
SZEMLE184

történetét vázolja fel. Ebből megtudhatjuk, hogy a 
térségben kik és milyen anyagokból dolgozhattak 
a 19. században. Többek között az is kerül, hogy a 
havadtői régi temető gazdagon faragott, különleges 
jelképvilágú sírkövei a székelyföldi falusi sírjelek 
korai rétegéhez tartoznak, és a legkorábbiak az 
1700-as évek végéről származnak.

A 18–19. századi ismeretlen sírkőfaragókat be-
mutató fejezet után az ismert mesterekről emléke-
zik meg a tanulmány. Szopos István, az armalista 
kőfaragó, illetve Kerekes János és fi a mellett szó 
esik a havadtői kőfaragás virtuózaként számon tar-
tott Menyhárt Károlyról és az utolsó „régi vágású” 
kőfaragóról, Kerekes Mihályról is. Ezek származá-
sa, családjuk története mellett munkásságuk rész-
életei is kibontakoznak előttünk.

A tanulmány Jelek és reprezentációk címet 
viselő harmadik része a sírkövek kivitelezését, 
motívumait és történeti fejlődését veszi számba. 
Elénk tárulnak a puritán díszítményű és szövegű 
sírjelek, a virtuóz vonalvezetésű növény-, állat- 
és emberábrázolásokkal illusztrált kövek, me-
lyek a 20. század közepére fokozatosan átadták 

helyüket az új anyagokból és új stílusban készített 
síremlékeknek. 

Végezetül a Havadtő régi sírkövei című fény-
képes album zárja a kiadványt, melyből a feltérké-
pezett temető síremlékeit ismerhetjük meg. A 100 
darab, 1803–1929 között készült régi sírkővel kap-
csolatos adatokat színes fényképek, Péterfy László 
és Szeles József rajzai, illetve a feliratok betűhű 
átírásai teszik érdekessé.

A több mint 400 összeírt és töredékeiben a kötet-
ben is bemutatott sírkő az élő falu archívuma: családi 
kapcsolatokról, a közösségről, a nagyfokú gyermek-
halandóságról, családi tragédiákról mesél, de a helyi-
ek foglalkozását, érzéseit és világszemléletét is meg-
őrző és felmutató kordokumentum. Ezeket pedig a 
dicséretes havadtői temetőrendezési kezdeményezés 
mentette meg számunkra. Remélhetőleg ez a mun-
ka Erdély-szerte követőkre lel majd! Ehhez nyújthat 
támpontot ez a jelentős szakirodalmat is felvonultató 
kiadvány, amely nem csak a temetkezéssel, a kőfara-
gással vagy a térség néprajzával foglalkozó kutatók 
számára élvezetes olvasmány. 

Nagy Ákos

A „múlt használata”

Gábor Felicia: Csángó élet. Kisprózák, versek. 
Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp. 2015. 228 old. és 25 fénykép

Halász Péter (1939) – agrármérnök, ny. főtanácsos, Gyimesközéplok, tatrosmente@gmail.com 

A lujzikalagori születésű Gábor Felicia köny-
ve alapvetően pesszimista hangvétellel kezdődik. 
Előszavában olyanokat olvashatunk a csángókról, 
hogy ez a nemzet „a szemünk láttára pusztul ki”, 
meg hogy „elkerülhetetlen a kihalás”. De aztán a 
könyv következő 220 oldala arról szól, hogy „át-
mentés”, „szeretném, ha nem tűnne el nyomtala-
nul”, hogy „harcolni akarok”, meg hogy „a tett és 
mögötte a hit az igazi erő”. Tehát a borúlátás és a 
bizakodás küszködik itt egymással; vajon melyik 
lesz a győztes? Bizonyára mindkettő. A „tudom, 
hogy nincs remény” szorongása és a „legalább 

tudjuk, hogy mit veszítünk” reménykedése. „Mert 
így tudom – ahogy Gábor Felicia megfogalmazta – 
használni múltam.”

