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Gopcsa Katalin: Kép a képben. A Veszprém Televízió vizuális folyóiratának 
repertóriuma. OOK-Press Kft. Veszprém, 2021. 26 oldal.

Ritkán történik meg velem, hogy 
már a kiadvány látványától gyermek-
kori melegség tölt el, kedves és kevésbé 
kedves iskolai emlékek idéződnek ben-
nem. Amint kézbe vettem Gopcsa Kata-
lin tavaly év végén megjelent munkáját, 
ösztönösen megsimogattam. Mert az 
valójában egy barna alapon apró koc-
kás spirálozott füzet, a múltból üzenve, 
nosztalgiával. Akkor még nem tudtam, 
kihez kötődik ez a formátum. Sejtettem, 
nem a szerzőé lehetett egykoron a füzet, 
amiről a mintát vették, hiszen ő ehhez 
még fiatal. Talán a szüleitől örökölte és 
az irántuk való tisztelete okán válasz-
totta. Mint kiderült, messze jártam az 
igazságtól. A művészettörténészként 
Egry József hagyatékát gondozó Gop-
csa Katalin a festőművész ránk maradt 

dokumentumai közül emelte ki a füzetet s nagyrabecsülése jeléül tette meg elő-
képül. Sajnálom, hogy ezt nem jelöli a kiadványban. Hiszem, sokak Egry-kötő-
dését, kultuszát erősítette volna.

Egry József különben is kötődik a műhöz. Gopcsa Katalin a Veszprém Te-
levízió Kép a képben című műsorában gyakran adott hírt a badacsonyi Egry 
Múzeumról és az 1990-es évek közepén önálló adást szentelt a festőművésznek. 
Gopcsa szerkesztő-műsorvezetőként jegyezte a Kép a képben c. műsort, amit 
– joggal – vizuális művészeti folyóiratként határoz meg a füzet bevezetőjében. 
Valóban havonta jelentkezett a műsor hosszú éveken át, 1992-től 2001-ig rend-
szeresen, aztán 2007-ig egy-egy tematikus számot mutattak be. Találó, figyelem-
felkeltő a cím: Kép a képben. A művészeti fogalom olyan munkát, pontosabban 
festményt jelöl, ami maga is festményt, illetve festményeket ábrázol. Gopcsa ki-
terjesztette ezt a fogalmat, annak jelentését a művész és a közönség televíziós 
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kommunikációra való adaptálásával, a televíziós technika sokoldalú felhaszná-
lásával. Elhivatott szakemberként szerkesztette, vezette a Veszprém TV sajátos 
folyóiratát. Nemcsak a cím, hanem maga a műsor ötlete is tőle származott. A 
célt határozottan fogalmazta meg: „látni tanítás”, a legnemesebb értelemben 
vett lokálpatriotizmus ápolása és a művészeti, kortárs és XX.; valamint XXI. szá-
zadi művészettörténeti értékek felkutatása, megörökítése és közkinccsé tétele.” 
Mindezt képzettségének, hivatásának megfelelően közvetítő szereppel a művé-
szek és a mind szélesebb közönség között. Erről rendkívül röviden ír a füzet 
élén, mindössze egy oldalon. Szívesen olvastam volna részletesen a magazin 
készítéséhez, fogadtatásához, utóéletéhez fűződő személyes élményeiről.

A Veszprém TV akkori vezetői és munkatársai azonosultak a Veszprémre és 
tágabb környékére vonatkozó tervvel, Gopcsa Katalin jó partnerre talált bennük 
a vizuális folyóirat létrehozásában. Bár változó összetételű team-névsorukat 
méltán, köszönetképpen hozza Gopcsa a kiadványban- készítette a műsort a 
több mint másfél évtizedben, rájuk mindig számíthatott. A műszaki munkatár-
sak mellett kiemelt szerepe volt a rendezőnek és az operatőröknek.

 A Kép a képben azon ritka televíziós műsorok egyikévé lett, ami hosszan 
fenn tudott maradni. Életben tartotta a nézői érdeklődés, ami szinte a kezde-
tektől kísérte.  Havi egy este ültetett bennünket a készülék elé. Ha lemarad-
tunk volna az adásról, megnézhettük az ismétlést. A nézőket inspirálta, hogy az 
egyes műsorokhoz kapcsolódó kérdésekre választ küldhettek be és művészeti 
albumot nyerhettek. Még inspirálóbb volt, amikor egy-egy művész ajánlotta fel 
nyereménynek valamely alkotását, grafikáját, metszetét, festményét.

