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Magyar művelődéstörténeti értékek határon innen és túl 
 
 

Karácsony táján, amikor a következő évi kirándulásainkat tervezgetjük, nagyon szívesen 
lapozgatom egy sorozatnak a „rejtőzködő értékeinkről” mesélő szép külsejű és gazdag tartalmú 
könyveit. Az egyre szaporodó köteteteket valóban érdemes kézbe venni. Egy különleges 
sorozatról van szó, hiszen a szerzők be- és körbejárták hazánk és a határon túli területek magyar 
kultúrához kapcsolódó helyszíneit, és a tapasztalataikat, az őket is lenyűgöző látnivalókat 
gyönyörű fotók és okos ismertetések kíséretében adták közre. Az a fajta országjáró, magyar 
értékeket kutató ember, aki nem csupán azért megy el kirándulni, hogy kipipálhassa a következő 
helyszínt is, nagy segítségre bukkan a Rejtőzködő értékeink/értékek nyomában sorozatcímet 
viselő könyvekben. 2001 óta kilenc kötet látott napvilágot, és most van folyamatban további két 
könyv megjelenése. A kilenc könyv mindegyike száz-száz csodálatos látnivalót mutat be itthonról 
és az országhatáron kívüli egykori magyar tájakról.  A nevezetességek között ott vannak azok, 
amelyeket feltétlenül látni kell, mint például a fertődi Esterházy-kastély, a szabadkai városháza, a 
munkácsi vár, a Tordai-hasadék, a kassai Szent Erzsébet székesegyház. De talán sokkal 
izgalmasabbak azok az apró, valóban sok ember számára rejtett kincsnek tűnő, felfedezésre váró 
értékek, amelyek a világ boldogabb tájain turisták tízezreit vonzanák, nálunk viszont alig ismerik. 
Ilyen például a tákosi református templom, az ógyallai csillagvizsgáló, Rahó, Európa földrajzi 
közepe, Nagyajta, Kriza János szülőhelye, a bánáti Ruszanda-tó vagy a Kapisztrán János emlékét 
őrző Újlak. A sorozattá összeállt könyvek bemutatják az épített és tárgyi örökségünket: 
templomokat, kolostorokat, kápolnákat, várakat, kastélyokat vagy ezek még látható romjait. 
Emellett a könyvek alkotói nagyon sok különleges természeti értékre is felhívják a figyelmet: 
őslápok, borókások, források, folyók találkozása, hegyek, völgyek, szorosok, szurdokok, puszták 
képe és hozzájuk fűződő történetek elevenednek meg előttünk. De olyan növény- vagy 
állatritkaságokra is kitérnek, mint például az erdélyi hérics, a magyarkanizsai tiszavirág és sok 
hasonló különlegesség.  

A szellemi örökségekből ugyancsak bőséges a kínálat! A kilenc kötet valamelyikében 
bemutatott kincsek közül csak néhányat ragadok ki: a Szent László legendáját őrző, világörökség 
részét képező Gelence, a šibeniki ferences kolostorban található Laskai-sorok néven ismert 
nyelvemlékünk, a marosvásárhelyi Teleki Téka, vagy Huszt várához kötődő irodalmi élményeink. 
Nagyon fontosak a bemutatott néprajzi értékek. Az építési módok, az öltözködési – a gyönyörű 
széki vagy kalotaszegi viselet -, a temetkezési szokások, a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó 
máig élő hagyományok csábító kínálata tárul elénk. Az egykori, de sok vidéken ma is művelt 
mesterségek végtelen sora szintén kibontakozik e könyvek soraiból, képeiből. Csak néhány példád 
idézek: a pápai kékfestők, a kárpátaljai parasztpokróc szövők, a korondi fazekasok. De fontos 
megemlíteni az Etnokampon a népi mesterségek újraélesztését célul tűző elkötelezett szervezők 
tevékenységét is, hiszen múltunk értékeit védik, óvják és egyúttal a jövőnket építik, egy emberibb, 
értékeket tisztelő világ  kialakításán fáradoznak.  

