
Mátyás király és a fehérvári reneszánsz 
A Székesfehérvári Egyházmegye kezdeményezésére, 

történelmi, művelődéstörténeti szempontból is figyelem-
reméltó sorozat indult. A 2010 őszén megjelent első kö-
tet szerkesztői bevezetőjében Kerny Terézia és Smohay 
András a következőképpen foglalták össze terveiket: 

„Célunk, egy-egy jeles történeti évfordulóhoz kap-
csolódva interdiszciplináris konferenciákon, illetve a be-
lőlük született tanulmánykötetekben - jelenlegi ismere-
teink átadásában lehetőségeinkhez mérten teljességre tö-
rekedve - fölidézni a középkori Magyar Királyság 
egy-egy jeles uralkodójának emlékét, különös tekintettel 
kapcsolatukra Alba Regiával."1 

Székesfehérvár hosszú időn át a magyar királyok ko-
ronázó és temetkező városa volt. A korszakot felölelő öt-
száz év alatt harminchét királyt és harminckilenc király-
nét koronáztak, illetve tizenöt uralkodót helyeztek örök 
nyugalomra a Szűz Mária prépostsági templomban. A 
királyi város adott otthont az országgyűléseknek, itt ka-
pott helyet az állami levéltár és a kincstár. Itt őrizték a ki-
rályi hatalom jelképeit, a Szent Koronát, jogart, palástot 
és kardot. Viharos történelmünk során a középkori város 
szinte teljesen megsemmisült. A mai Székesfehérvár 
templomaival, műemlékeivel a barokk stílust hordozza, 
a reneszánsz kor emlékei nehezen lelhetőek fel. Ezért is 
jelentős a 2007-ben, különleges körülmények között elő-
került - Kálmáncsehi Domonkos prépost által állíttatott. 
Szent István és Szent Imre herceg nevét tartalmazó - re-
neszánsz emléktábla töredék. 

A Reneszánsz Év, amikor Mátyás királlyá választásá-
nak 550. évfordulójára emlékeztünk, jó alapot kínált a 
Mátyás király és a fehérvári reneszánsz című nyitókon-
ferencia megrendezéséhez. A Székesfehérvári Egyház-
megyei Múzeum rendezésében, a Magyar Régészeti és 
Művészettörténeti Társulat segítő közreműködésével, 
2008. október 18-án a székesfehérvári Püspöki Palotá-
ban tartott tudományos tanácskozáson elhangzottak 
alapján készült a tanulmánykötet. 

A fejezetek más-más szempontból vizsgálják az adott 
történelmi kort, hol Mátyás király személyére, hol a re-
neszánszra helyezve a hangsúlyt. A reneszánsz szó újjá-
születést jelent. A stílusirányzat hazánkban. Mátyás ko-
rában indult virágzásnak, melyben határozott, ámde nem 
kizárólagos szerep jutott Beatrix királynénak. A több 
nyelven beszélő, humanista műveltségű Mátyás - aki eu-
rópai viszonylatban egyedülálló könyvtárral rendelke-
zett, és akiről azt is feljegyezték, hogy még a csaták szü-
neteiben is olvasott - környezetétől is hasonló képzettsé-
get követelt. „Mátyás oly módon szervezte át a központi 
igazgatást, hogy abban a királyi tanács háttérbe szorult 
és a királytól személyesen függő, alacsony származású, 
de modern műveltségű egyének kezére került . . . Tanulsá-
gos megfigyelnünk, mint építi fel Mátyás a rendiségtől 
független központi kormányzást az ő hazai jobbágy-kül-
földi iparos vagy jobbágyszármazású embereire. (Szekfü 
Gyula)"2 

1 Kerny Terézia és Smohay András (szerk.): Mátyás király és 
a fehérvári reneszánsz. Székesfehérvári Egyházmegyei Múze-
um. Székesfehérvár. 2010. 9. 