Sokféle szálból van szőve ennek a könyvnek 
a szövete. A valamikor Lujzikalagorban, ebben 
a Bákó melletti nagy csángó faluban élt család – 
mint közülük oly sokan – földrajzilag háromfelé 
szakadt: egy részüket Magyarországra, egy részü-
ket Olaszországba vetette a sors, de maradtak a 
Beszterce és a Szeret mellett is. Van módja tehát 
a szerzőnek az összehasonlításra, a párhuzamok 
megvonására, olykor a találkoztatásokra is.
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Néhány esztendővel ezelőtt egy a Magyar 
Naplónak készített interjú során azt kérdeztem 
Gábor Feliciától, hogy ha – mint mondja – „em-
lékeinek eddig csak a morzsáját írta meg, miről, 
mikről írna még szívesen, mert első könyvét ol-
vasva úgy éreztem, hogy a falubeli dolgokról, a 
gyermekkorról, a hazai emlékekről szóló részek a 
legszínesebbek, a legmélyebbek, van-e még ezek-
ből tartaléka?” Akkor azt válaszolta: „Kezem min-
dig írásra kész. Mert írni van mit. Csak magamba 
kell néznem, hogy általam, életem által, bepillan-
tást adjak, a csángók életébe.” És íme most itt van 
az újabb könyve, a Csángó élet. Többféleképpen 
lehetne ismertetni, méltatni. Szívesen írnék a stí-
lusáról, melyben a szerző jórészt megtalálta a 
lujzikalagori tájnyelv és a magyar köznyelv közötti 
arany középutat, dicsérhetném szerkesztői készsé-
gét, ahogyan fi nom hegyű ecsettel rajzolt akvarel-
lekként festi elénk a „csángó élet” mozzanatait. De 
mert egy tudományos folyóirat néprajzi számának 
olvasóival szeretném megismertetni Gábor Felicia 
könyvének értékeit, elsősorban a hagyományos 
„csángó” élettel, anyagi és szellemi műveltségük-
kel foglalkozó fejezeteiről, elemeiről írok. Mintha 
egy „csángó életről” szóló hiteles beszámolót „cé-
duláznék” a kutatás számára.

A csaknem félszáz fejezetben tucatnyi téma-
kört találtam. Van, amelyikkel csak futólag foglal-
kozik, és van amire – különböző formában és szitu-
ációban – többször is visszatér. Más talán másként 
csoportosította volna ezt a sok-sok érdekességet, 
én ebben a formában találtam hasznosíthatónak. 

A település történetéről szóló részben jóleső 
érzéssel olvastam a Katolikus lexikonból idézett, 
Kalugarpatakáról szóló szövegemet. Ezt jól ki-
egészíti a Petrás Incze Jánosról szóló emlékezés, 
aki többek között ránk hagyta a lujzikalagoriak 
reménytelen küzdelmének emlékeit, amit egyko-
ri szabadparaszti kiváltságaik visszaszerzéséért 
folytattak a bojárokkal. (Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy a boldogtalan életű klézsei plébános 
nem 1866-ban halt meg, hanem húsz évvel ké-
sőbb verték agyon.) Nagyon érdekes, kissé már 
folklorizálódott mozzanatait találjuk a könyvben a 

Kalagorból az első világháború után kényszerűség-
ből a Fekete-tenger mellé „csángált” kirajzásokról, 
ahol egy új, Ojtoz nevű települést hoztak létre.

