének keleti határait pedig a mai megyehatár alap-
ján rajzolták meg, így nem tudjuk hozzáilleszteni Ud-
varhely térképét. Aranyoszéknek mindössze négy tele-
pülése került be az albumba, sajnos egykori központja. 
Felvinc kimaradt. A könyv első része Tordától Aranyos-
széken és Torockón keresztül Nagyenyed környékéig 
mutatja be az összefoglalóan Aranyos-vidéknek nevez-
hető tájegység csodálatos természeti és történelmi érté-
keit. A következő fejezetben az Erdélyi-érchegység cso-
dálatos látnivalóiról, köztük a végső pusztulás előtt álló 
Verespatakról láthatunk képeket. Aranyosgerend, Rad-
nót, Kerelöszentpál romladozó kastélyai mellet halad 
utunk Marosszék felé. Marosszék látnivalóinak bemuta-
tása alaposabb, talán csak Mikházát, Nyárádszeredát hi-
ányolhatjuk. A Maros völgyében is túlhaladunk a törté-
nelmi Marosszék határain, Szászrégenen keresztül Ma-
rosvécsig, de a besztercei szász vidéket (Beszterce, Ha-
rina, Teke) már semmiképpen nem kellene Maros-
székhez sorolni. 

A harmadik kötet igen nagy területet ölel magába, a 
címben megadott Kalotaszegen, Bihar-hegységen és 
Gyalui-havasokon kívül Kolozsvártól Bonchidán és 
Széken keresztül Szamosújvárig is eljutnak a szerzők. A 
Bihar-hegység déli részén lévő mócvidéki Patrahaitesti 
hegyi falu, az Aranyos folyótól is délebbre esik, a szer-
zők által közölt térképi határokon jóval túl, tehát némi-
leg kilóg a kötet témaköréből. Ugyancsak távolabb esik 
innen észak felé Almásgalgó vidéke Kalotaszeg és Ko-
lozsvár környéke ismertetésénél viszont hiába keressük 
például Gyalut, Magyarlónát, Tordaszentlászlót, Szász-
fenest. A sorozat eddigi köteteibe tehát a címükben jel-
zett vidéknél jóval nagyobb területről került be kép-
anyag, ugyanakkor az adott tájegység kapcsán itt-ott né-
mi hiányérzetünk maradhat. 

Mindhárom képes album sorozat értékeket őriz, eltű-
nőben lévő kincseket, műemlékeket, hagyományokat 
mutat be, s kedvet ébreszthet a csodálatos erdélyi táj, és 
a főutaktól távolabbi, eldugott völgyekben fekvő falvak 
felkeresésére. 

Udvarhelyi Nándor 
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GAZDA LÁSZLÓ: 

Csángómagyar falvak 
Moldvai magyar vonatkozású települések 
történeti tára I. A-G. 

Gazda László (1933-2007) a felső-háromszéki 
Zágonon született, ott, ahol néhány évszázaddal koráb-
ban világra jött Mikes Kelemen. Iskoláit Sepsiszent-
györgyön és Kolozsváron végezte. A földrajztudomány 
és a népességstatisztika iránti érdeklődése korán meg-
mutatkozott, földrajz-geológia szakos egyetemi diplo-
máját 1956-ban szerezte. Általános iskolában, majd kö-
zépiskolában tanított, Baróton és Sepsiszentgyörgyön. 
Szabadidejében levéltári kutatásokat végzett. Földrajzi 
Társaságot alapított és vezetett, és rendszeres expedíció-
kat szervezett Moldvába, a moldvai magyar falvakba. 

A moldvai magyar közösségekre vonatkozó latin és 
magyar nyelvű útleírások, tudósítások, élménybeszámo-
lók a XVII-XVIII. századtól maradtak fenn. A kezdeti 
idők misszionáriusi - s így leginkább vallás- és egyház-
történeti értékű adatokat tartalmazó - jelentéseket, foko-
zatosan egészítették ki a XIX. századtól jelentősen sza-
porodó utazók, felfedezők, tudósok közlései. Az első, 
falvak szerinti lexikonszerű helyismereti kötet 1844-45. 
évszámmal jelent meg Pesten, Jerney János tollából, 
„Jerney János Keleti utazása a ' magyarok' őshelyeinek 
kinyomozása végett" címmel. Mind Jerney mind pedig 
Gazda - akinek első településtörténeti krónikáját ponto-
san másfél évtizeddel később, 2005-ben adták ki - re-
konstrukciós kutatásaikban bőségesen hasznosították az 
előbb említett egyházi források adattárát. 

A Csángómagyar falvak I. A-G. mind a települések 
számát, mind pedig az egyes helytörténetek tartalmát te-
kintve lényegesen bővítettebb változata a Gazda László 
Codex címet viselő kétnyelvű (román, magyar) kiad-
ványnak. Ez utóbbi kötet Csíkszeredában, a Hargita Ki-
adóhivatal Bibliolheca Moldaviensis sorozatában jelent 
meg. A Codex a kanonizált csoportok (északi-, déli-, 
székelyes csángók) szerint, a három kötetesre tervezett 
Csángómagyar falvak pedig alfabetikus sorrend szerint 
közli a falvak (hely)történetét. Mindkét kötet Gazda 
László kezdetben a Csángó Újság később a Moldvai 
Magyarság folyóiratokban publikált rövid írásainak 
összegyűjtött, kiegészített és átdolgozott gyűjteménye. 

