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Számvetés
Veszprémi Szemle 2011–2018

CSISZÁR MIKLÓS

Hogyan kezdődött?
2010 végén keresett meg Tölgyesi József, megszaporodtak fehérvári feladatai, a

Szemle már nem fér bele. Vállald el a szerkesztését, hosszú gyakorlatod van benne
– mondta. Mindig érdekelt szülővárosom, felmenőim múltja, ráadásul 68 évesen
befejeztem az aktív munkát, így felvállaltam a szerkesztői teendőket.

A 20-as szám összeállítása nem volt egyszerű, bár a legtöbb szerzőt évek óta
ismertem, kész anyag azonban alig-alig volt, dolgozatokat kellett keresni-íratni. 
A folyóiratot 2011. június 17-én mutattuk be a megyei könyvtár Kisfaludy termében.

A szám szerzői?
A nyitó anyag főszerkesztő elődömtől származott – mint a mostani, jubileumi

számban is –, benne a folyóirat előtörténete és az 1993–2010 között megjelent 19
számmal kapcsolatos információk feldolgozása-bemutatása. A többiek, régi ismerő-
sök, barátok: Albrecht Sándor, Bándi László, Földesi Ferenc, Hogya György,
Horváth Elvira, Lovassy Klára, Molnár Jánosné, Pákozdi Szilvia, Rainer Pál, Tóth
Dezső, Vereskuti Klára, Veress D. Csaba és az újak: Laki Pál, Schleicher Vera,
Szalontai Árpád és az a Szurmay László, aki máig folyóiratunknak kitűnő technikai
szerkesztője.

A publikációk témái?
Többek között a trianoni diktátum egyik aláírójának veszprémi kötődése, váro-

sunk a törökkor vége felé, a Kelemen kereskedőcsalád és a Vár alatti tímár-ház tör-
ténete, a köztéri veszprémi emlékjelek 2005. évi gyarapodása, a jutasi vadászrepü-
lők bevetési könyve, újabb ismeretek a veszprémi angolkisasszonyokról és az evan-
gélikusok vasbeton templomtornyáról stb.

A feldolgozott korszakok?
Szent István korától máig, a „Kolostorok völgye” program okán, aztán a 17. szá-

zad vége, továbbá a 19. századtól 2005-ig, benne az első és 2. világháborús időszak,
valamint az ’50-es évek is. 
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Változás a szerkesztésben?
Az alapvetően világos szerkesztési elveken, az egyes rovatcímeken nem kellett

változtatni, de apróbb korrekciók történtek az eltelt nyolc esztendő során. Jöttek új
rovatok, illetve volt ami módosult, megszűnt. Némi változás már a 20-as számtól
történt, a folyóirat gerincén feltüntettük a lap számát és címét. Könnyebb így keres-
ni a könyvespolcon. 

A hivatalos fogadtatás? 
„Múltunk egy szelete” a címe a „hcs” monogramú szerző írásának, amit a Napló

2011. június 23-i száma közölt le az újság 7. oldalán. Két hasábon részletes infor-
mációt olvashattunk a Veszprémi Szemle 20. számáról és a lapszám bemutatójáról.
Rövidke írás jelent meg „L.P.” tollából, „Szemlézés Veszprémről” címmel a
Veszprémi 7Napban, 2011. június 24-én. Vajda Ilona, a Brusznyai-kultusz avatott
dokumentálója pedig fényképen örökítette meg a Kisfaludy terem előadói asztalánál
ülőket, a két előadót, Földesi Ferencet és Szalontai Árpádot, valamint a lap szerkesz-
tőjét. A jelenlévő közönségről nincs felvétel, de sokan voltunk.

2011-ben, a kései első szám ellenére, a Veszprémi Szemle történetében először,
ígéretünknek megfelelően külön-külön megjelent mind a négy szám. Június 17,
augusztus 16, október 19. és december 14. voltak a bemutatók napjai.

Az első év után „egyenesbe állt a rendszer” és azóta negyedévenként adjuk kézbe
az új lapszámokat, valamint évente a Veszprémi Szemle könyveket. Nyolc esztendő
alatt nyolc kötetet. Legtöbbször már előre tudjuk és jelezzük a következő bemutató
időpontját.

Folytatva a Tölgyesi József által leközölt adatsorokat, néhány további adattal
kiegészítve azt, a 20. lapszámtól kezdődően az alábbi táblázatban összesítve közöl-
jük a 2011–2018 között megjelent számok és a bemutatók jellemző paramétereit.  