A különböző helyek és helynevek át- meg át-
szövik a könyvnek szinte minden fejezetét. Itt van 
a vízről szóló írás, ami a legfontosabb és legha-
gyományosabb víznyerő hellyel, a kúttal is fog-
lalkozik. Amibe gyermekként belehajolva „eszébe 
jutott az a sok mese, amelyeket a kút szellemeiről 
hallott”. A csángók életében hagyományosan köz-
ponti helyet foglalt el a kút és a körülötte lévő tér. 
„A kútnál állt meg a busz, a kútnál találkoztunk a 
többiekkel, a kútnál randiztak a fi atalok. A kútnál 
adták az elpirult leánykáknak az első csókot… 
A kútnál találkoztak a szomszédok, s adták-vették 
a friss híreket. És – halljunk oda – még inni is le-
hetett” belőle. Aztán fontos hely volt a kálvárea, 
ahová nyaranta feljöttek zarándokolni, hogy imád-
kozzanak az esőért, de talán még fontosabb a ház, 
s annak legékesebb része: a nagyház. Amit vala-
mikor nem kellett bezárni, elég volt, ha az ajtónál 
keresztbe tették a vízhordó koromiszlát, de újabban 
már kulcsra zárják, mert „annyiféle ember jár, any-
nyi idágány van már”. „Minden úgy áll bent, ahogy 
gyerekkoromban – írja a hazalátogató szerző –, 
csak a rangya apadt el”, vagyis a szép rendben föl-
rakott textilhozomány, az észre. És a hagyományos 
falra való szőtteseket cserélték le Törökországból 
való falvédő kárpéttára, amin „valami őz van”. 
Mert az „anyámnak jobban tetszik, amolyan vá-
rosi” – írja Felicia, mint aki beletörődöttebbe a 
helyzetbe. És végül itt van a rangban legutolsó 
hely, az illemhely, amit ugyancsak megtisztel az 
emlékezet. Ahová „gyermekként rémálom volt 
éjszaka kimenni, esőben, hóban, sötétben, három, 
négy, ötévesen félálomban bóklászni…” Aminek 
nemcsak éjszakai megközelítéséről, de használa-
táról is külön tanulmányokat lehetne írni. S arról 
is, hogyan „fejlődött” pottyantósból ülőkéssé, ülő-
késből „tisztaszobaként”, szőttesekkel feldíszített 
vecsová, hogy aztán a szép, hagyományos szőtte-
sek innen is száműzve, felkerüljenek a hiuba. 

De nemcsak a kiválasztott helyek ismerteté-
se, hanem Lujzikalagor helynevei is számottevő 
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változatosságot, értéket jelentenek Gábor Felicia 
könyvében, amikből mintegy tucatnyi található a 
különböző írásokban elszórva, magyarságukkal 
– Szinyiszló, Kálvária, Patakfaja(feje), Dobogó, 
Bérc, Háromkereszt stb. – is igazolva, hogy milyen 
etnikum adott itt nevet elsőként a patakoknak, er-
dőknek, hegyeknek.

Talán a rokonságáról ír a legnagyobb szeretet-
tel a családjától, testvéreitől eltávolodva, elcsán-
gálva élő szerző. Tátókájáról (édesapjáról), aki-
ről nagytátája is eszébe jut, szigorú, és jóságos, 
mindenttudó, mindenre ügyelő édesanyjáról, aki 
tizenegy gyermeket szült erre a világra, s akikből 
tízen szóródtak szerte a nagyvilágba. Ahogyan 
odahaza nevezték őket: Mimi, Andri, Petri, Felicsi, 
Viri, Ángyi, Mari, Lili, Jáni, Lucsi s a kis Gabi, aki 
másfél évesen meghalt. Ki hol és hogyan boldo-
gul, mindegyik másként, mivel a hagyomány rend-
je már nem segíti őket. Milyen tanulságos volna 
egyenként, módszeresen számba venni kinek-ki-
nek a sorsát! 

A rokonság alkalmi összejövetelei az ünnepek-
hez igazodtak, elsősorban a családi eseményekhez. 
Ezek jó alkalmat szolgáltatnak a hagyományos 
ételek bemutatására, mindenekelőtt a málé, vagy-
is a puliszka készítésének „költői” részletezésére 
a vízforralástól a kukoricaliszt szitálásán, a meg-
hintésen, a habaráson keresztül a lapítóra való ki-
borításig és a cérnával való szeletelésig. Minden 
eszköznek, minden mozdulatnak megvan a módja, 
a technikája, s az egész szertartásnak a költészete: 
benne a föld íze, a nap melege, az őseim lelke… 
s ha megesszük, jóllakunk. Különben a kukorica 
– Lujzikalagorban puj a neve – a csángók legfon-
tosabb tápláléka, s Gábor Felicia bemutatja teljes 
ismeretanyagát a termesztéstől, a belőle készült 
ételekig egészen odáig, hogy a kollektivizálás 
vészterhes időszakában – félretéve a hagyományos 
paraszti világ erkölcsi gátlásait – miként „lopták” 
elvett földjeikről a termést. Még izgalmasabb volt 
a pálinkafőzés, mert azt titokban kellett főzni, szí-
nes lepedők között, mert a művelet tilosságához 
hozzászoktak a kommunizmus idején. Olyannyira, 
hogy „talán beidegződésből, vagy talán mert nem 

illendő, anyám még most is lepedők között főzi.” 
Feltűnnek a múltból az üstöket foltozó, javító, iga-
zító cigányok is, akikkel a szerző emlékei szerint 
az idős kalagoriak még magyarul beszéltek.

