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ÜNNEP ELŐTT 

Július utolsó hétvégéje immár 
hagyományosan a falu ünnepe. 
Alkalom ez az együttlétre, a ta-
lálkozásra, a megemlékezésre és 
az önfeledt jókedvre. A szomba-
ti náczihegyi ünnep vasárnap a 
falu újratelepítésének 250. év-
fordulójával folytatódik. A jeles 
évfordulón kívül okot ad az ün-
neplésre a falu zászlajának és cí-
merének avatása, valamint a 
templom helyreállítása is. 
Az ünnep alkalmat nyújt a törté-
nelmi visszatekintésre. A régé-
szeti leletek és lelőhelyek bi-
zonysága szerint Pula környéke 
az emberiség történetének kez-
dete óta lakott. A vidéken újkő-
kori, rézkori, bronzkori és vas-
kori leleteket is találtak. A kö-
zépkorban (Kr. u. 1000-1700 

között) a mai falu határában két 
falu létezett, Tálad és Pula. 
Tálad első okleveles említése az 
1177. évből származik, kolosto-
rában pálos, majd ferences szer-
zetesek laktak. 
Pula a középkorban a mai teme-
tő körül (attól északra és nyu-
gatra) helyezkedett el. A temető 
nyugati részének közepén látha-
tó, fákkal tűzdelt négyszög (ide 
nem temetkeztek) a hagyomány 
szerint a középkori Pula templo-
mának helye. A falu (Tálodhoz 
hasonlón) nagy részében a Rátót 
nemzetség tulajdona volt. Első 
okleveles említése az 1233-as 
évből való. 
A Pula név eredetére vonatko-
zó egyik álláspont szerint sze-
mélynévből keletkezett, a másik 

álláspont a pólya és/vagy pulya 
(mindkettő jelentése: kicsi) jöve-
vényszavakból származtatja. A 
lakosság a két faluban a török 
közeledtével egyre fogy, 1557-
ben pedig már mindkettő puszta, 
azaz lakatlan. 
A XVII. század első felétől az 
Eszterházyak birtoka. A nagyvá-
zsonyi anyakönyv szerint a Pu-
lán lakó Kovács János és Takács 
Katalin szülők Mihály nevű 
gyermekét 1727-ben keresztel-
ték, a keresztszülők Szabó 
György és Dávid Erzsébet. Az 
Eszterházyak délnémet területről 
hoztak telepeseket, akik 1746-
tól rakták le a mai falu alapjait. 
Ennek 250 éves évfordulóját ün-
nepeljük 1996. július 28-án va-
sárnap. 

RENDBEHOZTUK TEMPLOMUNKAT 
Eszterházy Károly egri püspök a 
XVIII. század végén építtette a 
pulai templomot. Az építkezés 
során bizonyára sok helybéli hul-
latta verejtékét. Azóta sok-sok 
nemzedék számára jelentett lelki 
támaszt, megnyugvást az Isten 
háza. Az utolsó fél évszázad so-
rán azonban nagyon leromlott a 
templom állaga. Gondoljunk 
csak a beázó tetőre, a kívül-belül 
hulló vakolatra, a rendezetlen 
templomkertre és a harangszó 
hiányára. A falu kezdeményezé-
sére létrejött "Eszterházy Ká-
roly" alapítvány kuratóriuma cé-
lul tűzte ki az egyházi épületek 
rendbehozatalát. Az ácsszerke-
zet megjavítása után először a 
tető kapott új cserépborítást. A 
maradék anyagból készült el a 
Szent Flórián kápolna födése és 
külső-belső tatarozása. Harma-

dik lépésben a gyönyörű megol-
dású temetőkápolna épült föl.. 
Tavaly került sor (már egyre ne-
hezülő pénzügyi körülmények 
között) a templom külső tataro-
zására. Ami pedig idén történt, 
az maga a csoda. A belső festés 
mellett több mint fél évszázad 
múltán újra órák vannak a to-
ronyban, szól a harang, a temp-
lomkert rendezett. És mindez a 
falu, az itt élők és ide kötődők 
áldozatvállalásából, és más ado-
mányokból! Szinte minden csa-
lád kivette részét valamilyen for-
mában a munkából. Köszönet 
érte. 
Az a kétszáz fős falu, amelyik 
ennyit hajlandó áldozni, ahol öt-
ven ember jön el festés után az 
állványok kihordására és a temp-
lom takarítására, amelyik azzal 
büszkélkedhetik, hogy az ő fe-

gyelmezett ministránsait hívják 
meg, ha Nagyvázsonyban bér-
málás van, amelyik évente rend-
szeresen megemlékezik őseiről 
és hőseiről, az a falu tudja, hogy 
lelkében gazdag csak az a nem-
zet lehet, amelyik megőrzi ha-
gyományait és emlékeit. Csak a 
múlt értékét megőrizve lehet 
újat alkotni. 
Pauer atya a templom újra bir-
tokbavételének első vasárnapi 
szentmiséjén megilletődve 
mondhatta: " Döbbenetes, amit 
tettetek, kedves pulaiak!" Nem 
véletlen, hogy a falu ünnepén, 
július 28-án délután 4 órakor a 
szentmisét dr. Szendi József 
veszprémi érsek és dr. Seregély 
István egri érsek, a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar elnöke 
mondja. 
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A TEMPLOMÉPÍTTETŐ ESZTERHÁZY KÁROLY 

Csallóköz birtokosának, Sala-
monnak fiai, 1238-ban osztoz-
tak meg atyai birtokaikban, Illés 
az Illyésházy, Péter pedig a 
Szerházy (Serházy) családágnak 
lett a törzse. Szerházy Bene-
dek és Bessenyey Ilona gyer-
meke volt Ferenc, 1584-ben 
Pozsony vármegye alispánja, aki 
galántai előnévvel elsőként írta 
nevét Esterházynak. Illyésházy 
Zsófiától született fiai közül 
Dániel (1580-1654) a cseszneki 
grófi vonalat, Pál (f 1641) a 
zólyomi grófi vonalat, Miklós 
pedig a fraknói vonalat alapítot-
ta. Miklós (1582-1645) nádor 
Dersñy Orsolyától és Nyáry 
Krisztinától született fiai közül 
Pál (1635-1712) a hercegi vagy 
idősebb ág, Ferenc pedig a grófi 
vagy ifjabb ág megalapítója lett. 
Esterházy Ferenc (1641-85) 
főispán és Thököly Mária egyik 
gyermeke Ferenc ( t l 75 8) 
tárnokmester, akinek Pálffy 
Szidóniától született fia galán-
tai Eszterházy Károly, a híres 

