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NAGY LÁSZLÓ: 
Egy szablyás magyar úr G e n f b e n 
A sokarcú Bocskai István 

Nemzeti történelmünk sokrétű folyamatában 
jelentős szerepe volt Bocskai Istvánnak. A három 
részre szakadt ország országszervező és háborús-
kodó főura életének fordulatos útját Nagy László 
korábbi kutatási eredményeire támaszkodva most 
összefoglaló biográfiában rögzítette. A mű a 
Studia Opp idorum Haidonicalium IV. köteteként, 
a Hajdúvárosok Szövetsége elnöke, dr. Lázár Imre 
ajánlásával jelent meg. A kötet alapos tényfeltárá-
sai, a kor összefüggéseit bemutatva, szakmai igé-
nyességgel és olvasmányosan vetítik elénk Bocs-
kai István életét. A politikai praktikák, a hadveze-
tésben jártasság, elkötelezettség, az ország iránti 
felelősség, a személyek kiválasztásában és sorsuk 
alakításában való gondosság bontakozik ki az ol-
vasók előtt. Nagy László találó fejezetekbe sűrítet-
te mondanivalóját (Juventus ventus - a felkészülés 
évei. Egy Báthory rokon Transsylvaniában, Zord 
idők Tündérországban, Két ország fejedelme, Kül-
politikai célok és eredmények, Tetőpontról párna-
sírba, A halhatatlanságba vivő úton). 

A gazdag anyagban szemléletes képet kapunk 
Bocskai szemléletének és a helyzetekből adódó 
változtatási kényszereinek összefüggéseiről. A 
hajdúkkal és székelyekkel foglalkozó részekben 
feltárul Bocskai tudatos feladatvállalása, az a ki-
emelkedő politikai és vallási szerep, amelynek is-
merete alapján Svájc népe méltán állította Bocskait 
a genfi reformációs emlékműre. A kötet illusztráci-
ói jó bepillantást engednek a kor egyes elemeibe. A 
kötetben felvonulnak az ismert és kevésbé ismert, 
de befolyásos korabeli személyiségek, akik töb-
bé-kevésbé meghatározták az akkori magyar tör-
ténelmi utat. Több fejezetet szentel szerzőnk a 
Bocskai kép hazai alakulásának, amely a szubjek-
tivizmustól sem mentes leírásoktól átvezet a levél-
tári feltárások birtokában kialakuló reális megkö-
zelítésekig. Ebben érdemlegesen kiemelkedő 
Nagy László munkássága, aki évtizedek óta követ-
kezetes alapossággal foglalkozik Bocskai István 
személyiségével, politikájával és befolyásával ko-
ra Magyarországára és európai kapcsolataira. Az 
ezredforduló Bocskaija fejezetben mindazon ta-
nulságokat vonja meg Bocskai személyiségéből, 
amelyek ma példaképek lehetnek előttünk, ala-
pozva a múltra, szolgálva a jövőt. 

A kötetet angol és német nyelvű összefoglaló 
zárja. A szerkesztés igényes munkáját Nyakas 
Miklós sorozatszerkesztő készítette. (A Hajdúsági 
Múzeum és a Polgármesteri Hivatal Kiadványa. 
Hajdúböszörmény, 2000). 

Dr. Krisztián Béla 

László Gyula Emlékkönyv 

Régész volt, művész, álmodozó és székely. Eb-
ből máris ki lehet találni, hogy László Gyuláról 
akarok beszélni, pontosabban az ő tiszteletére 
megjelent emlékkönyvről, amelyet Balassa Iván 
szerkesztett, és Püski Sándor adott ki. E közel 400 
oldalas kötet nélkülük soha nem jött volna létre. 
Akarták, nagyon akarták, s ezért meg is jelent. 
Balassa Iván bő száz oldalas életrajzával indul a 
kötet. Az ötletadó és a pályaképet megrajzoló írás 
elindítója az 1977-ben megjelent Pályám emlékezete 
című rövid életrajz volt, ami úgy folytatódott, 
hogy az írásbeli kérdésekre László Gyula, a legen-
dás levelező, írásban válaszolt Balassa Ivánnak. 
Mindez csak a hirtelen, de valóban szép halál be-
álltával zárult le, s lett kerek, mint az egész életmű. 
A kötet bevezetőjéből idézek: „László Gyulával ré-
gi, kipróbált barátság fűzött össze, mely Kolozs-
várt 1940 végén kezdődött, amikor egy albérlet-
ben, két szobában, Ő Kovács Lászlóval, én Haáz 
Ferenccel laktam együtt a Vörösmarty utca 6. 
szám alatt, és még ebédelni is együvé jártunk egy 
kis vendéglőbe a Tordai útra. Nekem a doktori és 
tanári oklevelemen a tinta meg sem száradt, Ő pe-
dig már akkor is ismert tudós és olyan régész volt, 
aki új felfogást vitt tudományába, amit nem min-
den kollégája fogadott kitörő lelkesedéssel, de ami 
nekem, az induló nyelvjáráskutató-néprajzkutató 
számára nagyon rokonszenvesnek tűnt. Áz azóta 
eltelt évtizedek alatt nagyon sokat tanultam Tőle 
és sokat segített nekem, amikor egyszer-egyszer a 
régészet - számomra - valamelyik útvesztőjébe té-
vedtem. Különös hálával tartozom azért, hogy 
mindig egyenrangú félnek tekintett, és már az in-
duláskor sem éreztette velem a nagy tudásbeli kü-
lönbséget. így lett László Gyula, ahogy ő nevezte 
példaképeit, életutam egyik vezérlő csillaga." 