Nem hagyományos útikönyvek a száz-száz csoda bemutatását célul tűző kötetek. Elsősorban 
gyönyörű képeskönyvek, albumok. Egy nyugodt vasárnap délután a kényelmes fotelban ülve 
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órákat tölthet el az ember a szebbnél szebb fotók nézegetésével. Ha kíváncsi lesz egy-egy kép 
üzenetére, az ismertető szövegek kielégítő választ adhatnak. Amennyiben még többet szeretne 
tudni valaki az adott helyről, tájról, szoborról, akkor a könyv végén levő irodalomjegyzék segíti a 
további tájékozódásban. Elmondható, hogy a képek és az írott ismertetések egyenértékű 
tájékoztató anyagok. Az igényes, színvonalas fotók és jó stílusú - a szó nemes értelmében vett - 
ismeretterjesztő szövegek harmonikusan kiegészítik egymást. Az olvasó számára gyorsan 
világossá válik, hogy mit is jelent a címekben megjelenő „csoda”. Csodának tekintik a szerzők a 
magyar kultúra épített, tárgyi és szellemi értékeit, valamint az ezek helyszínéül szolgáló vagy a 
környezetükben elterülő természeti szépségeket.  Fontos számukra a magyarságismeret, a 
magyarságtudat erősítése, hazaszeretetre, az ősök munkájának, alkotásainak megbecsülésére 
igyekeznek ösztönözni az olvasót. 

A sorozatjelleget erősíti a külső megjelenés: azonos méretű, azonos logikával összeállított 
külső keménytáblás borító jelzi a témák összetartozását. Mindegyik könyv más színű. A száz 
újabb csoda helyszínét megjelenítő főcím csupa nagybetűvel írva került a borító felső részére, a 
csoda szó keltette ünnepélyes hangulatnak megfelelően arany-, illetve ezüstszínnel nyomtatva. A 
főcím alatt mindegyik könyvön egy fénykép emeli ki hazánk vagy a választott tájegység egy 
különleges vonzerejét. Nagyon különleges a Magyarország száz csodája III. könyv szimbolikus 
erejű képe, bizonyára a sorozat megalkotóinak célkitűzését is sugallja: a görcsösen kapaszkodó 
gyökerek, amelyek alól néha már a földet is kimosta a víz, az élni akarást, a múlt megtartó erejét, a 
hagyományok, értékek tiszteletét közvetíthetik az olvasónak.   

A kép alatt mindegyik könyvön a főcímnél kisebb betűkkel olvasható a sorozatcím. A három 
magyarországi kötet esetén Rejtőzködő értékeink nyomában, míg a határon túli magyarlakta 
helyszíneket bemutató könyveknél Rejtőzködő értékek nyomában alakban fogalmazódik meg. A 
hátsó borító ugyancsak a szerkesztők és a kiadó azon törekvését tükrözi, hogy látható legyen az 
egyes kötetek összetartozása. Négy-négy kép, illetve néhány soros összefoglaló hívja fel a 
könyvben található helyszínekre a figyelmet. Mindegyiken jól látható a Totem Kiadó neve és 
emblémája is. 

Az olvasó céltudatosan szerkesztett, gyönyörű képes útikalauzokat tart a kezében, olyanokat, 
amelyekben gyorsan, könnyen el tud igazodni. Ugyanis nagy segítséget jelent az, hogy a könyvet 
kinyitva a borító belső oldalán térképet találunk a helyszínek kiemelésével. Ugyanezt még egyszer 
láthatjuk, és mielőtt a könyvet becsuknánk, gondolatban még egyszer végigjárhatjuk a 
helyszíneket. További segítséget jelent a részletes tartalomjegyzék, kiemelésre méltó, különlegesen 
ötletes címeivel. Ezek hol a tartalom lényegét emelik ki (Az égbe nyúló gótika – Kassa), hol a 
bennünk élő ismeretet hozzák felszínre (A csitári hegyek alatt), hol szellemesen fogalmazva (Árva 
volt – Árva maradt) hívják fel a figyelmünket valamely kincsünkre. Szintén dicséretes a könyv 
végén található, gondosan összeállított név- és tárgymutató, melynek segítségével vissza- vagy 
megkereshető a minket érdeklő személyről, tárgyról, tájról szóló információ. 

