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Életrajzok

KÉZBE VÉVE A VESZPRÉMI SZEMLE ez évi harmadik számát, feltűnhet, hogy 
több életrajzi ihletésű írás is található benne. Sietek hozzátenni, hogy ez – bizonyos 
fokig – a véletlen műve: a szerzők által erre a negyedévre leadott dolgozatok adták, 
illetve „szerkesztették” így ezt a lapszámot. Ily módon az Olvasó – többé-kevésbé – 
egy tematikus számot tarthat a kezében.

Egy témánkba vágó tanulmányban olvasható: „Az életrajzból kiindulva, jól meg-
határozott keretek között, minden probléma vizsgálható.”1 De megállja-e a helyét az 
idézet egy várostörténeti folyóiratban? Vagyis: az életrajzokon keresztül megismer-
hető, bemutatható-e Veszprém társadalmának mikrotörténete, vagy történetének egy-
egy szelete? 

Fel lehet tenni a kérdést úgy is, hogy meg lehet-e írni egy ember életét? Talán nem 
járok messze az igazságtól, ha kijelentem: nem. Hiszen egy teljes emberi életút be-
mutatásához szükséges és elengedhetetlen források szinte sohasem lelhetők fel teljes 
egészében. De nem is lehet cél, hogy egy emberélet minden egyes mozzanatát leírjunk. 

Jelen esetben szerzőink nem szakképzett történészek, de kísérletet tesznek egy-
egy életút számos  mozzanatának felderítésére. De nem is regényírók, akik a hiányos 
részeket – források hiányában – a képzeletükre bízva kiegészítik.

Úgy gondolom, hogy az itt közölt életrajzok kiegészíthetik ismereteinket azokról 
a korokról, amelyekben a bemutatott szereplők éltek, valamint azokról a társadalmi 
csoportokról, melyekhez életművük valamilyen formában kapcsolódott, illetve szer-
zőink adatokat találtak, gyűjtöttek. 

Például ismertté válhat, miként választották ki a várkapitányokat, hogy a veszpré-
mi várkapitányi posztnak Balassi Bálint is várományosa volt. Új ismereteket kapunk 
a Titanic tragédiájáról, annak  egyetlen veszprémi áldozatáról. 

Két közleményben Veszprém közéletében is jelentős szerepet betöltő személyekről 
olvashatunk, amelyben már nem csak városunk, hanem annak vonzáskörzete is szerepel.

Életrajzi ihletésű – de elsősorban köszöntő – a Tölgyesi József alapító főszerkesz-
tővel készült beszélgetés írott változata, melyhez – és a többi publikációhoz is – nyu-
godt és új gondolatokra inspiráló olvasást kíván a
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 1 LEVI, Giovanni: Az életrajz hasznáról. Korall, 2000. tél. 81. (81–92) 