Ezek: a lap sorszáma, évfolyam, megjelenési év és az éven belüli lapszám, terje-
delem, a bemutatás helye és ideje, a bemutatón előadást tartók neve, végül a bemu-
tatóra meghívott vendégek.

Lap sorszáma, Terj. Bemutatók Előadók Meghívott 
évf. év, szám oldal helye ideje vendégek

20. 13. 2011. 1. 126 Kisfaludy terem 2011. Dr. Földesi Ferenc, –
06. 17. Szalontai Árpád

21. 13. 2011. 2. 120 Kisfaludy terem 2011. Molnár János, Némedi Lajos
08. 16. Elek Miklós
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22. 13. 2011. 3. 120 Lovassy László 2011. dr. Mihalovicsné Schultz Zoltán
Gimnázium 10. 19. dr. Lengyel Alojzia,
ének-zeneterme Pákozdi Éva Szilvia

23. 13. 2011. 4. 120 Kisfaludy terem 2011. Kiss Tamás, –
12. 14. Gopcsa Katalin

24. 14. 2012. 1. 128 Kisfaludy terem 2012. Karlinszky Balázs, –
04. 11. Vándor András

25. 14. 2012. 2. 128  Kisfaludy terem 2012. dr. Tölgyesi József, Némedi Lajos
06. 21. dr. Lenner Tibor

26. 14. 2012. 3. 96
Repertórium

27. 14. 2012. 4. 144 Kisfaludy terem 2012. dr. Hudi József, Porga Gyula
10. 05. dr. Földesi Ferenc

28. 15. 2013. 1. 128 Kossuth terem, 2013. dr. M. Tóth Antal, Porga Gyula
Városháza 03. 12. dr. Földesi Ferenc, 

Somfai Balázs

29. 15. 2013. 2. 128 Kisfaludy terem 2013. Gubicza Ilona, –
05. 02. Vajda Ilona

30. 15. 2013. 3. 136 Kisfaludy terem 2013. Nagy Balázs Vince, –
08. 07. Rainer Pál 

31. 15. 2013. 4. 128 Gourmandia  2013. Sebő József, Brányi Mária
étterem 10. 11. Somfai Balázs
különterme 

32. 16. 2014. 1. 128 Gourmandia 2014. Rybár Olivér Brányi Mária
étterem 02. 21.
különterme

33. 16. 2014. 2. 160 Művészetek Háza 2014. dr. Földesi Ferenc –
Dubniczay-palota 05. 30.

34. 16. 2014. 3. 112 Művészetek Háza 2014. dr. Varga József –
Dubniczay-palota 08. 14.
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35. 16. 2014. 4. 128 Kisfaludy terem 2014. –
10. 10.   

36.  17. 2015. 1. 144 Kisfaludy terem 2015. dr. Regenye Judit Brányi Mária
03. 06. 

37. 17. 2015. 2. 128 Kisfaludy terem 2015. Boross István –
06. 18.

38. 17. 2015. 3. 128 Kisfaludy terem 2015. dr. Földesi Ferenc, Porga Gyula
10. 09. Egervári Márta

39. 17. 2015. 4. 128 Kisfaludy terem 2015. dr. Pálffy Géza –
12. 04.

40. 18. 2016. 1. 128 Kisfaludy terem 2016. Kovács Győző Brányi Mária
03. 04. Gyula,

Kugler Gyula  

41. 18. 2016. 2. 128 Kisfaludy terem 2016.  Brányi Mária Brányi Mária
05. 27. Sebő József

42. 18. 2016. 3. 128 Kisfaludy terem 2016. Szurmay László, Brányi Mária
08. 26. Kovács Győző   

43. 18. 2016. 4. 128 Kisfaludy terem 2016. dr. Tölgyesi József Márkusné  
10. 07. Vörös Hajnalka

44. 19. 2017. 1. 160 Kisfaludy terem 2017. dr. Tölgyesi József Porga Gyula,
02. 17. dr. Gelencsér 

András,
dr. Márfi Gyula

45. 19. 2017. 2. 160 Kisfaludy terem 2017. dr. Karlinszky   Porga Gyula,
05. 26. Balázs, Molnár Péter

Szirbekné 
Bokor Júlia

46. 19. 2017. 3. 128 Kisfaludy terem 2017. dr. Németh-Vida Porga Gyula,
09. 07. Beáta dr. Gelencsér 

András
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47. 19. 2017. 4. 104 Kisfaludy terem 2017. dr. Földesi Ferenc Brányi Mária
11. 24.

