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Dr Pécsvárady Lászlót régi családi kötelék fűzi Csopakhoz.  

A múlt század elején tanító nagyapja kis szőlő birtokot örökölt, majd szerény nyaralót 

építtetett ide. A költő kisgyerek kora óta itt töltötte a nyarakat, később pedig életvitelszerűen 

élt itt egyfolytában, családjával. Ma is, idős korában tavasztól őszig /”nyitástól” szüretig/ 

Csopakon van. 

A szőlő, a Balaton, az itteni mediterrán növények, a környezetében dolgozó emberek, egész 

életét meghatározó élménnyé és tapasztalattá váltak. 

Minden versén átsüt Csopak, a benne élő emberek szeretete, tisztelete, a rajongása a 

Balatonért /kiváló úszó volt/ a tájra jellemző mediterrán növények dicsérete, és az értékes 

történelmi, építészeti emlékek, tárgyak megbecsülése.   

Kötetében a 3. oldalon KEZDEGETŐN című verse arról vall, hogyan és miért kezdett el írni.  

     „… Egyszerű krónikás  

            Egy kis közösségben 

            Ki a múlt emlékét  

            Megőrizni vélem. 

 

            A példájuk tanít, 

            Én őket szerettem 

            Kiknek életéről 

            Tanúságot tettem. 

 

            Sorsuk jelleget ad 

            A csopaki tájnak, 

            Hova beépültek, 

            Vele eggyé váltak. 

 

            Szeretném elérni, 

            Hogy mindenki lássa, 

            A csopaki tájnak 

            Mily mély a varázsa. 

A kötet verseit két részre tagolta.  

Első rész: Csodás Csopak I.-VIII. fejezet 



Második rész: Egykorvolt Csopak IX.-XVI. Fejezet 

A XVI. fejezet címe: Visszalengő 

A megcsendesedett, „Túlsó part felé” gondoló és a jövőt előrevetíteni képzelő bölcs ember 

sorait tartalmazza. 

A kötetet fekete-fehér fotók illusztrálják. Az indító Családkép című előszót fia Dr Pécsvárady 

Zsolt írta. 

Szerencsésnek érezheti magát az, aki Csopakon telepedhetett le.  

A táj, a Balaton,  a klíma, a kulturált épített és ápolt környezet a mindenre vigyázó igényes 

szellemiségű és barátságos emberek csoportjai ebből a könyvből visszanézhetnek a múltra, 

ahonnan a szeretett lakhelyünk kinőtt. 

Példaértékű ez a könyv, mert az írója elkötelezett szeretettel és lokálpatriotizmussal állít 

emléket, és őrzi a múlt értékeit. 

Vagyunk még jó néhányan, akik a megemlített családokról, az itt pezsgő életről írtakat tudják 

igazolni. 

Javaslatot benyújtó neve: Dr Tarnai Dezsőné nyugdíjas pedagógus   

A dokumentációt készítette:      Dr Tarnai Dezsőné 

Csopak  2017. június 14 

A Települési Értéktár helyi értékévé felvette:2017 június 14. 

 

Az NMI Művelődési Intézet, mint szakmai együttműködő partner vesz 

részt Csopak, és a térség helyi értékei és értéktárai nyilvánosságának 

megteremtésében. 

 


