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Értékmentő munkát végez Révai Lilla Medinán, melynek messze még a vége.
Szőlőhegy történetét ugyanakkor feldolgozta, és közelmúltban megosztotta
eredményeit a település lakóival.
Amióta visszatért Medinára, Révai
Lilla estéi szerves részét képezi a
lenyugvó nap, a napszentület
csodálatos látványa (A szerző
felvétele)
– Rendkívül fontosnak tartom a
gyorsuló világunk gyorsan pusztuló
értékeinek és az eltűnőben lévő
paraszti
kultúrák
az
utókor
számára történő feljegyzését,
hogy megtudják: volt egy másfajta,
boldogabb,
közösségekkel
teli,
emberségesebb élet is – véli Révai
Lilla.
Hozzáteszi,
ekkor
„az
emberek a természet ritmusában,
hitben és szeretetben éltek,
mindenben segítették, támogatták
egymást”.
Szerencsére
gyűjtőmunkájához,
mely
egyre
szerteágazóbb, segítséget is kap,
és
mind
többen
tesznek
bizonyságot
jóindulatukról.
A
Medina–Szőlőhegy története című
munkát várhatóan idén év végén
adja ki a medinai önkormányzat,
melynél Révai Lilla kulturális
referensként dolgozik.
Amióta visszatért Medinára, Révai Lilla estéi szerves
részét képezi a lenyugvó nap, a napszentület csodálatos
látványa (A szerző felvétele)

Ebben a gyűjtésben segítségére voltak a régi idők tanúi, név szerint Szabadi Istvánné,
Kovács Istvánné, Kőszegi Mártonné, Vida Józsefné, Szabó Józsefné, Posztós Lajos,
Révai István és Révfalvi Imréné. Külön kiemelte Fejős Györgynét, akinek sokat
köszönhet, ő a rendszerezésben is részt vett. Azt is elmondta: a gyűjtés során sok
bölcsességet tanult. – Hiszem, hogy a néhány oldalon összegyűjtött történet segít
hozzájárulni a Medina–szőlőhegyiek azon megszolgált tisztességéhez, amelyet ez a
követendő példát hátrahagyó kis közösség elnyert Teremtőjétől, hisz Isten
tisztességet ad az őt szeretőknek – osztotta meg gondolatait a szőlőhegyiekkel
nemrégiben az elszármazottak találkozóján.

Lilla, akit a medinaiak „Irénkéznek”, úgy gondolja, hogy a szőlőhegyiek különleges
szeretetközösség. – Az első adás-vételi szerződés 1896 júliusából származik. Az akkori
szőlőhegyiek, többnyire cselédek voltak, akik először egy tanyát vásároltak itt
szőlőterülettel, majd ahogy tudtak, apránként gyarapodtak – mesélte. Saját életének
jelenlegi szakaszával kapcsolatban pedig azt, hogy 2013-ban költözött haza Medinára, és
kezdte felújítani a nagyanyjától örökölt 150 éves parasztházat. Ezt a döntését, melyet
sokkal inkább tekint isteni sugallatnak, nemhogy nem bánta meg, de azóta is élvezi a
faluja levegőjét, csendjét, a természet ritmusát úgy, mint azt felmenői is tették.
Munkája nagyon szerteágazó
Mint már szó volt róla: Révai Lilla munkája nagyon szerteágazó. Életutakat ír össze,
tankönyv összeállításában segít, és mindent gyűjt, ami Medina történelmével,
kultúrájával kapcsolatos. Fiatal- és diákévei egy részét Medinán és Szekszárdon
töltötte, a diploma megszerzése után Ausztriában, majd Budapesten dolgozott. Aztán a
főváros is szűkössé vált, Lilla tágasabb térre, levegőre, a saját faluja levegőjére
vágyott. Itt olyan értékmentő munkát kapott, mely egyik legfontosabb életfeladata. Az
efféle utat nem lehet elkerülni, de nem is érdemes letérni róla, hiszen sok örömöt
jelent.
Visszaemlékezések
Medina–Szőlőhegy történetét a rendelkezésére álló dokumentumok, fényképek,
nyomtatványok, elbeszélések, levéltári adatok, katonai térképek és a helyi közösség még
élő tagjainak visszaemlékezései alapján írta – tudtuk meg Révai Lillától. Úgy gondolja:
köszönet illeti azokat, akik ezt a munkát bármilyen módon támogatták, hisz róluk, az
életükről, a történelmükről, szokásaikról és hitükről szól. Azt is elmondta már korábban
munkájával kapcsolatban: „Úgy érzem, tartoztam ezzel a szülőfalumnak, hiszen annyi
szépet adott nekem, otthont, szép gyermekkort, békét és nagyszerű embereket”.
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