Ez a tisztelet és szeretet húzódik végég az egész 
életrajzon, amelyet - szintén bő száz oldalon - az 
életutat bemutató, vagyis a régészetről szóló feje-
zet követ. Ez a volt tanítvány és régész, Fodor Ist-
ván munkája. Pontos és szép írás, amely a kezdeti 
évektől kíséri végig László Gyula életpályáját a be-
fejezésig, amely - a kötet egyik fejezetének címe 
szerint is - a gazdag örökség tárgyalásával zárul. 
Kiemelten szerepel itt Györffy István figyelmezte-
tése és Veres Péter biztatása, aki a krónikák olvas-
tán arra biztatta László Gyulát, hogy a honfoglalás 
és a középkor kapcsán ne csak az előkelő urakról, 
hanem a köznépről is írjon. Ez az ihlete, előzmé-
nye az 1944-ben megjelent, azóta öt kiadást is 
megért A honfoglaló magyar nép élete című alapmű-
nek, amelyen valóban generációk nőttek fel. Ami-
kor adni akart az amerikai (persze Püski) kiadás-
ból, büszkén elhárítottam, hogy nekem megvan az 
eredeti. (Csodálkozott, mert alig lehetett ebből sze-
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rezni, s azon is elcsodálkozott, amikor megmond-
tam, hogy egy szentendrei kis antikváriumban 
vettem 24 forintért.) 

Elárulhatom, hogy a könyvet először a „kettős 
honfoglalásról" szóló fejezetnél nyitottam ki. Mi-
vel az Eötvös Kollégiumban szobatársam volt Vé-
kony Gábor, László Gyula tanítványa majd tanár-
segéde, tudom, hogy ez bizony rögtön az elején -
először franciául megjelent tanulmányban - több 
lábon, és ezért masszívan álló hipotézis volt, 
amely ezért (is) hihető, és amely előbb vagy utóbb, 
de bizonyság lesz. Ez a fejezet úgy kezdődik, 
ahogy én szoktam mindig László Gyulát bemutat-
ni, akinek én is sokat köszönhetek: 

„Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy alig akad isko-
lázott ember hazánkban s a mai határon túl élő 
magyarság körében, aki ne hallott volna erről a fel-
tevésnek szánt elgondolásról, s akinek László 
Gyuláról első hallásra ne a »kettős honfoglalás« 
jutna eszébe. Ha e bonyolult kérdéskörnek alapo-
san a végére akarnánk járni, az bizony nem egy 
vaskos tanulmányt tenne ki, sőt eléggé testes köte-
tet is megtöltene. Itt semmiképp nem lehet ez a cé-
lunk, de - éppen nagy népszerűsége miatt - nem is 
kerülhetjük meg ezt a kérdés." 

Ezt a hosszú és alapos részt követik a művész-
ről szóló vallomások, majd a tanítványok és kor-
társak írásai. A kötetet bibliográfia zárja: ez épp-
úgy egy életmű tükre, mint a színes képmellélde-
ten látható festményekről készült reprodukciók. 
Mert, s ez köztudott talán, László Gyula Képző-
művészeti Főiskolát is végzett, Rudnay tanítvány 
volt. 