48. 20. 2018. 1. 112 Kisfaludy terem 2018. dr. M. Tóth Antal Porga Gyula,
02. 23. dr. Hartung

Ferenc 

49. 20. 2018. 2. 128 Kisfaludy terem 2018. dr. Herth Viktória Porga Gyula,
06. 01. dr. Gelencsér 

András

50. 20. 2018. 3. 320 Kossuth terem, 2018. Porga Gyula
51. 20. 2018. 4. 128 Városháza 11. 16.
Repertórium

4131 oldal 45 fő 26 fő

A fenti adatsorozatból egyértelműen kiolvasható, hogy szokásosan negyedéven-
ként mutatunk be egy-egy folyóiratszámot. A két kivétel az első 25, illetve a máso-
dik 25 szám repertóriuma. (Bennük az egyes lapszámok bibliográfiai leírásán túl, a
szerzői névmutató, a tárgymutató közlésével segíti az érdeklődő olvasók, kutatók
tájékozódását.) Ezeket a szokásos negyedéves számmal együtt adtuk, illetve adjuk
kézbe. 

A bemutatók közönsége rendszeresen tájékoztatást kap az adott lapszám tartal-
máról, az esetleges különlegességekről, nóvumokról. A Veszprémi Szemlénél már a
kezdetekben is volt a lapszám tartalmának szerkesztői ismertetésen túlmenően
szerzői bemutatás, ami a 20-as számtól eminens része a rendezvénynek. Összesen
45 kiselőadás hangzott el a folyóirat bemutatóin. Ezek – legtöbbször prezentációval
is támogatva – az adott publikáció érdekességeire, vagy az abba terjedelmi okok
miatt be nem férő vagy érintőleges információk megismertetésére, illetve nyomda-
technikai okok (monokróm megjelenítés) miatt a kinyomtatott folyóiratban kevésbé
látványos, ugyanakkor a feldolgozott témával erős korrelációban lévő, azokat tartal-
milag is támogató színes illusztrációk bemutatására is szolgálnak.

Csak érdekességként közöljük, hogy ezeken a „minikonferenciákon” – kiegészít-
ve megjelent publikációját –, Földesi Ferenc hatszor, Tölgyesi József háromszor,
Karlinszky Balázs, Kovács Győző, illetve M. Tóth Antal 2-2 alkalommal szerepelt.
A rendelkezésre álló, és konszenzussal megállapított 20-30 perc időtartam betartá-
sára szükség van, mert noha vége az aktuális lapszám bemutatójának, a társaság
jelentős része marad, és átalakul egy jóízű kiscsoportos beszélgetéssé, egy fórummá,
így arra is időt kell adni. Az eltelt évek során ez a fórum, jobb szót nem találok rá,
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részévé vált összejöveteleinknek. Itt is jönnek az új és újabb ötletek, és az érdeklő-
dők, kérdezők, akik akár potenciális szerzőkké válhatnak. Időnként szervezünk egy
kis muzsikát is a közönség számára. Ezt a zenei szakközépiskola vagy a zeneiskola
diákjai, tanárai prezentálják számunkra a kezdéskor.

A 2011. esztendő első számától a most kézbeadott 51-es számot viselő repertóri-
umig a 32 folyóiratszám összesen 4131 oldal terjedelemben jelent meg. Az egy
folyóiratszámra vetített érték: 135 oldal. 

Folyóirat-bemutatóinkat legtöbbször városunk polgármestere, Porga Gyula, illet-
ve Brányi Mária alpolgármester tisztelte meg jelenlétével, köszöntőjével. A bemuta-
tókra hívott vendégeink a szokásos üdvözlő szavakon túl hivatali érdekeltségük
okán gyakran kapcsolódtak a folyóiratban megjelent írások valamelyikéhez. Ilyen
esetek voltak az egykori Veszprémi Vegyipari Egyetem alapító tanárai születésének
centenáriumára megjelent megemlékezéseknél Gelencsér András rektor és Hartung
Ferenc professzor, vagy a zeneiskola alapításának centenáriumán Molnár Péter igaz-
gató köszöntői, illetve Márfi Gyula veszprémi érsek jelenléte a báró Hornig Károly
veszprémi püspök támogatásával 1912-ben megjelent „Veszprém multja és jelene”
című kötet reprint kiadása bemutatóján, amit az aktuális lapszámmal együtt adtunk
kézbe.