Sok szó esik a hagyományos viselet darabjai-
ról, természetesen csak a fehérnépekéről, hiszen a 
férfi ak már jóval a szerző születése előtt felhagytak 
a házilag készített ruhadarabok hordásával. De az 
asszonyok, akik otthon ültek, legföljebb Bákóba 
jártak a piacokra, itt is tovább őrizték a hagyo-
mányt. Sokáig gondjuk volt, hogy milyen serváttal, 
szőttes zsebkendővel menjenek a misére, mert arra 
ültek, arra térdepeltek, udvarláskor azzal paskolta a 
legény a szemrevaló leány fenekét, esküvőre pedig 
azzal (is) díszítették a nyirászát, vagyis a meny-
asszonyt. Megismerhetjük a szövés műveleteinek 
részleteit, amivel egy magára valamit adó nagyob-
bacska lánynak még az 1980-as, 1990-es években 
is a gyakorlatban kellett megismerkednie. Persze 
nem mindig szívesen. A gyermek Felicia is így fo-
gadta édesanyja bejelentését – „holnap felteszem 
a szövőt” –, hogy: jaj, jaj. Mert mire számíthatott 
ezután „hajcs egy csövet, ámáld mág a döszkát, adj 
egy orsót, ad csak ide a szuvejkát” (vetélőt). De 
hát csak így – sokszor keservesen – tanulta meg a 
leánygyermek az asszonyi munkát.

Bőségesen foglalkozik Gábor Felicia a lujzika-
lagori magyarok hagyományos ünnepeivel, mint a 
húsvét, a karácsony, az újesztendei urálás, továbbá 
az elsőáldozás és az esküvők. Ezeknek az ünnepek-
nek megvannak a maguk formális szabályai, amik 
nagyon lassan, csak nemzedékről nemzedékre 
változnak, de vannak állandónak tűnő, a hagyo-
mányos értékrend mélyebb rétegeiben gyökerező 
ünnepi fi lozófi ák. Ahogy a lujzikalagori nagyapa 
megfogalmazta: „Böjti időben ne azt nézd, hogy 
mit ne tegyél, nézd azt, hogy mit tehetsz. Magadért, 
a családodért. Hozz áldozatot, de ne megvonással, 
hanem odaadással. És húsvétkor, amikor a bőjtnek 
vége, érezd: van gyümölcse a törődésnek, a böjt-
nek.” Még bensőségesebb az elsőáldozás élmé-
nyének leírása úgy, ahogyan vele történt: közös-
ségi élmény egyéni benyomásokkal tarkítva. Az 
esküvő – esküvőjük – rendkívül szétszórt volt, 
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valóságos összehasonlító tanulmány, hiszen meg-
tartották a délvidéki Doroszlón férjének szülőfa-
lujában, a polgárit Budapesten, ahol laknak, aztán 
Lujzikalagorban is, Felicia családja körében. Ami 
alkalmat adott a szerzőnek arra, hogy összehason-
lítsa a „csángó lakodalom”, a nunta, időbeli válto-
zásait s a régi, több napig tartó lakodalom emléke-
inek fölelevenítését. Két naptári ünnep, mindkettő 
sajátosan moldvai: a karácsony, amiben szinte min-
den más, mint a Kárpátokon belül. Megtudjuk, ho-
gyan lehet ünnepelni karácsonyfa – mert az csak 
újabban jött szokásba – meg mértéktelen ajándé-
kozás nélkül, várakozással, ünnepi étellel, szívből 
jövő „megénekléssel”. És végül az „urálás”: ami-
ből talán éppen Lujzikalagorban őrizték meg leg-
tovább a szokás magyar nyelvű formáját. De hogy 
e téren se csak a jelenség szokásos bemutatása 
történjék, Gábor Felicia felvillantja, hogy miként 
urálnak az Olaszországban vendégmunkáskodó 
csángók, galuskával, kecskével, népviseletben, os-
torral, kolomppal, medvével… 