Végül az elejére lapoztam, ahol - bár tudtam 
róla, de elfelejtettem - az én fotóm szerepelt telje-
sen véletlenül. És ez szó szerint értendő, ugyanis 
nem én adtam a kiadónak és én is csak ott láttam 
ezt a képet és csodálkozva mondtam: Ezt én készí-
tettem a Csongrád megyei Felgyőn, kb. 30 évvel 
ezelőtt az ásatáson. (Ezek szerint ad tam László 
Gyulának is, és ő nem dobta ki.) Pedig gondban 
voltam ott, mert a régészprofesszort vagy félmez-
telenül, vagy keletnémet sportolóktól kapott, vilá-
goskék melegítőjében tudtam csak fényképezni. 
De fölfogható úgy is, hogy így természetes, hisz 
ásatás volt és kánikula, ám valahogy más illik egy 
egyetemi tanár képéhez, ezt így gondoltam akkor. 
De megmaradt a kép, amely nagyítás közben 
„meg is szólalt": előhívta a mindig adomát mondó 
és mesélő László Gyulát. Aki ismerte, tudja, hogy 
a legtöbbször az így kezdődött: Tudod, mi széke-
lyek... 

Ki volt László Gyula? Rövid válaszom: székely, 
magyar, régész, művész és szeretni való ember, 
akinek élete nemcsak szép, nemcsak gazdag, de 
követésre méltó. Hogy kinek ajánlom ezt a köny-
vet? Azoknak, akik ismerték és szerették őt, s 
azoknak is, akik nem ismerték, de szellemével 
azonosulnak. Ezért - a tőle vett hittel - sokaknak 
ajánlom. (Püski, Bp„ 2001.) 

Móser Zoltán 

LÁSZLÓ GÉZA: 
Szabolcs vármegye 1848/49-ben 

Ezernyolcszáznegyvennyolc. 
Évfordulók. 
Az ötvenediket úgy ünnepelték, hogy még élt 

és uralkodott Ferenc József, aki 1849-ben behívta 
az oroszokat. 

A századikat kisajátította a politika: ú j rend-
szer, új államforma, új értékrend; Kossuthot Kos-
suth apánkként, Bemet Bem apóként emlegették, 
de kellett ellenpólus is, így hát Görgeyt ismét meg-
tették árulónak. 

Talán a mostani, a százötvenedik évforduló kí-
nált először lehetőséget arra, hogy politikai érde-
kektől mentesen, pusztán történelmi eseményként 
tegyük mérlegre a hajdani eseményeket. Mivel a 
történészi igyekezetet anyagi források is segítet-
ték, gazdag könyvkínálatból válogathat az érdek-
lődő olvasó. Szerencsére az évforduló - már ami a 
kiadványokat illeti - még mindig nem ért véget. 
Bizonyság erre a Nyíregyházán 2000-ben megje-
lent kötet is. 

Nagy fába vágta fejszéjét László Géza, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár főlevéltá-
rosa. Az 1848 márciusa és 1849 júliusa közötti idő-
szakból a szabolcsi élet minden rezdülését kötetbe 
akarta gyűjteni. A forráskiadványban szerepelnek 
az országos szervektől Szabolcs vármegyéhez in-
tézett leiratok, illetve a Szabolcsból ezekhez kül-
dött jelentések helyben maradt fogalmazványai. A 
kiadvány elsősorban még eddig kiadatlan, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban őr-
zött dokumentumokat tartalmaz. 

A forradalom és szabadságharc szorosan vett 
eseményein kívül a válogatás bemutatja a várme-
gye és településeinek közigazgatását, igazságszol-
gáltatását, a kisember és az államigazgatás kap-
csolatát. 

A dokumentumok tükrözik a sokszínű társada-
lom tagjainak (hivatalnok, kis- és középnemes, lel-
kész, tanító, felszabadult úrbéres jobbágy és zsel-
lér, majorsági alkalmazott, iparos, kereskedő, 
nemzetőr, honvéd, illetve az otthon maradt család-
tagjai, esetleg özvegyei és árvái) mindennapi éle-
tét. Nem ünneprontó szándékkal kerültek be a kö-
tetbe a katonaszökevényekre vonatkozó adatok, 
az újoncozás alóli felmentési kérelmek, a sebesült 
honvédek, az elhalálozott közvitézek, a hadiárvák 
ügyei, az úrbéresek, majorsági alkalmazottak pa-
naszai, az ellátási nehézségekről, az inflációról 
árulkodó adatok. Az élet teljességének ábrázolása 
kívánta ezt meg. Mert a forradalom és szabadság-
harc nem csak március 15-éből és a tavaszi hadjá-
ratból állt! 

