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Cholnoky-
piknik
Az Édesvíz Egyesület Cholnoky 
Jenő-piknikjei

Cholnoky-piknik � atal kezdeményezés 
mind a megye kulturális, mind pedig ter-
mészetjáró hagyományaihoz mérve. Az 
ötlet 2016. október 14-én született, ami-
kor felavattuk a közösségi összefogással 
és Veszprém város támogatásával készült 
Cholnoky Jenő-emléktáblát a Csatár-hegy 
tetején. Az akkor még üzemelő kilátó lábá-
nál megtartott esemény hangulatát megha-
tározta a természetes környezet, a csodás 
bakonyi panoráma, a Séd-patak völgyét 
övező dolomitképződmények látványa. 
Cholnoky gyakran említi írásaiban, meny-
nyire meghatározó élmény volt � atal évei-
ben az itt töltött idő.

„Különösen szerettem nagy szél-
ben fenn mászkálni a sziklatetőkön, mert 
borzasztóan tetszett nekem, hogy hogyan 
viszi ki a szél a dolomitmurvát a fűszá-
lak közül, meg a résekből, hasadékokból. 
Mintha előre éreztem volna, hogy ez lesz 
egyike a legszebb tudományos problémák-
nak, amivel életemben behatóan foglal-
kozni fogok.”(Cholnoky Jenő: A Balaton,
Budapest, Franklin 1936.) Ezen a tájon 
született tehát a geológus elhivatottsága, 
így méltónak tartottuk, hogy születésnap-
járól az elkövetkező években itt, az emlék-
tábla megkoszorúzásával emlékezzünk. A 
területet jól ismerjük, a Déli-Bakony ke-
leti kapujában, a Tekeres-völgyben hosz-
szú évekig rendeztünk teljesítménytúrát, 
ami a m. kir. Jutasi Honvéd Altisztképző- 
és Nevelőintézethez és az 1941. április 12-
én bekövetkezett ejtőernyős katasztrófához 
kapcsolódó hagyományokat elevenítette 
fel. 2017-ben teljesítménytúrát szerveztünk 
a Tekeres-völgybe, a gyermekek és csalá-
dok számára pedig játékos vetélkedővel 
egybekötött túrát a Csatár-hegyen. A hő-
ség ellenére majd᾿ ötven résztvevő érkezett 
a rendezvényre, melynek zárásaként kö-
zös koszorúzással tisztelegtünk Cholnoky 
Jenő emléke előtt. 2018-ban újabb formá-
val kísérleteztünk, vezetett túra keretében 
vándoroltunk a Cholnoky Jenő Általános 
Iskolától a városi emlékhelyek érintésével 
az emléktáblához. A tavalyi évfordulón a 
Csatár-hegyen szervezett közös túránk út-
vonalával érintettük az emlékművet, az év 
folyamán pedig felújítottuk Tekeres-völgy-
ben a P+ (piros kereszt) turistajelzést. 

A következő évekre is gondoltunk már, 
tervben van egy hosszabb távú teljesítmény-
túra lebonyolítása, amely Balatonarácsról a 
Koloska-völgyön, Veszprémfajszon és a Te-
keres-völgyön át vezet majd Csatár-hegyig. 
Célunk a továbbiakban is az, hogy ünne-
pi rendezvényeinken is biztonságos körül-
mények között, szórakoztató módon, jó 
hangulatban népszerűsítsük a szervezett 
természetjárást, a nagy elődök által megala-
pozott hagyományaink mentén erősítsük a 
természetbarátok közösségét.

Kovács Viktor

Emléktúrák
Az Építők Természetbarát SE 
tevékenységéről

Az Építők Természetbarát SE Veszprém 
város egyik meghatározó természetjáró 
egyesülete, fő tevékenységünk a bakancsos 
természetjárás népszerűsítése, melynek ter-
mészetes velejárója a kulturális ismeretek és 
hagyományok tisztelete, ápolása.

