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A 25. jubileumi lapszám!  

 
Honismereti közlönyünk negyedszázadik lapszáma nem 

mindennapi, tematikus tartalommal jelenik meg. Az írások 

java része Révfülöp mellett Kővágóörs múltjára koncent-
rál. A török időkben elpusztult Fülöp falu a következő év-

századokban a Káli-medence településközpontjának, Kő-

vágóörsnek a szőlőhegyévé és révátkelőjévé vált. Az egy-
kori mezőváros fejlődése – és vetélkedése Köveskállal és 

Tapolcával a központi közigazgatási szerepkörért – a 19. 

század végéig tartott, amikor a szőlőpusztító filoxéravész 

megrendítette a káli falvak gazdaságát, népességmegtartó 
erejét. A következő évszázadban pedig már a turisztikai- és 

térségfejlesztési koncepciók helyezték át a térségközponti 

szerepkört a tóparti, dinamikusan fejlődő Révfülöpre.  
A változás íve néhány mondattal leírható. Az emberek, 

a hely lakóinak élete, erőfeszítései, küzdelme sok ezerben 

sem! Pedig ez utóbbiakból táplálkozik a szülőföld szerete-

te, a lokális és a nemzettudat, s válik áttekinthetővé a tör-
ténelmi fejlődési/hanyatlási folyamat jellege, nem utolsó 

sorban tanulsága. A közölt tanulmányok, források ezekbe 

engednek bepillantani, mind Kővágóörs, mind Révfülöp te-
kintetében…  

A továbbiakban nem könnyű olvasmány a 19/20. szá-

zadforduló természettudományi kutatáseredményeiből ösz-
szeállított révfülöpi szemlézgetésünk. Mit is derítettek ki 

lakóhelyünk természeti viszonyairól bő egy évszázada ele-

ink? Olvasása után, levezetésként Sebestyén Gyula anek-

dotáit és az őszi révfülöpi tópart lírikus leírását ajánlanám 
a helytörténet érdekességeire fogékony olvasóinknak. 

 

szerkesztő 
 

1 % 
A Révfülöpi Honismereti Egyesület köszönetet mond mind-

azoknak, akik 2014. adóévi szja 1%-ának  

felajánlásával segítették tevékenységét.  
Egyesületünk számlájára ezúton 2015-ben 

26.240,-Ft érkezett. 

 

a Révfülöpi Honismereti Egyesület 

adószáma: 

18914348-1-19 
K é r j ü k ,  t á m o g a s s o n  2 0 1 6 - b a n  i s !  

 

A honismereti közlöny megjelentetését támogatta: 
 

Dobos Irma hidrogeológus, 

Kővágóörs Község Önkormányzata, 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata, 
a Révfülöpi Honismereti Egyesület tevékenységét támogatók 

2014. évi adó 1% felajánlása.  
 

A címlapon: Révfülöp (1910 – 569. Schwarcz József kiadása.) 

képeslap részlete látható. 
 

Köszönetünket fejezzük ki szerzőinknek,  

a szerkesztőnek, akik tiszteletdíjukról lemondva támogatták 

közlönyünk megjelentetését. 