egri püspök. (Az irodalomban 
általában Esterházy-t írnak, de 
amint a püspök saját aláírása 
mutatja, ő maga Eszterházynak 
írta családnevét.) 
Károly 1725-ben született Po-
zsonyban, 1748-ban szentelték 
pappá, 1760-ban már váci püs-
pök. Kibővítette a szemináriu-
mot, megújította a papképzést, 
megoldotta a gondoskodást az 
elaggott papokról, nagyszabású 
új tervet készíttetett a katedrális 
és a püspöki palota átépítésére, 
rendeztette a levéltárat, újrasza-
bályozta a céheket. 1762-ben 
pedig egri püspök lett: a falvak 
egy részét újratelepítette néme-
tekkel, s mivel a püspökség 
készpénzbevételének 90%-át 
építkezésekre, egyházi és kultú-
rális célokra, művészi alkotások 
készíttetésére és segélyezésre 
fordította, beindíthatta nagysza-
bású templomépítési program-
ját. Több tíz templomot építte-
tett, nemcsak püspöksége terü-
letén, hanem Pápa, Devecser és 

Ugod uraként a Dunántúlon is; 
ezek között 1797-ben, talán 
utolsóként a mi pulai templo-
munkat. Pápai családi reziden-
ciáját fölújíttatta, s püspöksége 
idején épült ki székvárosa, Eger, 
elnyerve barokk képét, s 
emelkedett ki a jellegtelen ma-
gyar kisvárosok sorából. Az eg-
ri barokk-rokokó és klassziciz-
mus művészetét Eszterházy Ká-
roly nélkül látni, magyarázni és 
megérteni csak félig lehet. 
Nemcsak gazdasági alkalmazot-
tait, de egyházmegyéje papjait is 
kemény egyházi fegyelem alatt 
tartotta. Egerben egyetemet 
akart fölállítani, végül azonban 
csak líceumot engedélyeztek, 
benne az első magyar orvosi 
iskolával. Az 1790-9l-es diétán 
a katolikus párt vezetője volt, 
magyar Cicerónak nevezték. Ő 
volt az utolsó egri püspök, 
halála után a várost érseki rangra 
emelték. 

Ca-rM-j ^ f y ^ f i j 
C- CQ^Ú-WFK* 

ESZTERHÁZY KÁROLY EGRI PÜSPÖK ALÁÍRÁSA. 

E S Z T E R H Á Z Y K Á R O L Y EGRI PÜSPÖK A R C K É P E . 
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HARMATH ISTVÁN EMLÉKEZETE 
<k 

Idén volt tíz éve, hogy a falu 
nagy szülötte, Harmath István 
eltávozott közülünk. Őrá emlé-
kezünk egy Róla írt nekrológgal 
és egy Palával foglalkozó írásá-
val. 

I » l'N 

J i S 

KÉT HARMATH ISTVÁNT ISMERTEM 
IRTA BÁN MAGDOLNA 

Az a szerencsés ember vagyok, 
aki két Harmath Istvánt ismert: 
Harmath tanár urat és Harmath 
Pistát. Az első - akinek emberré 
formálásomban nagy szerepe 
volt -, osztályfőnököm és iroda-
lomtanárom a Lovassyban. A 
másik jóbarátom, immár fbinőtt 
életemben. 
Hogyan lehetne felejteni azt, 
mennyire vigyázott ránk, tanít-
ványaira! Hogyan fogott össze 
bennünket jóságos szigorral az 
évek folyamán. Hogy nem elége-
dett meg csupán tanulmányi 
eredményeinkkel, hanem jelle-
münket is csiszolta, emberré vá-
lásunkat egyengette! S erkölcsi 
mércéjéhez nekünk " állnunk" 
kellett! Diákfejjel sokszor érez-
tük őt szigorúnak, de azóta 
hányszor megköszöntük ezt a 
szigort! O tanított meg arra, 
hogy ne érjük be kevéssel, min-
dig a legtöbbet adjuk magunk-
ból, a legjobbat! Szigorában, er-
kölcsi tartásában mérhetlen sze-
retet is volt - ez volt a titka. Az 
irodalom iránti szeretetemet is 
tőle kaptam. Mi, az ő tanítvá-
nyai, szerencsések voltunk. Gaz-
dag kincsekkel a tarsolyunkban 
indított el az életútra bennünket. 
Lovassys éveim után nem sokkal 
messzire vitt a sors hazámtól. 
Harmath tanár úr képe is elhal-
ványodott bennem. Már két 
gyermek édesanyja voltam, ami-

kor kemény próbára tett az élet. 
Kétségbeesett és tanácstalan 
voltam. Választ vártam tetteim 
helyességére - s az idő távolából 
Harmath tanár úr tekintete rém-
lett föl. Igen, szükségem volt ar-
ra, hogy azt mondja: "Magdi, 
meg vagyok elégedve magával" . 
Ekkor tettem első lépéseimet a 
festészetben. Éreztem, hogy ti-
zenhat év távlatából is számítha-
tok rá. Hiába a sok új barát, is-
merős, hozzá nyújtottam segély-
kérő kezemet. Meleghangú leve-
lét azóta is féltve őrzöm az utá-
na jött többivel. Itt kezdődött 
barátságunk története Harmath 
Pistával. Mélységes tiszteletem 
iránta soha nem szűnt meg. 1985 
nyarán Balatonfüreden állítottam 
ki képeimet. A megnyitóra ő is 
eljött. Elismerő szavai munkám 
jutalmát jelentették. Szavainak 
őszinteségében bízhattam, mert 
mindig vallotta, hogy csak az 
igazság visz előre. 
Valahányszor hazalátogattam, 
szerét ejtettem, hogy találkoz-
zam vele. Mindenről beszélget-
tünk, de legfőképp irodalomról. 
Könyveket cseréltünk, s végül 
sikerült eljutnom Pulára is. Ez 
tíz hónappal a halála előtt tör-
tént. Már régóta meg akarta ne-
kem mutatni " birodalmát" . Júli-
usi meleg volt, ragaszkodott 
hozzá, hogy az ő trabantjával 
menjünk. Feledhetlen szép nap 

volt. Körbejártuk a "birtokot", 
minden kőnek ismerte a történe-
tét, jelentését. Beszélt nekem 
Puláról, gyűjtéseiről, a padláso-
kon talált kincsekről, családjáról 
és gyermekeiről. Megcsodáltam 
a pince alsó részében berende-
zett kis múzeumát, és kért, írjak 
be a nagy vendégkönyvbe. Be-
szélt nekem terveiről, a környék 
történelmi kincseinek megmen-
tésére tett lépéseiről, boldogan 
mutatta a már restaurálás alatt 
lévő pulai kápolnát. A kőműve-
seket névről szólította. Ők is 
szeretettel, tisztelettel beszéltek 
vele. 
Délután indultunk vissza, s ak-
kor történt, hogy a kocsiban vá-
ratlanul rosszul lett. Eszméletét 
vesztve borult a kormányra, 
egész testével a gázpedált nyom-
va. Rémülten szólogattam, mi-
közben karja fölött megpróbál-
tam a kormánykereket irányíta-
ni, hogy az úton maradjunk. A 
veszprémi körgyűrű előtt sike-
rült lecsavarnom az ablakot. A 
friss levegő hatására magához 
tért, és lecsúsztatta lábát a gáz-
pedálról. Megálltunk. Kisegítet-
tem a kocsiból. Nem emlékezett 
semmire. Látszólag teljesen 
rendbejött. 
Tele szorongással és azzal a sej-
tő érzéssel utaztam el, hogy el-
jött az ideje. Ez volt az utolsó 
találkozásom vele. 