Egyesületünk alapító elnöke, Szilágyi 
László aranyjelvényes túravezető szívügyé-
nek tartotta Cholnoky Jenő munkásságát, 
illetve annak közreadását. Ezért az Építők 
TSE 2004-ben úgynevezett jelvényszerző 
túrát írt ki (Cholnoky Jenő-emléktúrák), 
melynek során – elsősorban a Balaton-fel-
vidéken – tíz előre meghatározott túrát 
kellett végiggyalogolni és az igazolólap-
ban bélyegezni. Ezt követően egy okleve-
let kapott minden teljesítő. A túrasorozat 
a Veszprém megyei természetjáró szerve-
zetek számára hamar ismertté vált. 2019-
ben az egyesület újraszervezte, és már nem 
kötött (megadott) útvonalon kell gyalogol-
ni, hanem úgynevezett érintőpontokat kell 
felkeresni. Ezek a pontok Cholnoky Jenő 
életéhez és munkásságához köthetőek. Aki 
felkeresi az előírt pontokat, és azt igazolja, 
oklevelet és kitűzőt kap, de talán, ami sok-
kal fontosabb: átélheti és megélheti, hogy 
Cholnoky Jenőt miért is ragadhatta meg e 
táj. A mai napig közel száz ember teljesí-
tette túrasorozatunkat, melyre invitálunk 
minden kedves érdeklődőt. Egyesületünk 
néhány alkalommal rendezett emléktúrá-
kat, melyeket Veszprémben és a Veszprém-
hez közeli településeken bonyolítottunk le.

És végül a Balaton című, rendkívüli 
munkájából idézve: „…Kiszakítva a min-
dennapi taposómalomból, lehetőleg kinn a 
szabadban, zavartalanul akar az illető elszó-
rakozni kirándulásokkal, sétákkal, esetleg 
könnyű sporttal…” E szavakkal buzdítjuk 
és hívjuk Cholnoky Jenő-emléktúrára az 
érdeklődőket. 

Nagy Roland

rémet szerető, a lakhelyét ismerni vá-
gyó polgárnak érdemes a kezébe venni. 
Az ismeretterjesztőnek szánt, fényképek-
ben és ábrákban gazdag kiadvány nem 
pusztán azért érdemes az olvasásra, mert 
szépírói kvalitású, s véleményem szerint 
a legszebb magyar mondatok számosát 
tartalmazza, nem is azért, mert Veszprém 
egyetlenegy közismert vagy rejtetten élő 
írója nem bírt oly erudícióval leírást adni, 
mint a geográfus Cholnoky, hanem mert 
alkalmas az ittlét talapzatának. Cholnoky 
Jenő kismonográ� ája Veszprém földtör-
téneti múltját tárja az olvasó elé, a tár-
sadalmi múlt előtti geográ� ai históriát 
vázolja fel akként, hogy a könyv létrejöt-
tének időszakát is jellemzi, saját élmé-
nyeit rögzíti, s mindezekkel originális 
adatokkal szolgál a régmúlt és a szerző je-
len idejének megértéséhez, illetve a jele-
nünk értelmezéséhez. Cholnoky oly ritka 
adománnyal ajándékozza meg a veszpré-
miségüket megélni akaró veszprémieket, 
amelyet kevés Kárpát-medencei városla-
kó birtokolhat: a közösségi emlékezetet 
földtani, s az ahhoz csatlakozó antropo-
lógiai, illetve mentalitásbeli következmé-
nyek keretei közé illeszti.

A kilenc fejezetre tagolt könyv a vá-
rost befoglaló kistáj bemutatásától a város-
részek jellemzéséig mindarról szól, amit 
jó tudni Veszprémről. Cholnoky Jenőre – 
amúgy testvéreire, Viktorra és Lászlóra is 
– jellemző a piarista oktatás módszeréből 
eredő gondolati és nyelvi igényesség. S az 
enciklopédikusság.

