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„…az urbs élményét erősíti…”
A Veszprémi Szemle első időszaka

(1993–2010)

TÖLGYESI JÓZSEF

MINDEGYIK FOLYÓIRAT TÖRTÉNETÉBEN JELENTŐSEK A MEG-
JELENÉSÉT KÖVETŐ ELSŐ ÉVEK. Különösen így van ez a helyi kiadásúaknál,
mert jól visszaidézhetők azok a sajtótörténeti vonatkozások, amelyek meghatározták
a keletkezéstörténeti motívumokat, azokat a kapcsolódásokat, amelyek lehetővé tet-
ték, hogy hosszabb távon biztosítható legyen a tervezett folyóirat megjelentetése. 

Néhány ilyen szempont egy helytörténeti tartalmú városi folyóiratnál: milyen
volt az a  helyi társadalmi közeg, különösen a kulturális miliő, amelyben megfogal-
mazódhatott az az igény, hogy legyen egy ilyen típusú folyóirat; kik voltak a lapala-
pítás kezdeményezői; milyen lapkoncepciós célok és feladatok fogalmazódtak meg;
a kiadó megnevezése; a folyóirat tartalmi koncepciója; a (lehetséges) közreműködők
felkérése; az éves lapszám meghatározása; a terjesztés módozata; ki/kik bizto-
sít(hat)ják a kiadás pénzügyi feltételeit.

Bár a körülmények többször változtak, de a Szemle 25 éves története1 azt bizo-
nyítja, hogy az indulása feltételei, főképpen a lap tartalmi koncepciója (amely máig
változatlan), megfeleltek annak az elvárásnak, amely a folyóirat első számában volt
olvasható. Elfogadott lett nem csak a városban élő történetkutatók, a másutt élő szer-
zők és a lakosság egy jól meghatározható rétegében, hanem egy nagyobb számú
(nem csak veszprémi) olvasóközönségnél, s nem kevésbé: az ország számos kutató-
műhelyében dolgozóknál is.

Az, hogy a folyóirat 25 évére emlékezhetünk vissza, elsősorban nem is a kiadá-
sát kezdeményezők, hanem a kutató/publikáló szerzők és az olvasók közös, folya-
matos érdeklődésének köszönhető. Ebben kitüntetett szerepe volt annak, hogy 2008-
tól a folyóirat kiadója a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány
lett,2 és ettől az évtől vált (évi négy lapszámmal) rendszeressé a megjelenése.

A Szemle helytörténeti/helytörténészi szakmai elfogadottságát a lapszámokról
megjelent számos olyan ismertetés, kritikai jellegű közlés is megerősíti, amelyek a
tartalom mellett ennek koncepcióját is pozitívan értékelték. Az egyes lapszámok
mindig nyilvánosan kerültek bemutatásra, amely által kialakult egy érdeklődő törzs-
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olvasói réteg, és mellettük azoknak a tágabb köre, akik olvasói, érdeklődői lettek a
folyóiratban megjelent írásoknak. Ezek azt igazolták, hogy reális elhatározás volt a
Szemle megalapítása, megjelentetése. Ennek hozadékaként értékelhető az, hogy
Veszprém történetének számos olyan (több esetben feltáratlan, elfeledett, új össze-
függéseket megjelenítő) eseménye, személyisége, dokumentuma került közlésre,
amelyek segíthetik városunk múltja jobb, teljesebb megismerését, és a folyóirat
egyik forrása lehet a majdani várostörténeti monográfiának.3

Az 1988–1990-es évek közötti (folyamatos) társadalmi átalakulást követően or-
szágszerte helyi civil kezdeményezéssel (de számos helyen jelentős intézményi
támogatással) – többnyire helytörténeti/honismereti szándékkal –, a korábbi félbe
szakadt, abbamaradt  kezdeményezésekre is alapozva, Veszprém megyében is helyi
lapok, folyóiratok, kötetek jelentek meg, ekkor már állami (közigazgatási/lap- és
könyvkiadási) engedély nélkül is: a szubszidiaritásnak megfelelően egy adatlapos
bejelentés elegendőnek bizonyult ezek hivatalos/formális megjelentetéséhez. A
helyi lapokban nagy hangsúllyal kerültek közlésre helytörténeti témájú cikkek, for-
rásközlések, korábbi helyi lapokból átvett írások, az utóbbiaknál mintegy hivatko-
zásul arra, hogy ezek a lapok folytatásai a hajdani, politikai okokból megszüntetet-
teknek.4