A PULAIAK EMLÉKEZNEK 
IRTA HARMATH ISTVÁN B i l t 

Pula középkori település. Kis fé-
szek a Bakonyban, a Balatontól 
északra. Erdő veszi körül, tele 
szarvasokkal, őzekkel, vaddisz-
nókkal és más állatokkal. 
Az írásos emlékekben a helysé-
get már a XIII. századtól emlí-
tik. Két-háromezer lépésre a fa-
lutól a pálosok a XIV. század-
ban kolostort építettek. így ala-
kult ki egy híres kultúrcentrum, 
ahol a másoló-barátok a XV. 
század végén és a XVI. század 
elején. Kinizsi Pál földesurasága 
alatt, négy nagyon értékes kó-
dexet írtak. 
A XVI. század elején megjelen-
tek Dél-Magyarországon a törö-
kök, és 1552-ben Eszak-Ma-
gyarország is elpusztult. Veszp-
rém megyének a XVI. század 
elején 375 helysége volt, és a 
XVII. század elejére csak 111 
települése maradt. 
A külföldiek betelepítése a 
XVIII. század első felében kez-
dődött. Ennek a századnak a vé-
géig a németek 45 tönkretett 
helységet teljesen újjáépítettek, 
25 helységet pedig részben. A 
pulai németek Bajorországból 
jöttek, a városlődiek (Wasch-
ludt) és a kislődiek (Kischludt) 
frank területről. A betelepülőket 
a gróf Eszterházy család hívta 
be, és egy anyakönyv adatai sze-
rint az elsők 1746-ban teleped-
tek le. Az első újszülött gyere-
ket, akit az anyakönyvbe beje-
gyeztek, Georgnak hívták, az 
apja Adam Fux, az anyja Barba-
ra Fuxin volt. A gyerek 1746. 
október 5-én született. 
A magyarországi első népszám-
láláson 1784-87 között Pulára 

vonatkozón a következő adatok 
állnak rendelkezésre: 437 lélek, 
65 lakóház, 34 parasztcsalád, 48 
házaszsellér-család, a földesúr 
gróf Eszterházy Károly. A la-
kosságszám 150 éven át alig vál-
tozott. Mivel a nép igen szorgal-
mas volt, az a javaslat született a 
XIX. század elején, hogy telepít-
senek szőlőskerteket. A gondo-
latot tett követte. 181 l-ben a fa-
lu lakosai kérvényt nyújtottak be 
a földesúrhoz, hogy nekik, job-
bágyainak adjon egy erdős hegy-
oldalt, ahol szőlőt telepítnek. 
Egy évvel később ez meg is tör-
tént, s 75 lélek földbirtokot 
kapott, melyre még ugyanabban 
az évben szőlőt telepítettek. 
Egy kérvényben, melyet 1817-
ben nyújtottak be a földesúrnak, 
borospincék építésére kértek en-
gedélyt, amit meg is kaptak. 
Kötelezték magukat arra, hogy 
ősszel a faluba a hátukon viszik 
le préselni a szőlőt (mint jobbá-
gyoknak, tizedrészt a földesúr-
nak kellett adniok). 
A mindennapi életben a pulaiak 
németül beszéltek. Az iskolák-
ban a gyerekek németet és ma-
gyart tanultak. A szentmisét két-
szer németül és egyszer magya-
rul tartották. A pap maga nem 
Pulán lakott, és nem volt előírva, 
hogy németül is tudjon. Volt 
azonban egy káplánja, aki néme-
tül és magyarul egyformán jól 
misézett. Ezenkívül az asszo-
nyok vasárnap délutánonként 
német nyelven litániát mondtak. 
Ezt 1980-ig éppenúgy megtet-
ték, mint a múlt században. Az 
öregebb generáció kihalásával a 
szokás abbamaradt. 

Gyakran kérdezik, hogy vajon a 
vidék német nyelvű népessége az 
1848-49-es magyar szabadság-
harcban részt vett-e. A bécsi ar-
chívum szerint hat 19-20 éves 
legény vett részt az Ausztria el-
leni szabadságharcban: Franz Fi-
scher, Johann Haas, Josef Mol-
nár, Johann Jáger, Johann Hol-
zer és Georg Szafner. Az első 
négy ifjú a 47-es zalai honvédek-
nél szolgált. Ők voltak az elsők, 
akik Buda visszahódításánál a 
vár közepét elérték, és Hentzi 
tábornokot május 21-én halálo-
san megsebesítették. 
A századfordulótól kezdve mű-
ködött Pulán egy zenekar is. Hét 
tagja volt. Fúvós és ütős hang-
szereken játszottak, és mindnyá-
jan ismerték a hangjegyeket. Kö-
zöttük Johann Jáger volt a legte-
hetségesebb. A hatvanas évek-
ben - ebben az időben már öreg 
volt, és a zenekarnak is csak 
négy tagja élt - a magyar televí-
zió fölvette cimbalomjátékát, és 
gyakran műsorra is tűzte. Hang-
szerét ő maga készítette. Egy 
német zenetudós, dr. Kurt Peter-
mann a hatvanas években a négy 
élő zenekari tagot fölkereste, s 
filmfölvételt készített róluk. Jo-
hann Jáger 85 éves korában halt 
meg. 
Az elmúlt négy évtizedben a la-
kosság száma erősen visszaesett. 
Jelenleg Pulának mintegy 240 la-
kosa van. Úgy tűnik azonban, 
hogy ez a szám lassan növek-
szik. A fiatalok mostanában itt 
maradnak, átépítik a régi háza-
kat, vagy új lakóházakat építe-
nek. Pulának jövője van. 
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A MEDENCE KELETI KAPUJA 