De mitől is olyan élvezetes ez a mű, 
hogy az eltelt majd száz év alatt sem veszt 
az erejéből? Cholnoky kitűnő, népsze-
rű tudós, aki képes okok és következmé-
nyek mentén átgondolni a jelenségeket, 
örömmel mesél, és nem lép túl a választott 
témáján. Hatásos előadó-tanár, aki tud-
ja, hogy a felvázolt problémák izgalmas 
bemutatásához elengedhetetlen a retori-
kai művesség, s a nyelvi megformáláshoz 
művészi megjelenítőképesség szükséges. 
Láttatni pedig úgy képes, akár a kanyargós 
Séd medrének kialakulását írja le, akár a 
lösz Ázsiából Európába vándorlási útjáról 
szól, akár a kanonoki  házak rejtett bás-
tyakertjeit említi fel, hogy mértéktartóan 
ugyan, de személyes teátrumaként tekint 
a könyvlapokra, ahol a céljához vezető út 
bonyodalmait feltáró szerzővel egyenran-
gú a � gyelő, a sorokat követő olvasó. Chol-
noky az egyik mintapéldájának tekinthető 
annak az életmódreform eszmevilágot 
képviselő személyiségtípusnak (megjegy-
zendő, hogy a városnak több ilyen sze-
mélyisége is volt, például a képzőművész 
Nagy Sándor), amelynek a tizenkilencedik 
század végétől jut szerep Európában, azzal, 
hogy a töprengő értelmiségi, az ismeretet 
átadó tanár és az előadott mondanivalót 
megformálni képes művész szerepét egy-
betartozónak tudja.

Géczi János

Hajnal
Donát Tamás: Győzelemre 
született. Veszprém Megyei 
Sportszövetség, Veszprém, 
2020 

Április 30-án lett hetvenéves Hajnal Csa-
ba sportvezető, akit mint a veszprémi ké-
zilabdasikerek kovácsát, ugyanúgy övez 
nemzetközi elismerés, mint hazai. A szüle-
tésnapra jelent meg Donát Tamás sport-
újságíró, televíziós szakember róla írt 
könyve Győzelemre született címmel.
 Itt álljunk meg egy pillanatra! 

A kötet a szerző tizenhatodik köny-
ve, a kézilabdáról szólók között pedig a 
kilencedik, ami azt jelenti, élete a sport, 
két lábon járó lexikon, kézilabdaügyek-
ben mindenképpen. Érthető, ha őt magát 
és kiadványait már többször tekintették 
forrásnak diplomamunkát készítő � ata-
lok. Életútja is hosszan csatlakozott Hajnal 
Csabáéhoz, a megjelent kötet mégsem két 
sportszerető ember egymás közötti em-
lékcseréje, adomázása. A 184 oldal olyan 
szinten veszprémi, hogy az is jól érzi ma-
gát tőle, aki nem kimondottan sport-
ember. Mert nagyon jó már az is, ha egy 
meccs előtt a csapatsálat nyakukban vise-
lő csoportokat lát az ember az Aréna felé 
igyekezni, mint ahogyan közös öröm volt 
látni az óriási tömeget az Óváros téren 
egy-egy győzelem után. Olyan veszprémi 
megmozdulások ezek, mint az a hatalmas 
parti volt szintén az Óváros téren, amikor 
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím 
elnyerését ünnepeltük. Milyen sok minden 
összeköt bennünket! 