2 Nemeskürty Istx'án: Mi magyarok. Történelmünk ezerkét-
százéve. Akadémiai Kiadó. Bp.. 2006. 153. 

Utolsó nagy magyar királyunkról az utóbbi években 
számtalan tanulmány, könyv látott napvilágot. A fehér-
vári konferencia anyagából készült kötet mégis egyedül-
álló, hiszen a már ismert történelmi adatok mellett jelen-
tős számú újdonságot is tartalmaz. Olvasmányos, 
könnyen érthető formában, gazdag képanyaggal illuszt-
rálva, sokszor teljesen rendhagyó megközelítésben lát-
tatja az eseményeket. Nemcsak szakmabelieknek, törté-
nészeknek, régészeknek, művelődés- és művészettörté-
nészeknek, hanem minden a téma iránt érdeklődőnek 
bizton ajánlható. A puhafedeles, mohazöld borító, arany 
betűivel egyszerűen elegáns, ízléses és szép. A szerzői 
névsor - egytől-egyig elismert, komoly szakember - a 
színvonalas publikációk záloga. A 148 oldalas tanul-
mánykötet végén az írások röviditett, angol nyelvű vál-
tozata olvasható. 

Körültekintő, a részleteket is figyelembevevő terve-
zésre utal. hogy a Püspöki előszó és a Szerkesztői beveze-
tő stílusosan február 24-én. Szent Mátyás apostol ünne-
pén íródott. Lövei Pál Bevezetőjében érdekesen, törté-
nelmi köntösbe ágyazottan konferálja fel a tanácskozá-
son résztvevő előadókat, mintegy előrevetítve előadásuk 
tartalmát. 

Kovács András Mátyás király emlékezete a XVI. szá-
zadi Kolozsváron című publikációjában mutatja be a ko-
rabeli Kolozsvárt és Mátyás - ma is álló - szülőházát. 
Rámutat arra, hogy a király életében egyáltalán nem volt 
népszerű Erdélyben, hiszen adópolitikája hátrányosan 
érintette a városokat. Kultusza a mohácsi vereség után 
alakulhatott ki amikor a töröktől elszenvedett veresé-
gek és a polgárháborús évtizedek pusztításainak távlatá-
ból visszatekintve a király alakja a stabilitás, a jólét, és a 
béke meg nyugalom - egy letűnt aranykor szimbólumává 
vált. "3 

Mátyás uralkodásának kezdetekor a Szent Korona 
111. Frigyes tulajdonában volt. Bodor Imre Mátyás ki-
rállyá koronázása című írásában beszámol a korona 
visszaváltásáról, ami azért volt elengedhetetlenül fontos, 
mert a hagyományok értelmében, Magyarországon csak 
azt tekintették törvényes királynak, akit a Szent Koroná-
val Fehérváron az esztergomi érsek koronázott meg. 

Mátyás minden szempontból nehéz helyzetben lévő 
ország uralkodója lett. Sikeres kül- és belpolitikájának 
köszönhetően szilárdította meg hatalmát. Nagy hang-
súlyt fektetett az igazságszolgáltatás és az intézmény-
rendszer megreformálására. Kevésbé ismert, de annál 
nagyobb jelentőséggel bíró dekrétumairól, törvényeiről 
olvashatunk összefoglalót Érszegi Géza A székesfehér-
vári egyház kiváltságai Mátyás király korában című ta-
nulmányában. 

Antonio Bonfini beszámolója szerint a 47 éves király 
halálát számos baljóslatú jel jövendölte meg. „A követ-
kező évben, mely ezernégyszáz fölött a nyolcvankilence-
dik volt, január elseje után, midőn a király Bécsben idő-
zött, szokatlanul nagyot megdördült az ég. E csodajeltől 
mindenki nagyon megrémült és megdöbbent: nagyon 
kezdtünk aggódni a király felségért. "4 Halála körülmé-

3 Kovács András: Mátyás király emlékezete a XVI. századi 
Kolozsváron. 

4 Szántai Lajos: „Szent őseink nyomában maradva". Főnix 
Könyvműhely. Hajdúböszörmény-Debrecen, 2009. 
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nyeiről, a temetési szertartásról, a síremlékről szóló ada-
tokat Kerny Terézia gyűjtötte össze. Aprólékos gonddal 
összeállított előadása, mely mindenre kiterjedő kutató-
munka eredménye, sok új információt tartalmaz. 