Megyénkben számos olyan korábbi helytörténeti/honismereti kiadvány volt,
amelyek részben mintaként, de főképpen ösztönzők voltak ahhoz, hogy létrejöjjön
egy lokális, csak Veszprém történetére kiterjedő, ezt bemutató folyóirat. A korábbi-
ak, és közöttük több máig tartó megjelenéssel: a Veszprém megyei honismereti ta-
nulmányok sorozat (időszakosan 1972 és 2004 között), amely a szerkesztői és a
szerzői közössége munkásságával nagy hatással volt a későbbi periodikákra,5 majd
az 1970-es, 1980-as évektől több akkori (vagy később azzá lett) város, nagyközség
alapított helytörténeti lapot, folyóiratot, könyvsorozatot: Tapolcai Füzetek, Pápán a
Jókai Füzetek, Sümeg és Vidéke, a Sümegi Írások, Révfülöpön a Villa Filip (kis-
könyvtár-sorozattal), a Füredi História, az Ajkai Századok, a Balatonfüred Városért
Közalapítvány könyvsorozata, a Várpalotai Füzetek, a veszprémi Múzeumi Diári-
um, a Veszprémi Múzeumi Konferenciák kötetei, a Horizont, (később: Új Horizont),
Kertán a Napjaink-folyóirat, a Veszprém megyei múzeumi és helytörténeti tájé-
koztató, a megyei könyvtár által megjelentetett Veszprém-történeti könyvsorozat
az I. világháborútól a II. világháborúig az egykori sajtóanyagokból, ugyancsak a
megyei könyvtár által megjelentetett Mit írnak megyénkről című helytörténeti bib-
liográfia sorozat, a Veszprém megyei neveléstörténeti bibliográfia sorozat stb.
Több kalendárium-sorozat is indult, amelyekben nagy terjedelemben jelentek meg
helytörténeti írások, de mindegyik viszonylag rövid ideig, csak néhány éven át
került kiadásra.6
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Dunántúlon az 1990-es évek elején (főképpen vagy teljes terjedelmében) lokális
és vagy megyei vonatkozású helytörténeti periodika mindössze öt volt: a Soproni
Szemle, a Vasi Szemle, a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, a Somo-
gyi Honismereti Híradó (később: Somogyi Honismeret), Fejér Megyei Szemle.7
Megyénken kívül csak Szegednek, Debrecennek volt/lett folyamatosan, Pécsnek8

pedig időszakosan helytörténeti folyóirata.
Több megyében főképpen szépirodalmi, művészeti, tudományos stb. koncepció-

jú folyóiratok jelentek/jelennek meg, amelyek (ha ritkábban és kis terjedelemben is,
de) közölnek helytörténeti anyagokat: Műhely (Győr), Jelenkor (Pécs), Dunatáj
(Dunaújváros), Életünk (Szombathely), Somogy (Kaposvár), és ilyen volt az
1957–1958-ban a Hazafias Népfront Veszprém megyei Bizottsága által kiadott,
mindössze három lapszámmal megjelent Veszprémi Szemle9, amelynek nem jog-
utódja a jelenlegi Szemle. 

A Veszprémi Szemle létrehozásában egy életút-történeti fordulatom10 adta a fő
motivációt. 1993-ban tizenkilenc év után befejeződött a veszprémi általános iskolai
igazgatói munkám (1974–1978: Bem iskola, 1978–1993: Báthory iskola). Ekkorra
már több helytörténeti könyvet és számos ilyen jellegű cikket, tanulmányt írtam,
amelyek szintén ösztönzést adtak ahhoz, hogy legyen egy helyi, városi publikációs
lehetőség a Veszprém történetét kutatók számára. 1992-től, amikor a Veszprémi
Egyetemen megalakult a pedagógia-pszichológia tanszék, a tanárképzésben  óraadói
státusban11 fő tárgyként a Neveléstörténetet, majd 1993-tól már főállásban A peda-
gógiai gondolkodás fejlődéstörténete (és más témájú) stúdiumokat tanítottam.
Szerettem volna egy egyetemi kiadású neveléstörténeti témájú, országos hatókörű
Neveléstörténet c. folyóiratot indítani, erre azonban pénzügyi okokból nem volt
lehetőség.12

A végső motívumom az általam tervezett Szemlével kapcsolatban az volt, hogy
mivel az egyetem és a város között akkor még nem volt jelentős intenzitású kultu-
rális kapcsolat, a Szemle révén továbbra is kötődnék a városhoz, helytörténeti kuta-
tó, publikáló kollégáimhoz, barátaimhoz, és számos más leendő szerzőhöz, akik
többségét ismertem is. 

1993 szeptemberében javasoltam Dióssy László polgármesternek, hogy az ön-
kormányzat alapítson egy olyan várostörténeti folyóiratot, amelyik fórumot biztosít
Veszprém története és az újabb kutatások eredményei, valamint a legfontosabb, tör-
téneti jellegű aktuális kulturális események, helyi kiadványok, egykori, a városhoz
kötődő, itt munkálkodó jeles személyiségek bemutatására. Ennek hátterében már ott
volt az 1992-től kezdődött Gizella-napok rendezvénysorozat 2. évi eseménye is,
amely a történeti múlt megjelenítéséhez, egy új városi kulturális hagyomány kiala-
kításához kiváló programnak bizonyult. A folyóirat létesítésének szükségességét
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azzal is indokoltam, hogy számos veszprémi szerző jelentet meg várostörténeti
témájú cikket, tanulmányt különböző folyóiratokban, kötetekben, s célszerűbb lenne
ezeknek egy helyi kiadású várostörténeti Szemlében helyet adni. E szerzők (muze-
ológusok, levéltárosok, történészek, könyvtárosok, pedagógusok és más foglalkozá-
súak) száma, valamint az írásaik szakmai színvonala és mennyisége biztosíték lenne
arra, hogy a lapszámokhoz mindig elegendő kézirat lesz, és a város kulturális éle-
tének mozgalmassága mellé jól integrálható lenne a folyóirat.