Hasznos az irodalomjegyzék feltűntetése, ebből láthatjuk, hogy hiteles információkat kaptunk, 
illetve akik az egyes témák iránt mélyebben érdeklődnek, a felsorolt művek alapján megkezdhetik 
a kutatást!  

Az egyes nevezetességek részletes bemutatásánál kis térképeken a helyszínek földrajzi 
elhelyezkedése, a lapszélen pedig a megnevezése látható. A képek és a szöveg egysége, hangulata 
dicséretes. Ahol azonban egy összefoglaló címet látunk (Erdély száz csodája – Szászföld), ott nem 
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mindig lehet tudni, hogy Szászhermány, Berethalom vagy Prázsmár erődtemplomát mutatják-e a 
képek. Ilyenkor célszerű lenne vagy képaláírással, vagy a szövegben jelezni, melyik kép mit 
ábrázol. Ez néhány kötetben – de nem mindegyikben –alkalmazott gyakorlat.   

A fiatal Totem Kiadó nagy vállalkozása ez a sorozat.  Nemes célt, nemes küldetést vállalt fel 
azzal, hogy Magyarország, valamint a Kárpát-medence magyarlakta területeinek értékeit, csodáit 
ilyen újszerű megközelítésben mutatja be.  

Valóban jó kézbe venni, és akár csak egyszerűen a szabadidő eltöltése céljából nézegetni a 
gyönyörű képeket, beleolvasni a szövegekbe, akár ezek alapján útra kelni, felfedezni, csodák 
nyomán kalandozni. Az olvasó tájékoztatása érdekében hasznos volna a könyvek végén vagy 
hátsó borítóján feltüntetni, hogy eddig mely magyarlakta területekről jelentek meg a sorozat 
kötetei és talán azt is, hogy terveik között szerepelnek további művek, így Szlovénia és a Várvidék 
értékeinek bemutatása. 

 
Magyarország száz csodája címen eddig három könyv jelent meg a Rejtőzködő értékeink 

nyomában sorozatban. Ha a három könyv térképein megjelölt helyeket egymásra vetítjük, látható, 
hogy a „csodákat” kutató csoport egyre több értéket fedez fel, mutat be az országból. A Balaton-
felvidék, a Bakonytól a Zempléni hegységig húzódó hegyvidékeink, Budapest vagy Pécs és 
környéke, az Őrség, az Alpokalja látnivalói nagy számban jelennek meg az egyes kötetekben. Jó 
ötlet volt hazánk rejtőzködő értékeinek felkutatása és ezek folyamatos bővítése, az olvasó is várja 
az „újabb csodákat”. Száz-száz címet olvashatunk mindegyik könyv tartalomjegyzékében. Ezek a 
szépen megfogalmazott címek szinte regénnyé, olvasmánnyá állnak össze, múltat idéznek, 
evokatív erejükkel megérintenek bennünket. Felkeltik kíváncsiságunkat, és talán még arra is 
ösztönöznek, hogy a sokszor szinte művészi kivitelű képek és az olvasmányos, érthető, 
információban gazdag szöveg megismerése után elinduljunk és a felkínált látnivalókat saját 
szemünkkel lássuk, a különleges helyszíneket saját lábunkkal járjuk végig. Érezhető, hogy a 
szerkesztők és szerzők célközönségként nem egy szűk réteget, hanem minél szélesebb kört 
igyekeztek megszólítani. Ezért szerepel az Esterházy-kastély és Pannonhalma, Nagyvázsony és 
Velemér, Hortobágy és Hollókő, Eger és Aggtelek, és még sorolhatók volnának tovább a 
mindenki által jól ismert nevezetességek, a tipikus osztálykirándulási célpontok. De nagyon jó, 
hogy ez a sor bővül a kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert színhelyek bemutatásával. Olyan 
kevesek által látogatott szakrális, vallási épített örökségek említhetők, mint Csempeszkopács 
csodálatos román stílusú templomocskája, a gyönyörű premontrei templom Türjén, a szalonnai 
freskók vagy a Vizsolyi Biblia és a magyarpolányi kálvária. Történelmi, művelődéstörténeti 
értékek egész sora bontakozik ki előttünk már a címek segítségével: A város, ahol 11 órakor 
harangoznak; Királynék városa; Ahol Magyarország született; Koronázási ajándék; Cifrapalota az 
Alföldön. Képek és leírások tájékoztatnak a növényvilág különlegességeiről, termesztett 
értékeinkről (Famatuzsálemek; Makó aranya), gyönyörű tájainkról (Sólyom és evezőlapát), az 
állatvilágról (Bivalyparadicsom), ételeinkről, italainkról (Édes élet Budapesten; A folyékony 
szerelem birodalma) és felsorolhatatlanul sok egyéb érdekességről.  