Mikó Árpád Kálmáncsehi Domokos gyönyörűen dí-
szített kódexeit mutatja be. A jelentős egyházi karriert 
befutott püspök müpártolásáról viszonylag kevés adat 
maradt. Liturgikus müvekből álló (ma ismert) könyvtára 
gazdagságában, választékában szerényebbnek mondha-
tó, hasonló pozícióban lévő kortársaiénál. A témához 
kapcsolódik Velencei Katalin publikációja, amely a Szé-
kesfehérvári Püspöki Könyvtár humanista könyvritkasá-
gait ismerteti. Annak ellenére, hogy a török uralom alatt 
a könyvtár állománya gyakorlatilag megsemmisült a 
mindenkori püspökök tudományszeretetének köszönhe-
tően ma mégis jelentős humanista gyűjteménnyel ren-
delkezik. 

Barlos György előadásában a Fehérváron található 
reneszánsz kori emléktáblákat ismerteti. Beszámol Szé-
kesfehérvár egyetlen épségben megmaradt középkori 
épületének, a Szent Anna-kápolnának, tíz évvel ezelőtti 
műemléki helyreállításáról és részletesen kitér a város-
ban folytatott régészeti ásatások eredményeire is. Publi-
kációjának értékét az adja. hogy a különböző elképzelé-
seket - teret engedve mások nézeteinek tárgyilagosan 
ismerteti és kritikusan véleményezi. Munkájában több-
ször hivatkozik a székesfehérvári királysírok elismert 
szakértőjére, az 1993-ban elhunyt Kralovánszky Alán. 
régész munkásságára is. 

A fehérvári konferencia - mint ahogy a legtöbb be-
számoló is hivatkozik erre - a csodás körülmények kö-
zött előkerült emléktábla töredék köré szerveződött. 
Lövei Pá! bevezető előadásában elhangzottak szerint 
Szűcs György művészettörténészre várt a feladat, hogy 
eleget téve a felkérésnek, A töredék dicsérete című elő-
adásában megossza a történetet a közönséggel. Rohanó 
világunkban az ember szomjazza a csodát és egyre nö-
vekvő érdeklődéssel fordul a különleges események felé. 
Ezért is okozott nagy csalódást számomra, hogy nem-
hogy az egész tanulmánykötetből, de Szűcs György -
egyébként kitünö, de másról szóló - előadásából sem de-
rült fény a konferencia fö témájául szolgáló reneszánsz 
emlék megtalálásának körülményire. 

Összegzésképp elmondható, hogy egy dicséretes 
kezdeményezésnek lehetünk tanúi, amely még nagy le-
hetőségeket rejt magában. Őszinte érdeklődéssel várjuk 
a konferenciasorozat következő állomását, amely a ko-
moly történelmi múlttal rendelkező Székesfehérvárról 
szól nemcsak a fehérváriaknak. 

M. Pázmány Kata 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 
jubileumi kiadványai 

A közelmúlt jeles évfordulói - 200 éve született a tra-
gikus sorsú első felelős magyar miniszterelnök, Batthyá-
ny Lajos és ezeréves Vas megye adták az ötletet a 
szombathelyi Berzsenyi Könyvtár munkatársainak ah-
hoz, hogy e jubileumok alkalmával új kiadványokat je-
lentessenek meg. Előbbi témához kapcsolódóan egy hi-
ánypótló munka1 látott napvilágot, hiszen ez idáig még 
nem jelent meg a magyar történelemben oly meghatáro-
zó szerepet játszó politikusról életrajzi bibliográfia. Bat-
thyány Lajos életútja számos ponton kötődik Vas megyé-

1 Horváthné Kupi Ildikó (szerk.): Batthyány Lajos. Váloga-
tott életrajzi bibliográfia. BDK. Szombathely. 2007. 144 old. 

hez, gondolok itt ikervári birtokaira, vagy a fogságából 
való kiszabadításnak jánosházi kísérletére stb. A Vas 
megyei vonatkozások miatt vállalta fel a szombathelyi 
könyvtár a bibliográfia elkészítését és megjelentetését. A 
mű egy retrospektív, elsőfokú bibliográfia, amelybe Bat-
thyány korától 2007 végéig megjelent írások (983 bibli-
ográfiai tétel) kerültek be egy előzetes szelekció után. 
Ennek köszönhetően csak a szóban forgó személy életút-
jával és működésével kapcsolatban érdemleges informá-
ciókat tartalmazó dokumentumok (önálló kötetek, szak-
folyóiratokban közölt tanulmányok és napilapokban 
megjelent írások) körében lehet kutakodni, tájékozódni. 
Hatalmas és méltán elismerendő munkát végzett a bibli-
ográfia készítője, Horváthné Kupi Ildikó könyvtáros. A 
2007 novemberében lezárt széles körű anyaggyűjtésének 
érzékeltetésére csak annyit, hogy a Műszaki Tervezéstől 
a Kanadai Magyar Életig számos szakfolyóiratból is me-
ntett. 