A Kép a képben havonta harminc majd 25 percnyi adásidőt kapott. A kez-
detektől kialakult a vizuális folyóirat szerkezete, elkülönültek és rögzültek a 
„rovatai”. Indításként, az első részben az Arckép, azaz egy-egy művész vagy mű-
vészeti csoportosulás, műhely bemutatása. Gopcsa remek riportokat készített, a 
nézőhöz közel tudta hozni riportalanyait, szemléltette életterüket is. Érezhettük, 
hogy riporterként alapos ismeretei voltak a kérdezett alkotói pályájáról, életútja 
állomásaiból. És- szokásával kissé ellentétben- tudott hallgatni, háttérben marad-
ni, csak akkor kérdezni, hozzátenni az elmondottakhoz, ha azzal tovább vitte a 
beszélgetés fonalát. Riportalanyai között a képző-és iparművészek mellett volt 
építész, zeneművész, műgyűjtő, irodalmár, televíziós személyiség, főkertész. Az 
alkotók névsora minőséget képviselt, diszkrét kritikát jelentett, ha valakit nem 
szerepeltetett.  A második rész, a Képes Krónika a veszprémi és környékbeli mű-
vészeti élet friss eseményeiről, kiállításokról, kötetekről, jeles évfordulókról, mű-
vészeti képzésekről, előadásokról adott hírt. Különleges krónika volt ez, amiben 
beszámoltak a helyi művészek fővárosi és más városokbeli illetve külföldi bemu-
tatkozásairól is. A harmadik, a Városkép rovat kiemelt jelentőséggel, gondos hát-
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térmunkával készült. Helytörténeti értéke kétségtelen, nem csupán azért, mert 
városunk 30-20 évvel ezelőtti helyzetét tárja elénk a művészet tükrén át, hanem 
a meghatározó városképi elemek szakszerű kiválasztása és bemutatása miatt. 
Így sorra vették az emblematikus épületeket: a püspöki palotát, a színházat, a 
Megyei Könyvtárnak otthont adó Jószágkormányzósági Palotát, a Megyeházát 
annak rekonstrukciója okán, az Óváros teret, a Szentháromság teret, a Megyei 
Levéltárat, a Téglamúzeumot a Jókai utcában, a Viaduktot, a köztéri szobrokat, 
emléktáblákat. Voltak rendhagyó, igazán látni tanító, vizuális figyelmünket, 
szemléletünket formáló forgatások is, mint pl. 1993-ban a veszprémi épületek 
domborműveit számba vevő.  A sort hosszan folytathatnánk.

Gopcsa Katalin a 2003-2007 közti tematikus Kép a képben számok lajstroma 
után ajánlásokból, véleményekből idéz a műsor vendégkönyve alapján. Géczi 
János 2001-ben a már kilencedik éve zajló műsorfolyam egyediségét és szinte 
misztikus erejét hangsúlyozta. Szotyori László festőművész a „Reggeli a sza-
badban” című kiállításáról a műsor számára készített filmet köszönte meg a 
kiállítást is rendező Gopcsa Katalinnak. Őrsi Ágnes 1993-ban „a kedvelt művé-
szeti magazin” féléves történetét foglalta össze értőn és érzőn, szeretetteljesen 
a városi lap, a Veszprémi Hét hasábjain. Borsos Miklósné a tihanyi kertjében, a 
műsor számára forgatott film kapcsán vetette papírra gratulációját.

A füzetben Gopcsa – a szerző meglepetésére – közzétette egy megyénkbeli 
Luca-napi köszöntő, vagyis kotyoló parafrázisát. A Kép a képben hagyományos 
ünnepére készült ez az átirat valamikor a magazin kezdetén, megörökítve a 
munkatársak nevét, műsorbeli feladatkörét vagy kedvteléseiket a jókívánságos 
szavak remélt bűverejével.

A füzetet névmutató zárja. Ennek gyakorlati haszna a későbbi kutatás, hely-
történeti feldolgozás szempontjából jelentős. Olvasása pedig tanulságos, ugyan-
akkor elgondolkodtató.

Tanúsítja, sok művészt, művészeti csoportot mutatott be sajátosan és sok mű-
vészeti információt közvetített a Kép a képben. A művészek közül, akiket mes-
terként tiszteltünk vagy kortársként barátaink, ismerőseink voltak, többeknek 
már csak a hiányát érezhetjük. A róluk készült portrék, a hozzájuk kapcsolódó 
ismeretek ezért is különlegesen értékesek, dokumentum jellegűek. Hiszem, a 
Kép a képben vizuális művészeti magazin révén sem merülhet feledésbe Gink 
Károly, R. Kiss Lenke, Szekeres Károly, Udvardi Erzsébet, Bognár Zoltán, Györ-
gydeák György, Bojtor Károly, Szilágyi László, Péterfy Gizi, Heitler László, 
Horváth Lajos, Kádár Tibor…sajnos ez a névsor nem teljes és egyre gyarapodik.

Gopcsa Katalin a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum művészettörténésze-
ként dolgozott évtizedeken át. Lehetőségei szerint gyarapította az intézmény 
képző- és iparművészeti gyűjteményét, kiállításokat rendezett, kiadványokat 
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írt és szerkesztett, kapcsolatokat épített ki és tartott fenn Veszprém s a megye 
művészeivel. A Veszprém TV Kép a képben című vizuális művészeti folyóira-
tának készítése nem tartozott a munkakörébe. Szabad napjait áldozta erre nagy 
elhivatottsággal, kitartóan. Ez a füzet hajdani televíziós tevékenységének átte-
kintése, összegzése a műsorok szikár tartalomjegyzékével. Csupán sejthetjük, 
szerkesztő-műsorvezetőként a Veszprém TV munkatársaival közösen mennyi 
munka húzódott meg az adatok felsorolása mögött.

Útmutató számunkra ez a füzet esetleges emlékeink felelevenítéséhez, ada-
lékokkal szolgál helytörténeti kutatásainkhoz a „közelmúltból”, azaz egy gene-
rációnyi távlatból. A Veszprém TV archívumában őrzi a Kép a képben műsorait. 
Több mint egy éve kezdte el ezek digitalizálását, Interneten való közzétételét. 
Honlapjuk főoldalán olvasható a Kép a képben tartalomjegyzéke. Az innen kivá-
lasztott műsort az Archivumba belépve  majd a Kép a képben „fülben” találhatják 
meg. Persze csak akkor, ha már digitalizálták. A munka folytatására pályázatokon 
vesznek részt, hogy minél több folyóiratszám juthasson el az érdeklődőkhöz.