Irodalom és művészet (Mátra alján, faluszélen; A Művészetek Völgye), hagyományok és 
néprajzi értékek, népi mesterségek (Krisztus virágszőnyegen; Csipkébe öltöztetett álmok; Pingált 
falak városa) is helyet kaptak a könyvekben. Nagyon sok szellemes, az ember arcára mosolyt 
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varázsoló, figyelemfelkeltő címmel is találkozhatunk, amelyek az adott fejezet elolvasására 
buzdítanak: Hová nyílnak a vakablakok?; Halom és malom; Öreg templom nem vén templom.  

Az első könyv egyes látnivalóiról készült szövegekben nagyon jó tájékozódási lehetőséget 
biztosítanak a különböző nyomdatechnikai megoldások (például a csupa nagybetűs vagy 
félkövéren szedett kiemelések). A másodikban a bekeretezett részekben kiemelt 
művelődéstörténeti, irodalmi, néprajzi stb. értelmező, magyarázó részek (például Ozoráról, a 
kalocsai hímzésről, a szerb ortodoxokról) teszik értékesebbé a szövegeket. A harmadik kötetben 
szintén található néhány magyarázó, ismeretelmélyítő kiegészítés (Mária látogatása Erzsébetnél). 
Ebben a kötetben a szép fotók keltette lírai hangulatot kellemesen fokozzák  tovább az egyes 
részek előtt álló idézetek (Tompa Mihálytól, Fekete Istvántól, Áprily Lajostól). 

Elmondható, hogy mindegyik kötet valamiben eltér a másikaktól, az előzőekhez képest mind 
formájában, mind tartalmában hoz valami újat. Ugyanakkor lehet érezni, hogy a szerzők és a 
szerkesztők egységes logika szerint építkeztek, és lehet érezni, hogy egyre mélyebbre ásva, egyre 
több, valóban sokunk elől eddig elrejtett értéket hoztak felszínre. Nagyon sok útikönyv igyekszik 
az ország turisztikai nevezetességeit bemutatni, ezek a sok száz csodát bemutató albumok 
azonban a maguk újszerű megközelítésével műveltebbé tesznek bennünket és emellett 
Magyarország szeretetére, hazánk, szülőföldünk, értékeink tiszteletére is tanítanak. 

 
A hazánk rejtett értékeit bemutató könyvek mellett elkészültek azok az alkotások is, amelyek a 

határon túli magyarlakta vidékeket, valamint azokat a helyeket mutatják be, ahol a magyar 
történelem, kultúrtörténet érintkezett az ott élőkével. Nem a megjelenés időrendjében, hanem a 
földrajzi elhelyezkedést követve szólok az egyes kötetekről. 