Dióssy László elfogadta azt a javaslatomat, hogy a folyóirat megnevezése Veszp-
rémi Szemle (felcíme: Várostörténeti folyóirat) legyen, évenként négy lapszám
jelenjen meg és térítésmentesen kerüljön az olvasókhoz, valamint a helyi kulturális
és oktatási intézményekhez. Megbízott a folyóirat szerkesztésével, amelyet és a
hozzá kapcsolódó teendőket társadalmi munkaként vállaltam el.   

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1993. október 3-i dátummal adta ki
a lapalapítási okiratot.13 Az önkormányzat és a szerkesztő közötti szerződés megkö-
tésére 1993. november 23-án került sor.14 E két dátumot megelőzően azonban már
megkezdődtek a folyóirat 1. száma megjelentetésének előkészületei: a folyóirat
arculatának megtervezése; konzultáció a Prospektus GM Nyomda vezetőjével,
Szentendrei Zoltánnal; a szerzők, a fotósok és a tervezőszerkesztő (Bordácsné
Mórocza Éva) felkérése, számukra tájékoztatás adása a folyóirat koncepciójáról, az
1. szám tartalma tervéről; a kéziratok nyomdai előkészítése, majd Dióssy László fel-
kérése a köszöntő szöveg megírására.  

A Szemle 1. száma bemutatására a polgármesteri hivatalban, szűk körben a helyi
sajtó, a szerzők, az önkormányzat vezetői, és néhány más meghívott jelenlétében
került sor 1993. november 24-én. Dióssy László köszöntőjét követően ismertettem
a folyóirat célját és az 1. lapszám tartalmát.15

Az 1. szám szerzői a következők voltak: Ács Anna, Agg Zoltán, Bali József,
Dióssy László, Kovács Győző, Lakó István, Ny. Nagy István, Praznovszky Mihály,
Széki Patka László, Tóth Dezső, Tölgyesi József, Virág József, Veress D. Csaba. A
fényképeket Bali József, Kovács Győző, Nagyvári Ildikó, Rádóczy Csaba és Wöller
István készítették, és felhasználtam archív felvételeket is.

Dióssy László a folyóiratban Genius loci címmel írt köszöntőt, amelyben a múlt
hagyományait és napjaink városi kulturális történéseit kötötte össze azzal, hogy
„Most, amikor átnyújtom Önöknek tudományos-kulturális életünk szellemi alkotá-
sát, a Veszprémi Szemle első számát, a nemzedékről nemzedékre történő művelődés
és műveltségátadás képességét kívánom valamennyi kedves olvasónak, hogy a meg-
őrzés és az alkotás együtt legyen meg bennünk, s múltunk adjon biztató hitet, erőt a
jelenhez és a jobb jövőhöz.” 

A lapszám tartalmi struktúrája a következő volt: Tanulmányok, Kisebb közlemé-
nyek, Megemlékezések, Tallózó, Veszprémi könyvek (később: Könyvszemle),



9

Tölgyesi József „…az urbs élményét erősíti…” A Veszprémi Szemle első időszaka ...

Veszprémi szerzők újabb munkái.16 Az 1. oldalon a tartalomjegyzék, a 2.-on részben
a szerzők adatai adtak információkat arról, hogy ki milyen státusú. E lapszám 79
oldalas volt, és az utolsó oldalakon a szponzorok hirdetései kerültek elhelyezésre.

A folyóirat címoldalán a folyamatos sorszámozás mellett a kiadás éve és hónap-
ja, valamint az évfolyam és a lap száma látható. 

1998 és 2000 között, majd 2002-ben, 2004-ben és 2006-ban pénzügyi okok miatt
szünetelt a folyóirat megjelentetése. 2007-től lett folyamatos a Szemle megjelenése,
bár legtöbbször (még mindig) összevont lapszámként. Egy különleges lapszám is
készült 2005-ben: a 2. (más borítószínnel, rovatok nélkül), amely az önkormányzat
négy évét mutatta be.  

A kiadó pénzügyi okokból többször változott: 2003-tól Praznovszky Mihály
igazgató támogatásával az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2007-ben Bándi László
elnök támogatásával a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület volt a kiadó, majd
2008-tól új címlap-külsővel és új kiadónál jelent meg a folyóirat: egy korábbi elkép-
zelés alapján alapítvány vette át a lap működtetését. A Veszprémi Szemle
Várostörténeti Közhasznú Alapítványt magánszemélyként hoztam létre (Faa Judit és
Szente Zsolt ügyvéd közreműködésével) május 22-én.

Az Alapítvány céljaként ez fogalmazódott meg: „A Veszprémi Szemle elnevezé-
sű negyedéves sajtókiadvány fenntartása. Veszprémi és egyéb helyismereti esemé-
nyek szervezése. Ösztönözni Veszprém története tudományos-ismeretterjesztő célú
feltárását, bemutatását.” Az ehhez kapcsolódó más tevékenységek: „A Veszprémi
Szemléhez kapcsolódó más önálló sajtótermékek kiadása. Helytörténeti jellegű kon-
ferenciák, felolvasó ülések, kiadvány-bemutatók megszervezése. Együttműködés
helytörténeti és honismereti egyesületekkel, levéltárakkal, múzeumokkal és más köz-
művelődési, valamint veszprémi közoktatási intézményekkel. Kulturális örökség
megóvása.”

