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AZ OLVASÓHOZ

Megmenteni a múlt emlékeit, s tisztelni ezekben a nemzet történelmét, nem
érdem, de honfiúi kötelesség! – írta Véghely Dezső egy jegyzetében. Megmenteni –
tisztelni – kötelesség: én ezt a három fogalmat emelném ki, amikor a Veszprémi
Szemle szerkesztői feladatait átveszem. Átveszem – de megilletődötten! Ez utóbbi
kifejezés talán magyarázatra szorulna, de bizonyára érthető: átvenni egy negyedszá-
zados, közmegbecsülésnek örvendő, a maga nemében országosan is egyedülálló
periodika szerkesztését nem lehet, „csak úgy …”! Kötelez a lap hagyománya, köte-
lez az eddigi főszerkesztők igényessége, de legfőképp kötelez a Hűséges Olvasó
elvárása. 

Dr. Tölgyesi József alapító főszerkesztő a Veszprémi Szemle 1993-as indulásakor
a következő megjelentetési/kiadási célt fogalmazta meg: „A folyóirat hitelesen
mutassa be a (veszprémi) történelmi eseményeket, de ugyanakkor olyan legyen az
írások stílusa, hogy az a szélesebb értelemben vett lakosságnak szóljon, s csak kivé-
telesként legyenek benne olyan tudományos igényű írások, amelyek kifejezetten a
történész szakma számára készülnek.”

Ez az ismeretközlő, tájékoztató jelleg megtartása jó eszköznek bizonyult ahhoz,
hogy a folyóirat népszerű legyen a városban. A népszerűség ékes bizonyítéka, hogy
a bemutatókra tartósan és stabilan nagy létszámban jelentek meg Veszprém múltja
iránt érdeklődő – azt tisztelő – olvasók.

Az alapítás óta eltelt 25 év sok változást hozott a lap megjelentetésében, a kiadás
hátterének biztosításában, de egy elv/cél változatlan maradt: a Veszprémi Szemle
Veszprém város történeti múltjának megismerését szolgálta és szolgálja. 

Az elmúlt időszak eredményeit látva (amiről a jubileumi 50. szám bemutatóján
is szó volt) joggal mondhatjuk, hogy a Veszprémi Szemle felnőttkorba lépett, mert
rendelkezik:

– megfelelő anyagi háttérrel, ami – és ez köszönhető Veszprém városnak is – ha
feszesen is, de biztosítja az évi négy lapszám megjelentetését;

– egy olyan elkötelezett Alapítvánnyal – Veszprémi Szemle Várostörténeti Köz-
hasznú Alapítvány – melynek kuratóriuma és elnöke küldetésének tekinti a folyóirat
rendszeres és igényes megjelentetését;  

– stabil szerzői gárdával, akik elkötelezettek Veszprém történeti értékeinek feltá-
rásában, elemzésében és bemutatásában;

– olyan fanatikus és elmaradhatatlan közönséggel, akik az aktuális lapszám
bemutatásakor személyes jelenlétükkel is elismerik a Veszprémi Szemle értékeit;
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Az elért eredmények továbbgondolásra is ösztönöznek. Fontos a negyedszázad
alatt elért eredmények és értékek megtartása, de ezek ugyanakkor már „kikénysze-
rítik” azt, hogy a szerkesztőség a jövőben mind jobban törekedjen olyan publikáci-
ók elhelyezésére – még ha csak korlátozottan is –, amelyek már a tudományos köz-
lés szabályainak és tematikájának teljes egészében megfelelnek. Dr. Csiszár Miklós
eddigi főszerkesztő – főleg az elmúlt években – már hangsúlyosan lerakta ennek a
közlési formának az alapjait, kialakította a kereteit, amit viszont meg kell erősíteni
és megbízható értékké alakítani. 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2018-ban döntésével új szerkesztőbizottságot hozott
létre, elsősorban olyan veszprémi kötődésű személyekből, akik rendelkeznek PhD
fokozattal, valamint munkásságuk révén regionális és országos ismertségnek is
örvendenek. A Kuratórium ezzel is azt a célt kívánta elérni, hogy növelje a folyóirat
szakmai elismertségét.

A Kuratórium megfogalmazta a Szemle küldetését, valamint több elérendő célt
is kitűzött, amelyek a folyóirat ismertségét és elismerését lennének hivatottak erősí-
teni, mint:     

– A szerzői gárda bővítése, megcélozva főleg a fiatalabb korosztályt. E korosz-
tály közül is azoknak a megkeresése, akik a történettudományokkal a jövőben eset-
leg hivatásszerűen kívánnak foglalkozni. 

– Felkéréssel, témaajánlással ösztönözni a Veszprémben működő kulturális köz-
intézmények (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, MNL Veszprém Megyei Levéltára,
Laczkó Dezső Múzeum, Művészetek Háza, Boldog Gizella Főegyházmegyei
Gyűjtemény, Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, stb.) hivatásos történészeit,
továbbá a honismeret elhivatott művelőit, valamint nem utolsó sorban a városban
működő Pannon Egyetem oktatóit és hallgatóit és az MTA Veszprémi Területi
Bizottsága szakbizottságait.

A Veszprémi Szemle folyóirattal párhuzamosan – nem meghatározott rendszeres-
séggel – a Kuratórium ún. Veszprémi Szemle Könyvek (VSZK) sorozatot indított. A
sorozatnak 2006-ban jelent meg az első, míg 2018-ban a 11. kötete. E kiadványok-
nál is érvényesült az az elv, hogy csak Veszprém történetéről, veszprémi ismert sze-
mélyek által írt, Veszprémről szóló vagy ahhoz kötődő írások jelenjenek meg a soro-
zatban. Emellett – hiánypótló kiadásként – a korábban kevés példányszámban meg-
jelent, vagy már sehol sem vásárolható – szintén veszprémi érintettségű – könyvek
kerülnek ismételten kiadásra. 

Folyóiratunk az elmúlt 25 év alatt bizonyította értékeit, „életrevalóságát”. Össze-
gyűjtötte a város történetével foglalkozó hivatásos történészeket és a honismeret lel-
kes, elhivatott művelőit. Egyszerre képviseli a megőrzés és a megújulás szempont-
jait, az állandóság igényét és a változtatás szükségességét.

Megmenteni – tisztelni – kötelesség! – említettem. A szemlében publikáló szer-
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zők – legyen bármilyen képzettségű és hátterű – értékeket akarnak megmenteni a
veszprémi ezeréves múlt világából: az egyik például a szokásokat, a másik a közös-
ségek életét, vagy éppen az érdekes történeteket és regényes alakokat. És mit tiszte-
lünk ez által? Minden esetben elődeinket: közelebbről a város – ahogy korábban fel-
osztották – „nemes” és „nemtelen” lakosait, a névtelen veszprémieket, akik évszáza-
dokon keresztül megtartották és megőrizték a várost olyannak, amilyennek ma látjuk.

A kötelesség, ami jelen esetben önként vállalt, amit minden kényszer nélkül
teszünk – szerzők és szerkesztők – egy célért: Veszprém város értékeinek megmen-
tésért, gyarapításáért és bemutatásáért. Célom, hogy folytassam az elődök szakmai
munkásságát, a Veszprémi Szemle feleljen meg a tudományos igényességnek is, és
minél szélesebb körben szólítsa meg Veszprém lakosait. 

Ehhez kérem az olvasó szíves támogatását és szerzőink buzgalmát.
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