 
A Felvidék száz csodája 2005-ben látott napvilágot. A Kisalföldtől a Zempléni-síkig, érintve 

a Kiskárpátok, a Fátra és a Tátra vidékét, a gömöri, szepesi tájakat, sok jól ismert, de még több 
szinte ismeretlen kincset tárnak az olvasók elé a könyv szerzői. Dévénytől (Szabad-e Dévénynél 
betörni / új időknek új dalaival?) Borsiig (II. Rákóczi Ferenc szülőhelye) végigjárták a lápos, vizes 
csallóközi ártereket, képzeletünket megragadó fotóik segítségével végigtekinthetünk a 
vadregényes hegyek ormain, megcsodálhatjuk a sziklaszirten vagy a szelídebb lankákon épült 
várakat (Árva, Beckó, Szepes, Krasznahorka vára), valamint az értékes szakrális emlékhelyeket 
(Jászó, Garamszentbenedek, Gimeskosztolány) és még számtalan csodát. Feleleveníthetjük a 
Deákiról megtanult ismereteinket, hiszen a gyönyörű felvételek megidézik azt a helyet, ahol a 
magyar nyelv legősibb szövegelmékét őrizték. A számtalan főúri kastély, az Andrássyak, a 
Rákócziak építette örökség, a Mátyás mesékben guruló körmöci aranyak helyszínének látványa, 
története büszkeséggel tölti el a lelkünket.  Olvashatunk Jókairól, Balassiról, Tompa Mihályról, 
Petőfiről, de elgyönyörködhetünk a szépséges fotókon látható hegygerincek, sziklák, barlangok, 
kövek szépségében és a szepességi városok gazdag kultúrtörténeti hagyatékában is. 
Felsorolhatatlanul sok szépség kelt életre a könyvben. Igényesek a fényképek, alapos ismeretet 
nyújtanak a szövegek, a kiegészítő, értelmező részletek, a lírai idézetek. A felvidéki táj gazdag 
szépsége és a magyar történelem, kultúra megmaradt értékei valóban útra késztetik a könyv 
olvasóját. 
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A Kárpátalja száz csodája kötet 2009-ben jelent meg. Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt, 
Verecke – talán ezek a helyszínek, amelyeket e tájról mindenki ismer valamelyest. Napjainkban 
ismertté vált még a szomorú sorsú Kisszelmenc és Szolyva. Azonban a könyvet végiglapozva 
elcsodálkozunk azon, hogy mennyi felfedeznivaló akad Kárpátalján is. Szépséges haranglábak, 
kazettás mennyezetű templomok képeiben gyönyörködünk, Rákóczi Ferenc, Munkácsy Mihály, 
Móricz Zsigmond nyomdokain járunk. A beregi borvidék vonzza a látogatót, izai kosárfonást, 
beregi szőttes készítését, viski csuhéfonást tanulhatunk, megcsodálhatjuk a villőzés, a tojásfestés, 
a betlehemezés különböző ünnepkörökhöz kötődő hagyományát. Az aknaszlatinai sóbányában 
meghallgathatjuk a Szent Kinga gyűrűjéről szóló történetet, felkereshetjük a Tisza forrását, a 
Fekete- és Fehér-Tisza Európa földrajzi közepén történő összefolyását. A táj szépsége mellett 
élvezhetjük a táj kínálta ételeket, a gombák sokféleségét, a fafaragó mesterek, művészek munkáit 
csodálhatjuk, a szilvalekvár utánozhatatlan ízét kóstolhatjuk. Mintha egy gyönyörű, tiszta 
forrásban merítkező időutazás részesei lennénk, úgy tárul fel előttünk egy történelmében, 
hagyományában, természeti és gasztronómiai értékeiben gazdag táj. A szerzők még ételrecepteket 
is kínálnak, hogy meggyőződhessünk a leírtak vagy a képeken bemutatott tények igazságáról. 
Talán itt igaz leginkább a sorozatcím, valóban sokunk előtt rejtőzködnek ma még ezek az értékek!  

