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KÖNYVSZEMLE

Van neked Volt? H. Marton Júlia dédelge-
tései, mondandói, üzenetei. /szerző: Huszár 
Józsefné Júlia; szerk. Máthé Éva. – Veszp-
rém, Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 
2020 A koronajárás idején – 173 p. 2015-ben 
jelentette meg az akkor húsz esztendős múltra 
visszatekintő VENŐKE az Erős nők a sziklán. 
Főhajtás az 1000 éves Veszprém 1000 arcú 
asszonyai előtt címmel a veszprémi hölgyeket 
tömörítő egyesület életét, tevékenységét bemu-
tató kötetet. A most kézbe adott könyv olvasói 
már a negyedszázados évfordulóhoz is köthető 
eseményekről, történésekről szerezhetnek in-
formációkat. Írója az egyesületalapító Huszár 
Józsefné, értő szerkesztője Máthé Éva. 

A magyarországi civil egyesületi mozgalom 
újraéledését az 1948-as feloszlatásuk után majd 

fél évszázaddal később az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról1 tette lehetővé, így 
alapíthatta meg 1995. április 25-én a Veszprémi Nők Kerekasztala nevű civil nőszer-
vezetet a ma már tiszteletbeli elnök, Huszár Józsefné 17 hölgytársával együtt. Az 
alapításkor kitűzött célok megvalósítása, a tagság tevékenysége és elért eredményeik 
közreadása jól követhető a médiában is. Nem meglepő, hogy csak a város és a megye 
sajtójában kétszáz körüli hír, újságcikk, képes riport rögzíti munkálkodásukat, amihez 
számos rádió és tévé híradás, riport is csatlakozik.

A most megjelent mű a Van neked Volt? számvetés. Számvetés a szerző, H. Marton 
Júlia (Huszár Józsefné) szemszögéből nézve, az ő „dédelgetései, mondandói, üzene-
tei”. Az egyéni munkán túl egyúttal az egyesületi munka számbavétele is ez a kiad-
vány, amihez alkotó módon a szerkesztő, Máthé Éva járult hozzá. 

1 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról. A törvény általános rendelkezések fejezetében olvas-
ható: „1. § Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar 
Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog alapján min-
denkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy 
azok tevékenységében részt vegyen. 2. § (1) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, […] 
– tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint – társadalmi szervezetet hozhatnak létre és 
működtethetnek.”
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Mielőtt szemléznénk az öt, jól elkülönülő tartalmú fejezetre tagolódó munkát, 
mindenképpen szólni kell az alcímben megjelenő „dédelgetései, mondandói, üzene-
tei” megjegyzésről. Ezek a családnak: férjnek, elveszített anyának és gyermeknek, 
majd a messze került unokának dedikált versek. Hozzájuk csatlakoznak a kötet kü-
lönböző helyein felbukkanó barátokhoz és ismerősökhöz vagy ismeretlenekhez szó-
ló sorok, versszakok. Külön említést érdemelnek a Városhoz, a Városról és lakóiról 
olvasható gondolatok. Bennük ott van a genius loci, a hely szelleme, ezek a versek 
nehezen lesznek kihagyhatók a Veszprémet megörökítő irodalmi összeállításokból. 
Természetesen a szülőfalu, Taliándörögd sem maradhatott ki a verses megörökítésből.

Szokatlan megjelenésű életrajzával indul H. Marton Júlia könyve. „Nyolcvan fe-
lett ideje érkezett annak, hogy mérlegemet elkészítsem, egyszeri és megismételhetetlen 
életemet kereknek lássam. Balszerencséim, fájdalmaim fekete, örömeim ajándékaim 
piros betűvel szerepelnek” – igazít el a szigorú használati utasítás biográfiája olvasá-
sához, aminek pengeéles ellentéteit csak kissé oldja a kölcsönvett József Attila (Szü-
letésnapomra) vers saját használatra történt átformálása.

Anyám, földem ölében címet kapta a gyermekkor, majd az 1952-ben a veszprémi 
„vegyiben” kezdődött középiskolás évek történetét is taglaló fejezet. Ezeket követi 
többek között a Peremartonban, az Ipari Robbanóanyaggyárban megélt időszak és a 
Sziklai Zoltán főmérnökre való emlékezés. A régebbi írásokból válogatva sorjáznak 
a fejezetben az 1956-os forradalmat megidéző életrajzi írások, az 1956. december 
6-iki néma nőtüntetés leírása és a 2006-ban, a Haláp-hegy bazaltjából készült 56-os 
emlékkő története, az újabbak közül a 2019. december 6-án elhangzott emlékbeszéd 
közlése.