A bibliográfia első fejezete Batthyánynak a történe-
ti kutatás szempontjából oly fontos - nyomtatásban meg-
jelent írásait, beszédeit, leveleit, müveit tartalmazza. A 
következő egység a lexikonok, monográfiák életrajzi 
összefoglalóit tátja az olvasó elé. Előbbiek, a politikus 
születésének dátumával kapcsolatban, csak forráskriti-
kával használhatók fel! A bibliográfia további részeiben 
az életút fontosabb szakaszai, csomópontjai szerint tör-
tént a bibliográfiai tételek csoportosítása, besorolása (pl. 
reformkori, majd miniszterelnöki tevékenysége stb.). 
Külön érdekessége a bibliográfiának a Batthyányit meg-
örökítő képzőművészeti és irodalmi alkotásoknak a fel-
sorakoztatása, valamint a létező vagy a nem létező kultu-
száról szóló müvek összegyűjtése, mint például Bana 
József: Gróf Batthyány Lajos g\'öri kultusza (659. tétel) 
vagy Gerő András: A hiányzó Batthyány-kultusz (660. 
tétel). Az. utolsó fejezet az emlékév eseményeit veszi 
számba. A kötet használatát névmutató és rövidítésjegy-
zék könnyíti meg. A mü szakmai értékét növeli, hogy a 
Batthyány-kutató Molnár András lektorálta. A bibliográ-
fia szép könyv benyomását keltő volta pedig a tervező-
nek, Sellyei Tamás Ottónak köszönhető. Batthyány élet-
útjában, a reformkorban és 1848-1849 történetében tájé-
kozódni vagy kutatni próbálók, e témákban vetélkedőt 
szervezők és még sorolhatni lehetne mindazokat, akik 
számára hasznos segédlet született. 

Vas megye honismereti kiadványait gazdagítja az a 
szakbibliográfia.- amely az /000 éves Vas megye rendez-
vénysorozat alkalmából látott napvilágot. Szalainé Bo-
dor Edit helyismereti könyvtáros vette számba a vasi 
megye- és településtörténeti monográfiákat. A mü elején 
a szerző először tisztázta, hogy mit tekint megye- és tele-
püléstörténeti monográfiáknak. Meghatározta, hogy me-
lyek azok a dokumentumok, amelyek mind a formai és 
mind a tartalmi kritériumoknak megfelelve a bibliográfi-
ába kerülhettek, s melyek nem (pl. kéziratok, idegenfor-
galmi kiadványok stb.). Kivételt csak azon vasi városok 
esetében tett. ahol egy-egy kort átfogóan vizsgáló köte-
tek is születtek, pl. Tanulmányok Szombathely történeté-
ből. 1945 1990. (129. tétel). A mü a történelmi Vas vár-
megye területét öleli fel, így az országhatárainkon túl is 
érdeklődésre tarthat számot. Mint ismeretes a trianoni 
békediktátum következtében Ausztriához és a Szerb-
Horvát Szlovén Királysághoz is csatoltak Vas megyei 
területeket. A hazai közigazgatási határmódosítások so-

2 Szalainé Bodor Edit (szerk.): Ezeréves Vasvármegye. 
Megye- és településtörténeti monográfiák a Berzsenyi Dániel 
Könyvtárban. BDK Vas Megyei Közgyűlés. Szombathely, 
2010. 100 old. 
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rán a Vas megyétől elkerült települések (pl. Magyar-
gencs 1950-től Veszprém megyei község) monográfiái 
után is lehet tájékozódni a segédkönyvben. A helységek 
esetében mindig megtalálható a mai név és az állami ho-
vatartozás. 