Csángómagyar falvak - szól a cím, ám az alcím már-
is helyesbíti, kitágítja e szűk kategóriát: moldvai magyar 
vonatkozású települések. Valóban, a kötet az egykori bu-
kovinai székely falvakat, sőt az ugyancsak önálló népraj-
zi tájként nyilvántartott gyimesi településeket is magába 
foglalja. Gazda László kutatói érdeklődése, úgy tűnik, 
valamennyi Kárpátokon túli (Bukovina, Moldva, Gyi-
mes) magyar településre kiterjedt. Kérdés, hogy ez eset-
ben, miért viseli a kötet a csángó kifejezést, illetőleg a 
kötet szerkesztője, miért nem oldotta fel a címekben 
megjelenő, nem kevés (tudományos) kérdést felvető 
problémát. Ugyan mindhárom régió magyar népcsoport-
jait szokás csángó jelzővel (is) illetni, a tudománytörté-
netben eddig mégis, a történeti, kulturális sajátosságok 
miatt, külön egységekként jelentek meg. (Ehhez hason-
lóan, az egyes csoportok [bukovinai, moldvai, gyimesi] 
is önálló kulturális identitással rendelkeznek). A tájegy-

ségek és népcsoportok egységes szempontok szerinti 
vizsgálata valóban időszerű feladat, ám a módszer kon-
cepciójának ismerete hiányában számos kérdés merül 
fel. A címben rejlő terminológiai ellenmondásosság to-
vábbi problémát szül: a csángómagyar falvak helytörté-
neti tára városok (Aknavásár, Bákó, Berlád stb.) történe-
tét is tartalmazza. 

A fényképekkel illusztrált Gazda-sorozat első kötete 
kilencvennégy magyar vagy magyar vonatkozású tele-
pülés helytörténetét, irodalomjegyzéket, szómagyaráza-
tot, a települések jelenlegi állapotát (miszerint: elpusz-
tult, nyelvileg vagy vallásilag asszimilálódott, más tele-
pülésbe olvadt vagy nevet váltó falvakról van szó), vala-
mint a szerző rövid életrajzát tartalmazza. Az egyes tele-
püléstörténetek a következő, viszonylag egységes kér-
dések szerint épülnek fel: a település földrajzi fekvése, 
természeti környezete; a közösség etnikai eredete és a 
falu története; a lakosság száma és nevezetességei; a nép 
vallásossága és a templom története; a megélhetés és a 
gazdálkodási formák (tételes felsorolása). A rendkívül 
ízes és olvasmányos írásmódban írt fejezetek tartalmát 
és terjedelmét a szerzői érdeklődés mellett a hozzáférhe-
tő adatok típusa és mennyisége határoz(hat)ta meg. Gaz-
da László a történeti, levéltári források valamint a mély-
fíirásszerű vizsgálatokat nélkülöző szakmai kiadványok 
mellett, olykor a szóbeliségben hagyományozódó helyi 
történeti tudatot, mondahagyományt is feldolgozta, 
munkája ennyiben hiánypótló adatokat tartalmaz. Szé-
leskörű érdeklődése minden katolikus vonatkozással bí-
ró moldvai településre kiterjed. Indokolt ez a megközelí-
tés, hiszen a kutatás jelenlegi állása szerint a mai katoli-
kusok ősei között magyar, német, örmény, lengyel stb. 
etnikai csoportokat kell feltételezni. A kötetre így joggal 
tekinthetünk úgy, mint az első, vallási jegyek mögé rej-
tőző etnikai adatokat feltáró térképre. Térképre - írom, 
arra a vizuális krónikára gondolva, amit talán ugyancsak 
hasznos lett volna a kötethez mellékelni. 

A Csángómagyar falvak történeti tárára másfél év-
század óta vár a csángó etnográfia és az olvasó. Gazda 
László alapos, gazdag, az eddigi ismereteket szintetizáló 
krónikáját alighanem maguk a feléledni látszó moldvai 
magyar közösségek fogják a legnagyobb haszonnal for-
gatni. 

(Nap Kiadó, 2009.) 

lancu Laura 

VÁROSTÖRTÉNET SZÓCIKKEKBEN 
Keszthelyi életrajzi lexikon 

Ismét gazdagodott Keszthely kulturális palettája. A 
helybeli Fejér György Városi Könyvtár kollektívája kö-
zel nyolcszáz személy életrajzának közreadásával kiadta 
a rég várt Keszthelyi életrajzi lexikont. 