A könyvnek legterjedelmesebb része az Asszonyt kellene hozni a Házhoz címet 
viseli. Nem véletlenül. Kitűnő írói és/vagy szerkesztői döntéssel ide kerültek minda-
zok a kisebb-nagyobb munkák, versek, könyv- és kéziratrészletek, beszédek, nyilat-
kozatok – mind olyan írások –, amelyek szorosan kapcsolódnak ehhez a veszprémi 
nőegyesülethez és a ma már tiszteletbeli elnök munkásságához. Ebből, a több helyen 
is deklarált tevékenységből csak részleteket citálunk: nők érdekeinek védelme, küzde-
lem a nőket ért erőszak és diszkrimináció minden megnyilvánulása ellen, a hagyomá-
nyos női értékek megőrzése, tapasztalatcserék, képzések, bel- és külföldi kapcsolatok 
kiépítése a magyar nők érdekében stb. Itt vissza kell utalnunk a kötet (Berta Ág-
nes grafikusművész2 kitűnően eltalált) borítójára, mert az ott látható (szinte Mary 
Poppinsra hajazó, csak nem a keleti, hanem a nyugati széllel érkező) elnökasszony, 
Júlia minden tevékenységében ott van a kedves városában megvalósuló csodaterem-
tés vágya, lehetősége és ténye is, mert a VENŐKE nagyon sok elképzelése meg is 
valósult. A témához illő komolyság mellett időnként ott bujkál a mosoly kiváltásának 

2 Berta Ágnes 2006-ban diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. 
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igénye is, mint Az én kutyám mongol juhász szösszenetben, vagy a dolgok helyretéte-
lének leírása, Ha én lennék a miniszter címmel kiírt pályázat elolvasásra érdemes első 
díjat elnyert pályamunkájában.

A VENŐKE hagyománya szerint esetenként kitünteti egy-egy szakterület legje-
lesebb, a nőkért legtöbbet tevő hölgyét. A kiadványban két esztendő, a 2015-ös és 
a 2018-as névsora olvasható. 2015-ben a kultúra őrzői szerepeltek a női helytállás 
kitüntetettjei között, három évvel később, 2018-ban a közbiztonság és az igazság-
szolgáltatás területén eredményesen tevékenykedőkre került sor. A hölgyek neve és 
beosztása vagy munkaköre alatt a szerző néhány rövidsoros személyes és valóban 
„dédelgető mottóját” olvashatjuk. Sajnos (ugyanúgy, mint az Erős nők a sziklán3 
kötet esetében) itt sem tudhatunk meg bővebbet a kitüntetett személyekről, pedig bi-
zonyára valamennyien megérdemelték volna. A recenzens kénytelen megismételni a 
2015-ös kötetnél akkor leírtakat. A kiadványnak ez a része olyan életrajzgyűjtemény 
lehetett volna, amiből a majdani olvasó, talán a megnevezettek leszármazottjai is 
vagy a város történetének kutatói másutt hozzá nem férhető ismereteket szerezhettek 
volna. Kár, hogy ez szerénységből vagy más okból ismét elmaradt.

Bár a legbelsőbb magánélet, az egészség-betegség a Látogatóm a Csontváz Fickó 
fejezet témája, a mindig közösségben-közösséggel együtt élő szerző hű marad ön-
magához és az MHVB (Méltósággal Viselt Hosszan tartó Betegség) során sem csak 
az őt megtámadó gyilkos kór a fejezet egyes prózai írásainak és verseinek a témája, 
hanem nagy empátiával megjelenítve szerepelnek benne a „fagyöngyös” sorstársak és 
a gyógyítók is.

A könyv vége felé olvasható IV. fejezet egy visszatérés, vagy inkább összegzés 
Ágaim-bogaim között botladozva címmel, benne a szűkebb család – a már örökre el-
távozottak és az élők – minden tagjának külön-külön is szóló „dédelgető” versekkel, 
valamint a szerző önéletrajzi ihletésű írásaival. A negyedszázados egyesületi évfordu-
lós kötetnek talán ez az egyetlen része, ahol nem a közösséget teremtő, a szervező, a 
vezető szólal meg, hanem az anya, a nagymama, a feleség.