A Veszprém TV ugyanúgy partner volt a füzet megjelentetésében, mint egy-
kor a vizuális művészeti folyóirat életre hívásában. Köszönet érte. S támogatá-
sáért köszönet illeti a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségét is, mert Géczi 
Jánoshoz hasonlóan felismerték, a Kép a képben helyi, de nem provinciális érté-
keket teremtett maradandóan.

ÁCS ANNA

***

Dendrológiai6 séták Veszprémben.
Könyv a város fás szárú növényeiről

Strenner József: Veszprémi fák és bokrok. Veszprém, 2021. 344 oldal. 
(Séd-könyvek 2.)

A természeti és a mesterséges (benne az épített) környezet védelme és gon-
dozása több ezer éve feladata (és részben jelentős gondja) az emberiségnek. Már 
az ókori civilizációk történetében is megtalálhatók (különböző ábrázolásokban: 
festményeken, domborműveken, mozaikokon, faragványokon) az, hogy az em-
ber a növény- és az állatvilág szimbiózisában él, s bár kölcsönhatásban is, de 
az ember számára a természet „másik oldala” a lét alapfeltétele.7 A kettő kö-

6 dendrológia = a növényrendszertan fás szárú növényekkel foglalkozó ága
7  Ennek egyik defenzív gondolatfonala az a szkeptikusok által egyre inkább elterjedt mondás, 

hogy „A természet jól meglenne az emberiség nélkül”.
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zötti dinamikus egyensúly megtalálása, 
megtartása összetett feladat, amely ma 
már nemcsak lokális, régiós, kontinentális 
és folyami-tengeri-óceáni szinteken szá-
mít(ana) az emberiség figyelmére, hanem 
globálisan, sőt, újabban az univerzumra is 
kiterjedően.

Amikor – a nemzetközi folyamatokat 
figyelembe véve –, a ’60-as évektől kez-
dődően Magyarországon is elfogadott lett 
a totális természetvédelem gondolata, és 
megkezdődtek a részterületeken (az ipar-
ban, a mezőgazdaságban, a szolgáltató 
szektorokban, az oktatásban,8 információs 
közegekben, s nem kevésbé: a hadügyben 
és a magánszférában) is az ún. zöld prog-
ramok és ezek előírásai megvalósítása – s 
mint felhívás a teendőkre: új jelszó került 
be a közgondolkodásba: Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!

Amikor 2004-ben az Európai Unió tagjai lettünk, e fentiekkel kapcsolatban 
az fogalmazódott meg, hogy „Magyarország természeti értékei, biológiai sokfélesége 
mindenképpen gazdagítják az uniót.” Ez természetesen nem az államra és ránk, 
önmagunkra rótt felelősség elhárítását jelentette, hanem annak a folyamatossá-
gát, amelynek a forrását még 1952-ben kell keresni, amikor a Tihanyi-félszigetet 
elsőként nyilvánították tájvédelmi körzetté.

A rendszerváltást követően a helyi önkormányzatokról szóló törvényben9 
már hangsúlyosan szerepelt az, hogy „…a települési önkormányzat feladata… az 
épített és természeti környezet védelme”. S amikor 2004-ben csatlakoztunk az Euró-
pai Unióhoz, a hazai természetvédelemmel kapcsolatban a következő években 
„…a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről szóló 
92/43/EGK10 (Élőhely-védelmi) irányelv által előírt Natura 2000 hálózat hazai terü-
leteinek kijelölése volt”.11 Ennek lokális szinten történő regisztrálását segítette a 

8 Ennek egyik későbbi dokumentuma: Vásárhelyi Tamás, Victor András szerk.: Nemzeti környeze-
ti nevelési stratégia. Alapvetés. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 1998.

9 Az 1990. évi LXV. törvényről van szó. Egy, a veszprémi helyzetet bemutató népszerűsítő kiad-
vány: Bontó Józsefné: Veszprém környezeti állapota. Forrás Könyv- és Lapkiadó, Veszprém, 
1994.

10 EGK = Az Európai Uniót megelőző Európai Gazdasági Közösség
11  EU-csatlakozás 2004. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Budapest, 2003. 114.
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Települési Értéktár létrehozása, amelybe minden közigazgatási lakott helyre vo-
natkozóan be lehetett emelni a helyi természeti értékeket (geológiai formakincs, 
védett fák és lágyszárú növények, állatritkaságok és ezek élőhelyei, tájképi ele-
mek, természetes vizek stb.).

Mindezek együtt biztosítékai lettek/lehettek a lokális és a hazai élővilág 
védelmének, fenntarthatóságának és a biodiverzitás12 biztosításának. Ezek 
azonban csak akkor működőképesek, ha az ökoszisztémában13 megvannak a 
biocönózis14 szükségletei, és ezt nem torzítják negatív antropogén hatások.15

A mára már világméretűvé vált „zöldítés” és az ún, nemzetközi zöld koncep-
ciók (Green Deal16, The Green Planet17) az emberi működés minden területére ki-
terjedtek. Lokális szinten a Zöld városok programban fogalmazódtak meg azok 
az elvárások, amelyek a nagy- és középvárosok lakosai környezeti jól-létének 
biztosítását szolgálják. Ezek eredményeit – szakértői és össztársadalmi szinten 
(ez utóbbiban jelentős szerepe van a civil környezetvédő szervezeteknek) meg-
jelenítve –, azok a kiadványok tartalmazzák, amelyek egy-egy település vagy 
kistáj ökológiai helyzetéről szólnak. Ebben Veszprém példaértékűt alkotott: egy 
szakmai-tudományos színvonalú, reprezentatív kivitelű kötetben olvasható, s 
képeken is látható, mennyire zöld a megyeszékhely városunk. Röviden megfo-
galmazva: Nagyon!