Ez a város gazdag művelődési hagyományokban. 
Fényes Elek 1851-ben megjelent Magyarország Geo-
graphiai Szótárában leírja, hogy e Balaton melletti ma-
gyar mezőváros „regényes és egészséges vidéken fek-
szik", és az épületeinek felsorolása után megemlíti gaz-
dasági és középfokú iskoláját. Ez a környék írók és köl-
tők által művészien ábrázolt táj. Színei visszaköszönnek 
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ismert festők színekbe álmodott vásznain. E csodálatos 
tájnak egyik gyöngyszeme Keszthely. 

A kiadvány címszavaiban országosan is ismert nevek 
szerepelnek: Fejér György, Festetics György, Vaszary 
Kolos, Lipp Vilmos és Nagyváthy János neve bármely 
általános lexikonban is megtalálható. Vannak nevek, 
melyek a régióban ismertek: Bontz József, Bory Imre, 
Horváth József, Mérei Ignác. A kiválasztás nézőpontja 
nyilván a keszthelyi születés és halálozás, illetve az át-
meneti vagy tartós itt tartózkodás volt. Időben nagy táv-
latokat ölel át a lexikon. Századokkal előbb élt városi 
elöljárók és szinte csak a kötet lezárása előtt meghalt 
személyek is szerepelnek a felsorolásban. 

Egy-egy táj, egy-egy régió mozaikszerűen kapcsoló-
dik a haza egészéhez. A hazai történet régiók történeté-
ből áll össze. Ezért köszönthetjük a Keszthelyi életrajzi 
lexikont a hazai művelődéstörténet részeként. 

A lexikont lapozva feltűnik a tehetségek bőséges ára-
dása. Ezt alátámasztva megemlítem Somogyi József ma-
gyar pszichológus és filozófus sajátságos kísérletét. A 
két háború között készített egy úgynevezett tehetségtér-
képet. A Révai Nagy Lexikona alapján felmérte a tehet-
ségek születésének térbeli eloszlását a történelmi Ma-
gyarország területén A kapott anyag alapján megállapí-
totta, hogy igazi nagy tehetség tízezres nagyságrendből 
átlagosan négy. Ez Keszthelyre vonatkoztatva tizenket-
tő. Természetesen ennek a megállapításnak nem csupán 
genetikai, hanem társadalmi háttere is van. 

Keszthely jellegzetesen pannon táj. Kiváló természe-
ti adottságai vannak. Ám ez utóbbi Vörösmarty szerint 
csupán „lelketlen ajándék", naggyá csak „fiaid szent 
akaratja" teheti És sorjáznak a tehetségek a keszthelyi 
tájban: végvári vitézek, várkapitányok, művelődéspárto-
ló arisztokraták, tehetséges polgárok, iparosok és keres-
kedők, tudós papok, egyetemi tanárok, közírók, mező-
gazdasági szakemberek. Szociológiailag is változatos a 
kép. Valamennyien a városért dolgoztak. Egyéni ambíci-
ójuk összhangba került a város életével. 

Fejér György a tudós paptanár és kiváló történész az 
általa fordított Hübner-féle Geográfiai Lexikont magyar 
vonatkozásokkal egészítette ki. A „Keszthely" szócikket 
ő maga írta. A tárgyilagos lexikonok hangjától szokatlan 
lírai hangvétellel fejezte be: 

., Engem is e kies hely szült, táplált gyenge koromban, 
Általam is viszont vajlia! nevelje becsét. " 
A kötet közel nyolcszáz szócikke felöleli a szereplők 

életrajzával és munkásságának ismertetésével a város 
régészeti emlékeit, néprajzát, flóráját és faunáját, vallási 
életét, irodalmát, történelmét, pedagógiáját, sportéletét 
és turisztikáját. A puszta ismertetésen túl jelentős peda-
gógiai értéke is van a kiadványnak. Tanárok és tanulók 
együtt láthatják az eddig különböző általános és szakle-
xikonokban szétszórt neveket. Egyszerre tekinthetik át 
Keszthely szellemi örökségét. Megértik, hogy jogosan a 
Kultúra Magyar Városa és jellegzetesen „iskolaváros", 
Berzsenyi által jogosan emlegetett „kis magyar Wei-
mar". 

A Fejér György Városi Könyvtár munkatársi gárdája 
Pappné Beke Judit vezetésével nagyszerű munkát vég-
zett. Segítségére voltak avatott szerkesztők: Kocsondiné 
Eisenkorb Györgyi és Márkus Rita. Társszerkesztők: 

Balla Eleonóra, Borbélyné Verebélyi Judit és Szabóné 
Mikla Éva. A kötet precíz lektora Cséby Géza író, mű-
fordító és szerkesztő volt. A kötet borítótervét Szántó 
Krisztián tervezte. A kiadvány Keszthely város jelentős 
támogatásával jött létre, átérezvén annak fontosságát, 
hogy egy város elhelyezi magát az ország kulturális tér-
képén. Erre utal Ruzsics Ferenc polgármester köszöntő-
je a kötet elején. Ugyancsak ezt érzékelteti Cséby Géza 
Lectori Salutem!-je, valamint Pappné Beke Judit tájé-
koztatója a lexikon születésének háttérmunkálatairól, 
megtervezésének körülményeiről és az adatgyűjtés 
módjairól. 