 
Erdély száz csodája címen két könyv készült el, de bizonyára lesz még folytatás! Egyrészt 

azért, mert Erdély végtelenül sok nevezetességét nem olyan egyszerű csokorba kötni, másrészt 
pedig azért, mert nagy szükségünk van rá, hogy a rejtőzködésből minél több érték kerüljön át az 
ismertségbe. A bemutatott helyszínek között szerepel Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagybánya, 
Déva, Segesvár, Koltó, Arad – ezekről általában tudunk valamennyit. De az Erdélyről szóló 
könyvekben is az a különleges, ami ilyen és hasonló címek alatt rejtőzik: Pici múzeum, hatalmas 
értékek. Számomra Erdély elsősorban a természeti szépségek dúsgazdagságát jelenti. Ezzel 
nyűgözött le ez a két könyv is. A hegyek pompázatos látványa ejti ámulatba az útra készülődő 
olvasót. A képeken láthatunk bazaltoszlopokat, tarkán csillogó szakadékokat, Szamos-parti és 
Almás menti vagy vörösmarti köveket. Vadregényes szurdokokról, festői vízesésekről, szélfútta 
havasokról, rejtelmes barlangokról készített fotók nyűgöznek le! Ugyanakkor gazdag 
művelődéstörténeti anyagot is találunk a szövegekben, ezt sugallják a címek is: Mézes hetek 
helyszíne; A nagybányai festőiskola; „Amit raktak estig, …”; A vallásszabadság bölcsője; Erdély 
nagyjainak iskolája; Tavasz a házsongárdi temetőben; A Corvinok fészke és sok más hasonló. A 
megidézett Koltó, Nagybánya, Déva, Torda, Nagyenyed, Kolozsvár, Vajdahunyad képei és a 
képek köré írt szövegek felelevenítik, kiegészítik, bővítik hiányos vagy hézagos ismereteinket. A 
Szilágyságtól a Vaskapuig számtalan érték ösztönöz bennünket arra, hogy saját, megélt élménnyé 
váljon legalább egy-egy részlet a bemutatottakból. 

 
A Vajdaság száz csodája kötet elsősorban az ott élő népesség sokszínűségéből táplálkozik. 

Megtudjuk a könyvből, hogy a táj a török korban többször elnéptelenedett, ezért palócok, más 
távoli vidékek református magyarjai, aztán szlovákok, majd a 20. században székelyek települtek 
le, és ma a szerb lakossággal együtt alkotnak egy tarka, sokszínű világot. A bácsfeketehegyi barokk 
református templom vagy a kaboli ortodox monostor hirdeti a békés együttélést. Jól megfér 
egymás mellett Hertelendyfalva székely hagyománya és Gombos, Kupuszina, Doroszló, valamint 
Bácsújfalu felvidéki magyar és szlovák lakosságának cifra népviselete. 



 6

Csodálatos vízi világot mutatnak be a fotók: a Tisza és Duma menti lápokat, védett 
területeket és nemzeti parkok tavait (Palicsi-tó, Császár-tó) varázsolják elénk. A puszta, 
sivatagszerű homokvilág az aranyzöld gyurgyalagokkal, a fürtös homokliliommal szintén 
lenyűgöző látványt nyújt.  

A Vajdaság városait feltétlenül látni kell, erről győznek meg a könyv szerzői. Újvidék a régi és 
az új, a szakrális és a világi értékek együttesével, valamint a harcot sosem látott péterváradi 
erőddel hívogat bennünket egy látogatásra. Szabadka, Zenta és a verseci borospincék a szecesszió 
csodálatos hangulatát idézik elénk. Véleményem szerint az egykori magyar városok legszebbike 
Szabadka! A városháza, a zsinagóga szépséges épülete ma is ámulatba ejti a látogatót, és az 
utcákon sétálva érződik Kosztolányi, Csáth Géza szellemi közelsége is. A falvak is őrzik 
értékeiket, hiszen tájházak, falumúzeumok adnak hírt egykori mesterségekről, elődeink 
életmódjáról. Olvashatunk Fehér Olimpiáról (gúnárviadal), Etnokampról. A szerzők tanáccsal is 
ellátják az útra kelőt, leírják, hogyan lehet megtalálni a nehezen megközelíthető helyszíneket.   