A csángó élet legtöbb elemét talán a hagyo-
mányos értékrend megjelenítése, változásainak 
– főként eróziójának – bemutatása során találko-
zunk a könyvben. Elsőként édesanyja ízlésén méri, 
akinek „gyönyörű, lánykorában szőtt kovortjánál 
jobban tetszik egy török kárpetta”, s azzal cserél-
te le, merthogy „ez amolyan városi”, s az összes, 
városba került húgánál „ilyen kárpétta van a nap-
pali falán”. Aztán a női fejekre való kendők sor-
sát tekinti át a kerpától, amiről le lehetett olvasni, 
hogy viselője „férjezett, vagy éppen arra készül, 
hogy idősebb, vagy gyermek talán”, a tulpányig, 
s azoknak is a nagyvirágos libés – Líbiából hozott 
– változatáig, sőt annál is tovább! Mert ahogyan 
kiszorította a háziszőttes kerpát a gyári és bolti fej-
kendőkendő, a tulpány, azt pedig a rikítóan virágos 
libés tulpány, amiért vesztek meg a fehérnépek, 
mert mindegyik „azt találta gyönyörűnek. Lázban 
égtek az asszonyok, aki egyet beszerzett, a követ-
kezőre gyűjtött. A tulpányláz elárasztotta egész 
Csángliát”. Aztán – még Gábor Felicia ifjúkorá-
ban – elveszett a tulpány is, elszállt, mint a hajnali 
köd. Eltőtt az idejük, akárcsak a szőttes lepedőké. 

Amikbe a csángó asszonyok beleszőtték az egész 
világukat, miként nagyapja tanította neki: „mikor 
szövik, úgy szövik, hogy tanulták, öregjeink tették 
bele, mit láttak. […] Mikor rianezel egy ilyán da-
rab lápádőrá, örökké az jusson ászedbá, hoj az a 
mük kártcsénk”, vagyis könyvünk, „kázekvál szőtt 
kárcsá”. Amit Felicia nagyapja, édesanyja tanítása 
nyomán nemcsak el tud olvasni, de a tanulságát is 
megfogalmazza: „Nincs ábécénk, nincs leírt tör-
ténelmünk. De vannak szőtteseink, amelyeket el-
olvasni csak mi tudunk”. Persze nemcsak a tárgyi 
emlékek megbecsültsége kopik, hanem a közösség 
önvédelmi, önsegítő képessége is. Hiányzik – lehet 
hogy csak más helyekhez képest – a segítő egyház, 
olyannyira, hogy aki a közösség legelesettebbjeit 
akarja gyámolítani, annak már számítania kell a 
falu helytelenítő „kibeszélésére”. 

Gábor Felicia nem hiába tanult Szegeden ma-
gyar irodalmat, amíg el nem keserítették onnan, 
könyvében is sokat foglalkozik közvetve vagy köz-
vetlenül a moldvai – közelebbről a lujzikalagori 
– magyar nyelvvel. Már maga a könyv szövege 
egyfajta példa arra, miként lehet beemelni ezt 
az archaikus tájnyelvünket az irodalmi szférá-
ba. Megoldásai általában sikeresek, legalábbis 
az én csángókra hangolódott fülemnek. Hanem 
a „Köszönési formák Lujzi-Kalagorban” fejezet 
valóságos gyöngyszeme annak, hogy a közülük 
való szerző milyen, nyelvészeti szempontból is 
példamutató anyagot közölhet, amire egy kívülál-
ló lingvisztikai szakembernek talán kevesebb esé-
lye lenne. Ilyenekből kellene minél többet írnia a 
szerzőnek, mert ezt nagyon kevesen tudják ezzel a 
beleérzéssel rögzíteni. Sokat mond, hogy a kapun 
való belépéskor kötelező megszólítási formát: „Mit 
csánnak?” – még a telefonáláskor is megtartják. 
Részletes, több mint 300 tételt tartalmazó „szósze-
det” zárja a könyvet, ami nemcsak az olvasó szö-
vegértését segíti, de nyelvészeti szempontból is ér-
ték, bár a legtöbb szócikk hangtani sajátosságában 
tér el nemcsak a magyar köznyelvtől, de a moldvai 
magyar tájnyelvtől is. 