Ha Veszprém felől érkezünk, a 
Káposztás-kertek szépen meg-
művelt parcellái mögött föltárul-
kozik a falu, messzire tekintő fe-
hér templomtornyával. A me-
dencében Pula kapcsolata leg-
szorosabb az erdőkkel, mindig is 
azok ölelésében élt. 
A változatosan szép tölgyerdők 
között néhol megjelenik egy-egy 
bükkös. Mindenütt bazalt és 
mészkő képződmények bukkan-
nak a fölszínre. A falu több 
egyedülálló geológiai ritkaságot 
tudhat magáénak. Életében és 
szerkezetében jelentős szerepet 
játszik a Vázsonyi-séd, amelyet 
itt már Eger-sédnek neveznek. 
Pulán a mai napig megőrződött 
a 250 évvel ezelőtt betelepített 
németek jellegzetes telekhaszná-
lati rendje, amely megismételhet-
len egyediséget kölcsönöz a fa-
lunak. Minderről meggyőződhe-
tünk, ha leereszkedünk a patak 
(vagy séd) partjára a falu köz-
pontjához közeli régi gát mellett, 
átmegyünk a romba dőlt malom-
nál, s végigsétálunk a keskeny, 
vizes rét ösvényén. Ha délről ke-
rüljük meg a falut és a hegyoldal 
tisztásán fölkaptatunk, a falu tel-
jes szépségében mutatkozik meg 
előttünk. Innét a patakot követ-
ve eljutunk a település másik vé-
génél levő, fölújított malomig. 
Pula gondozott temetője az ősök 
megbecsülésének szép példája. 
A régi sírkövek fölé öreg fenyők 
emelnek örökzöld ernyőt. Az 
egykori temetőút kőhíddal szem-
beni oldalán kőkereszt áll a hárs-
fák hűse alatt. A temető újonnan 
nyitott útja mentén, a bozótos-
ban az egykori vulkáni működés 

IRTA HERCZEG AGNES 

szép példáját láthatjuk, bazalt-
bombát és tufaszórást. Itt vala-
ha kőbánya lehetett, ahonnét a 
nagyvázsonyi Kinizsi-vár kövei-
nek egy része is származik. 
Nagyvázsony felől közelítve, mi-
előtt elérnénk a Pulát jelző száz-
éves vadgesztenyefasort, a Tálo-
di-rét élénkzöldjére a hajnali pá-
rában egy-egy faóriás körvonala 
rajzolódik. A rét tölcsérszerűn 
vág éket a sűrű gyertyános töl-
gyes zárt állományába. A rajta 
átkanyargó patak vizét középko-
ri s mai gátak keresztezik. A kö-
zépkori gátak földsáncai a terü-
let fontos táj- és kultúrtörténeti 
emlékei. Korunkban, a víz elapa-
dása előtt épült gát már kevésbé 
simul a tájba. Sok év óta először 
gyűlt össze víz a tóban, megcsil-
lantva az elapadt vizek visszajö-
vetelének reményét. A patakot 
szép, ligetes rétek, tisztásos er-
dőszegélyek követik. 
Az egykori Tálod falu helyén a 
középkori házhelyek mára csak 
lábbal tapintható rajzolata, a rég 
elfelejtett utak alig sejthető, be-
erdősült nyomvonala, a Szent 
Ilona templom falainak fehér kö-
vei a korai középkorba röpíte-
nek. A Klastrom-forrás felől le-
futó patakocska mésztufa pad-
kákat épít medrében. A bővizű 
forrás, az egykori pálos, majd 
ferences kolostor területe 1954 
óta természetvédelmi terület. 
A szőlőhegy a pulaiak büsz-
kesége, ahová el lehet vonulni, s 
amelyet áthat a Kab-hegy s a 
szemközti hegyek erdeinek 
csöndje. 
Az erdő irtásával nyert terület 
betelepítése szőlővel és a pince-

építés mellett a hegyközségi 
rendszabályok kialakításában is 
példásan járt el a pulai lakosság. 
Sok kertben máig megőrződött 
az a művelés, telekhasználat és 
hagyományos pinceépület, ami a 
Náczihegy egyediségét meghatá-
rozza. A pince körüli gyöpös ré-
szen egy-egy diófa vagy más 
gyümölcsfa nyújt hűs árnyékot. 
A rendbe ültetett szőlőtőkék so-
rai között gyöpsáv, zöldség és 
sokféle virág váltakozik. A telek 
alsó részében sokszor gyöpös 
gyümölcsös, lucernás, füves ka-
száló vagy veteményes található. 
Nincs ott kerítés, nincs sufni, 
nincs lebetonozott kocsibeálló. 
Ez őrzi meg a jövőnek a több 
mint másfélszáz éves szőlőhegy 
hagyományos jellegét. A szőlő-
hegy egyik lefeledett útja mellett 
szép kőkereszt állít szakrális je-
let a tájba. 
Az Öcsre vezető út mellett, jobb 
kéz felől egy másik régi út ke-
reszteződését is kőkereszttel je-
lölték a pulai ősök. Innét a falut 
magunk mögött hagyva kilátó 
ponthoz érünk. A szemközti pu-
lai erdők rengetegébe a tarvágás 
nehezen gyógyuló sebeket mart. 
A távolban a medence déli hatá-
rait jelző erdős gerincek, előtér-
ben a Kinder-tó alatti terület 
Mária Terézia korabeli lecsapo-
lóárkainak erőteljes vonalai raj-
zolódnak elénk. 
Az úttól északra az egykori köz-
birtokossági legelő hagyásfái je-
lentenek kiemelkedő értéket. A 
hagyásfás legelő, mely könnyen 
fölismerhető a gyöpben álló, tel-
jes koronát képező fáiról, az 
egykori legeltetés hagyományos 
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tájképét őrzi. Védelmét szépsége 
mellett ritkasága is indokolja. 
A legelő mögötti erdőrész, a 
Csemerkút és környéke vadregé-
nyes hely. Bazaltköves kút és 
forráshelyek, elvadult gyümöl-
csös és csodás idős facsoport ta-
lálható itt. A Kis-Sás-tó és a 
Nagy-Sás-tó kiszáradt medrein 
még érzékelhető a hajdani vizes 
jelleg. Az erdő útjai a pulaiak ré-
gi kőlelőhelyeihez is elvezetnek, 
ahol a bazaltbomba-szórásos föl-
színen érdekes formájú kövekre 
lelhetünk. Mindent szürkére fest 
a zuzmó. Az erdők mélyén, a 
Pulai-lapon, régi legelők hagyás-
fái között új erdők keltek életre. 
Errefelé számtalan ritka növény, 
például hölgypáfrány, kökörcsin, 
és fajgazdag állatvilág talált 
megfelelő életteret. A dél felé 
futó szűk, hűs Farkas-árokban 
egy-egy öreg bükk képvisel je-
lentős értéket. 
A pulai bazaltbarlang is országo-
san védett geológiai érték, ha-
zánk legnagyobb vulkanikus kő-
zetben kialakult barlangja. Elő-
ször 1955-ben, majd a nyolcva-
nas évek közepén tárták föl. A 
sík, dolinákkal szabdalt bazalt-
fölszínről aknaszerűn nyílik. Az 
aszimmetrikus tölcsérakna szál-
kőfalak közti résben folytatódik. 
A kutatók innét nyugati irányban 
találták meg a barlang legna-
gyobb termét, amelyet két, em-
ber nagyságú lépcső tagol három 
szintre. A mennyezetet kisebb-
nagyobb lemezpikkelyes szálkő-
bazalt alkotja. 
A középső szintből mintegy 22m 
hosszú, 80cm magas, törmelékes 
aljú terem nyílik. A teremből 