A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóiratot azonban legjobban a közönség
megléte minősíti. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy terme a bemutató-
kon gyakorlatilag minden alkalommal megtelt, megtelik. Az évek során kialakult
egy jelentős nagyságú lokálpatrióta közönség, egy „kemény mag”, és amikor a ter-
met műszaki okok miatt nem tudtuk használni, az érdeklődők követtek bennünket a
Gourmandia különtermébe és fel a Várba, a Dubniczay-palotába. Ezen a helyen kell
megköszönnünk befogadóinknak, a Gourmandia étterem tulajdonosának, a
Művészetek Háza igazgatójának és a Dubniczay palota (akkor még László Károly
gyűjtemény) vezetőjének, de legfőképpen az EKMK igazgatójának, valamint mun-
katársainak, hadd ne soroljuk őket név szerint, akik a sok évtizedes ismeretség, és
munkánk szakmai minősége okán évente legalább négyszer helyet adnak bemutató-
inknak, illetve a Veszprémi Szemle könyvek bemutatói miatt akár többször is. És
szervesen kapcsolódik ide a következő köszönet. Felgyorsult világunkban nem divat
a hűség, éppen ezért köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akikre mindig szá-
míthatunk az egyes folyóiratszámok bemutatóin.

A várható megjelenési idő környékén pedig megszaporodnak (nem csak a város-
ból!) a bemutató idejét érdeklődő telefonok, sms-ek, e-mailek, ezért úgy gondoljuk,
hogy megérte-megéri a város múltját megkutató-feldolgozó munkák rendszeres köz-
readása.
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Az egyes lapszámok felépítése szokásosan a következő: nagyobb lélegzetű és
nagyobb tématerületet körbejáró vagy egy-egy témát alaposan kiveséző „Tanulmá-
nyok” a lapindító publikációk. Ezt követik a „Közlemények” rovatcím alá besorolt
dolgozatok, majd „Forrásközlés”, „Megemlékezések”, „Évfordulók”, „Nekro-
lóg/ok”, „Könyvszemle”. Természetesen egyéb rovatcímek is megjelennek, évente
rendszeresen vagy esetenként, mint az „Évfordulónaptár Veszprém”, a „Veszprémi
helytörténeti könyvek bibliográfiája”, amivel 2016-ig jutottunk el, illetve ide soro-
landó még a „Veszprémi kutatók és műhelyek” rovat.

Időnként tematikus számokat is tudtunk olvasóink kezébe adni. Erre jó példa a
2011. év 3. szám „Emlékidézés, Veszprém 1711” főcíme, ami alá a 300. évét ünnep-
lő gimnázium történetére emlékező írásokat gyűjtöttük csokorba. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharcra emlékezés volt a folyóirat 2013. 1. számának témája,
„Emlékidézés: VESZPRÉM, 1848/49” címmel. Teljes folyóiratszámot (17. évf.
2015. 3.) szenteltünk „Emlékidézés: Veszprém címere és zászlaja” címmel, a város
címerével és a legrégibb ismert veszprémi zászlóval foglalkozó tanulmányok közlé-
sére. Három lapszámban is (43. 18. évf. 2016. 4., 44. 19. évf. 2017. 1., 45. 19. évf.
2017. 2.) jelentős mennyiségű írás szerepelt az „Emlékezés – 100 éves Veszprém
Város Zeneiskolája” főcím alatt. Az „Emlékezés – 100 éve hunyt el Hornig Károly
veszprémi püspök” címet követő több mint 120 oldal foglalkozott a jelentős egyhá-
zi méltósággal a szokásosnál jelentősen nagyobb terjedelmű 45. számban.

Meg kell emlékezni a sorozatokról, hiszen voltak/vannak olyan témák, amiket
célszerű nem egyszerre, hanem lehetőleg az egymást követő folyóiratszámokban
közölni. Erre legjellemzőbb példa Rainer Pál történésznek, a város háziezredével, a
veszprémi 31-es honvéd gyalogezreddel foglalkozó írásainak sorozata, ahol „31-es
honvédek” címmel a 30. lapszámban (15. évf. 2013. 3.) kezdődött a 13 részes soro-
zat és a 43-as számban (18. évf. 2016. 4.) közöltük az utolsó részt. 

Évtizedes cikksorozatok a következők, amik egy-egy esztendő vonatkozó témá-
ját összegzik: Kovács Győző Gyula: „Veszprém meteorológiai viszonyai” (évente,
2006-tól rendszeresen), Bándi László – Zachár Zsolt: „Veszprém emlékjelei” (2000-
től) és az „Évfordulónaptár Veszprém” 2012-től évente. Utóbbi szerzői az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár Helyismereti részlegének munkatársai, akiknek munkájá-
ra a következő években is számítunk.