A kuratórium elnöke felkérésemre Faa Judit lett, aki minden vonatkozásban kép-
viselhette az alapítványt, tagjai: Bándi László, Csiszár Miklós, Tölgyesi József. Ez
a kiadói konstrukció nemcsak eredményesen, hanem máig tartóan jól működik, első-
sorban Faa Judit szervező, pénzügyi munkájaként.17

A Szemle új kiadói periódusában jelentős szerepe volt Porga Gyula akkori alpol-
gármesternek, aki nem csak a pénzügyi lehetőséget biztosította, hanem aktívan részt
vett a folyóirat pr-imázsa növelésében is: a bemutatókon szólt a Szemle jelentőségé-
ről, a város kulturális életében betöltött szerepéről. A lapmegjelenés hosszú távra ter-
vezéséhez a város költségvetésében biztosított támogatást, Faa Judit pedig pályáza-
tokkal, támogatási együttműködések szervezésével tette lehetővé a folyóirat évi
négy lapszáma megjelentetését.
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Adattár a lapszámokhoz:18

1. sz. 1993. november   79 o. Kiadó: Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala

2. sz. 1994. március     111 o. ua.
3. sz. 1994. május        102 o. ua.
4. sz. 1995. május          84 o. ua.
5. sz. 1996. december  112 o. ua.
6. sz. 1997. december    99 o. ua.
7. sz. 2001. 1–2.            123 o. ua.
8. sz. 2003. 1–2.            120 o. Eötvös Károly Megyei Könyvtár
9. sz. 2005. 1.               135 o. ua. 

10. sz. 2005. 2.               152 o. ua.   
11. sz. 2005. 3–4.            157 o. + 13 o. mell. ua.
12. sz. 2007. 1–4. 215 o. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
13. sz. 2008. 1–2. 120 o. Veszprémi Szemle Várostörténeti

Közhasznú Alapítvány
14. sz. 2008. 3–4. 120 o.  ua.
15. sz. 2009. 1. 120 o. ua. 
16. sz. 2009. 2. 120 o. ua.
17. sz. 2009. 3–4. 231 o. ua.
18. sz. 2010. 1–2. 140 o.  ua.
19. sz. 2010. 3–4. 179 o.  ua.

A 19 lapszám terjedelme 2317 oldal, amely egy lapszámra vetítve 122 oldalt
jelent.

A szerzők száma 106 volt (81 férfi, 25 nő), benne a nők aránya 24%, amely lé-
nyegesen meghaladja a más, hasonló folyóiratokban publikálókét. A legtöbbet pub-
likálók (10-en felüli számmal a szerkesztő kivételével): Csiszár Miklós (27), Sebő
József (23), Tóth Dezső (17), Bándi László (16), Hogya György (16), Kolozs
Barnabásné (12), Veress D. Csaba (11), Kovács Győző Gyula (10). A szerzők közül
94 volt veszprémi vagy Veszprém megyei, 12 pedig megyénken kívüli. A szerzők
között tudományos fokozat szerint voltak az MTA doktorai, PhD- és egyetemi dok-
tori fokozattal rendelkezők, foglalkozásuk vagy közismertségük szerint tanító, tanár,
főiskolai és egyetemi oktató, mérnök, újságíró, egyetemi hallgató, könyvtáros, pap,
lelkész, történész, muzeológus, katona, meteorológus, levéltáros, művelődésszerve-
ző, író, költő, szociológus stb., és közöttük több nyugdíjas státuszú.

A szerzők közül 2010. év végéig 21-en hunytak el: Burján Andor, Széki Patka
László, Csiszár Miklósné, Hamar Imre, Lakó István, Tatai Zoltán, Horváthy György,
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Csete Zoltán, Hadnagy László, Hernád Tibor, Kartal Béla, Kópházi Ferenc, Rá-
bóczki Eszter, Szabó Géza, Ny. Nagy István. Négy retrospektív írás került közlésre
a következő szerzőktől: Gutheil Jenő, Horváth Konstantin, Rosenthal Sándor,
Sziklay János. 

A 19 lapszámban 89 tanulmány jelent meg.19 Közöttük számos olyan volt, ame-
lyek eddig feltáratlan, vagy csak részben bemutatott várostörténeti eseményt, sze-
mély életútját mutatták be. Néhány cím ezekből: Napóleon katonái Veszprémben
(Veress D. Csaba), Veszprém ostroma, a „tizenötéves háború” (1593–1606) kezdete
(Veress D. Csaba), Veszprém első történetírója, Bizvássy Pál (Hudi József), Veszp-
rém önkormányzata és az 1726. évi statútumok (Lichtneckert András), A kétszáz
éves Pósa-ház (Hamar Imre), Reformátusok Veszprémben (Szabó Géza), Millen-
niumi ünnepségek Veszprémben 1896 (Molnár Jánosné), A veszprémi magyar kirá-
lyi 31-es honvéd gyalogezred története (Rainer Pál), Egy nápolyi származású várka-
pitány Veszprémben (Szurmay László), A veszprémi zsidó temető története (Hogya
György), A Csomay-strand története (Brassai Zoltán), Veszprém zenéje 1711 és
1849 között (M. Tóth Antal), A veszprémi színház története (Rábóczki Eszter), Az
írni-olvasni tudás alakulása Veszprémben a 19. században (Hudi József), A német
polgárság betelepedése és beilleszkedése Veszprémben 1711–1767 között
(Lichtneckert András), Zichy Domonkos püspök történelmi öröksége (Farkas Gá-
bor), A veszprémi Szent Miklós-szeg és temploma (Rainer Pál), Wallner Ernő veszp-
rémi kötődései (Tatai Zoltán), Emlékezés Hungler Józsefre (Bándi László), A veszp-
rémi Szent Margit-templom építésének körülményei a helytörténet-írásban a forrá-
sok alapján (Karlinszky Balázs), A Szent István-völgyhíd (Gy. Lovassy Klára),
Brusznyai Árpád élete és kora (Sebő József), Veszprém emlékjelei (Bándi László). 