északkelet felé három egymással 
párhuzamos, csak guggolva jár-
ható folyosó ágazik el. A bar-
langból még sok, eddig föl nem 
tárt folyosó nyílik. A barlang ed-
dig ismert legmélyebb pontja a 
fölszín alatt 21 méterrel van, 
összhossza pedig 150 m. 
Az Öcs felé vezető úttól délre a 
falu keleti határát a Köles-földek 
adják. Egykor szőlőhegyi pin-
cék, gyümölcsös kertek tarkítot-
ták itt a táj képét, ma a romok, 
gyümölcssarjak, a természet 
visszafoglaló erői uralják az em-
ber által egykor megnemesített 
területet. 
A lefelé vezető útról mély bá-
nyaudvarba ereszkedhetünk le. 
Európai viszonylatban is ritka 
természeti kincsre, olajpalára 
(alginitre) akadtak itt geológusa-
ink a hetvenes években. A bá-
nyászat a nyolcvanas években 
indult meg. Az alginit rétegsora 
a fejtés nyomán szépen látható. 
Földtörténeti kialakulása a fölső 
pannonkori vulkanikus tevé-
kenység utórezgésekor kialakult 
forró vizű krátertóhoz köthető. 
1988-ban, a bányászat során 
akadtak rá az első természettu-
dományi érdekességre, egy 
négymillió éves ősgerinces ma-
radványára, a pulai ősorrszarvú-
ra. Az ősállat 3 méteres csontvá-
za szinte teljes egészében előke-
rült. A testet és az egy méteres 
koponyát a bezáró kőzettel 
együtt a legszükségesebb kon-
zerválási munkák végett a zirci 
Bakony Természettudományi 
Múzeumba szállították. Az or-
szágos jelentőségű lelet most 
egy nagy faládában várja bemu-

tatkozását. Az alginit a mező-
gazdaságban a talajjavításban 
használatos, a talajok vízmegtar-
tó képességét fokozza. 
Innét az úton továbbhaladva, 
balra a szántóból kiemelkedő 
domborulatot beborító facso-
portra lehetünk figyelmesek. 
Ugyanazon időszak vulkanikus 
utóműködésének ritka és szép 
példája ez, egy gejzírkúp. A kö-
vek együttes képén, érdekes for-
máján és színén láthatjuk e több 
millió évvel ezelőtti földtevé-
kenység kőbezárt mozdulatait. 
Az országút gejzírkúppal szem-
közti oldalán a patak elé emelke-
dő, a völggyel párhuzamos tö-
résvonal mentén létrejött fehér 
dolomitsziklaszirt, a Kilátó-szik-
la világít ki az eléje telepített 
fenyvesből. A szirt sziklagyöpé-
nek védett növényfajai emelik a 
hely értékét. 
Petend irányában, a patakvölgy-
ben az egykori Metsző malom 
romjai és malomárka emlékez-
tetnek arra, hogy a patak egyko-
ri bő vizét faföldolgozásra hasz-
nálták. 
A Pulát Taliándörögddel régeb-
ben összekötő, egy szakaszon 
kővel is kirakott főúton, a Bor-
hordó úton végighaladva a me-
dence belsejébe hatolunk. Az út 
egy mezei juharral egybenőtt év-
százados galagonyafa mellett 
visz, amelyet foghíjas vadgeszte-
nyefasor követ. A két falu hatá-
ránál az eliszaposodott, bazalt-
kővel kirakott gázlónál metszi át 
az út a Kinder-tótól lefutó vizek 
gyűjtőárkát. 
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PULA MALMAI 

1. Öreg malom: Pula helység-
ben az első vízimalmot - mely 
már korán elpusztult, de helye 
még jól meghatározható - Nagy-
vázsony felől érkezve a falu szé-
lén a mostani buszmegálló alatt, 
a Tikos-dűlőben találjuk. A ma-
lomhoz tartozott gát ma is jól 
megmaradt, és még a hatvanas 
években a malomfejnél gerendá-
kat is láthattunk. A gát azt bizo-
nyítja, hogy a malom fölött víz-
gyűjtő volt, amelyből vizet 
eresztettek a kétkerekű malom-
ra. Föltételezhető, hogy a XIX. 
század közepe táján mehetett 
tönkre, mivel az 1876-os össze-
írásban már nem találkozunk ve-
le. A molnárok közül Kulcsár 
István és Sevald József nevét is-
merjük. 
2-3 Tálodi vagy Nagy malom 
(Fő u. 95.): A falu végén délke-
letre a Tálodi-erdő alatt állt haj-
dan. 3,4 m két fölülcsapós vízi-
kerekének átmérője, melyek 
egy-egy pár 1 m átmérőjű ma-
lomkőjáratot tartottak mozgás-
ban. A malomépület együtt épült 
a lakással, mely alatt boltozott 
pincerendszert építettek. A pin-
céből rejtett kijárat is volt, me-
lyen keresztül könnyen távozhat-
tak az éppen ott megbúvó betyá-
rok, katonaszökevények. A ma-
lomrész is alsómalommal épült, 
ahová benyúltak a vízikerekek 