Ide sorolandó továbbá a jeles helytörténeti kutatóinkat, helytörténészeinket
bemutató „Veszprémi kutatók és műhelyek” című sorozat, amiből mindösszesen
eddig 6 rész jelent meg az eltelt 25 esztendőben. A dr. Kredics Lászlót bemutató első
írást 2009-ben közölte lapunk, a Molnár Jánosnét bemutató írás 2013-ban jelent
meg. Ezeket követte sorra dr. Tóth Dezső, Kováts Sándor, Varga Béla és Hogya
György bemutatása. 

Voltak több részes, befejezett sorozataink: A Hóvirág énekegyüttes története
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1977–2012 (szerző: Somfai Katalin), a Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdi-
ákjai Baráti Köre 25 éves története (szerző: dr. Varga Miklós), illetve a még folyta-
tódó sorozatok, mint: A veszprémi piarista könyvtárak adományozói (szerző:
Pákozdi Éva Szilvia), illetve a Veszprém és a Nagy Háború c. sorozat (szerző: dr.
Földesi Ferenc), előbbiből három, utóbbiból eddig négy rész jelent meg.

Új sorozatot indítottunk a 44. számtól (19. évf. 2017. 1.) kezdődően az egyetem
jeles professzorai (Péchy László, Straub Gyula, Fejes-Tóth László, Déri Márta) szü-
letésének centenáriumára emlékezve, amelynek biztosan lesz folytatása a következő
években.

A folyóiratszámok borítója színes illusztrációk közlését teszi lehetővé. Az első
25 számot feldolgozó repertóriumtól (26.) kezdődően a belső borító oldalakat is fel-
használjuk olyan dokumentumok (archív fotók, írásos anyagok, térképek stb.) be-
mutatására, amelyek szövegközi fekete-fehér illusztrációként kevésbé, vagy egyál-
talában nem is értelmezhetők. Ilyen volt Elek Miklósnak néhány rövid, de színes
dokumentumokat közlő írása: „Veszprémben készült bankjegyek”, „Az 1956-os for-
radalom és szabadságharc évfordulójára kiadott emlékjegyek”, „A veszprémi bör-
tönpénzek”, „Veszprémi vonatkozású helyi pénz” 1–2. része, „Veszprémi emlék a
korona kimúlásának idejéből”. Az egyes lapszámok címlapjain bemutatott illusztrá-
ciók nem csupán a figyelem felkeltésére szolgálnak, hanem minden esetben szerve-
sen kapcsolódnak valamelyik publikációhoz, vagy kiegészítik azt. 

A borítón túl mindössze három alkalommal tudtuk színes oldalakkal gazdagítani
folyóiratunkat. Nagyméretű, színes térképmelléklet jelent meg Brányi Mária:
Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében (41. 18. évf. 2016. 2. 46–47. oldalak
között) című dolgozatában. A városunk címerével, zászlajával foglalkozó tematikus
szám több színes oldalon (38. 17. évf. 2015. 3. 97–128.) mutatja be városunk zász-
laját, valamint Veszprém címerét használó pecsétnyomókat, pecsétnyomatokat,
dokumentumokat, okleveleket, a címer köztéri megjelenését, bélyegeket, dísztár-
gyakat stb. Ugyancsak színes térképmellékletet tartalmaz Földesi Ferenc: Szovjet
okkupáció Veszprémben 1956. november 4–5. című tanulmánya (47. 19. évf. 2017.
4.). A 32. és 33., 33a. oldal közé illesztett térkép plauzibilisen szemlélteti Veszprém
1956. november 4–5-e között lezajlott szovjet megszállásának főbb mozzanatait.

A Veszprémi Szemlében feldolgozott témák igen változatosak. A 2011–2018
között megjelent Szemle számok mintegy 430 tételéből csak néhány címet emelünk
ki, hogy bemutassuk városunk sokszínű történetéből milyen izgalmas eseményeket,
személyeket, szervezeteket, szervtörténeteket sikerült eddig közreadni, bemutatni
olvasóinknak: a veszprémi polgároknak és az érdeklődő szakembereknek.