A Közlemények-rovatban 66 írás jelent meg, a Megemlékezésekben (korábbi
címe: Veszprémi Panteon) 32 élő vagy elhunyt személyiségről készült életútjukat,
munkásságukat bemutató írás, a Tallózóban (későbbi címek: Veszprémi könyvek,
majd Könyvszemle) 118 recenzió jelent meg. Öt bibliográfiai összeállítás: 1 a
Tájékoztatóban, 3 a Dokumentumokban és 9 konferencia-előadás közlésére került
sor, öt az Emlékidézésben kapott helyet. Lapmellékletként jelent meg 2005-ben
Kolozs Barnabásné munkája, A Veszprémi Szemle 1–10. számainak mutatója
(1993–2005) címmel.  

Az összes közlés száma 366 volt, lapszámonként átlagban 19. 
A folyóirat szöveges anyagait különböző műfajú illusztrációk (archív és aktuális

fénykép, képeslap, térkép, folyóirat- és könyvcímlap, nyomatok stb.), valamint táb-
lázatok támogatták. 

Néhány folyóirathoz hasonlóan elkezdődött a Szemle-könyvek megjelentetése:
2006-ban a Praznovszky Mihály-bibliográfia (Tölgyesi József összeállítása); 2010-
ben Veszprém időjárása és éghajlata I. A meteorológiai megfigyelések kezdete
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(Kovács Győző Gyula) és Erős hit – erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi
Honvéd Altisztképző Intézet 1924–1944 (Földesi Ferenc).   

A folyóirat-kiadás pénzügyi helyzete 2008-ig igen változatos volt, nem volt
olyan állandó támogatási háttér, amely lehetővé tette volna az eredeti szándék meg-
valósulását, az évi négy lapszám megjelentetését. Voltak kimaradt, félbe maradt éves
lapszámok, annak ellenére, hogy az évek során több pénzügyi támogató is volt,
azonban ezek inkább csak egy-egy számhoz kötődtek. A legjelentősebb támogatók
(az önkormányzatokon keresztül) Dióssy László, Debreczenyi János polgármeste-
rek, majd Porga Gyula alpolgármester, később polgármester voltak. A jelentősebb
további támogatók: Komfort Részvénytársaság, Veszprém (1994), Budapest Bank
Budapestért Alapítvány, Budapest (1994), Veszprémtej Részvénytársaság, Veszprém
(1993, 1995), Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaság
Veszprém megyei Igazgatósága (1994, 1997), Magyar Hitel Bank Veszprémi Igaz-
gatósága, Veszprém (1995), Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Budapest
(1997). 

A Szemle lapszámai és a Szemle könyvek bemutatása (nyomtatott meghívókkal,
e-mail-értesítésekkel) mindig nyilvánosan, jelentős számú érdeklődő jelenlétében
történt. Ezek többségén (működésük alatt) részt vett mindhárom polgármester, több
alpolgármester, és meghívott városi személyiségek is köszöntötték az eseményt. Az
első években több helyszín adott otthont a bemutatóknak: a városháza, a Petőfi
Színház, a Centrum Áruház könyvosztálya, a megyei levéltár, a megyei könyvtár
Nagy László és Kisfaludy terme, majd állandósult a bemutatók helyszíne: a megyei
könyvtár Kisfaludy terme, amelyekben (többnyire) 70-100 közötti résztvevő kísér-
hette figyelemmel a lapszámok és a könyvek, valamint 2-3 szerző tanulmánya
ismertetését.

A Szemle lapszámai eljutottak számos nagy (országos, megyei) könyvtárba,
néhány társfolyóirat és megyénk jelentősebb helytörténeti lapja, folyóirata, a megyei
lap, a Napló szerkesztőségébe, megyénk városi múzeumaiba, levéltáraiba, Veszprém
kulturális és oktatási intézményeibe. A bemutatókkal és az elküldött lapszámokkal
az alapítvány és a szerkesztőség célja az volt, hogy a folyóirat és a könyvek szak-
mai-tudományos tartalmai kerüljenek be a hazai publikációs közegbe, hasznosítsák
ezeket a kutatók, és főképpen a veszprémi és a városunkhoz kötődő polgárok. 

A Szemléről és a könyvsorozatról számos lap, folyóirat közölt ismertetőt.
Többen magán- vagy hivatalos levélben írták meg a véleményüket. Ezekből néhány
jellemző részlet, amelyek szerint a folyóirat megjelentetése az önkormányzat, a tar-
talom méltatása, pozitív fogadtatása pedig a szerzők érdeme.

