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Számba vett értékeink.
A veszprémi Települési Értéktár munkájáról

PERLAKI CLAUDIA

A VESZPRÉMI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRAT AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013 májusában hozta létre, az Értéktár működését szervező Értéktár Bizottság
félévvel később, 2014 elején állt fel és kezdte meg a rendszerező munkát. Az Érték-
tár és a Bizottság létrejöttéről és gyűjtést szorgalmazó felhívásáról 2014-ben lehető-
ségünk volt tudósítani a Szemlében. Az Értéktár Bizottság megalakulása óta 11 alka-
lommal ülésezett, és csaknem valamennyi felterjesztést – olykor kiegészítést, bőví-
tést kérve – beemelt az Értéktárba. 

A város Települési Értéktárában jelenleg 35 nevesített érték található.  A csopor-
tos tételekre tekintettel – Veszprém város műemlék épületei, Veszprém város helyi
védett természeti értékei, Veszprém város területén található köztéri alkotások
(emlékművek, szobrok, emléktáblák), Veszprém város tulajdonában lévő képzőművé-
szeti alkotások – a 35 tételcím valójában ezernél is több „darab” egyedi értéket ír le,
ill. foglal magába (http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/kultura-mveszet/ves
zprem-telepuelesi-ertektar). Az értékek túlnyomó többsége az általános jellegű,
tárgyi és szellemi értéket egyaránt magába foglaló kulturális örökség kategóriába
sorolható. (Az Értéktár jelenleg az alábbi értékeket tartalmazza: lásd 191. és 192.
oldalakon.)

Az Értéktár Bizottságnak elsősorban a beérkezett javaslatok véleményezése a
feladata, emellett tevőlegesen kezdeményezőként, 2014–15-ben pályázati partner-
ként is részt vett a munkában. A listából kitűnik, hogy voltak aktívabb – különösen
a 2014–2016 közötti években –, és kevésbé aktív időszakok. Az első két évben egy
pályázati lehetőség adott lendületet a javaslattételi kedvnek. Fontos tudni, hogy kez-
detben igen alapos, nem pár soros felterjesztő levéllel „letudható” javaslatok készül-
tek. Ráadásul épp a fent említett pályázati lehetőségnek köszönhetően nemcsak a
minimálisan elvárható, de gyakran a szükséges terjedelemnél lényegesen kidolgo-
zottabb, akár új kutatáson alapuló dolgozatok születtek. Ami természetesen nyere-
ség mindannyiunk számára és öröm, ugyanakkor sajnálattal tapasztaltuk, hogy az
utánuk jövők elé igen magas mércét állítva csökkentette a felterjesztési kedvet és
hajlandóságot. 2018-ra sikerült elfogadtatni a javaslattevő szerzői körrel, hogy az
értékek számbavételéhez nem elvárás és nem is szükséges eredeti, a publikációs
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szintet képviselő dolgozatokat írni. A városi érték leltár létrehozatalához elégséges
az e célra rendszeresített űrlap szempontjai mentén a legfontosabb jegyek számba-
vétele: rövid, tömör leírás adatokkal, lényegre törő, meggyőző indoklással alátá-
masztva. A Bizottság ugyanakkor fontosnak tartotta és tartja, hogy a beterjesztő
javaslat – laikusok, érdeklődők számára – a további tájékozódáshoz megbízható
támpontként szolgáljon, gondosan válogatott forrás-, és szakirodalom jegyzéket,
bibliográfiát is tartalmazzon.

Az értéktár mint a helyi értékek gyűjteménye a kisebb települések esetében való-
színűleg jól meghatározható és véges kört és nagyságrendet jelent, s így előbb-utóbb
akár teljessé is tehető. Egy Veszprém nagyságú város azonban ebből a szempontból
nincs könnyű helyzetben. Nyilvánvaló, hogy Veszprém és valamennyi hasonló
nagyságú város esetében a történelmi, kulturális és közigazgatási központ szerepből
adódóan aligha lehet valaha is teljesnek és lezártnak nyilvánítani a helyi értéktárat.
Ráadásul a rendkívüli kulturális gazdagságon túl a nevesített kategóriák (agrár- és
élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megol-
dások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus) maguk is tág értel-
mezési lehetőséget, nagyobb mozgásteret nyújtanak. 