Mi, olvasók és az életrajzok áttekintői csak köszö-
nettel tartozunk e lelkes kollektívának. Köszönet érte! 
Köszönet, hogy időt, fáradságot nem kímélve évek óta 
szisztematikusan gyűjtötték a keszthelyi vonatkozású 
adatokat. Köszönet, hogy áttekintették azt a hatalmas 
anyaghalmazt, mely eddig általános és szaklexikonok-
ban, helybeli és megyei kiadványokban volt található. 

A most megjelentetett Keszthelyi életrajzi lexikon a 
város történetének, művelődésének évszázados múltját 
tárja fel. A múltat pedig meg kell ismerni a jelen tudatos 
átélése és a jövő megtervezhetősége céljából. Az élet-
rajzok adatszerűen tényközlők, az értékelést az olvasóra 
és a múló időre bízták a szerkesztők. A kötet közel 
nyolcszáz életrajzát Ács László egykori városvezető 
nyitja meg, és Zittenbarth József kőfaragó mester zárja. 
Az alapos kutatómunkára jellemző, hogy bizonytalansá-
got kifejező kérdőjeleket alig találunk a kiadványban. 

Mint minden lexikonban, ebben is találunk kisebb 
hibákat, főként elírásokat. Meg lehetne említeni Békefi 
Rémig müveinek felsorolásánál, hogy az első adatnál el-
írás történt, ugyanis „Keszthely és környékének népraj-
za" helyett „Kéthely és környékének a néprajza" cím a 
helyes. Az elírás mentségére szolgáljon, hogy e téves 
adatot az Új magyar irodalmi lexikon is átvette. Eördög 
Tibor halálozásának éve hiányzik, a hónapot és napot 
közli. Érkövi Adolf munkásságának felsorolásánál kö-
zölni lehetett volna, hogy még Ploetz Vencel néven 
1837-ben a Hasznos Mulatságok c. folyóiratban Keszt-
hely topográfiai tekintetben címmel a város egyik első 
leírását adja. Ha szerepel a kiadványban Keszthelyről 
író külföldi, adott esetben Bright, akkor meg lehetett 
volna említeni Beudant francia geológust és Eissl nevű 
német gazdasági tanácsost, aki éppen Keszthelynél 
szállt fel a híres Phoenix gályára. Ezek az apró kifogá-
sok elenyésznek a közölt adatok bősége mellett. 

A lexikont általában adattárnak szokták tekinteni, 
azok is, akik írják, azok is, akik olvassák. A sorjázó szó-
cikkek mögött ott látjuk a városunkban élő és alkotó 
keszthelyi polgárokat: szószéken, katedrán, laboratóri-
umban, színpadon, zeneteremben és könyvtárak hűs 
csendjében. 

A Keszthelyi életrajzi lexikon jól példázza, hogy 
nemcsak az anyagnak, a szellemnek is megvan a maga 
megmaradási törvénye. Századok felhalmozott értékeit 
közvetíti. A Fejér György Városi Könyvtár teljesítette 
nemes hivatását: a lokális műveltség beépülésének segí-
tését a nemzeti kultúra nagy áramába, s kellő honisme-
rettel eljuttatni az olvasót a tudatos hazaszeretethez. 

László József 
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KRISTON VÍZI JÓZSEF: 

Szalmabáb a kerékpáron 
Néprajzi tanulmányok 

Hogy mit keres Jakab a pap kapujában, vagy az egér 
a padon, és ki minek is az irigye? - megtudhatjuk a 
Szalmabáb a kerékpáron elbeszéléseiből! De ki is ültette 
fel a bábot a kerékpárra, hogy miközben évtizednyit ke-
rekez az időben - nyelvtörő mondókákat, vagy éppen át-
kokat és szitkokat, falvédöket és az egri borvidék emlé-
keit, meséket és a múlt filmoktatás-technikáját, a jelen 
SMS áramlatát, Valentinokat vagy Bálintokat (?), balla-
gókat és holtakat hagyjon maga mögött? 

Kriston Vízi József könyve a közelmúltbeli írásaihoz 
(Közös nyelven Ungon. Berken, 2003, Homo Ludens 
Hungaricus, 2005. Pont Kiadó, Budapest) hasonlóan a 
kortárs etnográfia hagyományostól eltérő, különleges 
műfajaiba kalauzolja az olvasóját. Míg a szerző tisztelet-
tel közelít választott témáihoz, addig felmerül a kérdés, 
hogy mennyire fontosak a néprajzi témájú írások a ..hét-
köznapi ember" életében'1 

A szerző a debreceni bölcsészdiploma megszerzése 
(1978) után Tiszaújváros, Miskolc, Eger, Kecskemét és 
Nyíregyháza múzeumainak néprajzos munkatársaként 
dolgozott. Kutatási területei a múltbeli és jelenkori já-
tékkultúra, a társas élet megnyilvánulásai és a kortárs et-
nográfia különböző műfajai. Konferenciákat, emlékülé-
seket, kiállításokat szervező tevékenysége, szakmai fo-
lyóiratokban megjelenő publikációi hazánkban és kül-
földön egyaránt elismertté tették, 2003-ban a salzburgi 
Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja lett. 
Jelenleg a Dombóvári Helytörténeti Múzeum vezetője-
ként dolgozik. Keszeg Vilmos köteteleji ajánlójában 
Kiss Áron és Johan Huizinga méltó utódaként emlegeti, 
akinek írásai, megállapításai mindig aktuálisak, élveze-
tesek és szórakoztatók, s melyre legújabb könyvének 
színes tartalma az újabb bizonyíték. 