„Veszprémi Szemle címmel új folyóirat látott napvilágot a szomszéd megye szék-
helyén. A magát várostörténeti folyóiratként aposztrofáló periodikát negyedévente
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tervezi megjelentetni Veszprém megyei jogú város önkormányzata néhány szponzor
– mondjuk úgy: hirdető – közreműködésével. Az ilyesfajta anyagi áldozatvállalás
önmagában is példamutató manapság, hát még ha hozzátesszük, hogy a megrende-
lők ingyen kapják meg a lapot. Veszprém polgármestere20 mindenesetre úgy fogja fel
– miként bevezetőjében írja is –, hogy a város történelmi múltja kötelezettséget is ró
a maiakra: megismertetni önmagunkat, azokat a tudományos, kulturális, művészeti
és életmódbeli értékeket, amelyeket a város nyújt polgárainak, turisták tízezreinek”.
(Várostörténet – a szomszédban. = Zalai Hírlap 1993. december 1. 5.)

„Veszprémi Szemle címmel várostörténeti folyóiratot indított a nagy történelmi
múltú dunántúli megyeszékhely önkormányzata. Dióssy László polgármester bekö-
szöntő írásában méltatja, hogy az érseki székhellyé emelt Veszprém belépett konti-
nensünk azon rangos városainak sorába, amelyek a hazai és az európai kultúra hor-
dozóinak és közvetítőinek a feladatát vállalták magukra. E kötelezettség jegyében
alapították meg a település tudományos és kulturális életének legújabb szellemi
alkotását, a Veszprémi Szemlét. Ennek célja a város értékeinek megismertetése
annak a hagyománynak a folytatásaként, amelyet a korábbi századok polgárai tet-
tek nemessé és híressé.” (j. e.: Veszprémi Szemle. = Új Magyarország 1994. január
31. 10.)

„A Soproni Szemlének új testvére született, a Veszprémi Szemle, amelynek első
száma 1993 novemberében jelent meg. Az évnegyedes folyóiratot Szerkesztőbizott-
ság helyett felelős szerkesztő gondozza Tölgyesi József személyében, aki a Veszp-
rémi Egyetem tanára.

A polgármesteri köszöntő, az igényes formai kivitelezés, az ingyenes terjesztés
jelzi, a város mélyen a zsebébe nyúlt, ’a hétköznapok szorítása közepette is’ köteles-
ségének érezve maradandó értékek létrehozását és támogatását. 

Veszprém évek óta érzékelhetően nagy gondot fordít történelmi hagyományai-
nak, értékeinek felszínre hozására, felelevenítésére. Így alakítja sajátos arculatát,
ösztönözve polgárainak kötődését, elősegítve a minőségi idegenforgalom fellendülé-
sét. Jó példa erre a Gizella-napok megrendezése, e folyóirat beindítása. […] Nehéz
egyetlen számból messzemenő következtetéseket levonni. A Soproni Szemle értéke és
érdeme sem egy szám, vagy akár egyetlen évfolyam termésében, hanem a hosszú
évtizedek alatt összegyűlt produktumok egészében áll. Reméljük, a Veszprémi Szemle
előtt is hosszú évtizedek állnak, hogy összegyűjthesse, alkotásra ösztönözhesse a
város történetével foglalkozó hivatásos történészeket, a honismeret lelkes, elhivatott
művelőit, kialakítsa sajátos, egyedi arculatát, elősegítve a város történetének alapos
és szakszerű feldolgozását.” (Turbuly Éva: Veszprémi Szemle 1993. november I.
évfolyam 1. szám. = Soproni Szemle 1994. 2. 222–223.) 

„A lokálpatrióták örömére megjelent a Veszprémi Szemle idei második, mind-
összesen harmadik száma. Szép teljesítmény a mai értékvesztett, csak a közvetlen
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hasznot hajszoló világban, ha egy térítésmentesen kérhető-kapható várostörténeti
folyóiratot életben tart az olvasói érdeklődés, amelyhez e szám cikkei is méltóké-
pen járulnak hozzá.” (Hauszner Irma: Veszprémi Szemle. = Megyeházi Tudósítások
1994. 6. 8.) 

„Örömmel olvastuk a Veszprémi Szemle legutóbbi számát. A folyóirat szerkesz-
tése és tartalma azt mutatja, hogy egy várostörténeti folyóirat is hordozhat komoly
értéket. Különösen az nyerte meg a tetszésünket, hogy a Veszprémi Szemle a tudo-
mányos ismeretterjesztés széles területeit fogja át. Veszprém lokálpatriotizmusa
megjelenik a folyóirat szerkesztésében is. 

Mint földrajzzal foglalkozó szakemberek, ezúton szeretnénk segítő szándékunkat
felajánlani. Úgy véljük, hogy Veszprém és környéke a földrajztudomány számára
olyan problémákat vet fel, amelyek országos érdeklődésre tarthatnak számot (a
városfejlődés és a földrajzi környezet kapcsolata, a városi társadalom földrajzi meg-
határozottsága), ugyanakkor a város olyan szülöttei, mint Cholnoky Jenő, Cholnoky
László és Viktor mindenképpen megérdemlik, hogy életművüket bemutassuk. E témá-
hoz kapcsolódó hosszabb-rövidebb írásaink már elkészültek.” (Nagy Miklós tudo-
mányos ösztöndíjas és Siposné Kecskeméthy Klára, a földrajztudományok kandidá-
tusa, tanszékvezető-helyettes levele. Budapest, 1995. május 16.)