Az első, ún. települési szinttől a megyein át az országos szintig (regionális és
ágazati értéktárak, magyar értéktár, határon túliak, nemzetiségek értéktára és a hun-
garikumok) részletes szabályok mentén, hierarchikus rendben épül fel a valamennyi
értéket magában foglaló ún. nemzeti értéktár. S noha a „piramis-elv” alapján meg-
fogalmazott jogi szabályozás részletes és pontos, tapasztaljuk, hogy a működtetés
meglehetősen nehézkes: átgondolatlan, lassú és áttekinthetetlen. A Hungarikum
Bizottság, amely a magyar értéktárba történő felvételről dönthet, a veszprémi érték-
tár bizottság által kezdeményezett, a megyén keresztül továbbterjesztett értékeket az
eltelt 5 esztendő alatt még csak nem is tárgyalta, napirendre sem tűzte. Ha végigla-
pozzuk az interneten elérhető magyar értéktárat (http://www.hungarikum.hu/hu/
hungarikumok), szembetűnő, hogy míg a piramis legalsó és legfölső – kistelepülé-
sek értékei és a hungarikumok – szintje jól működik, addig a közép-, és nagyváro-
sok értéktára legalábbis hiányos, esetenként nem is létezik. Magunkat illetően nincs
restellnivalónk, Veszprém ebben a mezőnyben jó helyen áll, több megyeszékhely
ellenben meg sem jelenik az értéktárban. S elgondolkodtató, esetenként érthetetlen
a Megyei Értéktár Bizottság néhány döntése is, lásd pl. Cholnoky Jenő vagy Kollár
Kálmán munkásságát, a piarista szellemi örökséget, vagy a „Jutasi altiszt” fogalmát
illetően. 

Végezetül néhány sorban a jövőről. Veszprém Települési Értéktár Bizottsága a
tagok javaslata alapján, 2015 őszén jóváhagyott egy értéklista tervezetet. Ebben a
bizottság tagjai vállalták egy-egy téma „mentorálását” is. A listának, amely nyilván
nem lehet teljes, legfőbb erénye, hogy olyan értékeket nevesít, amelyeknek feltétlen
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Veszprém város értéktárában a helyük! A bizottság a témákban valamilyen módon
érintett, vagy a helytörténeti kutatás iránt elkötelezett szerzőket kért fel már koráb-
ban is, s kér folyamatosan a javaslatok összeállítására. Kedvcsinálónak és zárása-
ként álljon itt néhány tétel a még megírásra várók közül, remélve, hogy e sorok olva-
sói között is akadnak néhányan, akik továbbgondolják, megírják a témákat és tárgy-
köröket. Kérem, forduljanak bátran a témagazda bizottsági tagokhoz, vagy a bizott-
ság titkárához. 
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A veszprémi Települési Értéktár Bizottság munkájában 19 fő – az elnök és 18
állandó tag – vett részt. Elnök: Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpol-
gármestere. 

Tagjai:
– Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája által delegált 1 fő,
– MTA Veszprémi Területi Akadémiai Bizottsága által delegált 1 fő,
– Pannon Egyetem által delegált 1 fő,
– Veszprémi Érsekség által delegált 1 fő,
– Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára által delegált 1 fő,
– Laczkó Dezső Múzeum által delegált 1 fő,
– Eötvös Károly Megyei Könyvtár által delegált 1 fő,
– Veszprémi Turisztikai Egyesület képviseletében 1 fő,
– Gyulafirátót Városrészi Önkormányzat képviseletében 1 fő,
– Kádárta Városrészi Önkormányzat képviseletében 1 fő, 
– Dr. Balassa László építész, műemlékvédelmi szakmérnök,
– Ruttkay Gyula építészmérnök,
– Kovács Zsolt építészmérnök,
– Dr. Géczi János költő, egyetemi docens
– Gopcsa Katalin művészettörténész
– Gy. Lovassy Klára mérnök, nyug. múzeumigazgató
– Jokesz Antal fotóművész, honlap szerkesztő 
– Perlaki Claudia, a Polgármesteri Hivatal kulturális csoportvezetője, bizott-

sági titkár. 

Kézirat lezárva:
Veszprém, 2018. augusztus 7.