IRTA WÖLLER ISTVÁN 

tengelyei, belül rájuk szerelve a 
nagy fa fogaskerék, melynek fo-
gai a malomköveket meghajtó 
tengelyek orsókerekeihez kap-
csolódtak. Az alsó malom tartó-
oszlopán látható 1824-es év-
szám a malom egyik jelentős új-
jáépítését jelzi. A malom bérlői 
közül Simpel Ferenc, Kanczler 
Mihály (és felesége, Titzel An-
na), Micheller Ferenc, Walter 
Ferenc, Kanczler Márton, Ábra-
hám János nevét ismerjük. A 
malom őrlési körzete: Pula, Öcs, 
Petend, Leányfalu, Nagyvá-
zsony, Barnag, Vöröstó és 
Taliándörögd volt. Kis teljesít-
ménye miatt sokat kellett várni 
az őrlésre, ezért volt olyan őrle-
tő, aki napokat is ott maradt a 
malomnál, megvárta, amíg rá ke-
rült a sor. Ha állatokkal maradt, 
az állatokat a pajtába vagy istál-
lóba kötötték be. 1886-ban két 
hatósági jegyet helyeztek el raj-
ta: az egyik a VJ (vonatkozási 
jegy), mely az Adriai-tengerhez 
volt szintezve, és a rajta levő jel-
től voltak megadva magasságok; 
a másik az MJ (malomjegy), me-
lyet a malomfejben kellett elhe-
lyezni, és a megadott szintet 
duzzasztani vagy süllyeszteni 
nem volt szabad. A II. világhá-
ború után a malom megbízott 
igazgatói: Csurgó Sándor és 
Varga István; a vízikereket pe-

dig Fait Vendel újította föl, nem 
sokkal a végleges leállítás, 1960 
előtt. 
4. Lisztőrlő- és deszkametsző-
malom a kültelekben: A malom-
ház kőből és bazalttufából épült, 
és zsúppal födött volt. Egy levá-
lasztott malomcsatorna nyugati 
oldalán építették föl úgy, hogy a 
keleti oldalán helyezték el a 
deszkametsző berendezést egy 
fölülcsapós vízikerékkel, az 
északi oldalon pedig a malomkő-
járatot meghajtó fölülcsapós ví-
zikereket, melyre a malomfőből 
a vizet egy oldalsó zsilippel ve-
zették. Egy időben a deszkamet-
szővel a malomkőjárat nem üze-
melhetett. A molnárok rendsze-
resen rendelkeztek fegyvertartási 
engedéllyel. Ismert metszősei: 
Kanczler Mihály, Tóth József, 
Simpel Ferenc, Micheller Fe-
renc, Sulyok Pál, Walter Ferenc, 
Penész Ferenc, Schere molnár, 
Kreiter Ignác, Városi Ferenc és 
Benedek József. 1946-ban a ma-
lom leégett, és azóta nem épült 
újjá. 
5. Olajütő malom (Fő u 66.): 
A XIX. század közepén építette 
Leichtold János, akitől Leichtold 
István örökölte. 1946-ban az 
olajütés abbamaradt, ma csak az 
udvaron heverő malomkő emlé-
keztet a hajdani malomra. 
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ÚJ JELKÉPEINK 

Pula Önkormányzata a község 
újratelepítésének 250. évfordu-
lójára megalkotta 5/1996. (V. 
31.) Kt. számú rendeletét a helyi 
címer és zászló alapításáról és 
használatának rendjéről. Eszerint 
az Önkormányzat jelképe, mint a 
település történelmi múltjára 
utaló díszítő szimbólum: a címer 
és a zászló. 
Az Önkormányzat ovális cí-
merét stilizált, zöld színű levél-
koszorú övezi. A címerben egy 
álló magvető és egy fa; az alsó 
harmad barna, a középfelé hajló 
két domb zöld, a fölső kéthar-
mad pedig kék. A fa törzse sö-
tétbarna, levelei zöldek. A mag-
vető színei: a ruházat és a magot 
tartalmazó ruha fehér, a kalap és 
a csizma barna, maga a magvető 
testszínű. Az ovális rész fölött 

arany Mária-korona. A címer 
körül az 1746-os arany évszám, 
alatta félkörben "Pula" fölírat. 
A zászlólap a zászlórúd felől 
nézve lm:2m arányú téglalap; 
vágással egy fölső kék, egy kö-
zépső fehér és egy alsó zöld me-
zőre van fölosztva egyharmad-
egyharmad arányban. Közepén 
foglal helyet az Önkormányzat 
címere, amelyet a község nevét 
föltüntető fölirat és az arany 
hímzésű 1746-os évszám boltoz 
a középső mezőben. A zászlólap 
vége arannyal rojtozott. A zász-
lórúd kék, fehér, zöld színben 
csigavonalban festett, a zászló-
csúcs aranyozott fából készült. 
A címer ábrája a szószéken lát-
ható dombormű alapján készült, 
amely egy magvetőt ábrázol. 
Álljon itt a legrégibb katolikus 

bibliafordítás (Káldi György SI, 
1626) magvetőről szóló példáza-
ta (Lk 8, 4-8): Mikor pedig nagy 
sereg gyűlnék egybe, és a' vára-
sokból hozzája sietének, monda 
hasonlatosság-által: Ki-méne a 
mag-vető, el-vetni az ő magvát: 
és midőn vetné, némelly az út-
félre esék; és el-tapodtaték, és 
az égi madarak meg-évék azt. 
És némelly a' kő-sziklára esék; 
és kikelvén meg-szárada, mert 
nem vala nedvessége. És né-
melly a' tövissek-közzé esék; és 
eggyütt föl-nevekedvén a' tövis-
sek meg-fojták azt. És némelly 
a' jó földbe esék; és kikelvén 
száz annyi gyümölcsöt hoza. 
Ezeket mondván, kiált vala: a' 
kinek fülei vannak a' hallásra, 
hallya meg. 

A HEGY TÖRVÉNYKÖNYVÉBŐL 
Igen elszaporodtak Náczihegyen 
a betörések. Nézzük, hajdan 
hogyan védekeztek eleink a 
lopások ellen: 

Hatodik Articvlvs a tolvajok 
föladásáról 

Esztendőnkint egyszer, Minden-
szentek napja táján minden sző-
lős gazda, belső és külső lakó-
sok, valaki csak tudniillik a 
hegységhez tartozandó fvndvson 
szőlőt bír, a hegybíró házához 
bémenni tartozik, és akkor jó lé-
lekesméret, vagy ha szükséges-

nek találtatik, hit szerint meg-
vallani, ha az esztendőnek le-
folyta alatt valahol valakit ká-
ros helyen a szőlőben, vagy an-
nak aljában, vagy gyümölcs sze-
désben látott? ha pedig valaki 
azon vallásra bé nem menne, és 
elegendő okát elmaradásának 
nem adhatná, 2 ft, vagy 6 pálcza 
büntetése légyen, melly pénzbeli 
bírság magoknak az esküdtek-
nek járván, nálak iránta kedvet 
kereshetnek azon büntetés alá 
való személyek, és azok is enge-
delmességgel lehetnek, ha pedig 
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valaki magát megkeményítvén 
azon reá esett bírságot fizetni, 
vagy iránta alkudni nem akar-
na, béjelentvén azt előbb a föl-
des Uraságnak, vagy Tisztjének, 
annak ereje által minden enge-
delem nélkül megvehessék az es-
küdtekmindazonáltal érdemes, 
annyival inkább főembereknek 
személje nem paraszt bíróság 
hatalma alá való lévén, azok be-
menetelre, hit letételre ne kény-
szeríttessenek, és a parasztok is 
önnön magok ellen vallani ne 
tartozzanak. 