A könyv a város ökoszisztémája egy kitüntetett növény-együttesét, a fákat és 
a bokrokat mutatja be 10 + 1 utcaséta alapján. Szerzője Strenner József, akiről a 
kötet borítóján ez olvasható: „ Strenner József Károly 1949-ben Veszprémben szüle-
tett. Budapesten a Kertészeti Egyetemen szerzett kertészmérnöki oklevelet, majd Keszt-
helyen a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán természetvédelmi 
szakmérnöki diplomát.

A veszprémi Városgazdálkodási Üzem kertészeti részlegvezetőjeként dolgozott, mely 
munkakörhöz a város főkertészi feladatok ellátása is tartozott. 1996-tól a SÉD-PARK 
Kertészeti Kft. ügyvezető igazgatója, s feladata volt Veszprém város parkfenntartásának 
irányítása, a zöldterület-fejlesztések tervezése, szervezése, a zöldterületeket kiszolgáló 
növényházi és szabadföldi dísznövénytermesztés vezetése. A veszprémi zöldterület-ala-
kítást a Kertészeti Egyesülés három ízben (1979, 1988, 1993) részesítette Nívódíjban, 

12 biodiverzitás = az élővilág sokszínűsége/sokfélesége
13 ökoszisztéma  környezetbiológiai rendszer, amely az élettelen környezet és az élőlények (növé-

nyek, állatok, emberek együttese, ezek kölcsönhatásainak  érvényesülése
14 biocönózis = életközösség, az azonos élőhelyhez kötődő növények és állatok kölcsönös függősé-

gén alapuló társulás
15 antropogén hatások = az emberi tevékenység során bekövetkező változások
16 Green Deal = Zöld program
17 The Green Planet = Zöld bolygó



125

Könyvszemle

1993-ban pedig Veszprém város különdíjat nyert az Európai Virágos Városok nemzet-
közi versenyében.

Munkássága elismeréséül Strenner Józsefet 1994-ben Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszttel, 2013-ban Pro Urbe (Veszprém) díjjal tüntették ki.”

A kötetet dokumentáló és látványelemeket tartalmazó színes fényképek az 
ugyancsak díjakkal elismert köz- és művészi felvételeket készítő Gáspár Gábor 
munkája, amely hűen tükrözi Strenner József szándékát: a szövegek és a („be-
szélő”) képek dinamikus egyensúlyát, harmonizációját.

A kötet előszavában Brányi Mária táj- és kertépítész, alpolgármester ezt írja a 
könyv céljáról és a város „zöldítése” eredményeiről: „Ez a könyv mindazon jelen-
tősebb fás növények leírását tartalmazza, amelyekkel a Veszprém utcáin, parkjaiban járók 
találkozhatnak, és amelyeket bizonyára közelebbről is szívesen megismernének. Azokhoz 
a környezetünk iránt fogékony személyekhez, kertbarátokhoz szólunk, akik e könyv for-
gatásával látóterüket szeretnék erősíteni. […]

Az utóbbi évtizedek tudatos környezetalakításának eredményeként Veszprém meg-
felelő méretű és minőségű zöldfelülettel rendelkezik. A növénnyel fedett közterekre kü-
lönböző tájak, sok esetben különböző kontinensek növényeit is ültettük, ültetjük a hazai 
őshonos fajokkal és fajtákkal egymás mellé, formálunk belőlük esztétikus, harmonikus 
csoportokat. […] Az élet pozitívan igazolja vissza a megfelelő növényalkalmazást, mert 
a telepítés jól vizsgázik a gyakorlatban, viszonylag kevés emberi beavatkozást igényel a 
működtetés, fenntartás.”18

E bevezetőt követően a szerző a város zöldterületei fáival kapcsolatos elvá-
rásokat mutatja be, és szól a fás szárú fajok, fajták kiválasztásának eljárásmód-
jairól. Ezt két, szinte axonómiaszerű megállapítással vezeti be: „A város az ember 
által alkotott művi képződmény, amely azonban mindig egy adott tájban jön létre, és 
mindig egy adott környezet részeként fejlődik. Az ember mint biológiai lény számára 
az önmaga által létrehozott művi tér csak úgy válik élhetővé, ha nem szakad el attól a 
természetes környezettől, amelyben megalkották.” S aki végiglapozza ezt a könyvet, 
egyetérthet azzal, hogy a város Strenner József irányításával ebben magas szak-
mai szinten tett eleget.

Igen részletes annak leírása, hogy a fák milyen sokrétű szerepet töltenek be. 
(Oxigéntermelés, szén-dioxid-kivonás, esztétikai, árnyékoló, szélfelfogó, csapa-
dékcsillapító, biokulturális értékű, élettér- és városkép-javító stb.) Természete-
sen, az olyan kultúrtáj-részek kialakításának, mint amilyenek a város parkjai, 
terei, utcaszélei stb. zöld felületei, mindig befolyásolói a domborzati viszonyok, 
a földfelszíni jellemzők: Veszprémben az alapkőzet milyensége (például a fedet-
len vagy alig fedett dolomitfelszín), a talaj és ennek vízháztartása, a csapadék-

18 Előszó (részletek), 9. o.
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viszonyok, a hőmérséklet, a mikroklíma sajátosságai, a telepített fajok rögzült 
tulajdonságai stb.