Képet kapunk az egészségügyi helyzetről, a 
közbiztonságról, a közlekedési és hírközlési viszo-
nyokról, melyek hajdani eleink életmódját megha-
tározták; megtudhatjuk, müyen körülmények kö-
zött szervezték meg a szabadságharcát vívó nem-
zet szabolcsi hátországát. 

A források bemutatják a közigazgatási szervek, 
hivatalok, testületek nem mindennapi erőfeszíté-
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seit. Megismerhetjük belőlük Szabolcs vármegye 
és települései választott és kinevezett tisztviselői-
nek személyét, gondolkodását, a különböző testü-
letek szellemiségét. Betekintést nyerhetünk a helyi 
katonai ügyeket irányító megyei honvédelmi bi-
zottmány munkájába. 

Impozánsak a könyvre vonatkozó számadatok 
is. A válogatás - ha jól számoltam - 907 dokumen-
tumot tesz közzé. (Mert a könyv nem időrendbe 
szedett adathalmaz; László Géza a tartalmilag 
összetartozó iratokat úgy rendezte 565 egységbe, 
hogy az időrendet se kelljen teljesen felborítani! Ily 
módon az adatokból apró mozaikkockákat for-
mált.) A vaskos kötet 591 nyomtatott oldalból áll. 
Ebből a tartalomjegyzék 39 oldalt tesz ki! Az eliga-
zodást terjedelmes név- és tárgymutató segíti. 
Mert feltehető, hogy senki se fogja az első oldaltól 
az utolsóig végigolvasni a kötetet, hanem érdeklő-
désének megfelelően egy-egy személyre, járásra, 
településre, témára (pl. katonai alakulatok, Sza-
bolcs Vármegyei Honvédelmi Bizottmány, úri-
szék) vonatkozó iratokat keres. 

A kiadvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Levéltár Közlemények című sorozatának 22. da-
rabja, megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap 
Levéltári Szakkollégiuma és a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma támogatta. A lektor, Jároli 
József személye garancia a minőségre: ő ugyanis 
készített már hasonló jellegű kiadványt - Békés 
vármegye 1848/49-es iratait adta közre. 

Szabolcs vármegye területe nem azonos Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye mai területével. Több 
is, kevesebb is. Kevesebb, mert a szatmári és bere-
gi részek nem tartoztak a vármegyéhez. Több, 
mert a mai Hajdú-Bihar megye területének tekin-
télyes része viszont hajdan Szabolcs integráns ré-
sze volt. Ebből következik, hogy a forráskiadványt 
nemcsak a szabolcsi helytörténészek forgathatják 
haszonnal, hanem a hajdú-bihariak is. De ajánlha-
tó a kötet a huszárezredek, honvédzászlóaljak tör-
ténetével foglalkozó hadtörténészek figyelmébe is. 

Nagy fába vágta fejszéjét László Géza. Munká-
ját úgy kezdte, hogy összegyűjti az országos gyűj-
temények szabolcsi vonatkozású iratait is. (Erről 
terjedelmi okokból le kellett mondania.) És jó lett 
volna közzétenni azok neveit, akik fegyvert fogtak 
a haza védelmére: nemzetőr névsorokra, honvéd 
avatójegyzékekre gondolok.. . Talán majd egy má-
sik kötetben! 

Sípos Ferenc 

meg az évi néprajzi bibliográfiák, mígnem 1965-
ben megjelent A Magyar Néprajztudomány Bibli-
ográfiája 1945-1954. Ezt követte 1971-ben A Ma-
gyar Néprajztudomány Bibliográfiája 1955-1960. 
Amikor is elérkezettnek látszott az idő arra, hogy 
a néprajztudomány régebbi produktumai t is ve-
gyük szerbe-számba. Ennek az igénynek megfele-
lően 1977-ben jelent meg A Magyar Néprajztudo-
mány Bibliográfiája 1850-1870 című vaskos kötet, 
az két előző kötetet is közreadó Sándor István 
szerkesztésében. 

Ezeket a nagyszabású bibliográfiák azonban 
egyrészt folyóirat repertóriumok voltak és ezért; 
másrészt pedig teljességre nem is törekvő váloga-
tások voltak és csak a tudományág központi he-
lyein megjelentekre s közülük is csak a legfonto-
sabbakra terjedtek ki. 