A bibliográfia első egysége a megyetörténeti monog-
ráfiákat hozza megjelenésük időrendjében. A sorban az 
első a méltán híres Borovszky Samu és Sziklay János 
szerkesztette Magyarország vármegyéi és városai soro-
zat 3. Vasmegye kötete. A következő fejezetben a megye 
nagyobb tájegységeinek (Kőszeghegyalja, Őrség, Vasi 
Hegyhát) históriáját tárgyaló müvek fedezhetők fel. A 
legtöbb monográfiát, 133-at a következő fejezet hozza, 
amelyben a települések magyar nevének abc rendjében, 
azon belül szintén kronologikusan találhatók a müvek. A 
fejezet első kötetei a ma már Burgenlandhoz tarozó Al-
sóőr (Unterwart) 1976-ban megjelent német és a 
2002-ben kiadott magyar nyelvű monográfiái. Ahol 
szükséges, a szerző utalásokat tesz, pl. Zanat: ma szom-
bathelyi városrész, vagy Kemestaródfa: Kemesmál és 
Taródfa önálló községekből jött létre. A megye nagy-
múltú városai (Körmend, Kőszeg, Szombathely) több 
monográfiával is képviseltetik magukat a kötetben. Min-
den monográfiához kép és rövid annotáció kapcsolódik, 
utóbbi a lektorokat is tartalmazza. 

A mü olyan retrospektív bibliográfia, amely négy év-
század (XVI1I-XXI. század) témába vágó monográfiáit 
tárja az érdeklődök elé. Kár, hogy csak a Berzsenyi Dá-
niel Könyvtár gyűjteményére támaszkodik. Ebből adód-
hat, hogy az egykori vasi járásszékhely. Muraszombat 
(ma Murska Sobota, Szlovénia) - 1920-ig, valamint 
1941 és 1945 között Vas megyéhez tarozott - kimaradt a 
sorból. A kötetből kiderül, hogy mely települések (Ka-
rácsfa. Porpác stb.) története nincs még monografikusán 
feldolgozva. A bibliográfiát névmutató zárja. Ez esetben 
is Sellyei Tamás Ottó az igényes megjelenésű könyv ter-
vezője. Mind a (hely)történészek, mind a helytörténet 
iránt érdeklődök munkáját, tájékozódását segíti a 
Dominkovits Péter lektorálta mü. 

Szintén az 1000 éves Vas megye rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódóan jelent meg egy CD3 is, amely a Vas 
megyei közgyűlés tagjait, kitüntetéseit és kitüntetettjeit 
veszi számba 1990-töl 2010-ig. A tartalmi rész Köböl-
kuti Katalin, a digitális változat Szókéné Nagy Hilda 
munkája. Az elektronikus információhordozó dokumen-
tum választási ciklusokra bontva mutatja be a képvise-
lő-testületeket, megadva azok megalakulásának dátu-
mát, tagjainak névsorát, megválasztott tisztségviselőit (a 
közgyűlés elnöke, alelnöke, főjegyzője). Jelezi a képvi-
selők mandátumról való lemondását, vagy halálozás mi-
atti személycseréit és a névváltozásokat. A CD másik 
egységében Vas megye 20 kitüntetése ismerhető meg. 
Először minden esetben a díj lényegre törő bemutatása, a 
díjazhatok körének pontos vázolása, az oklevelek, em-
lékplakettek és -érmek precíz leírása és a díjazottak név-
sora olvasható éves bontásban (pl. Gayer Gyula Kitünte-
tő Emlékplakett, Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja, Vas 
Megyéért Díj stb.). A dokumentum használatában biza-
lomnövelő, hogy a fontosabb esetekben a közgyűlési ha-
tározatszámot is feltüntették, pl. a tisztségviselők válasz-
tása, kitüntetések alapítása esetében. A CD hasznos lehet 
a Vas megye elmúlt húsz évének történetét kutatók szá-
mára, valamint segítségével könnyen áttekinthető, hogy 
kik kaptak vagy kik nem kaptak még elismerést. Az 

3 Köbölkuti Katalin (szerk.): A Vas Megyei Közgyűlés és ki-
tüntetettjei, 1990-2010. (CD). BDK Vas Megyei Közgyűlés. 
Szombathely, 2010. 

adatbázis folyamatosan kiegészített változata elérhető a 
Vasi Digitális Könyvtárban (http://vasidigitkonyvtar. 
hu). Mindhárom kiadványt, tartalmát tekintve érdemes 
és külleméből adódóan pedig jó megtekinteni, kézbe 
venni. 