„Kedves Fánikám, Leveled örömmel vettem és kérded, hogy a lakodalom mikor
lesz valószinű Márczius végén de még egész biztossan nem tudom. jó kivánatodér
kedves Fánikm fogadd hálás köszönetünket tisztelünk mindnyájan – maradok szere-
tő u. b. Dezső. A sorok keltezése: Felső Örs 1905 I/31-én. Mindez egy Veszprémet
ábrázoló képeslapon olvasom, melyet a Veszprémi Szemle 1997. évi decemberi (V.
évf. 1–2.) számának belső borítóján találtam. Ki volt a címzett Fánika? Ki az üdvöz-
lő sorokat író Dezső? Ki készülődött a lakodalomra? Ki volt a szépreményű legény
és a leányzó? És 1905 márciusának végén valóban sor került-e a lagzira? Mindez
ma már alighanem kideríthetetlen rejtély. De Fánika, Dezső, a lakodalomra váró
fiatalok élete (és ez a képeslap!) beépült Veszprém történetébe, és igen helyénvaló,
hogy egy mai várostörténeti folyóirat ilyen és ehhez hasonló régi képeslapokkal (raj-
tuk a megindítóan kedves és titokzatos, kibogozhatatlan és szépséges szövegekkel)
díszíti friss számát. Az ötödik évfolyamát záró periodika szervesen belesimul a város
kulturális életébe, gazdag kiadói és kiadványozási tevékenységébe. A Veszprémi
Szemlében helye van a nagyvonalú várostörténeti összefoglalásnak éppúgy, mint a
részletkérdéseket kidolgozó tanulmányoknak. […] Ami a változatos tartalomban
rendet teremt: a lokális témák igényes megközelítése és egyetemes beágyazása. A
városhoz való kötődést, a polgár öntudatát, az urbs élményét erősítik (már ahol van-
nak) az olyan kiadványok, mint a Veszprémi Szemle.” (P.: Veszprémi Szemle. =
Somogy, 1998. 3. 349.)

A Veszprémi Szemle szócikkben szerepel Varga Béla Veszprém lexikonában.21
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2003-tól főállásban dolgozom Székesfehérváron a Kodolányi János Főiskolán.22

Az új évezred első évtizede végére jelentősen megnőtt a munkahelyi elfoglaltságom
és az ehhez kapcsolódó szakmai-tudományos közéleti tevékenységem,23 olyannyira,
hogy 2010-ben a két lapszám bemutatóján bejelentettem, hogy a Kuratórium elnö-
kénél, Faa Juditnál kértem a szerkesztői munka alóli felmentésemet. Erről értesítet-
tem Porga Gyula polgármestert,24 aki akkor és később is nagy figyelemmel kísérte
és segítette (nem csak erkölcsi vonatkozásban) a folyóirat megjelentetését.

Örültem annak, hogy amikor a folyóirat további, 2011-től történő szerkesztésére
felkértem Csiszár Miklóst, aki jelentős szerkesztői és szakírói tapasztalattal rendel-
kezett, a Faa Judit elnök vezette kuratórium méltányolta ezt, és megbízta a folyóirat
és a Szemle könyvek szerkesztésével.  

Végül köszönöm, hogy részese lehettem a Veszprémi Szemle megjelenéseinek,
köszönöm mindazoknak, akik ebben a munkában segítettek, közreműködtek, és
külön is az olvasók folyóirat iránti érdeklődését.

JEGYZETEK

1 A Szemle története első összefoglalását ld. Tölgyesi József: A Veszprémi Szemle kiadástörténe-
te (1993–2010). Veszprémi Szemle, 2011. 1. sz. 3–9. o. 

2 Az Alapítvány 2008. május 22-én alakult meg Faa Judit kuratóriumi elnökletével. Tagjai lettek:
Bándi László, Csiszár Miklós, Tölgyesi József.  

3 Ehhez e sorok írója az 1990-es években Dióssy László polgármester kérésére készített monog-
ráfia-tervezetet, majd a 2014-ben megalakult, havonként megbeszélést tartó (nem hivatalos)
Veszprémi Sziklay János Asztaltársaság helytörténeti kutató/szervező/publikáló tagjai (Bándi
László, Csiszár Miklós, Földesi Ferenc, Kovács Győző Gyula, Sebő József, Somfai Balázs,
Tölgyesi József) a Somfai Balázs  ny. főlevéltáros által 2003-ban készített  tudományos alapú,
Veszprém története sajátosságait is figyelembe vevő monográfia-tervezetét vitatták meg, és ezt
a városvezetés számára elfogadásra ajánlották. 

4 Ilyen lapfolytatások pl. a Pápai Hírlap, a Devecseri Ujság, a Sümeg és Vidéke. 
5 Szerkesztői egymást követően Hadnagy László (1923–1995), Hudi József, Tóth Dezső, Bándi

László és Somfai Balázs voltak.
6 Veszprémben a Bakony-balatoni kalendárium, a Veszprém kalendárium, a Tapolcafői kalendá-

rium, a tihanyi apátsági, a Bakonyszentkirály-Bakonyoszlop-Csesznek közös kalendárium.
7 Külön kiadványcsoportot alkotnak a megyei és a regionális múzeumok közlemény-sorozatai:

Veszprém, Pápa, Baláca, Komárom-Esztergom, Fejér, Győr-Sopron (utóbb: Győr-Moson-
Sopron) stb.