Külön fejezetben, tág időintervallumban, 250 millió évet átfogva – igaz, csak 
rövid felvázolással – olvasható Veszprém környéke növénytakarójának alaku-
lása Soó Rezsőtől Cholnoky Jenőig, sokan mások által is. A korai időkben még 
összefüggően erdősült táj eredeti, ősi  fafaj-állománya nem csak megfogyatko-
zott, hanem szinte teljesen eltűnt: a lakott térségekben csak itt-ott kisebb moza-
ikokban maradt meg. Ami viszont kedvező folyamat, írja Strenner, hogy „Ami 
tagadhatatlan és jelenleg is tapasztalható: a kopár részek befüvesedése, becserjésülése, 
majd fásulása – tehát a szukcesszió19 folyamatos.” Ez az élő természet önfenntartó, 
reguláló, megújuló képességének a példája.

A kötetben a fákat, cserjéket növényföldrajzi szempontból a legfrekventál-
tabb 10 + 1 sétaúton lehet megnézni, meg- és felismerni az utak kezdő és vég-
pontjai közötti szakaszokon:

1. Munkácsy Mihály utca – Török Ignác utca
2. Haszkovó utca – Fűzfa utca
3. Akácfa utca – Viola utca
4. Lóczy Lajos utca – Nagy László utca
5. Budapest út – veszprémi vár
6. Szent Imre tér – Erzsébet liget
7. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Patak tér
8. Avar utca – Kittenberg Kálmán utca
9. Dózsa György utca – Vámosi úti temető
10. Stadion utca – Egry József utca
10 +1 Egyetem utca – Csikász Imre utca

A sétautakat bevezető sorokban olvasható, hogy a város zöldterületein több 
mint 26 ezer fa és közel 50 ezer cserje él, s többségük a városkörnyék őshonos, 
karakteres fajaiból kerül ki. De jelentős számban vannak más, eltérő ökoszisz-
témákból származók is. S ami fontos: a szerző felhívja a figyelmet a tájidegen, 
agresszíven terjedő ún. özönnövényekre is. Mindegyik útvonalhoz térkép is tar-
tozik, amelyeken jól követhetők a bejárandó utcák, terek. A pontos növénytani 
leírásokban magyar és latin faj- és fajtamegnevezésekkel találkozhatunk: e pon-
tos botanikai regisztráció a szakértőket segíti.

A könyv legterjedelmesebb fejezete a fenyőféle és a lomblevelű fajok és a 
fajták ismertetése számos fénykép kíséretében. Ezek valamennyije a növények 
vegetációs időszakában készült: nincsenek közöttük téli fotók.

19 szukcesszió =  a növénytakaró változása az alacsonyabb rendű  fajoktól a magasabb rendűek felé



127

Könyvszemle

A további könyvfejezetek: Veszélyesebb növényi kártevők és kórokozók; 
Alapfogalmak, szakkifejezések és jelzések; Növényjegyzék; Szakirodalom.

Strenner József és Gáspár Gábor mellett a közreműködők is szakszerű, re-
mek munkát végeztek: a kötetszerkesztő Reményi József Tamás; a Séd-könyvek 
sorozatszerkesztője, Géczi János; a lektorok: Géczi János, Stirling János, Szabó 
T. Attila;  Sövényházi János korrektor és Dénes Tamás tördelő. A szép kivitelű 
nyomdai munkát az OOK-Press Kft. végezte (felelős vezetője Szathmáry Attila).

A könyv a Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein című projekt 
keretében jelent meg.

TÖLGYESI JÓZSEF

***

Veszprémi növénykülönlegességek történetei  
a XX. századból

Egy tavaly indított helyi könyvsorozat, a Séd-Könyvek 2. kötetét látva, biz-
tosak lehetünk benne, hogy egy igazi veszprémi kiadványt vettünk a kezünk-
be. A sorozat 1. könyvében a városban lévő szocreál szobrokról olvashatunk 
ismertetőket, a most kiadott, a Strenner József  által írt Veszprémi fák és bokrok 
című kiadványban pedig Veszprém élő kincseiről, értékes és érdekes fásszárú 
növényeiről találhatunk részletes leírásokat. Már a címlap alapján, amin a város 
egyik szimbóluma, a Tűztorony bukkan ki az őszi falevelek közül, lehet sejteni, 
hogy mi a könyv témája. Strenner József, aki évtizedekig volt a város főkertésze, 
10+1, részletesen leírt, dendrológiai, fákkal, cserjékkel ismerkedő sétára hívja az 
olvasóit. A szerző munkásságának, szakmai elkötelezettségének köszönhetjük, 
hogy ma Veszprém számos közterületén növényritkaságokkal találkozhatunk. 
Ez az egyedülálló könyv nemcsak a szakmabelieknek készült, a kertbarát érdek-
lődők is jó szívvel forgathatják.

A kötet meglepően súlyos. A több mint 340 oldal a megszokottnál apróbb be-
tűkkel van szedve, azonban a jó tördelés miatt az olvasása mégsem nehézkes. A 
séták leírásánál a növények magyar és latin nevei félkövér betűvel vannak szed-
ve, ezért a szöveg mégis könnyen áttekinthető. A hozzá tartozó térképek segítik 
a tájékozódást, a sok, egész oldalas színes kép pedig lazítja, élményszerűbbé 
teszi a leírásokat. A fotókon fellelhetünk ismerős veszprémi épületeket, amiket 
körülvevő növényzetet a mindennapokban észre sem veszünk, természetesnek 
tekintünk. A könyv olvasása során csodálkozunk rá, hogy milyen gyönyörűsé-
gek mellett, alatt sétálunk el nap, mint nap.