Az időközben erősen fellendült vidéki népraj-
zi-, néprajztudományi-, néprajzi muzeológiai ku-
tató- és feldolgozómunka megteremtve a maga 
publikációs lehetőségeit is, számos értékes, nem-
csak helyi érdeklődésre számot tartó, a további ku-
tatás-feldolgozás számára nélkülözhetetlen írást 
jelentetett meg; nagyobbára helyileg, illetve helyi 
periodikákban. Ezen publikációk zöme évek 
hosszú során át bibliográfiailag feldolgozatlan 
maradt és így ismeretlenné is vált mind a néprajz-
tudomány, mind pedig a kapcsolódó tudomány-
ágak számára. Ezen az áldatlan állapoton segíten-
dő jelentek meg aztán az egyes megyék, kevésbé 
városok és tájak néprajzi bibliográfiái. 

Ebbe a tiszteletre méltó sorba állt most be a két 
csonka megyéből egyesített Komárom-Esztergom 
megye, amikor a néprajzilag, néprajzi muzeoló-
gialag kevéssé ismert megye néprajzi bibliográfiá-
ját közreadta. A bibliográfiát Túri Róbert készítette 
el. Feldolgozása 26 (XXVI) tematikus fejezetben 
2628 tételt tartalmaz. A topográfiai tájékozódást 5 
térkép segíti elő. Kötetünk a szokásostól eltérően a 
kétnyelvű tartalomjegyzéket, az 1913. évi telepü-
lésjegyzéket, a földrajzi-, a szerzők szerinti név- és 
tárgymutatót a kötet elején adja közre. 

A kiadvány ezek segítségével könnyen és jól 
kezelhető, illetve használható. Feltétlenül hasznos 
és a további kutatások-gyűjtések, valamint feldol-
gozások során nélkülözhetetlen. És példamutató 
abban is, hogy egy-egy megye néprajzi bibliográfi-
áját ilyen, ehhez hasonló egyetlen kötetben kellene 
kiadni. (Tata, 2001.) 

Dankó Imre 

TÚRI RÓBERT: 
Esztergom megye néprajzi bibliográfiája 

A néprajztudományban korán felkelt az igény 
a szaktárgyi bibliográfia létrehozása iránt. Elő-
munkálatokként kell tekintenünk az Ethnojgra-
phia (első ötven évfolyamához) és a Néprajzi Érte-
sítő (első harminckét évfolyamához) 1942-ben 
megjelent bibliográfiát, illetve ezek nagy szüne-
tekkel készült folytatásait. A Néprajzi Hírekben, 
majd a Hungarológiai Értesítőben sorra jelentek 

BAKK PÁL: 
Szentkatolnai krónika 

Új könyvet vehetünk a kezünkbe. . . Egy új, há-
romszéki szerzőtől való, Háromszékről szóló, s 
háromszéki kiadó megjelentette könyvet. 

Négy tömbbe csoportosulnak az írások. 
A legterjedelmesebb az első rész, a Kalauz tér-

ben és időben. Műfajilag valahol a helytörténet, gaz-
daság- és művelődéstörténet, szociográfia, no meg 
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a régészet és a néprajz elemei keverednek az írá-
sokban, melyek egytől egyig egy kis régióhoz, a 
kommunizmus éveiben „megalkotott" Szentkatol-
na községhez és annak hat falujához - a község-
központ Szentkatolnához, s annak faluihoz, 
Hatolykához, Imecsfalvához, Kézdimartonfalvá-
hoz, Kézdimárkosfalvához és Mátisfalvához kap-
csolódnak. Olvasunk itt falujellemzéseket, me-
lyekből kirajzolódik „a rendtartó székely fa lu" ké-
pe belső tagolódásával, társadalmi rétegeivel, 
erős, saját ügyeiben döntőképes önkormányzatá-
val. A határőrzésre berendezkedett régi székely 
társadalomról, a katonarendekről, azok életformá-
járól, gondjairól. Régészeti leletek elemzése révén 
tekinthetünk a még régebbi múltba, s hosszasan 
olvashatunk az utóbbi századok gazdasági gond-
jairól, el egészen a régi falu szétzúzásáig, melynek 
áldozata lett az önkormányzás rendje, áldozatai 
lettek a hagyományos vezetőrétegek, áldozata lett 
a régi tudás és a régi szokásrend. Egykori kismes-
terségek, a jól működő valamikori háziiparnak 
szintén elemzését kapjuk. Külön fejezetek foglal-
koznak az egyházi élettel, az eklézsiák történeté-
vel, a templomok sorsával - melyekből többet le-
rombolt az 1802-es földrengés - , s az iskolák múlt-
jával, azok krónikájával. Megkapjuk a hat falu 
papjainak és tanítóinak a jegyzékét, s igen gazdag 
betekintést nyerünk az 1848-1849-es szabadság-
harc és azon belül Háromszék önvédő harcának az 
eseményeibe, azokba a helyi mozgásokba, melyek 
szorosan beilleszkedtek a rendkívüli történelmi 
esemény drámai napjaiba. 