Kaloísai Péter 

Tudománytörténeti tanulmánykötet 
Cholnoky Jenőről 

Az érdi Magyar Földrajzi Múzeum szokásos évi tu-
dománytörténeti konferenciáinak keretében 2010. szep-
tember 16-án rendezett ülését Cholnoky Jenő földrajz-
professzor emlékének szentelte. A múzeum őrzi ugyanis 
- a család önzetlen tagjainak jóvoltából - Cholnoky ha-
gyatékának nagy részét, amelyből a múltban ;;z állandó 
kiállítási részén kívül több időszaki kiállítást is rendez-
tek emlékére, pl. a festményeiből. 

Ez alkalomból a földrajztudós más intézményekben 
őrzött tudományos hagyatékát is számba vették. Külön-
böző egyetemekről, kutatóhelyekről, mint pl. a kolozs-
vári egyetemről jött szakemberek dolgozták fel és ismer-
tették a sokoldalú tudós munkásságának egy-egy kevés-
bé ismert területét. Mindezekből többet a Földrajzi Mú-
zeumi Tanulmányok legújabb kötetében közöltek le. 

Cholnoky Jenő (1870-1950) geográfus a magyar 
földrajztudomány nemzetközileg is elismert legsokolda-
lúbb és legnépszerűbben író egyénisége. A geomorfoló-
giától a politikai földrajzig, a térképészettől a természet-
védelemig, a barlangkutatástól a meteorológiáig számos 
tudományág területén alkotott maradandót. Patriotizmu-
sa is példaértékű. A veszprémi születésű és a Balaton vi-
dékéhez élete során szenvedélyesen kötődő tudós Lóczv 
Lajos geológus egyetemi tanár tanítványa volt, részt vett 
a Balaton-kutatásban s az ő támogatásával jutott el fiata-
lon kínai tanulmányútjára (1896-98). Először a budapes-
ti. majd 16 évig a kolozsvári tudományegyetemen dolgo-
zott. Életútját a trianoni béke által meghúzott határok 
törték meg, mivel el kellett hagynia Kolozsvárt. 1920-tól 
rövid kallódás után ismét Budapesten folytatta egyetemi 
pályáját. Hatalmas életművet hagyott hátra, amikor 80 
éves korában, 1950-ben elragadta a rákbetegség. 

A kiadványban a kolozsvári egyetem tanárai Chol-
noky Jenő kelet-ázsiai tanulmányútjáról, az intézmé-
nyekben található fényképeiről, térképeiről s az egyete-
men folyó geográfusképzésről írtak tanulmányokat. Mú-
zeumunk igazgatója, dr. Kubassek János Cholnoky skan-
dináviai és spitzbergáki tanulmányútját dolgozta fel. Dr. 
Lóczy Dénes Cholnoky folyóvízi geomorfológiájának 
mai értékeléséről értekezett. Dr. Dusek László, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke Cholnokynak a Társaság Al-
föld Bizottságában játszott kevésbé ismert szerepét is-
mertette. Dr. Körösi Mária ny. egyetemi docens politikai 
földrajzi eszmefuttatásokkal volt jelen. Dr. Papp-Váry 
Árpád egyetemi tanár Cholnoky térképészeti munkássá-
gát elemezte. Kovács Sándor könyvtáros-helytörténész 
Cholnokynak a Balaton-felvidéki középkori templomro-
mokat megörökítő festészeti és fotográfiai tevékenysé-
gét, műemlékvédő törekvéseit ismertette. 

Mások előadásai a következő múzeumi évkönyvek-
ben kerülhetnek leközlésre. Székely Kinga geográfus 
Cholnoky Jenőnek a Magyar Barlangtani Társulatban 
játszott szerepét ismertette. Jeszenszky Péter egyetemi 
hallgató Cholnoky kínai útján készült kéziratos térképeit 
dolgozta fel. Lendvai Timár Edit a múzeum munkatársa 
Kerekes J. Zoltán, egy Cholnoky tanítvány életútja és 
munkássága címmel tartott előadást. Dr. Tardy János 
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egyetemi tanár Cholnoky Jenő természetvédelmi mun-
kásságát mutatta be. Dr. Polgárdy Géza tudománytörté-
nész újságíró családi levéltára Cholnokyval kapcsolatos 
turista témájú leveleiből mutatott be néhányat. Pergel 
Antal történész egy általa talált levéltári forrást, az anka-
rai magyar követ 1942. április 10-i jelentését ismertette. 
Dr. Nagy Miklós Mihály ny. egyetemi docens, alezredes 
Cholnoky Jenő katonaföldrajzi vonatkozásairól tartott 
előadást. 