A teljesség és rangsorolás igénye nélkül ajánlok né-
hány írást a kedves olvasó figyelmébe! Teszem ezt azzal 
a hittel, hogy a néprajzi témájú tanulmányok „örök" ak-
tualitásúak, amelyet remélem a kedves olvasó is igazolni 
vél majd a könyv elolvasása során! A hon- cs népismeret 
az emberek életének meghatározó útmutatója lehetne, de 
kettősség jellemzi ma a népi kultúra társadalmi elfoga-
dottságát, presztízsét és köztudatbeli helyzetét. A népha-
gyományt támadók a néprajztudomány létjogosultságát 
kérdőjelezik meg. vitatják „a letűnt világ" műveltségé-
nek, a szegény, paraszti világ kezdetlegességeinek fel-
idézését. Szerintük a hagyományőrzés erőltetése nem 
vezet eredményre, a néphagyományokhoz kötött képzet-
társítás múzeumba való, hiszen a mai rohanó világunk-
ban már más szelek fújnak! 

Másfelől újra divattá vált a népi kultúra. A közélet-
ben, rendezvényeken, szertartásokon újra megtalálhatók 
a népi, hagyományőrző jelenségek, vásárokon, lakodal-
makon, vagy akár az öltözködésben, lakáskultúrában. 
Úgy tűnik, hogy a figyelem, az érdeklődés újra a már el-
felejtettnek tűnő értékek felé fordul. A feladat tehát az, 
hogy egyszerre feleljünk meg a rohanó civilizáció kihí-
vásainak, miközben őseink hagyományaitól se búcsú-
zunk el Ezt a küldetést vállalja Kriston Vízi József 

könyvében, melyből néhány, számomra legélvezetesebb 
tanulmányt emelnék ki. 

A bevezető írás az ország számos vidékéről szárma-
zó szalmabábokról, a mórikáról, maskaráról, morióról, 
pacurkáról és tárnáról, a cím és a fejezet főszereplőiről 
szól. A szerző száz évre visszamenőleg mesél és rend-
szerez az 1980-tól végzett gyűjtőútjain szerzett tapaszta-
latairól. Áttekinti a madárijesztés körülményeit és válto-
zatos gyakorlatát, kezdve a rontás- és bajclhárítás rítusa-
iról, melyeket a vetemény, a sarjadó növény védelmében 
a madarak elriasztása miatt gyakoroltak. Beszámol arról 
is, hogy különféle szokatlan figurákat, eszközöket készí-
tettek a madarak távoltartására, így az állati koponyákat, 
a kitömött állatokat, színes textil- és müanyagszalago-
kat, vagy éppen antropomorf ruhába öltöztetett alakokat 
említi. 

A hazai konyhai falvédők vizsgálata során arra kere-
sett választ, hogy a falvédők hímzése nyújthatta-e az ön-
kifejezés, az önmegvalósítás illúzióját? A falvédőket 
olyan „folklorisztikai határesetnek" tekinti, amelyek bár 
a kreativitás alacsony fokán álló kézimunkák, de egyben 
esztétikai értékkel bíró, kiállításra termett alkotások is. 
A nyárikonyhák, az országutak vagy a kertek és kereszt-
utak népművészete - még ha megmosolyogtató is - mél-
tó arra, hogy múzeumokban (Eger, Hatvan, Budapest, 
Kecskemét), önálló kötetben (Magyarországi szöveges 
falvédők a 19-20. században, Hatvany Lajos Múzeum 
kiadványa), vagy éppen e könyvfejezetben megmutat-
kozzon. 

A szerző saját ötlete és kutatása a szilveszter-újévi 
SMS-ek jellemzése és csoportosítása. Ki gondolta vol-
na, hogy a verses üdvözleteket városi, falusi, értelmisé-
gi, vagy kevésbé iskolázott kategóriák szerint minősít-
hetők? De lehetnek archaizáló, vallásos, emlékvers jel-
legű, tréfás, trágár, malackodó, vagy un. új keletű stílu-
súak is. A mai információs társadalomban e kutatás 
olyan különleges lehetőség, amely a modern kommuni-
kációs eszközöket annak érdekében használja fel, hogy a 
hagyományok visszaépülését segítsük a közösségek éle-
tébe. illetve példa arra is, miként lehet a korábbiak min-
tájára újakat teremteni éppen a technológia lehetőségei-
nek kihasználásával. 