Ugyancsak gazdag és jelentős a második rész, 
mely az Elffdök emlékezete nevet viseli. Meg is hök-
ken az olvasó: Ennyi érték? Ennyi jelentős ember 
egy községben? E könyv is igazolja azt a gyakran 
hangoztatott állítást: az egykori Három vármegye 
valóban összmagyar viszonylatban is élen jár 
nagyjaival. Nézzük csak: Márkosfalvi Szabó Márton 
I. Rákóczi György fejedelem tudós titkára; Marton-
falvi Tóth György - ismét a XVII. században - kora 
nagy tudós pedagógusa, a debreceni kollégium 
rektorprofesszora; Barabás Miklós, a XIX. század 
nagy magyar festő-krónikása; Horváth Ignác (Mar-
tonfalva) Mátyás-huszáralezredes, a Kossuth-hu-
szárok vezére, birtokos ember, a magyar függet-
lenség gondolatának megszállott harcosa, mai fo-
galommal kifejezve: szabadgondolkodó politiku-
sa; Csereyné Zathureczky Emília (Imecsfalva), a Szé-
kely Nemzeti Múzeum alapítója; Zágoni Bodola La-
jos (Márkosfalva) Gábor Aron székely ágyúöntő 
munkatársa, a magyar emigráció tagja, tudós mér-
nök és szakíró; Baki Endre (Szentkatolna) vízaknai 
főesperes és kanonok, egyházi- és művelődéstör-
téneti író, az 1848-1849-es történelmi események 
kutatója; Bálint Gábor (Szentkatolna) minden idők 
egyik legnagyobb magyar nyelvzsenije, a magyar-
ság keleti eredetének képviselője, Pál István (Szent-
katolna) pápai prelátus, már a kisebbségi élet har-
cosa, a román felsőház egykori szenátora; Bálint 
Benedek - Bálint Gábor öccse, iparművész, Mattis 
Teutsch János, a XX. század egyik kiemelkedő ma-
gyar képzőművésze, akinek a családja, édesapja 
származott a Hatolykai Máttisok közül; s végül 

Mágori Varga Béla festőművész, aki Róma és Párizs 
után Sao Pauloban lelte meg végleges hazáját. 

A harmadik fejezet a Helynevek vallomása szor-
galmas és mélyreható gyűj tőmunka eredménye, 
mely ugyancsak tele van tűzdelve történelmi, tele-
pülés- és művelődéstörténeti utalásokkal, doku-
mentációval. 

Növeli a könyv értékét a negyedik, Függelék fe-
jezet, mely dokumentumokat tartalmaz, népesség-
alakulási táblázatot, népesség-összeírási lajstro-
mokat 1602-től, valamint az I. és II. világháború ál-
dozatainak jegyzékét. 

Kit, kiket dicsér ez a könyv? 
Dicséri elsősorban a szerzőt, Bakk Pált (sz.: 

1926.), a fáradhatatlan, a kultúra szomjától meg-
szállt, e szomjúsággal megáldott embert, aki nyi-
tott szemmel élte az életét, beleszólt a dolgok ala-
kulásába, mindig „jelen volt" a küzdőtéren, min-
dig cselekedett, s cselekvése legfőképpen a szülő-
földdel való egybeforrottságában valósult meg. 
Szerette azt a földet, ahol élt, szerette a faluját, lát-
ni, ismerni akarta annak múltját, állandóan kuta-
tott, a múlt kútjába tekintett, melyben homály van, 
csend van. De ő oszlatta ezt a homályt, mely már 
az érdektelen embernek üresnek hat, ő belehuho-
gott, belesuttogott ebbe a kútba, s öblös hang 
visszhangzott suttogó kérdéseire. És leírta, lapok-
ban közölte kutatásait. 

A másik, akit dicsérhetünk, az Ambrózia Ki-
adó, és annak szerény mindenese, Borcsa János. 
Az egyik legéleslátóbb, legmélyrelátóbb erdélyi 
irodalomtörténész-kritikus, az irodalmi valóság 
kutatója, aki írói pályákat lát át, mér fel, értékel, de 
tud - ezt bizonyítják az Ambrózia-könyvek - szin-
te alázatos szolga is lenni, az értékek szolgája, a 
szülőföld szolgája, annak a környezetnek a szolgá-
ja, melyben él, élnie kell. Borcsa János segítette, 
ösztönözte, bátorította Bakk Pált munkájában, és 
most abban, hogy életműkötete napvüágot látha-
tott. 