Most egy új könyv gazdagítja a szá-
lakat. Kiderül belőle, hogyan lett egy � atal 
diplomásból sportvezető, kik támogatták 
elképzelését, munkáját, hitét, hogy együtt 
haladjanak lépésről lépésre, hogyan lett 
a veszprémi Építőkből VÁÉV, majd VÁ-
ÉV-Bramac, FOTEX, MKB, Telekom –
Veszprém nevű kézilabdacsapat, amiben a 
magyar válogatott zöme is játszott, és ami 
párját ritkító éremgyűjteménnyel jelzi az 
útját a csúcs felé (a BL-trófea még hiány-
zik). Hajnal Csaba négy évtizedes (39 év 
két hónap) sportvezetői munkájának sok-
féle része volt; ugyanolyan sikerrel építette 
a csapatot, mint a hazai támogatói háló-
zatot, a nemzetközi kapcsolatrendszert 
– mert a sikernek is ára van. Pénzbe kerül-
nek a pályára lépő játékosok, az utazások; 
a Kielce, a Barcelona vagy a Ciudad Real 
ugyanolyan „mindennapos” vetélytárs 
volt, mint a Pick-Szeged. Kiváló kapitá-
nyokról szól a történet, dolgozott Veszp-
rémben Kiss Szilárd, Valerij Melnyik, 
Joósz Attila, Mocsai Lajos, vagy a legsi-
keresebb edző, Zdravko Zovko. Voltak a 
történetben fekete lapok, hiszen megölték 
Marian Cozmát; és nem csak sportérte-
lemben aranylap is: megszületett a Veszp-
rém Aréna. 

A sima mezei olvasónak a személyes 
megszólalások hozzák közel a négy évtize-
des sporttörténetet: így néz ki a hetven év 

hetven visszaemlékezésben. A szerző, aki 
évtizedeken át volt Hajnal Csaba munka-
társa, sokat tanult a példaképtől. Összeállí-
tásával is gondoskodik arról, hogy tovább 
terjedjen a kivételes életmű híre; a meg-
szólalók között hét újságíró is van, Gulyás 
László televíziós és rádiós sportriportertől 
a helyi televíziósokig, a sportújságírókig, 
az online média képviselőiig.

Őrsi Ágnes

Rupert Rezső
A „vidéki � skális” Rupert 
Rezső. Veszprémi Szemle 12.
kötet. Veszprém, 2019

Az az igazság, hogy én most csak bitor-
lom a recenzens szerepét. Valójában néhai 
Horváth Balázsnak kellene megírnia ezt 
a könyvismertetőt, amely – milyen sok-
szor mondhatjuk el ezt elődeink esetében! 
– nemcsak egy életpályát, de egy hazánk 
jelene szempontjából is meghatározó je-
lentőségű korszakot foglal össze. Rupert 
Rezső ugyanis aktív részese volt annak a 
hagyománynak, ami az 1842-ben született 
Eötvös Károllyal vette kezdetét, majd Óvá-
ri Ferenccel, valamint vele és a magyaror-
szági Páneurópai Mozgalmat megalapító 
Rainprecht Antallal folytatódott, majd vé-
gül az 1942-ben született és 2006-ban el-
hunyt Horváth Balázzsal ért véget.

Nem elsősorban világnézeti azonos-
ság kötötte őket össze, hanem az a szerep-
vállalás, amelyről a mából visszatekintve 
már nyugodtan mondhatjuk, hogy a köz-
élet egy letűnt aranykorát tükrözi vissza. 
Már korukban is kiemelkedtek saját kö-
zösségükben, ma pedig már korszak-
alkotó egyéniségekként emlékezhetünk 
rájuk. Nem csupán mai értelemben vett 
politikusok voltak ugyanis, akik a hata-
lom megszerzésével vagy befolyásolásával 
foglalkoztak, hanem olyan, a szó klasszi-
kus értelmében vett közéleti emberek, akik 
közösségük minden ügyével egyforma ak-
tivitással és személyes részrehajlás nélkül 
– sőt, olykor személyes érdekeik feláldozá-
sával is – foglalkoztak.

Ennek a hagyománynak volt mind-
máig méltatlanul elfeledett képviselő-
je Rupert Rezső, akinek életművét most, 
mintegy késői kárpótlásként jelentette 
meg a Veszprémi Szemle könyvsorozatának 
12. köteteként, A „vidéki � skális” Rupert 
Rezső címmel. 