„Eger borát idd, jó barát!" - szólítja fel az olvasót a 
szimbolikus képeket, fogalmakat útiemlék-tárgyakat 
felsorakoztató írás. Többek között Eger város jellemzőit 
megjelenítő szuveníreket, a várat, a minaretet, a törökö-
ket, Dobó Istvánt és a Szépasszonyvölgybeli borokat 
idéző csecsebecséket „gyűjtötte össze" a szerző. Segít-
ségével az esztétikai értékelésen túl bepillanthatunk a 
„divat-jelképek" készítésének, értékesítésének korunkra 
jellemző „kirakatok mögötti" világába is. A fejezet vé-
gén rendkívül találó a költői kérdés: „Mi a jelen hazai 
útiemlék-tárgyak rendszerének valósága: a szegény em-
léktárgy tulajdonos gazdagsága, vagy a gazdag válasz-
tékban megnyilvánuló tárgyak szegénysége?" 

Tudták-e, hogy az egérpadnak is van élete, múltja, 
lelke? A legérdekesebb beszámolók egyike szól az „egér 
és pad házasságából" született számítástechnikai esz-
közről. Olvashatunk az egérpadok gyűjtésének történe-
téről, azok minőségéről, sőt a - szerző és párja, gyűjtő-
társának ötletéből származó - kiállítások tapasztalatairól 
is. Az ízesen formált gondolatokból kiderül az is, hogy 
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az egérpadok is csoportosíthatók változatok és mintáza-
tuk szerint, lehetnek reklám, zsánerkép, magánkép, vagy 
éppen humorral „átitatott" témájúak 

A populáris- és népi játékokról szól a Játék és idő fe-
jezet, melyben a játékok rendszerét, a játszás évszakait, 
a hétköznapok és hétvégek kedvelt időtöltését ismerhet-
jük meg. A szerző két és fél évtizedes empirikus vizsgá-
latai, oktatói és társadalomnéprajzi tapasztalatai alapján 
definiálja a játékot: „A játék olyan, az emberiség társa-
dalmi-történeti fejlődése során létrejött sajátos tudatfor-
ma és tevékenység, amely szimbolikus formában meg-
őrzi a korábbi kultúrfokok jelentős szellemi és tárgyi ja-
vait, egyúttal tükrözi az adott kor társadalmi, gazdasági 
és műveltségbeli értékrendjét, valamint előlegezi annak 
továbbfejlődési irányait." 

Igencsak meghökkentő a téma, de annál érdekesebb 
az átkok, szitkok és káromkodások alapos jellemzése. 
Kecskemét korabeli törvénykezési jegyzőkönyvei szol-
gáltak forrásul annak a 320 kis cédulának, melyeket Sza-
bó Kálmán 1682 és 1805 között j egyze t t ki". A korabeli 
szómágián alapuló átkok, egymást vagy egymás nem-
zetségét, Istent illető szitkok és úgynevezett cifrakárom-
lások ma már csupán enyhe kifejezések, mint pl. a kö-
zépiskolai tanár „ebadtasága." 

A fény a folklórban című írás a Nap, a fény, a vilá-
gosság tisztelete. „Elődeink a korábbi évszázadok s a 
természet jelenségeivel a mainál jóval inkább együtt élő 
emberek szokás- és hitvilágában kitüntetett szerep jutott 
a fénynek és a világosságnak". A fényt megjelenítő tár-
gyak Nap-szimbolikájával kezdődik az írás. A világos-
ság, felvirágzás, előrehaladás jelképisége után Herman 
Ottó: A magyar pásztortok nyelvkincse című monográfi-
ájából szemezget, mely az elődök nappal és éjjel tett ter-
mészeti megfigyeléseit tartalmazza. A mozgalmas pá-
lyájú Dékány Rafael a szabad ég alatt dolgozók népköl-
tészeti alkotását, elbeszélését, meséit gyűjtötte össze. A 
Nap és szinonimái 22 mesében 140-szer fordul elő... A 
fényt megidéző meséket, gyűjtésük körülményeit és 
Dékány Rafael munkásságát már egy újabb fejezet is-
merteti, A Pityke és kökény címmel a XIX. század végé-
nek kéziratos mesegyüjtés morzsáiról „mesél". 

A Szalmabáb a kerékpáron, olyan - képekkel és hi-
vatkozásokkal gazdagon illusztrált - ismeretterjesztő 
néprajzi gyűjtemény és szórakoztató olvasmány is egy-
ben, amelynek hangvétele, stílusa, témái, olykor humo-
ros mondatai a szakemberek és laikusok számára egy-
aránt felüdülést nyújtanak. A korábban szakmai fórumo-
kon elhangzott írások legnagyobb értéke, hogy konkrét 
példákon, precíz hivatkozásokon keresztül ismertet meg 
bennünket a legszínesebb témákkal. A szerző könyvé-
ben a társadalom- és kultúrakutatás belső mechanizmu-
sait, működésének törvényszerűségeit jellemzi, miköz-
ben arra is tanít, hogy ezek a lokális kultúrák, hagyomá-
nyok a történelem folyamán gazdag tudást halmoztak 
fel, s ez a kincs mindig is a közösség túlélését szolgálta 
az adott társadalmi és természeti környezetben. 