128

VESZPRÉMI SZEMLE 2022/1

A könyv kb. egyharmadát szánta a szerző a 11 séta részletes leírásának, a má-
sik kétharmad a megemlített fenyőfélék és lomblevelűek, fajok és fajták szerinti 
bemutatását tartalmazza. Míg a sétákról szóló lapokon bámulatos, egész oldalas 
képeket láthatunk a növényekről, növénycsoportokról, ebben a katalógus-sze-
rűen megírt részben sok apróbb, a részleteket kiemelő, az adott fajtára jellemző 
fotó teszi még használhatóbbá a könyvet.

A város zöldfelületein fellelhető több mint huszonhatezer fa és ötvenezer 
cserje közül elsősorban a más ökoszisztémákból származó, különleges növénye-
ket emeli ki a szerző. A dendrológiai értékek bemutatása során számos kedves 
és kevésbé kedves emlék idéződik fel, izgalmas adatok derülnek ki egyes fajok, 
vagy konkrét egyedek eredetéről, idekerüléséről, sorsáról. Érdekes történetet 
olvashatunk például a mindenki által ismert Budapest úti körforgalomba álló 
kb. 70 éves kis levelű hárs hányattatott sorsáról, vagy egy személyes emléket 
a Kistó utcai lisztes berkenye fasorral kapcsolatban. Várostörténeti és dend-
rológiai szempontból is fontos, hogy Strenner József a könyvben megadja az 
egyes fajok pontos származási helyét. Megtudhatjuk, hogy a szerző számos ha-
zai és külföldi kutatóintézettel, arborétummal volt kapcsolatban. A különböző 
helyekről érkező szaporítóanyagokat, magoncokat a helyi Városgazdálkodási 
Üzem kertészeti részlegén a vezetésével szaporították, nevelték, majd ültették 
az élőhelyének legmegfelelőbb helyre. Az egykori főkertész a várost arborétum-
ként kezelte, fejlesztette. Ennek és természetesen a jelenlegi fenntartók töretlen 
gondoskodásnak eredményeként ma is csodájára jár a „zöld-szakma” Veszprém 
növényállományának. Fantasztikus volt olvasni ezt a történeti visszatekintést.

A hasonló témájú, eddig kiadott kötetekhez képest, egy veszprémi viszony-
latban szakmailag különleges anyagot tartunk a kezünkben. Az első részben, a 
séták leírása a beleszőtt történetek miatt már önmagában is olvasmányos és a 
vastagon szedett latin növénynevek által pont annyira tudományos, amennyi-
re a szakmai használaton túl, egy laikus számára is befogadható. A második, 
a különböző fajokat a latin, tudományos nevük alapján ABC sorrendbe rakott, 
bemutató részben számos jó tanácsot olvashatunk a növénytípusok helyi alkal-
mazásával, a veszprémi körülmények között tapasztalt gyengeségeikkel kap-
csolatban és sok más hasznos ismeretet is kapunk róluk. A könyv végén lévő 
növényjegyzék teszi az egészet zseniálissá, egyedülállóvá és jó használhatóvá.

Ha például kínai körte ültetését tervezi valaki valahova, vagy tervezőként, 
zöldfelület üzemeltetőjeként ilyen fát ajánlunk egy kerttulajdonosnak, akkor a 
névmutató alapján kikereshetjük, hogy Veszprém mely utcáiban látható kifejlett 
példányt belőle. Ott meg tudjuk élőben nézni, vagy mutatni, hogy mekkorára 
nő, hogy virágzik, milyen a habitusa.
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Strenner József egész aktív életében a fákért, cserjékért dolgozott. Sok ezer 
mag és magonc fordult meg a kezei között, a szakértői törődés ellenére a kiül-
tetés után egy-egy fajtából mégis sokszor csak néhány darab maradhatott meg 
különböző okok miatt. A könyvben leírt egyedek történeteinek megismerése ál-
tal kötődés alakul ki a növények és az olvasó között, ezáltal felértékelődik azok 
jelentősége. Ezt az érzést kell továbbvinnünk, továbbadnunk másoknak is. Az 
utóbbi években szerencsére újból felértékelődni látszik a ZÖLD szerepe az éle-
tünkben. Látnunk kell, hogy a növények az életünk zálogai, nélkülünk mi sem 
léteznénk. Termelik a nélkülözhetetlen oxigént, árnyat adnak, megkötik a szeny-
nyeződéseket, táplálnak minket és látványuk stresszoldó hatású. Ezek a sokszor 
óriásira növő élőlények életükben és holtan is a földi létet éltetik, megérdemlik 
a tiszteletet mindenkitől.

SZÜCS ALEXANDRA

***

Összetört emlékezet

Összetört emlékezet. Veszprém első világháborús veszteségei levéltári forrá-
sok tükrében. Szerk. Karika Tímea. Veszprém MNL Veszprém Megyei Levél-
tára, 2021. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 42.)

Az első világháború alapvetően változtatta 
meg az emberek életét, a családok hirtelen és 
visszavonhatatlanul vesztették el a biztonsá-
gérzetüket, a megélhetésüket. A katonának 
behívott családfők közül sokan vesztették éle-
tüket a fronton. Egy-egy katona halála vagy 
maradandó sérülése nemcsak a hadsereg szá-
mára volt számszerű veszteség, hanem évti-
zedekre ható nyomot hagyott a társadalom 
szövetén, és közvetlenül a saját családjában is.