A przeworski vasúti hídtól a trianoni palotáig, Trianontól Veszprémig, dr. vitéz
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szilvágyi Benárd Ágost és veszprémi kapcsolatai (Rainer Pál); Időutazás a veszpré-
mi kolostorok völgyében (Gy. Lovassy Klára); A Veszprém-jutasi katonai repülőté-
ren összpontosított m. kir. 101/3. honi vadászrepülő-század bevetési-könyve (Veress
D. Csaba); 100 éves a veszprémi evangélikus templom tornya (Szalontai Árpád);
Szilánkok Veszprém 1943–1946 közötti történetéből: Nemes Antal kanonok vissza-
emlékezése (Bándi László); Piarista könyvek a levéltárban. Adalékok a veszprémi
kegyes-tanítórendi gimnázium könyvtárainak történetéhez (Pákozdi Éva Szilvia);
Szemelvények Bolgár Mihály életéből, munkásságából (Kovács Győző Gyula); A
„Sosemvolt” tüzérlaktanya ürügyén. Veszprém egyes múltszázadi közállapotairól
(Földesi Ferenc); Az ódon armáriumtól az új levéltári székházig. A megyei levéltár
és elődei által használt épületek Veszprémben a XVIII. századtól máig (Somfai
Balázs); A Bakony Művek története a fénykortól a vég napjáig, 1988–2008 (Poór
Ferenc); A veszprémi szabadkőműves kör működése (1898–1902) (Hudi József); A
megújult Haiszler-kápolna az Alsóvárosi temetőben (Vándor András); A veszprémi
színjátszás 1848/49-ben (Hudi József); 1848–1849 eseményei a veszprémi székes-
egyház zenei naplója alapján (a veszprémi püspökség a forradalmi események alatt)
(M. Tóth Antal); A két szomszédvár, Veszprém és Usztolni Belgirad 1609–1699.
(Veress D. Csaba); Brusznyai Árpád emlékének ápolása Veszprémben (Vajda Ilona);
Gubicza családok kapcsolódása Veszprémhez (Gubicza Ilona); Padányi Biró Márton
veszprémi püspök alakja egyházi és világi szerzők tollából (Fogl Krisztián Sándor);
Adalékok a veszprémi fürdők történetéhez (Horváth Elvira); A 18. századi
Veszprém történelmi, demográfiai pillanatképe, az 1757. évi veszprémi lélekössze-
írás (Nagy Balázs Vince); Veszprém településföldrajza (Lenner Tibor, Csapó
Tamás); Önképzőköri könyvtár a veszprémi piarista gimnáziumban (Kolozs
Barnabásné); Dokumentumok az 1956-ban Veszprémből a Szovjetunióba hurcolt
egyetemistákról Ukrajna Állambiztonsági Hivatalának levéltárából (Váradi
Natália); Az ellenzék „főhadiszállása” Veszprém. Kétszáz éve jelent meg a
Mondolat (Sebő József); Törvényszék és börtön. Adatok a régi veszprémi várme-
gyeház utóéletéhez (Somfai Balázs); Fél évszázada hunyt el a tudós pap. Dr.
Gutheil Jenő (1887–1963) (Molnár Jánosné); 750 éves a Pálos rend alapjait megte-
remtő II. Pál veszprémi püspök oklevele (Káloczi Kálmán); Középkori határjárá-
sok a Cserháton (Karlinszky Balázs); A Magyar Turista Egylet Bakonyi Osztálya
veszprémi tevékenysége (1922–1944) (Jákói Bernadett); Veszprém középkori piac-
terei és Szenttamásfalva városrész helye (Solymosi László); Adalékok a Veszprémi
Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének történetéhez (Irányi László);
Veszprém és a Nagy Háború (Földesi Ferenc); A veszprémi Erzsébet-szobor resta-
urálásának és visszaállításának története (Regenye Judit); A 60 éves veszprémi
Koraszülött Osztály története 1954–2014 (Hogya György); „Ős torony, légy üdvö-
zölve!” A Tűztorony építéstörténete és városi jelképpé formálódása (Boross
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István); Sigillum civitatis Wesprimiensis. Veszprém város címer- és pecséthaszná-
latának története (Földesi Ferenc); A nemes város zászlaja, 1745 (Gondolatok egy
ódon veszprémi zászló kapcsán) (Rainer Pál); Néhány szó Veszprém város címeré-
ről és általában a heraldikáról (Somfai Balázs); Beszámoló Veszprém város 1745-
ben készült zászló rekonstruálásának elsődleges tapasztalatairól (Cziráki
Veronika); A proletárdiktatúra Veszprémben és a Veszprémi egyházmegyében
(Csernus-Ortutay Márton); A Veszprémi Izraelita Hitközség iskolájának története
(Mann Lotti); Egy elfeledett háziezred. A veszprémi hetes tüzérek (Földesi Ferenc);
Török hétköznapok Veszprémben (1552–1566) (Szurmay László); Válogatás a
Veszprém Városi Zeneiskola megalakulásának dokumentumaiból (Márkusné Vörös
Hajnalka); Ne félj, kicsiny nyáj…” A Veszprémi Evangélikus Leány Egyesület tör-
ténete (1927–1950) (Tölgyesi József); Veszprém zenei múltjából. Ruzitska Ignác
élete és munkássága (M. Tóth Antal); Két háborús év 1944–45. Dr. László Kálmán
naplója; Báró Hornig Károly bíbornok, veszprémi püspök halála, temetése és vég-
rendelkezése (Varga Tibor László); A veszprémi Jószágkormányzóság, a mai
megyei könyvtár épülete (Kelecsényi Kristóf Zoltán); Új utakon – A Szeglethy
utcai zenedéből a Megyeház téri zeneiskolába (Szirbekné Bokor Júlia); Szovjet
okkupáció Veszprémben 1956. november 4–5. (Földesi Ferenc); A veszprémi Szent
Imre Római Katolikus Elemi Iskola története (Molnár János); Köztéri alkotások
Veszprémben (Herth Viktória); Levelek Horánszky Lajoshoz, Veszprém ország-
gyűlési képviselőjéhez (1901–1902) (Tölgyesi József).