Külön kell szólnom a könyvet záró 25, a 
lujzikalagori rokonságot bemutató fényképről, 
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amik még ilyen törpe formában is nagy értéket 
képviselnek. Kivétel nélkül beállított, családi ösz-
szejövetelen vagy műteremben készült felvételek, 
még véletlenül sincs köztük életkép. Így „csak” 
a viseletnek vagy mondjuk úgy az öltözetnek – 
s egy jó nagyítóval a részleteinek – változásait 
tudjuk felismerni. Növelné értéküket, ha datálva 
lennének. 

Ebben a sommás ismertetésben elsősorban a 
néprajztudomány szempontjából igyekeztem érté-
kelni és bemutatni Gábor Felicia Csángó élet című 

könyvét. Természetesen írhattam volna az olvasás 
során felmerülő műfaji kérdésekről, valamint stílu-
sa szépségeiről, de az már egy másik recenzió té-
mája lehetne. Mégsem állhatom meg, hogy ne utal-
jak az írások esztétikai vonatkozásaira, irodalmi 
értékére. Ezek legszebb darabja – ízlésem szerint 
– az Új csizmáról szóló remek kis írásmű, ami arról 
győz meg, hogy be lehet egy néprajzi témát mu-
tatni – akár Móra Ferenc vagy Móricz Zsigmond 
szintjén is.

Halász Péter

Tudománnyal a művelődés szolgálatában

Halász Péter: „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” 
Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. 

Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár 2015. 464 old.

Iancu Laura − néprajzkutató, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, tudományos munkatárs, Budapest, iancu.
laura@gmail.com

A magyar néprajztudomány kiadványai között 
gyakran találkozunk lírai címmel ellátott tudomá-
nyos könyvekkel. Halász Péter korábbi munkái 
között is találunk több, szimbolikus üzenettel is 
bíró címet („Nem lehet nyugtunk”; „Bokrétába 
kötögetem vala” stb.), ami minden bizonnyal a 
kutató indirekt, személyes vallomását, viszonyát 
hordozza a kutatási terepről, a kutatott népcsoport-
ról, egy-egy vizsgált témáról. Több helyütt s több 
alkalommal megfogalmazást nyert, hogy a mold-
vai magyarok és a magyar nemzet között fennálló, 
bizonyos történelmi korszakokban szimbolikussá, 
láthatatlanná vált kapocs fennmaradása azoknak 
a Moldvát járó és a „kinti magyarokról” a hazai 
médiumokban tudósító kutatóknak is köszönhető, 
akik a magyar közvélemény fi gyelmét ébren tartot-
ták, a megszólított moldvai magyarokat pedig em-
lékeztették magyarságukra. Nem kétséges, hogy 
a moldvai magyarokat Domokos Pál Péter nyom-
dokain és szellemiségében kutató Halász Péter is 
ebbe a sorba tartozik, aki ide s tova öt-hat évtizede 
kutatja a moldvai magyarok történetét, szellemi-, 
tárgyi- és társadalomnéprajzát. A kitartó munka, a 

komplexitásra törekvő látásmód, a közösséget ku-
tatva szolgáló magatartás, a népi tudás iránti rajon-
gás tette Halász Pétert a moldvai magyarság és kul-
túra egyik legjobb ismerőjévé, aki a megszerzett 
tudás továbbadására is gondot fordított. Munkái 
voltaképpen honismereti „műfajban” íródtak, hi-
szen még azok a publikációk is, amelyek egyéb-
ként nemcsak az ún. „csángó szakirodalomban”, 
de a magyar néprajztudomány területén is fehér 
foltnak számító témákról közölnek ismereteket, 
túllépnek a tudomány szűk keretén, ismeretterjesz-
tő, művelődésgazdagító jelleggel (is) bírnak. 

A fenti szempontok miatt, bizonyos, hogy a 
Cserefának füstje hozta ki könnyvemet… címmel 
közölt, néprajzi tanulmányokat közreadó kiad-
ványt haszonnal fogják majd forgatni a múltjuk és 
kultúrájuk iránt érdeklődő moldvai magyarok is, 
hiszen valamennyi itt olvasható tanulmány kimerí-
tően alkalmas a helytörténet, a honismert és a mű-
velődéstörténet iránt érdeklődő olvasó kíváncsisá-
gának a kielégítésére, ismereteinek a gyarapítására. 

A kötet öt fejezetből áll, az egyes fejezetekben 
a valamilyen szempontból egymáshoz kapcsolódó 
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