A Nagy Háború abban is „első” volt, hogy 
korábban nem tapasztalt számú özvegyet, ár-
vát és megrokkant embert hagyott maga után 
a társadalom minden rétegében. Az MNL 
Veszprém Megyei Levéltárának nemrég meg-
jelent kötete ezt a társadalmi traumát vette 
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górcső alá a levéltárakban fennmaradt iratok alapján. A Karika Tímea szerkesz-
tette kötet helytörténeti mélyfúrás, amely Veszprém város és a XX. század folya-
mán hozzácsatolt két község, Gyulafirátót és Kádárta vonatkozásában az iratok 
alapján feltérképezhető emberi veszteségek összefoglalását adja.

A kötet egyben emlékjel is, amely pótolni igyekszik az 1939-ben a Hősök ka-
pujában felavatott, majd 1949/50 körül megsemmisült, első világháborús veszp-
rémi hősök nevét tartalmazó öt márványtáblát. Ezekre a márványtáblákra utal 
a kötet címe is.

A szerkesztő célja tehát nem egy had-, politika- vagy társadalomtörténeti mű 
elkészítése volt, hanem egy életrajzi adattárat adott kezünkbe, amelyben az érin-
tett családok megtalálhatják felmenőiket. Az életrajzok alapját Veszprém város, 
Gyulafirátót és Kádárta községek települési iratanyagában található ún. hadigon-
dozási alapiratok adják. Mivel azonban ezen iratok információtartalma változó, a 
szerkesztő levéltáros más, levéltáron kívüli forrásokat is igénybe vett az alapada-
tok pontosításához. A feldolgozott életrajzok köre azonban túlnyúlik a jelenlegi 
Veszprém határain. Az adattárba felvételre került mindenki, akinek hadigondo-
zási irata fennmaradt, függetlenül attól, hogy a bevonulásakor veszprémi lakos 
volt, vagy a háború utáni évtizedekben költözött a városba akár ő maga, akár az 
özvegye. Az életrajzokat kiegészítő függelék adattárában pedig megtalálhatók 
az első világháború következtében elhunyt veszprémi kötődésű személyek, il-
letve a háború során Veszprém kórházaiban elhalálozott áldozatok is. Ebben az 
adattárban részben a polgári anyakönyvekből feltárt, részben pedig a katonai 
nyilvántartásokból származó adatok olvashatók táblázatba rendezve. Az életraj-
zi adattárban összesen 316 (292 veszprémi, 13 gyulafirátóti és 11 kádártai) életrajz 
került, míg a függelék táblázataiban 588 személy polgári anyakönyvekből és 202 
személy katonai veszteség nyilvántartásokból származó adata szerepel.

Mind az életrajzi adattárat, mind pedig a függelék adattárait a szerkesztő 
bevezetővel látta el, amely az adattár tartalmára vonatkozóan fontos informá-
ciókat tartalmaz. Innen tudhatjuk meg az adattárba felvett személyek körét, a 
felvétel szempontjait stb.

Az adattárat Nagy Szabolcs tanulmánya teszi teljessé, amely a veszprémi és 
a veszprémiekkel kapcsolatos katonai alakulatok történetét mutatja be. Laiku-
sok számára is közérthetően, de a történész felkészültségével foglalja össze a 
Monarchia hadszervezetéről, a korabeli magyar hadseregről a legfontosabb in-
formációkat, támpontokat adva a család- és helytörténet-kutatóknak. Áttekinti 
azokat a hadtesteket, amelyeknek Veszprém és környéke volt a hadkiegészítési 
területe. A szerző tanulmányában részletesen tárgyalja a Veszprém háziezredé-
nek számító 31-es honvéd gyalogezred, valamint a 31-es népfelkelők és a ma-
gyar királyi 7. honvéd tábori ágyúsezred első világháborús tevékenységét.
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A kiadvány erénye, hogy az egyén, a hétköznapi ember szempontjából egy 
adott földrajzi hely vonatkozásában (jelen esetben Veszprém és közvetlen kör-
nyéke), a közigazgatásban keletkezett, a kutatásokban korábban nem használt 
hadigondozási alapiratok alapján vizsgálja az első világháborút, emléket állítva 
a „névtelen” hősöknek. A feldolgozott irategyüttes jellegéből adódóan a kötet 
közzéteszi olyan személyek adatait is, akik a háborút túlélték, de súlyos sérülé-
sük következtében hadirokkantként hadigondozási ellátást kaptak. Így a kiad-
vány mind a háborúban elhunyt, mind a háború következtében hadirokkanttá 
vált veszprémi kötődésű személyek adatait tartalmazza, adattár jellegéből adó-
dóan pedig egy kincsesbánya a család- és helytörténet-kutatók számára.

A kötet zárásaként válogatást találunk az eredeti hadigondozási dokumen-
tumokból, valamint a „Sublótba zárt háború” adatbázis fényképeiből.

A szerzők szakmai munkáját lektorként Illésfalvi Péter hadtörténész segítet-
te, akinek a katonai vonatkozású adatok pontosítása is köszönhető. Az igénye-
sen kiállított kiadvány tervezése, nyomdai előkészítése Gáty István munkáját 
dicséri.

PÁKOZDI ÉVA SZILVIA

***

Donát Tamás: Ötkarikás emlékek. Veszprém város olimpikonjai Montreáltól 
(1976) Tókióig (2021). Szerkesztette: Darcsi István. A könyv megjelenését tá-
mogatta: Veszprém város önkormányzata. Kiadja a Veszprém Megyei Sport-
szövetség, Veszprém, Wartha Vince u. 3. Felelős kiadó: Molnár Péter elnök. 
Nyomdai munkák: OOK-Press, Veszprém.