A kiadvány a fenti értekezéseken kívül tartalmazza a 
Cholnoky emlékhelyeket és a szokásos éves múzeumi 
aktualitásokat, évfordulókat, könyvrecenziókat is megta-

lálhatjuk benne. (Bánhidi Antalról. Gubányi Károlyról, 
Molnár Gáborról. Balázs Dénesről stb.) 

A megújult formátumú, de továbbra is gazdag tartal-
mú évkönyv szerkesztői: Mácsai Anetta és Puskás Kata-
lin dicséretes munkát végeztek. Cholnoky Jenő sok te-
kintetben példakövetésre méltó élete, mély hazafisága és 
sokoldalú munkássága a ma nemzedéke számára is ösz-
tönző erő lehet, ezért mindenki számára ajánlható ez a 
kiadvány. 

(Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 18. Magyar Föld-
rajzi Múzeum. Érd, 2009. 159 p.) 

Kovács Sándor 

Honismereti Bibliográfia 
Academics Transsylvanica. Beszélgetések erdélyi 

tudósokkal. Szerk.: Mirk Szidónia-Kata Hargita Kiadó-
hivatal. Csíkszereda 2007. 862 old. - A Székelyfold fo-
lyóirat azonos nevű rovatában megjelent beszélgetések-
ből készült válogatás. Liberalizmus vagy hivatásrendü-
ség? - Imreh István történésszel Tánczos Vilmos beszél-
get; Erdélyi sors: az örök újrakezdés erkölcse - Fábián 
Ernő filozófussal Oláh-Gál Elvira beszélget; „Mindig 
úgy tanítottam, mintha igét hirdetnék" - Tóró Tibor fizi-
kussal Gazda Árpád beszélget; „A Bika havában szület-
tem, tehát nem adom fel könnyen a harcot!" Dr. Csedő 
Károly gyógyszerésszel Máté Eva beszélget; „Megma-
radtam erdélyi gyalogosnak" - Benkő Samu művelődés-
történésszel Gergely Zsuzsa beszélget; „A hétköznapok 
története más, mint a forradalmaké" - Egyed Ákos törté-
nésszel Tánczos Vilmos beszélget; Csak a megírt kézirat-
okból születnek könyvek... - Demény Lajos történésszel 
Oláh Gál Elvira beszélget; Orvos sors történelmi háttér-
rel Dr. Dóczy Pál-István belgyógyásszal Máthé Éva 
beszélget; Gépkocsira szerelt laboratóriummal Szabó 
Árpád tudományos kutatóval Gergely Zsuzsa beszélget; 
„Mi székelyek Attila népének leszármazottjai va-
gyunk.. ." László Gyula történésszel Simó Márton be-
szélget; Szaggatott vallomás - Kiss J. Botond biológus-
sal Zsehránszky István beszélget; A római limestől a ko-
ra középkori magyar határig - Ferenczi István régésszel 
Oláh Gál Elvira beszélget; „El lehet jutni oda, hogy egy 
objektív históriát írjunk" - Csetri Elek történésszel 
Tánczos Vilmos beszélget; Mindenekfölött szakmai tu-
dás, autoritás és igényesség - Dr. Száva János ortopéd 
sebésszel Oláh Gál Elvira beszélget; Társadalmi elköte-
lezettség, tisztesség és szorgalom - László Ferenc 
muzikológussal Oláh Gál Elvira beszélget; „Használni 
kell az anyanyelvet: nyugodtan, természetesen, naponta 

