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Vírusos helytörténet

Felemelő érzés volt látni azt a kígyózó, olvasóink alkotta sort, ami a Veszprémi 
Szemle ez évi harmadik számának a bemutatóján – helyesebben – átvételén fogadott. 
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár – régi jószágkormányzói – bejáratánál a bemuta-
tókon is „szokott létszám” várta, hogy átvehesse kedvenc olvasmányát. 

Tavaly a téma országos hírű kutatója Vonyó József lapunk oldalain taglalta a hely-
történeti kutatás fontosságát.1 Hasonlóan írt ennek jelentőségéről anno Hungler József 
is.2 A Veszprémi Szemle olvasói – érzékelve az érdeklődést – befogadták ezeket a 
gondolatokat, fontos számukra lapunk/lapjuk léte és annak tartalma. 

Ennek alapján bizalommal ajánlom a Veszprémi Szemle 2020. év utolsó, negyedik 
számát Olvasóink figyelmébe. 

Rainer Páltól a tőle megszokott alapossággal és rengeteg új információval teli ta-
nulmányt olvashatunk a méltán híres Veszprém–jutasi Honvéd Altisztképző Intézet 
csapatzászlajának felszenteléséről – amit Veszprém városa adományozott az intézet-
nek. Ebben az írásban kiderül, hogy ki tervezte e csapatzászlót, amit a szerző színes 
fotóval is illusztrál. 

A közlemények rovatban olvashatunk a mindennapok hőséről, hőseiről: a tanítók-
ról. Gubicza Ilona írásában megismerhetjük a veszprémi népiskolai tanítót, Gubicza 
Lajost, bemutatva életútját, tevékenységét. A tanítók szeretete és tisztelete – ahogy 
napjainkban, ebben az emberpróbáló időszakban is tapasztalhatjuk – éveken és kor-
szakokon át ívelő érzés. 

Mezei Zoltán József egy új nézőpontból közelíti meg és mutatja be az 1908. évi 
királygyakorlatot, Ferenc József veszprémi látogatását. 

Folytatva a veszprémi értékek bemutatását, most Gy. Lovassy Klára, Somfai Ba-
lázs és Nagy Balázs Vince szerzőközösség által, a veszprémi Várról készített és el-
fogadott értéktár-javaslatuk került sorra. A Vár, ami Veszprém jelképe és ikonikus 
helyszíne, több országosan is ismert épületet fogad be.

Vajon a helytörténeti irodalomban, a publikációk sorában lehet-e helye az állatokat 
– itt most madarakat – bemutató dolgozatnak? Határozottan igen a válaszom, hiszen 
csak velük együtt lehet teljes egy település története. Sashalmi Dávid írásából – me-

1 Vonyó József: A helytörténeti munkák társadalmi hasznáról. Veszprémi	Szemle, 2019/2. 3–5. 
2 Hungler József: A veszprémi helytörténetírás és kutatás kialakulása I–II. Veszprém	Megyei	Mú-
zeumi	Közlemények, 1984/17. 293–318. 1986/18. 535–561.
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lyet több saját készítésű fotóval illusztrált – megismerjük a Séd-völgy madárvilágát, 
kibővítve néhány helytörténeti adattal is. 

Könyvszemle rovatunkban Baranyai Tamás tollából olvashatjuk a közelmúltban 
80. születésnapját ünneplő alapító főszerkesztőnk, dr. Tölgyesi József tiszteletére ösz-
szeállított kötet ismertetőjét, ami 17 tanulmányt tartalmaz. Olvashatjuk az egyik leg-
népszerűbb, az I. világháborúban szolgált magyar tábornokról, Schamschula Rezsőről 
készült kötet ajánlóját Rainer Páltól. Gyarmati György történész új szempontok sze-
rint – ami több mint egy recenzió – mutatja be Rupert Rezső megszólalásait összegző, 
és a Veszprémi Szemle könyvek sorozatban a közelmúltban megjelent kötetet. 

Tisztelt Olvasóink! Amint tapasztalták, nem tartottunk személyes megjelenéssel is 
egybekötött bemutatót. Az ok mindenki előtt ismert: védekezés a vírusfertőzés ellen. 
De az előírt rendelkezések talán nem gátolták meg olvasóinkat abban, hogy – betartva 
a biztonsági rendszabályokat – személyesen vették át kedvenc lapjuk legújabb számát. 

A következő 2021-es esztendő vélhetőleg már megengedi a nagyobb létszámú 
összejöveteleket, amikor újra találkozhatunk. Addig is minden kedves olvasónak tar-
talmas időtöltést, a kedvenc lapjuk – a korábbi és a legfrissebb – lapozgatásával, ol-
vasásával eltöltött időt kíván a 

Főszerkesztő

A	Veszprémi	Szemle	2020/3.	számnak	átvétele	(Fotó:	Földesi	F.)