MALMOK PULÁTÓL TAPOLCÁIG 
EGY MALOMELLENŐR EMLÉKEI 

A budai várban lakik a nyolcvan-
hét éves, de még mindig friss 
emlékezetű Joanovics Loránd. 
Gépészmérnök diplomával a 
nagy világválság és az ezzel 
együttjáró munkanélküliség ide-
jén, 1932-ben Zala megyébe ke-
rült, mint malomellenőr. Nehéz 
időket élt a mezőgazdaság. A 
búza mázsája negyven pengőről 
négy pengőre esett. A gazdák 
csuvároztak (fogattal hordták a 
malomba a gabonát), és gyakran 
ott várakoztak, aludtak az őrle-
tők szobájában. A lovaknak ven-
dégistállót építettek a malmok-
nál. Az ellenőrök lóháton vagy 
kerékpáron járták körzetüket, és 
sorra látogatták a malmokat. Lo-
ránd bácsi Monostorapáti körze-

Az ILONA KÁPOLNA 

tében tevékenykedett, de helyet-
tesíteni átjárt Pulára is. A kis pu-
lai malmot - amely csak néhány 
mázsa búzát őrölt naponta - egy 
kistermetű öreg molnár bérelte, 
aki sajnálatra méltó ember volt. 
Többször előfordult, hogy " nem 
volt vize" . A vízjog ugyan előír-
ta, hogy meddig duzzaszthat, de 
bizony, ha nincs víz, nem műkö-
dik a malom. Az öreg pulai mol-
nár magába roskadtan üldögélt, 
mert ahogy a mondás tartja: " A 
molnár, ha van vize, bort iszik, 
ha nincs vize, vizet iszik." 
A molnárok védőszentjének, Ne-
pomuki Szent Jánosnak a napján 
a malomzsilipeket fölhúzták. A 
molnár nem dolgozott, a molnár 
ünnepelt. Kapolcson a taliándö-

rögdi elágazásnál állt a molnár 
céh háza, melynek egyik szobá-
jában szépséges intarziás láda 
rejtette magában a céh régi irata-
it, könyveit, kincseit. Itt őriztek 
egy másfél méter hosszúságú tu-
tajt is, amelybe egy 30-35 centi-
méter magasságú Nepomuki 
Szent János volt beépítve. Az 
ünnep reggelén Pulánál elindítot-
ták a kis tutajt, és az az Eger-sé-
den hol sebesen, hol méltóságtel-
jes lassúsággal haladt el minden 
malom mellett. A malmok népe 
díszkísérettel tisztelgett a védő-
szent előtt. Miután a tutaj Szigli-
get mellett elérte a Balatont, 
visszahozták Kapolcsra, és meg-
kezdődhetett a molnárok vigas-
sága. 

A hatvanas években történt, 
hogy id. Jáger István, Szauer Já-
nos és Reményi Antal tanító 
földrajzi nevek gyűjtésére elin-
dult bejárni a környéket. Egymás 
után nevezték meg, illetve 
egyeztették a dűlőket, erdőré-
szeket, réteket és egyéb földrajzi 
helyeket, ahogy azt szüleiktől, 
nagyszüleiktől hallották. Amikor 
a Vázsonyi-séd bal partján egy 

forráshoz értek, mindketten azt 
mondták: 
- Ez az Ilona-kápolna. 
A tanító úr furcsállta, hogy ká-
polnának nevezik a forrást, mire 
a két pulai elmondta, hogy emlé-
keik (vagy talán csak a szóbe-
széd) szerint itt valaha egy ká-
polna maradványai álltak. Keres-
ni kezdték tehát a fákkal benőtt 
környéken a romokat, és a kuta-
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tást siker koronázta, mert egy 
kis halom alatt köveket találtak. 
Ebből kiindulva már ki lehetett 
következtetni a hajdani Szent 
Ilona kápolna körvonalait, 
így találta meg három pulai a 
hajdanvolt Tálad falu templo-
mát. A szakszerű régészeti föltá-
rást ezt követőn 1970-ben Éri 
István végezte el. 



PULA NÉPRAJZI EMLÉKEI 

A nagyvázsonyiak 1959-ben vá-
sárolták meg múzeumi célra az 
1825-ben épült Schumacher-há-
zat. Az 1920-as évekbeli átalakí-
tásokat megszüntetve 1962-ben 
a Műemléki Felügyelőség állítot-
ta vissza eredeti állapotába, mú-
zeumként 1966 óta működik. 
Néhány pulai tárgyat is kiállítot-
tak itt. Szép a pulai kovácsmes-
ter cégére: művésziesen összefű-
zött kisebb-nagyobb patkók so-
ra. A pulai kovácsok egyébként 
a vázsonyi céhhez tartoztak. 
A nagyvázsonyi takácsok pulai 
leánycéhének szív alakú fa behí-
vótáblája viszont egészen egy-
szerű megmunkálású. Ezzel hív-

ták össze a céhtagokat összejö-
vetelre. Legtöbbször fából farag-
ták, rajta a címer, az alapítási év-
szám, olykor pedig forgatható 
mutatóval fölszerelt számlap lát-
ható, melyet a gyűlés időpontjá-
ra állítottak be, és fölmutattak. 
Ez a szokás még a középkori ki-
rályi joggyakorlatból származik, 
amikor a király képét, nevét és 
címerét ábrázoló függeszthető 
ércbilloggal hívták törvénybe az 
idézett félt. A legrégibb, I. End-
re korából származó pörbeidéző 
billog Veszprémben került elő. 
A céhszabályok is megemlékez-
nek egyébként a táblajárásról. 

Az utolsó vázsonyi takácsmester 
a pulai Szauer Ágoston volt. Ta-
kács családból származott, 
ahogy általában ez a mesterség 
családi örökségnek számított, a 
szerszámanyag is apáról fiúra 
szállt. Régi családi mintái ismét-
lődnek szőttesein. Hozott fonál-
ból szőtt a megrendelő kívánsá-
gának megfelelőn lepedőnek, ab-
rosznak, törülközőnek való min-
tás anyagot, máskor zsáknak va-
lót. Hosszmértéke a 78 cm hosz-
szú rőf volt, s e mérték után fi-
zettek a megrendelők. 84 cm 
széles vászon volt a legszélesebb 
méretű, amit szövőszékén meg 
tudott szőni. 