Feltétlen szót kell ejtenünk folyóiratunk szerzőiről. Miután az első 17 esztendő-
ről Tölgyesi József ismertette a rendelkezésére álló adatokat, itt csak az utolsó nyolc
esztendőre vonatkozó ismereteket közöljük. 

A Veszprémi Szemlében 2011–2018 között publikáló, jelenleg is élő szerzők
összlétszáma meghaladja a 90-et, és fájdalmas veszteségünk az a 13 szerző, akiknek
írásaira többe már nem számíthatunk: Balogh Ferenc, dr. Demény Antal, dr. Farkas
Gábor, Kolozs Barnabásné, Környei János, Láng Tibor, Lechner László, dr.
Lichtneckert András, Molnár Jánosné, Tungli József, Vajda Ilona, Vándor András,
Veress D. Csaba.

Szerzőink 80%-a veszprémi, és az élet minden területéről érkeznek, sokszínű a
paletta. Döntően főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkeznek, 30 százalékuk
tudományos minősítéssel bír (egyetemi doktor, PhD-fokozattal rendelkező, MTA-
nagydoktor, akadémikus). Vannak PhD-hallgatók, és volt, igaz csak egyszer, egy
gimnazista szerzőnk is. 15%-uk felsőoktatási intézmény oktatójaként dolgozott,
vagy jelenleg is ilyen munkakörben van. A 90 fő 60%-a aktív életkorú, ám csak
10%-uk 40 év alatti. Mintegy 12% már 80 évesnél idősebb. Amikor 1993-ban meg-
jelent a Veszprémi Szemle első száma, a derékhad 40 és 70 év között volt, mára
emelkedett az átlagéletkor. Legidősebb szerzőnk idén nyáron volt 95 esztendős.
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Természetesen sok az egy publikációt jegyző, kb. 1/3-a a teljes szerzői gárdának,
de írásaik fontosak, mert igen sokszor közölnek olyan lokális ismeretanyagot, ami
csak náluk érhető el, csak rajtuk keresztül válik közkinccsé. Hozzájárulásuk a
„nagy” történelem megértéséhez elengedhetetlen.

A Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány nem csak a folyóirat
kiadását menedzseli, de megjelenteti a Veszprémi Szemle könyvek sorozatot is. Az
évek során 11 kötetet adtunk ki, ebből nyolcat 2011 és 2018 között, közel 3000 olda-
lon. Sorozatunk bevallott célja, hogy hozzájáruljunk egy majdani Veszprém monog-
ráfia anyagához. A könyvek döntő része egy-egy várostörténeti téma alapos, lehető-
leg teljes körű feldolgozása. Ilyenek voltak: Veszprém időjárása és éghajlata I–III.;
Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző
Intézet, 1924–1944.; Az alkotmány védbástyái. Az 1860–61. évi Veszprém várme-
gyei alkotmányos mozgalomról, és a Honvédegyletről.; Elfelej/te/tett évtized
1980–1990. Emlékek, tények, történések; A veszprémi hetes tüzérek. A m. kir. 7.
honvéd ágyúsezred és utódalakulata, a 41. honvéd tüzérezred első világháborús tör-
ténete. És vannak olyan kötetek, amelyek ma már nehezen vagy egyáltalán nem hoz-
záférhetőek, így reprint megjelentetésük fontos. Ezeket bőséges jegyzetapparátus-
sal, mellékletekkel vagy kisebb tanulmánnyal kiegészítve adtuk a helytörténeti kuta-
tók és az érdeklődő közönség kezébe. A kötetek címe: Emléklapok rendezett-taná-
csu Veszprém város közigazgatási életéből (1886); Veszprém multja és jelene
(1912); A veszprémi túszság története (1920). Jelenleg is munkában vannak kiadás-
ra érdemes művek, megjelentetésük a következő évek feladata.