8 A Pécsi Szemlét – a Veszprémi Szemle mintájára – 1997-ben Romváry Ferenc művészettörté-
nész alapította saját kiadásában. Forráshiány miatt 2012-ben megszűnt. Ennek oka többek
között a nem megfelelő külső pénzügyi támogatás, az előfizetéses rendszer, valamint a
Kulturális Alapnak az elvárása volt, hogy támogatása után a lapszámok az interneten előfizetés
nélkül is olvashatók legyenek. Ez utóbbi miatt nyilvánvalóan csökken az előfizetők száma, ami
pénzügyileg tarthatatlan állapotot eredményezett volna a kiadónak. (Az elektronikus letöltése:
2018. május 18.) 
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9 Erről lásd Tóth Dezső: Az első Veszprémi Szemle rövid története. Veszprémi Szemle 1994. 1.
85–87.

10 Erről ld. bővebben a Napló korabeli cikkeit, valamint Csiszár Miklós, Mihalovicsné Lengyel
Alojzia, Némethné Farkas Gabriella szerkesztette A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásá-
ban című kötetet, különösen Emmer Márta, Jegesné Rémesi Irén és Darabos Györgyi, Milló
Ildikó írását.

11 Orosz Sándor tanszékvezető meghívására, még iskolaigazgatóként vállaltam órák megtartását
tanár szakos hallgatóknak.

12 A Neveléstörténet folyóirat indítására Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskolán lett lehe-
tőségem 2004-től, amikor az akkori főigazgató (jelenleg a 2018. augusztus 1-től már egyetemi
státusú Kodolányi rektora, Szabó Péter) 2003-ban a nemesvámosi Petőfi általános iskola igaz-
gatói állásából meghívott főállású munkatársának. Ez a folyóirat 15 éve jelenik meg.

13 Okirat a Veszprémi Szemle című lap alapításáról. A Minisztertanács 117/1989. (XI. 22.) MT
rendelete alapján az időszaki lapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium nyilvántartásba
vette. Az okirat rövidített tartalma: Alapítója Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata.
Témaköre: várostörténeti cikkek, tanulmányok. A szerkesztőség vezetője: dr. Tölgyesi József. A
szerkesztőség címe: Veszprém, Óváros tér 9.  A kiadásért felelős: Dióssy László. A kiadó neve:
Veszprém megyei Jogú Város Önkormányzata.

14 Részletek a Szerződésből: „1. Önkormányzat megbízza dr. Tölgyesi Józsefet a Veszprémi Szemle
című folyóirat kiadásával kapcsolatos teendők ellátására. 2. Folyóirat címe: Veszprémi Szemle.
A várostörténeti folyóirat kiadásával kapcsolatos költségeket a kiadónak szponzori támogatá-
sokból és önkormányzati forrásból kell fedeznie. 5. Szerződő felek a jelen szerződést meghatá-
rozatlan időre kötik.” Az aláírók: Dióssy László, Tölgyesi József.

15 Az ismertetést követően akkora volt a folyóirat iránti érdeklődés, hogy pillanatok alatt elfogy-
tak a protokoll célú lappéldányok.

16 A 2. lapszámban megjelent a Veszprémi Panteon rovat.  A későbbiekben a főbb rovatok tovább-
ra is megmaradtak, s csak részben maradtak el az aktualitástól függően.

17 A Kuratórium elnöke, tagjai és a főszerkesztő társadalmi megbízásként látták/látják el a teendő-
iket.

18 Ez az összeállítás átvétel a Szemle 20. száma 7–8. oldalairól.
19 A felsorolások átvétel a Szemle 20. száma 7–8. oldalairól.
20 A polgármester: Dióssy László.
21 Varga Béla: Veszprém város lexikona. Varga Béláné, Veszprém, 2009.  912–913. 
22 2018. augusztus 1-től egyetemi státusú felsőoktatási intézmény lett.
23 A főiskolán 2004-től szerkesztettem a Neveléstörténet című folyóiratot és számos kötetet, szer-

veztem hazai és nemzetközi konferenciákat, óraadóként tanítottam több főiskolán és egyete-
men, s ezért már alig jutott időm a Szemle szerkesztéséhez szükséges, az évtized végére már
igen széles körű szerzői, nyomdai kapcsolatok menedzselésére.  

24 Részlet a hozzá írott levélből, amely összefoglalása is a Szemléhez fűződő kapcsolatomnak: „A
17 év alatt öröm volt számomra a lap gondozása[…]. Remélem, az olvasók, akik kevésbé isme-
rik városunk ’rejtett’, régmúltbeli történetét, sok érdekességgel találkozhattak, s ezek bizonyára
erősítették bennük a városhoz való ragaszkodást. A folyóirat léte értelmének tartom azt is, hogy
számos veszprémi, Veszprém megyei (és más: budapesti, tatabányai, székesfehérvári stb.) szer-
ző számára biztosította, hogy a veszprémi témájú kutatásaik eredményei megjelenhessenek,
azok, amelyek e lap nélkül aligha készültek volna el.” (Veszprém, 2011. február 21.)  