A � atal veszprémi ügyvéd először a 
Veszprémi Hírlap szerkesztőjeként szer-
zett magának hírnevet a helyi közéletben, az 
őszirózsás forradalom idején Károlyi-párti, 
majd a Tanácsköztársaság alatt a kommu-
nisták egyik helyi túszaként szimbolizálta 
a polgári ellenállást. Emigrált Ausztriába, 
majd megalapította Veszprémben a Kisgaz-
dapártot. Mindeközben ismét újságot írt. 
Nemzetgyűlési képviselőként szembeszállt a 
fehérterrorral, támogatta a földosztást és az 
általános választójogot. Volt szabad király-
választó és köztársaságpárti, Rassay-párti, 

majd a Kossuth Párt elnöke, majd Bajcsy-
Zsilinszky Endréék Nemzeti Radikális
Pártjának támogatásával szerzett ismét 
mandátumot, végül pedig, a második vi-
lágháború után a Polgári Demokrata Párt-
ban fejezte be pályafutását.

Politikai pályájának sokszínűsége 
azonban nem annak következménye, hogy 
köpönyegforgató lett volna. Éppen ellen-
kezőleg, egész élete során nézeteinek és 
munkásságának két oszlopát: a szabadság-
szeretetet – ha úgy tetszik, a liberalizmus 
– és a keresztény alapú politikát – nevez-
hetnénk kereszténydemokráciának is – je-
lentette. Nem a személyiség, hanem a kor 
hibája, hogy nem találhatta meg helyét a 
politikai pályán. Amint az sem őróla, ha-
nem a korról árulkodik, hogy a politikából 
száműzve, legyőzetve és megalázva kellett 
a földi élettől búcsúznia nyolcvanegyedik 
életévében.

A kötet késői, de nem megkésett re-
habilitáció. Egy közösség tisztelgése egy-
kori vezetője előtt. Egy olyan vezető előtt, 
aki egész életében városa és hazája javát 
szolgálta újságíróként és parlamenti de-
battőrként is. Ennek az állításnak egészen 
nyilvánvaló példáival találkozhatunk a 
rendkívül tartalmas kötetben.

Újságcikkei révén betekintést nyer-
hetünk a huszadik század eleji Veszprém 
életébe, megtudhatjuk tőle azt az iroda-
lom- és politikatörténeti kuriózumot, hogy 
saját bevallása szerint Móricz Zsigmond 
Veszprémben mondta el élete első nyilvá-
nosság előtti beszédét a helyi Károlyi-párt 
alakuló gyűlésén (113. old.). Vezércikkei, 
publicisztikái, valamint parlamenti beszé-
dei pedig kétséget nem hagynak tehetsé-
ge és elkötelezettsége felől. Végül pedig az 
utókor hálátlanságának szomorú memen-
tójaként elolvashatjuk elkeseredett hangú 
fellebbezését háza, a veszprémiek által azó-
ta is csak Rupert-házként emlegetett épület 
államosítása ellen.

Mi itt, Közép-Európában megszok-
tuk már, hogy egy személyiség igazi súlyát 
nem a kortársak, hanem az utókor méri 
meg. Rupert Rezső is ilyen személyiség. A 
most megjelent kötete a bizonyság: meg-
méretett, és a legnehezebb körülmények 
között sem találtatott könnyűnek.

Navracsics Tibor

Polgármester-
könyvek
Maróti Rezső: Elfelej/te/tett év-
tized. Veszprémi Szemle Város-
történeti Közhasznú Alapítvány, 
Veszprém, 2013; Dióssy László: 
77 történet dióhéjban. Chianti 
3D Kft ., Veszprém, 2020

Frissen megjelent kiadvány Dióssy Lász-
ló műve. A „dióhéjban” közreadott 77 
történet a szerző szerint egyfajta váloga-
tás; „Közéleti szereplésem 20 éve bővel-