A MEGÚJULÓ FALUHÁZ 

Tavaly volt harminc éves a Gu-
bicza László tervezte pulai mű-
velődési otthon és üzletház. Bi-
zonyos szempontból építésének 
idején országos figyelemre tart-
hatott igényt. Egyike volt a leg-
első kezdeményeknek a művelő-
dési otthon és a szolgáltatóház 
egybeépítésére. Akkoriban az is 

újdonságnak számított, hogy az 
előadóterem mellett közvetlenül 
ott a klubszoba és a könyvtár. 
Az 1969-ben megjelent Hogyan 
építsünk klubkönyvtárat? című 
kötet címlapján közli a pulai Fa-
luházat, követendő példaként ál-
lítva azt más községek elé. .Az 
idő nyomai már meglátszanak az 

M 

épületen, így az Önkormányzat 
tervbe vette fölújítását. Ennek 
során tájbaillő beépített tetőtér-
rel egészülne ki; ami lehetővé 
tenné vendégszobák kialakítását 
is. Az építkezés már az idei év-
ben megindul. 



KÖNYVBEMUTATÓ PULAN 
Talán 1989 őszén említette elő-
ször a náczihegyi dűlőúton, vagy 
a diófa alatt beszélgetve Tál 
szomszéd, hogy négy évet töl-
tött hadifogságban, huszonhá-
rom éves korától huszonhétig. 
Amikor később részleteket is 
mesélt, mindannyian hitetlenked-
ve hallgattuk, mennyi mindent 
kibír az ember. Amikor hozzáfo-
gott a bő cselekményű hadifo-
golykönyv megírásához, még 
maga sem tudta, hogy ez lesz az 
első ebben a témakörben, ami a 
szovjetek kivonulása után meg-
jelenik Magyarországon. 
Erről pedig nem kisebb szakte-
kintély győzött meg két hónapja, 
mint dr. Korsós László dandár-
tábornok, a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum főigazgatója, amikor 
a szerzővel látogatást tettünk 
nála a budai Várban. Sokan 

megírták keserves-nyomorúsá-
gos hónapjaikat, éveiket, de 
egyetlen könyv sem jelent meg 
idáig ebben a műfajban. A pénz-
hiány miatt minden "jelentés" 
kéziratban maradt. A pulai er-
dész munkája az első, ami könyv 
formájában jutott el immár a 
Hadtörténeti Intézetbe, mégpe-
dig a főigazgatónak ajánlva. 
Ezután kerestük föl a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia (ősz-
től már Nemzetvédelmi Egye-
tem) rektorát, dr. Szabó Miklós 
hadtörténész tábornokot, aki 
meleg szavakkal köszöntötte a 
szerzőt és a szerkesztőt, a kötet 
elolvasása után pedig örömmel 
vállalta föl, hogy - szabadságát 
megszakítva - július 30-án este 
eljöjjön Pulára, hogy részt ve-
gyen azon a könyvünnepen, 
amelyet a szerző saját falujában, 

lakhelyén rendeznek meg a Falu-
házban. Lehet-e annál nagyobb 
elismerés a lassan 75. életévéhez 
közeledő egykori hadifogoly 
számára, mint az, hogy a fölső-
szintű katonatiszt-képzés első 
embere jön el egyenruhában tisz-
telegni a hősök előtt? Mert érde-
mes lenne végre megjegyeznünk, 
hogy nemcsak azok voltak a 
nemzeti hőseink, akik életüket 
áldozták, hanem azok is, akik 
túlélték azt a szörnyűséget, amit 
Hitler és Sztálin zúdítottak ránk 
az elmúlt évtizedek során. Az 
Éhség című kötet pulai premier-
jére 1996. július 30-án, kedden 
este kerül sor. A rendezvényen 
közreműködik Szabó Ildikó 
színművésznő, Fűit Anita (trom-
bita), Farkas Hajnalka (furulya) 
és a kötet szerkesztője, 

NÁDOR ISTVÁN 

NAGYTAKARÍTÁS A TEMPLOMBAN FESTÉS UTÁN 
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Délután 6 órakor a Falaházbari 
Nádor István bevontatja Tál József 
ths4| cívnő hi<Üfo l̂yko«i]rv .̂ 

Az est vendége: Dr. Szabó 
Miklós vezérőrnagy, a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
rektori 
Közreműködik Pintér Tibor 
előadóművész 

Esi« fél Sárakor a temetőkápolnánál 
gyászmise 

Délatán t órakor a füiisán-háinál 
(volt iskola) 
Házlmurslka 

Krizián Kinga és a nagyvázsonyi 
zeneiskola növendékeinek 
közreműködésé vei 

AttjnaUs In csütörtök 
PmJa külterületi nfreieteiégtintk 
•«gUkliiUie. KLirándolás onkéntei 

Délelőtt 9 órakor (gyülekezés a 
kápolnánál) 
Bazaltbarlang - A/gin itbáoya -
Gejtírkúp - Kőszikla 
Déhtán 4 órakor (gyülekezés a 
Faliháznál) 
Táhdi halastó - Uona-kápolna -
Táhdiromok, Klastrom-forrás 
(szalonnasütés hozott anyagibél) 

Augusztus 2.P péntek 

Délalin 4 órakor a faluházban a 
Vcszprám megyei német kisebbségi 
onkortnánjzatok tanácskozása. 

Augusztus szombat 

A késődélután! érákban a teraplom-
baji kórus-hang verseny. 

A program változhat! 

Jelen program a M6vészetek Völgye 
sorozatnak része, annak 

rendezvényeivel bővülhet! 

M i i v e s z e t e k V ö l g y e 

FmI^TI 
Kedvezőtlen időjárás esetén a 

szabadtérre tervezett 
rendezvényeknek a Művelődési Ház 

ad helyet. 

A kiállítások njltyatartása 
aagnsztms 2t~lg, naponta 10 • IS 

ó r á i g 

Támogatók: 

Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelmi Egylet 

A Pula története c. kiadványt 
a Veszprém megye 

Kultúrájáért Alapítvány 
támogatta 

A Helytörténeti kiállítást a 
Veszprém megye 

Kultúrájáért Alapítvány és a 
Veszprém Megye 

Idegenforgalmáért 
Alapítvány támogatta • 

A Magyarországi Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségekért 

Alapítvány 

PULA 
ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 

250. 
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MEGRENDEZÉSRE 

KERÜLŐ ÜNNEPSÉG 
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1746 - 1996 
A 
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