A hagyományos, múltbeli évezredes tapasztalatokat 
és a mai, modern fejlődő témákat egyaránt érintő könyv 
a régi és új minőségek között megtartja az egészséges 
egyensúlyt, miközben a társadalom hagyománytisztelete 
is végigvonul. Talán a néprajz továbbéltetésének járható 
útja ez, amely nem a múlt feltámasztásával kísérletezik, 

és nem is a változatlanságra való törekvés a célja. 
Kriston Vízi József írása a távol- és közelmúltbeli nép-
hagyományokat hozta át a mába, és megőrizve viszi to-
vább a jövőbe, ezáltal segíthet az embertársakhoz és a 
természethez való mélyebb, igazabb viszony kialakítá-
sában, a teljesebb élet megteremtésében! 

(Pont Kiadó, Budapest, 2009.) 

Gécziné Laskai Judit 

VILLA F1LIP 
folyóirat Révfülöpön 

Folyóiratunk eddig is beszámolt a Révfülöpi Honis-
mereti Egyesület és Honismereti Gyűjtemény közlönyé-
ről, a Villa FilipM. Ismertetönkben a XI. évfolyam 17. 
(2007), a XII. évfolyam 18. (2008) és a XIII. évfolyam 
19. (2009) számairól adunk tájékoztatást. Érdekesség, 
hogy a P. Miklós Tamás egyesületi elnök által igényesen 
szerkesztett folyóirat egyes számai értékes archív képes-
lap mellékleteket is tartalmaznak. 

A 17. szám bevezetőjében dr. Vértes László a tőle 
megszokott színes írásban köszönti a Révfülöpi Honis-
mereti Egyesületet. Bevezető tanulmányában P. Miklós 
Tamás ismerteti Révfülöp és a káli-medencei falvak né-
pességének alakulását a XI-XX. század között. A ma-
gyarság népességszaporulatánál megállapítja a szerző, 
hogy a Káli-medence népesedési folyamatai a magyarral 
megegyezőek: elsőként a magyarok természetes szapo-
rodása, a magyarokkal kapcsolatba került kárpát-me-
dencei népek és utódaik magyarrá válása, valamint a kü-
lönböző időszakokban az országban letelepedett j ö v e -
vények" alkotják. A Káli-medence valószínűleg a hon-
foglalás-kori uráról, Kál horkáról (bíró) kapta a nevét. A 
mai Balatoni Nemzeti Parkhoz tartozó tájvédelmi körzet 
nyolc községet foglal magába. Balatonhenye, Monosz-
ló, Köveskál, Kővágóörs, Szentbékálla. Mindszentkálla. 
Kékkút és Révfülöp mai települések történeti feldolgo-
zásánál grafikonok teszik szemléletessé a népesség ala-
kulását 

Kiss Ervin, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
egykori vezetője, szőlőnemesítö A bor megörvendezteti 
a lelket címmel közli élete tapasztalatait. Cholnoky Jenő 
földrajztudós 1936-ban megjelent Balaton című köny-
véből ismerteti a folyóirat a Káli-medencei települések 
tájföldrajzi adottságait eredeti helyesírással és képek-
kel. A lovas és huszár hagyományőrző tevékenységéről 
országosan is híres vitéz, Cserhalmi Pál ny. ezredes a 
„lovas nemzet" leszármazottainak szakmai szinten is-
merteti a lászineket és a színváltozatokat, majd az állat-
tenyésztési elnevezéseket. Németh István Péter tapolcai 
költő az Irodalmi séták Révfülöpön V. részében mutatja 
be a pápai Rab Zsuzsa (1926-1997) költőnőt, akinek a 
főváros után Révfülöp volt a második otthona. Laczkó 
András készített interjút Tungli M. Klárával, az ismert 
veszprémi költő, tanár, szerkesztővel, aki Révfülöpön 
járt általános iskolába. Szöllősi Máté nemesgulácsi szü-
letésű és Balatonalmádiban alkotó festőművész A kőasz-
talnál c. írásában meséli el első találkozását Keresztury 
Dezsővel. P. Miklós Tamás Kékkút kincse Kékkút és a 
kékkúti szénsavas ásványvíz kitermelésének története 
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címmel ismerteti a híres víz krónikáját. A közelmúltban 
megjelent Révfülöpi Életrajzok-ból kimaradt Pattanytús 
József (1942-1996) iparművészről és grafikusról, a rév-
fülöpi hajóállomás falán lévő emlékkerámia alkotójáról 
jelentettek meg írást. A folyóirat képei betekintést en-
gednek a Révfülöpi Honismereti Egyesület munkájába 
és a Honismereti séták helyszíneibe. 