Szólnunk kell a munkánkhoz feltétlen szükséges anyagiakról. A most tíz eszten-
dős alapítvány aktív működése biztosíték arra, hogy viszonylag zökkenőmentes a
folyóirat megjelenése. Ehhez elengedhetetlen a Város támogatása, amit rendszere-
sen megkapunk, megköszönve azt a mindenkori önkormányzatnak, városvezetők-
nek, különösen Porga Gyula polgármesternek, aki már alpolgármesterként is egyér-
telműen támogatta a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóiratot, biztosítva a rend-
szeres megjelenés pénzügyi hátterét. Természetesen pályázunk, pályázunk és pályá-
zunk, minden lehetséges helyen. Az alapítvány kuratóriuma elnökének, Faa Juditnak
az agilitása nagyon kell periodikánk életben tartásához.

De nem feledkezhetem meg azonban egyéni támogatóinkról, akik befizetéseik-
kel a kezdetektől rendszeresen hozzájárulnak folyóiratunk fenntartásához. Nevüket
a 22-es lapszámtól kezdve folyamatosan hozzuk a honoráriumról lemondott szerzők
nevével együtt. Itt, ezen a helyen külön is meg kell köszönnünk támogatásukat.
Anonimitásuk miatt nem mindenkinek a nevét tudtuk közölni. 

Olvasóinkkal, szerzőinkkel, a bemutatók közönségével döntően a neten tartjuk a
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kapcsolatot. A nyomtatott meghívók csak azoknak a kedves olvasóinknak, szerző-
inknek mennek, akiknek nincs internet elérésük. 

Honlapunkon (www.veszpremiszemle.hu) full textes formában elérhetők a
régebbi számok, amiket rendszeresen letöltenek érdeklődők. Különösen egy-egy
bemutató után élénkül meg a forgalom, hiszen nem mindenki éri el a nyomtatott pél-
dányt.

A Veszprémi Szemle publicitását elsősorban a Veszprém TV biztosítja azzal,
hogy minden bemutatón ott van, és a Híradás c. hírműsoruk általában már aznap este
beszámol az eseményről. A város hetilapja és a megyei napilap, a Napló rendszere-
sen közli a rendezvény időpontját. A Veszprémi 7Nap minden esetben közöl rövid
beszámolót az eseményről, és a Veszprém megyei Naplóban is jelennek meg a lap-
bemutatóról írások.

Zárszóként még néhány gondolat.
8 év, 32 szám, ennyi volt a teljesítményünk. Tulajdonképpen ez egy hibátlan

emberi fogsor. Úgy gondolom, hogy ezzel a 32 számmal jóízűt haraptunk városunk
történetéből, szülővárosom történetéből. Sok minden belefért, a kezdetektől évszá-
zadokon át, egészen napjainkig. És ez minden bizonnyal így lesz nemcsak a követ-
kező 32 szám, de a következő sok száz folyóiratszám esetében is.

Meg kell köszönnöm az eltelt nyolc esztendő segítőinek munkáját. Először a
Szerzőknek, hiszen nélkülük nem lenne folyóirat, Virág Istvánné és Szurmay László
közvetlen segítőimnek, az OOK nyomdában Szathmáry Attilának és Szücs Juditnak,
a bemutatók fotósának, Zachár Zsoltnak, és ismételten Faa Juditnak, valamint Porga
Gyulának, Veszprém megyei jogú város polgármesterének. 

S végül köszönet illeti az Olvasókat, akiknek érdemes volt mindezt a munkát
elvégezni, hiszen volt/van fogadókészség, eljönnek a bemutatókra, a kinyomtatott
700 példányból pedig alig-alig marad valami néhány héttel a bemutató után.

Ez az alkalom nem csupán a köszönetmondás, de a leköszönés ideje is. A most
kézbe adandó 50., 51-es számokkal befejeztem a sok élményt és örömet, de gondot
is adó szerkesztői munkát. 2019-től a főszerkesztői feladatra a Kuratórium egyetér-
tésével, a jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező, sokat publikáló szerzőnket, dr.
Földesi Ferenc nyugállományú honvédezredest kértem fel, aki – örömömre – a fel-
adatot elvállalta, amihez erőt, kitartást kívánok.