Ilyen emberek ennek a könyvnek a létrehozói. 
Az is, akinek élete munkássága foglaltatik bele, s 
az is, aki e könyvet megjelentetésével tette élete, 
munkássága részévé. (Ambrózia, 2001.) 

Gazda József 

Acta P a p e n s i a 
A Dunántúli Református Egyházkerület 
új folyóirata 

A Dunántúli Református Egyházkerület köz-
ponti gyűjteménye, a Pápai Református Gyűjte-
mény Acta Papensia címen új tudományos folyóira-
tot indított. Ez a folyóirat tudatos szakmai munka 
terméke és eredménye is egyben. Szemünk előtt 
állt talpra az elmúlt évtizedekben egy olyan tudo-
mányos intézmény, mely a dunántúl i református-
ság önismeretéhez, eredményei megismertetésé-
hez, a nagyközönséggel való kapcsolattartáshoz 
kíván megindított tudományos folyóiratával hoz-
zájárulni. Köntös László gyűjteményi igazgató be-
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köszöntőjében mél tán ítéli fontos mér fö ldkőnek a 
folyóirat megjelenését . 

Elöljáróban a szerkesztők is kifejtik n e m titkolt 
céljukat, hogy n e m csupán a Pápai Gyűj temény-
ben folyó t u d o m á n y o s munkának k ívánnak fóru-
mot biztosítani, h a n e m ösztönözni is akar ják a tör-
téneti kutatásokat . 

Erre az ösz tönző funkcióra k i tűnően megfelel 
az a felépítés, ahogyan a folyóiratot elképzelték és 
első számát megvalósí tot ták. Ál landó rovatai kü-
lönböző műfa jú í rásoknak adhatnak teret. A Mű-
hely címmel indu ló rovat az új kuta tásoknak, tudo-
m á n y o s közleményeknek, a Forrásközlés pedig ki-
sebb ter jedelmű érdekes történeti források közlé-
sére kínál lehetőséget. Hasznos lehet az Újraolvasó 
rovat is, amelyben itt-ott, elszórtan, néha észrevét-
lenül megjelent írások felelevenítésére lesz lehető-
ség. Az Adattár történeti és temat ikus bibliográfiá-
kat, a Szemle ped ig a szakirodalmi recenziókat 
gyűjt i össze. A szerkesztők tervei szer int a folyó-
irat évente négy számmal jelentkezik. 

Az Acta Papensiát főszerkesztőként dr. Hud i Jó-
zsef, a tö r téne t tudomány kandidá tusa jegyzi, aki 
Veszprémben, ma jd Székesfehérvárott dolgozott 
levéltárosként. Az első szám (2001/1-2.) Műhely 
rovatában H u d i József szép életrajzot közöl Fábián 
József, 1805-től Tótvázsonyban szolgált esperes 
pályafutásáról . Fábián László nagy erőfeszítések 
árán szerkesztette 1805-ben a Prédikátor Tárház, 
1818-ban ped ig a Lelki Pásztori Tárház c ímű folyó-
iratot. 

Az első szám Műhely rovatának ma jd negyven 
oldalas t anu lmánya Jakab Réka tollából az 
ugod-varkert i f ü r d ő reformkori történetét és életét 
elemzi. A f ü r d ő életét a XIX. század elején feltörő 
savanyúvíz-forrásnak köszönheti , melyet elsősor-
ban a pápaiak és a környék polgárai, középneme-
sei, iparosai használ tak. A fü rdő kiépítését a föld-
birtokos Esterházy-család támogat ta , itt a gyógy-
ulni vágyók ivókúrát és fürdőt is igénybe vehet-
tek. A legendás ugodi forrás a XX. század második 
felében apad t el. A hangulatos, a régvolt fürdői 
élet részleteit is felvillantó t anu lmány jó példája 
annak a kiadói törekvésnek, hogy a folyóirat tuda-
tosan felvállalja a szűk felekezeti szempontokon 
való felülemelkedést . Nem csupán a református 
közösség életével, h a n e m a Dunántú l t érintő mű-
velődési, közigazgatási és társadalomtörténet i ku-
tatásokkal is szívesen foglalkozik. 