Az Úton-félen… záró fejezet tízegynéhány oldala az életkorát elfogadó ember kö-
szönő-elköszönő gondolatainak gyűjteménye beszélő című munkákkal. Ugye szóltok 
majd?; Gondolatok a fekete ruhás messzi lányokról és a messzi fiúkról, akik a felhők 
felett…; Áldassék emlékük, és minden helytálló asszony emléke! És végül: Úton a 
Vámosi út felé.

3 Az egyesület kiadásában megjelentetett művek: 1. NŐszemközt az ezredfordulóval (1998); 2. 
Mi visszük át. Veszprém megyei asszonyok vallomásai az utókor számára (2000); 3. Hiányzol 
Éva! 7×7 útravaló és jó tanács a választásokon induló asszonyoknak (2002); 4. Ifjúságunk sötét 
gyöngyszemei. Veszprém megyei emberek visszaemlékezései a terror éveire, 1948–1962 (2006); 
5. Nőkkel kerek a világ: szellem és értékrend a Venőke tevékenységében (2013). 6. Erős nők a 
sziklán. Főhajtás az 1000 éves Veszprém 1000 arcú asszonyai előtt (2015). 
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A Van neked Volt? H. Marton Júlia dédelgetései, mondandói, üzenetei címmel a 
VENŐKE fennállásának 25. évfordulójára most, „A koronajárás idején” megjelent 
kötet szervesen illeszkedik a veszprémi nőket képviselő egyesület eddig közreadott 
kiadványainak sorába. A szerző munkái – mindegy, hogy az vers vagy próza – min-
denki számára szólóan adnak továbbgondolásra ösztönző írásokat, amivel élni kell 
(vagy kellene). A munkásságát bemutató kötetet egy Hankiss Elemér idézettel zárja: 
„Lehet úgy élni az életet, hogy az az élet egy semmi, és lehet úgy élni, hogy az élet egy 
kicsit valami.”

A mű a civil egyesület tevékenységének bemutatásával szervesen illeszkedik a 
város történetét taglaló elolvasandó munkák sorába. Köszönet jár ezért H. Marton 
Júliának, a Venőke tiszteletbeli elnökének és Máthé Éva4 egyesületi elnöknek, a szer-
kesztőnek.

A Van neked Volt? városunkra, a veszprémiségre is utaló borítójának tervezője és 
illusztrátora Berta Ágnes grafikusművész hangulatos, a tartalomhoz messzemenően 
illeszkedő fejezetkezdő egész oldalas és szövegközi kisebb rajzaival tette kerekké a 
kötet mondandóját, ahogy a szerző is megfogalmazta köszönetében: „rajzzá varázsol-
ta a ki nem mondhatót.”

A valamennyi veszpréminek ajánlható könyv nyomdai kivitele, az OOK-Press 
Kft. megszokottan magas színvonalát dicséri.

CSISZÁR MIKLÓS

4 Huszár Józsefné Júlia: Egyesületi jubileum elnökbúcsúztatóval. = Napló, 77. évf.15. 
sz. (2021. jan. 19.), p. 10. – A könyv már a nyomdában volt, amikor az újságcikk meg-
jelent. Máthé Éva, aki sok évig volt a VENŐKE elnöke, lemondott az elnöki posztról, 
mert elköltözik a városból.



122

VESZPRÉMI SZEMLE 2021/1
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METEOGRAM – 2019
Veszprém-repülőtér

A meteorológiai mérések kezdete, 1860 óta, 2019 lett a legmelegebb 
év Veszprémben. Az évi középhőmérséklet 11,75 °C-nak adódott és 

ez 1,77 °C-kal haladja meg az ún. normál értéket.

Az évi középhőmérsékletek eltérése a sokévi
(1981-2010) átlagtól, Veszprém-repülőtér

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

Év

°C

A havi középhőmérséklet eltérése a sokévi 
átlagtól. Veszprém, 2019
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Május az 50 éves rangsorban a harmadik leghűvösebb, június az előkelő 
második, október, november és december a harmadik legmelegebb hó-

napnak bizonyult.
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