Péntek János nyelvésszel Gergely Zsuzsa beszélget; 
„Egész életemben a tudásszomj vezérelt" Dr. Kelemen 
József idegkutatóval Oláh Gál Elvira beszélget; Igazi 
csapatmunka külső-belső hasznáról - Takács Zoltán mű-
építésszel Szonda Szabolcs beszélget: Zene és irodalom 
határterületén - Benkő András muzikológussal László 
Ferenc beszélget; A kutatási témához fel kell nőni - Ba-
lázs Lajos néprajzkutatóval Oláh-Gál Elvira beszélget; 
Csodálattal közeledtem az élővilág törvényeihez - Dr. 
Péter Mihály mikrobiológussal Oláh-Gál Elvira beszél-
get; „A hivatásom ezerszer több egyetlen ember boldog-
ságánál" - Faragó József folklórkutatóval Mirk Szidó-
nia-Kata beszélget; „A jövőt illetően nem lehetünk telje-
sen nyugodtak" Gábos Zoltán elméleti fizikussal dr. 
Nag\' l.ászló beszélget; Kötelességemnek érzem, hogy jó 
fogorvosokat képezzek..." - Dr. Bocskay István fogor-

vossal Máthé Éva beszélget; „Engem mindig az élő falu 
érdekelt" - Nagy Olga néprajzkutatóval Tánczos Vilmos 
beszélget; „Elszántam magam egy pályára, és mindvégig 
kitartottam mellette" Szabó György klasszika-filoló-
gussal Tánczos Vilmos beszélget; Az „egyenesen" járás 
művészete - Angi István zeneesztétával Gregus Zoltán 
beszélget; „Nekem nem az a hazám, amit Kádár vagy 
Rákosi mondott . . ." - Domokos Pál Péter néprajzkutató-
val Tánczos Vilmos beszélget; „Életemben minden mun-
kának és eredménynek örültem..." - Tövissi József föld-
rajztudóssal Oláh-Gál Elvira beszélget; A matematika és 
Bolyai János bűvöletében - Kiss Elemér matematikussal 
Máthé Éva beszélget; „Szervezési munkára szület-
tem.. ." Hollanda Dénes mérnökkel Máthé Éva beszél-
get; „Amit a magam erejéből elértem, az életem tartal-
ma" - Györfi Jenő mérnökkel Oláh-Gál Elvira beszél-
get; Kettős gyökerek és kagylós rákok - Wanek Ferenc 
geológussal Surány István beszélget; Nem sikerült min-
den úgy, ahogy elképzeltük - László Attila régésszel 
Daczó Katalin beszélget; „Ma minden tüdőgyulladás 
atipusos..." Dr. Nagy Allila tüdőgyógyásszal Máthé 
Éva beszélget; A történések színe és visszája - Antal Ár-
pád irodalomtörténésszel Tánczos Vilmos beszélget; 
Lassan, szépen megöregedni... - Dr. Ferencz László 
belgyógyásszal Máthé Éva beszélget; „Beleálmodta ma-
gát az ember az eljövendő nemzedékek életébe..." 
Gálfy Zoltán teológussal Simó Márton beszélget - „Ha 
meghígul az oldat, nehezen lesz abból koncentrátum..." 

- Szép Sándor vegyészmérnökkel Daczó Katalin beszél-
get; „Eletem összefonódott a marosvásárhelyi orvos- és 
gyógyszerészképzéssel" - Dr. Feszt György farmakoló-
gussal Máthé Éva beszélget; A modern kutatás a csapat-
munkán alapul Fábián Csaba matematikus-közgaz-
dásszal Oláh-Gál Elvira beszélget; „Mivel nagyon sze-
retem a jó könyveket, nagyon tisztelem a jó írókat" -
Marosi Ildikó irodalomtörténésszel Máthé Éva beszél-
get; Munkám és szenvedélyem a gyümölcsészet Ve-
ress István kertész- és agrármérnökkel Oláh-Gál Elvira 
beszélget; „Az embert a kíváncsiság úgysem hagyja.. ." 
- Szilágyi N. Sándor nyelvésszel Máthé Zsolt beszélget; 
„A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és em-
bertudomány" - Gazda Klára néprajzkutatóval Szabó 
Árpád Töhötöm beszélget; A világ megérthető, és arra 
kel törekedni, hogy minél többet megértsünk belőle 
Barabási Albert-László fizikussal Oláh-Gál Elvira be-
szélget; „A Haáz család nevét az Aranykönyv őrzi" id. 
Haáz Sándor néprajzkutatóval Oláh-Gál Elvira beszél-
get; „A pipám sokszor megmentett" Molnár Szabolcs 
irodalomtörténésszel Bánvai Éva beszélget; „Bartó egyi-
dejűleg lelkesít és nyomaszt" - Selmeczi György zene-
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