A Forrásközlés rovat is két értékes közle-
ménnyel örvendeztet i meg olvasóit. Dr. Köblös Jó-
zsef A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallás-
gyakorlatért a XVIII. század elején c ímmel közöl jól 
válogatott, s ado t t esetben szakszerűen fordított 
forrásokat. 

Az Újraolvasó címmel jelzett részben Borsos Ist-
ván, a Pápai Református Kollégium könyvtárának 
igazgatója 1914-ben megjelent írását, A pápai mű-
ipar régebbi emlékei címmel, illetve Molnár István 
helytörténész 1941-ben megjelent cikkét közli újra 
a folyóirat Pápa város levéltára címmel. 

Mind a kiadásért , mind a t udományos színvo-
nalért felelős szerkesztők személye, itt bemutatot t 
írásaik is garanciát jelentenek arra, hogy jó színvo-
nalú, élénk érdeklődésű műhely munkájáró l kap-

ha tunk hírt a rendszeresen megjelenő új folyóirat 
hasábjain. Örömmel üdvöz löm kezdeményezésü-
ket, szívesen adok hírt munkájukról , és a jánlom az 
é rdeklődők figyelmébe az új folyóiratot. 

Demeter Zsófia 

P. MIKLÓS TAMÁS: 
A világ egyik legszebb tája 

Rendhagyó honismereti olvasókönyvet jelente-
tett m e g a Révfülöpi Honismeret i Egyesület. 
Rendkívüliségét az adja, hogy e kötet szakít a m ű -
faj megszokot t formai és tartalmi jellemzőivel, 
mer t sajátosan ötvözi a helytörténeti monográf ia 
és a dokumentumköte t műfaját . „A köte tben 
Benke László honismereti munkájára a lapozva, 
azt tovább folytatva egy évtized kutatási e redmé-
nyeinek summázata található" - írja az e lőszóban 
a szemelvényeket válogató, a kötetet író és szer-
kesz tő P. Miklós Tamás. Az adalékok és for rások 
Révfü löp és környéke történetéhez alcímű kötet 
köszöntőjében Mihovics István polgármester az 
e lődök ésszerű gondolkodására , mentali tására, az 
ér tékmegőrzés hagyományos felelősségére utalt: 
„Használ j fel minden hasznos követ a régi épüle t -
ből az új felépítéséhez." 

A lokálpatr iot izmus régóta jelen van a révfülö-
piek életében. Már a múl t században egyesületek, 
ide telepedett értelmiségiek őrködtek a sző lőmű-
velésből, halászatból, révészkedésből, majd az ide-
genforgalmat is magába foglaló vendéglátásból 
élő település arculatának formálásán. 

A kötet első része természetföldrajzi ismertetést 
tar talmaz: a Balaton, a Káli-medence és a Bala-
ton-felvidéki Nemzet i Park értékeit mutat ja be az 
olvasóknak. Rövid összefoglalók olvashatók a Ká-
l i -medence és Révfülöp környéke községeinek tör-
ténetéről, majd Révfülöp bemutatása következik. 
A szerkesztő jól á tgondol t s t ruktúrá t választott a 
teljessé tételhez: a néveredettől kezdve a je lképe-
ken át ismerteti a társadalom- és gazdaságföldra jz i 
tudnivalókat , amelyekben egymást váltják a leírá-
sok és a dokumen tumok , főképpen az egykori saj-
tókból vett szemelvények és kortárs levelekből 
vet t részletek. Ez az eredetiség, a korabeli szöveg-
alkotási stílus nemcsak é lményszerűvé teszi ezek 
olvasását, hanem visszalop valamit azoknak az 
évt izedeknek az eseményeiből, amelyek már ki-
hul l tak az élő emlékezetből, s így vezetnek át nap -
jainkig. 

Tartalmas összeállításban olvashatunk a helyi 
szőlőművelésről és a révhajózásról, a műemlékek-
ről, a sporteseményekről , a vallási életről, az okta-
tásról és a közművelődésről , az idegenforgalom-
ról, valamint - többek között - az egykori és a ma i 
szakmai , civil és pártszerveződésekről . 

A kötet számos közreműködője , támogatója bi-
zonyít ja , hogy a helyiek múltszeretetében a jövő 
iránti elkötelezettség is munkál , amely újabb n e m -
zedékek számára ad ösztönzést a lokálpatriotiz-
m u s őrzésére. (Révfülöpi Honismeret i Egyesület , 
2000.) 

Tölgyesi József 
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