A Villa Filip 2008. évi 18-as száma számvetést készít 
a Révfülöpi Honismereti Egyesület 15 évéről. Feltünte-
tik az 1993-ban alakult egyesület közgyűléseit, tisztika-
rát, működésének támogatóit, segítőit, az egyesület ki-
adványait és szervezett programjaikat. A Rólunk írták 
fejezetben felsorolják az országos, megyei és helyi saj-
tóban megjelent írásokat. Ezekből világosan kitűnik, 
hogy miért az egyik legszínvonalasabb közhasznú hon-
ismereti egyesület a révfülöpi! 

Németh István Péter Irodalmi séták Révfülöpön és 
környékén VI. részében Bertha Bulcsu Balatonja cik-
kében emlékezik az íróra. P. Miklós Tamás írásában ada-
lékokat ad a Balatoni Révhajózás és az 1796-os révhajó 
szerencsétlenség történetéhez a dokumentumok ismerte-
tésével. Ebben a Honismereti Közleményekben jelentet-
ték meg azt a felhívást, amelyben a „ Tüzes ízű Fülöpi" 
című. a révfülöpi szőlőművelés és borkészítés történeté-
vel és emlékeivel foglalkozó pincekiállítás berendezésé-
hez kérték a helyiek segítséget. (A látványos kiállítás 
2009 óta várja a vendégeket.) A pápai H. Szabó Lajos 
nemcsak előadást vállalt a révfülöpi honismeretiseknek, 
hanem cikkben emlékezett meg arról is, hogy Hunyadi 
Mátyást 550 évvel ezelőtt választották Magyarország ki-
rályává. A lószőr a lószínek és színváltozatok meghatá-
rozója címmel folytatta vitéz Cserhalmi Pál a lovak be-
mutatását Dr. Cholnoky Jenő 1942-es előadását idézi a 
Villa Filip e száma Turistáskodás a Balaton mellett című 
írásában. Horváth Zita levéltáros tette lehetővé a Mária 
Terézia-kori úrbérrendezés 9 kérdőpontos vizsgálatának 
a Révfülöp térségében adott paraszti válaszok közlését 
az 1770-es évekből Fónay Tibor (1911-1999) Révfülöp 
községbírója, a helyi általános iskola alapítója, a Balaton 
szerelmese és Egry József ismerője volt. Itt olvashatjuk 

Németh István Péter utolsó beszélgetését a mindenki Ti-
bor bácsijával. Ismét jelentkezik írással dr. Vértes Lász-
ló főorvos, a zeneterápia ismerője. Képen is látható, 
amikor a Tóparti Galériában dr. Tölgyesi József főisko-
lai docens, író-szerkesztő bemutatta a Révfülöpi Honis-
mereti Füzetek sorozatának új kötetét, Süle Sándor Rév-

fülöp földrajzi nevei címmel. 

A XIII. évfolyamú Villa Filip Honismereti Közlemé-
nyek 2009 fontos révfülöpi eseményeit rögzíti változa-
tos tartalommal. Címképén a 100 éves Észak-Balatoni 
Vasút révfülöpi vasútállomását (1909-es kép) láthatjuk. 
A centenárium kapcsán P. Miklós Tamás írásában részle-
tesen elemzi a Balaton környéki vasút kiépülését és mű-
ködését napjainkig. Kardos Ferenc állomásfőnök Útköz-
ben Tapolca felé (1994) című írásában avat be bennün-
ket a révfülöpi állomás napi életébe 

A folyóirat szerkesztője terjedelmesebb tanulmány-
ban ír Balatoni rév és fürdőélet anno. A rév és fürdőélet 
településfejlesztési hatásai Révfülöpön. Révfülöp önálló 
településsé 1943. január l-jén, 67 éve vált. Révfülöp tör-
ténetéhez szorosan kötődik Kővágóörs és környéke 
(1939). melyet dr. Barcsai Tibor dolgozata ismertet. Dr. 
Polgárdy Géza Földrajztudós és geológus-kalapáccsal 

járó turista cikkében emlékezik a 160 éve született 
Lóczy Lajosra, majd a közlemény ismerteti Papp Károly 
osztálytitkár 1920-ban, a Szent István Akadémián felol-
vasott emlékbeszédét, melyben bemutatja Lóczy Lajos 
munkásságát. Érdekes olvasmány a Révfülöpön élő ifjú 
iparművész tudományos dolgozata A nemzeti pohár. A 
további írásokban dr. Vértes László tiszteleg Fónay Ti-
bor előtt halála 10. évfordulóján, Téglássy Sándor emlé-
kezik a 100 éve született Szűcs István szobrászművész-
re, valamint Vitális György méltatja Molnár József 
(1918-2008) geológusmérnök életútját. Fényképeken 
mutatja be a folyóirat új honismereti kiadványaikat, így 
a Süle Sándor (1908-1996) pedagógiai és közéleti mun-
kásságát. a Tüzes ízű Fülöpi" A szőlőművelés és bor-
készítés története és emlékei Révfülöpön című Pincekiál-
lítás ismertetőt és A kulturkincsek milliomosa Benke 
László emlékkötetet. 

Bándi László 
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