Veszprémi élsportolók motiváló történetei
Egy-egy aktuálisan megjelent könyv nem-

csak informáló, szórakoztató, elgondolkodtató 
lehet, de széles körű lehetőséget nyújthat példá-
ul a honismereti, helytörténeti kutatók számára 
is. Ilyen az az interjúkötet, amely a múlt év vé-
gén jelent meg Ötkarikás emlékek címmel.

A kötet szerzője Donát Tamás újságíró, aki 
az elmúlt 45 évben az olimpiákon a nemzeti szí-
neken túl Veszprém városát is képviselő kiváló 
sportolókat szólaltat meg, amire a kötet alcíme 
is utal: Veszprém város olimpikonjai Montreál-
tól (1976) Tokióig (2021). A némi statisztikával 
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és életrajzi adatokkal megtűzdelt interjúkötet, a szerző szerint egy kicsit életmű 
kötet is, hiszen az írását, a történetek összegyűjtését még akkor kezdte, amikor 
a városban virágkorát élte a női kézilabda és Montreálban bronzérmet nyert a 
Bakony Vegyész TC két válogatott játékosa: Tóth-Harsányi Borbála és Lakiné 
Tóth-Harsányi Katalin, s végig követte a kiváló veszprémi sportolók sikereit a 
mai napig. Ugyanakkor korrajz is, amely a királynék városa majd negyedszáza-
dos sporttörténetét foglalja könyvbe.

Donát Tamás, aki jelenleg a Veszprém Televízió szerkesztője, nem számít 
kezdőnek a könyvírás területén. Eddig tizenhat egyértelműen sport témájú 
kötet szerzője. A könyvek sora 1985-ben kezdődött a már említett női kézilab-
da csapat NB I-ben eltöltött két évtizedéről szólóval, Szép volt lányok címmel. 
A legutóbbi 2020 áprilisában jelent meg a magyar kézilabdázás férfi szakágá-
nak legsikeresebb, legeredményesebb klubvezetőjéről, a veszprémi csapatot a 
világhírig röpítő Hajnal Csaba sportmenedzser életútjáról, Győzelemre született 
címmel. Így az Ötkarikás emlékek megjelenésével tizenhétre emelkedett az ebben 
a sorban említhető könyvek száma.

Az Ötkarikás emlékek közvetlen előzménye a 2005-ben elkészült Veszprém 
Megye Olimpikonjai kiadvány. Annak megjelenését követően természetesen sze-
repelt a szerző elképzelései között az akkor megírt történetek folytatása is. De, 
ahogy a szerző, Donát Tamás elmondta, igazi inspiráció nem volt hozzá. Voltak 
főszereplők, viszont igazi, kiugró eredmény, ami érmes helyezést jelent, nem 
akadt. Persze, az ötkarikás versenyekre való kijutás mindig csodálatos érzés, 
hiszen nagy teljesítmény kell az eléréséhez, s amely számos áldozattal jár. Az 
egyértelmű mérföldkő mégis az érmet szerző sportoló, aki megmozgatja a fan-
táziát, írásra sarkalló, amely aztán elindítja a folyamatot, hogy nem csak rá, de a 
többiekre is kíváncsi a tollforgató. Hogy is volt, mondd csak el! Rasovszky Kris-
tóf nyílt vízi úszó ezüstérme volt a folytatás ihletője, hogy 38 veszprémi olim-
pikon végül egy könyvbe kerüljön négy, azóta megrendezett ötkarikás játékok 
további részvevői emlékének összegyűjtésével. A sporttörténelem egy darabja 
került összegzésre, amely évtizedek múlva lehet segítség a kutatók munkájához.

Az olimpiákon érmet szerzők, az „aranyos” Kiss Balázs, az „ezüstös” Ra-
sovszky Kristóf és a „bronzos” Tóth-Harsányi nővérek elbeszélésein túl tanul-
ságos történetek átélője lehet a kötet olvasója akkor, amikor például azokról van 
szó, akik ott voltak az olimpián, nem szereztek medáliát, vagy éppen még a ver-
senyen való szereplésre sem kaptak lehetőséget. Az olykor kesernyés, önmar-
cangoló máskor vidám, kacagtató esetetek teszik igazán színessé, életszerűvé 
a 220 oldalas művet. Az Ötkarikás emlékek 38 veszprémi olimpikon sportkarri-
erjébe enged betekintést, ugyanakkor motivációs céllal is készült, hiszen a köz-
vetlenül karácsony előtt megrendezett városházi könyvbemutatón arról is szó 
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esett, hogy a kötetből 300 példányt juttatnak el a veszprémi iskoláknak, hogy 
sportolásra ösztönözze a fiatalokat.

A motiváló szerep mellett a könyv a sporttörténetek és eredmények doku-
mentálásával hozzájárul ahhoz, hogy a belőlük fakadó és a hozzájuk fűzhető 
tudásanyagot tovább tudjuk adni a jövő generációinak. Ezzel is gazdagítva a 
város kulturális életét és annak történetét. Annál is inkább, mivel Veszprém 
egy sportos városként is jellemezhető, hiszen e könyv megjelenését közvetlenül 
megelőző időszakban sorra épültek és újultak meg olyan sportlétesítmények, 
mint az uszoda, a tornászgyakorló, a jégcsarnok. Ez a jelenség értékelhető, akár 
úgy is, mint az Ötkarikás emlékek című könyvből is megismerhető kiváló sporto-
lók pályafutásának, eredményeinek következménye.

LAKI PÁL
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