 
A Délvidék száz csodája – Horvátország kötetet 2007-ben adta ki a Kiadó. A mai 

Horvátországban található magyarlakta vidékek mellett sok olyan várost, falut ismerhetünk meg e 
kötetből, amely történelme során valamikor érintkezett, találkozott a mi történelmünkkel, vagy 
egy-egy jelentős magyar személyiséget életének egy szakasza ezekhez a helyekhez kötött. 

Lírai leírásokat olvashatunk a Drávaszög, a Dráva–Száva köze vagy a Muraköz magyarlakta 
szépséges kis falvairól, városairól. Árpád-házi nagy királyaink szinte mindegyikéről őriznek 
emléket a szlavón vagy a dalmát városok. A templomokban gyakran láthatjuk szent királyaink 
szobrát. Olvashatunk arról, hogy Dalmáciában talált menedéket Szent István Jobbja. Követhetjük 
Szent László és Könyves Kálmán, IV. Béla életének, tetteinek színhelyeit. Az Árpád-házi IV. Béla 
és Anjou Nagy Lajos királyunk számtalan szállal kötődik a vidékhez. Itt alussza örök álmát Mátyás 
király fia, Corvin János és a király ellen szegülő Janus Pannonius szintén. Át- meg átszövik a tájat 
a Czilleiek, Zrínyiek és a Frangepánok egykori jelenlétének nyomai. Megtudhatjuk, hogy Zágrábba 
is érdemes ellátogatni magyar emlékek után kutatva! Sok apró érdekességre bukkanhatunk a 19-
20. századi kultúránk emlékeiből. Átélhetjük a monarchia, a fürdőhelyek hangulatát. Ez a kötet is 
lenyűgöz szépséges fotóival. A szigetek vagy a régi oklevelek, a teljesen modern templomok vagy 
az omladozó bródi sáncerőd képe egyaránt felkelti az olvasó érdeklődését. Nemes gondolatok 
sorakoznak gróf Andrássy Gyuláról. Számomra ezek a sorok sugározzák a kiadó célkitűzését. 
Hiszen a nevezetességekről készült képek, az ismertető gondolatok soha sem csak arról az egy 
helyszínről szólnak, hanem mindig egy kerek művelődéstörténeti egésszé állnak össze. A sorokon 
átsüt a szerző történelemtanári bölcsessége, gazdag élettapasztalata, a táj alapos ismerete. 
Hamarosan kézbe vehetjük a szlovéniai és a burgenlandi magyar értékekről mesélő köteteket is! 

 

 A kilenc kötet áttanulmányozása nagy élvezetet jelent! Nem csak azt kapjuk ezektől a szép, 
igényes könyvektől, hogy lapozásuk közben ellazulunk, feltöltődünk szépséggel, nyugalommal, 
hanem érezzük, hogy okosabbak, műveltebbek leszünk általuk. Sőt a gazdag múltat szemlélve, 
valami boldog büszkeség is átjárja a lelkünket, amelyre nagy szükségünk van, hiszen tudjuk, hogy 
a gyökerek táplálnak, azok nyújtanak kapaszkodót, csak a gyökereink, azaz múltunk értékei 
segíthetnek hozzá ahhoz, hogy egészséges, derűs, jövőre tekintő, jövőt építő jelenünk lehessen.  
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A sorozatnak kétféle címe van. A kötetek számos szerzőjét, fotósát, szerkesztőjét köszönet 
illeti meg azért a különleges élményért, hogy a végén mégiscsak úgy érezzük, valamennyi érték a 
mienk lett! Rejtőzködő értékeink nyomát kutattuk! 
 


