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A Veszprémi Hírlap és alapítója
a sajtó aranykorában

és a politika viharaiban

PÁKOZDI ÉVA SZILVIA

A dualizmus kori sajtó

A kiegyezést követően 1867 márciusában ismét életbe lépett Magyarország terü-
letén az 1848. évi XVIII. törvénycikk, a sajtótörvény. E törvény mondta ki a sajtó-
szabadságot, és határozta meg a magyar sajtó működését egészen az első világhábo-
rúig. Bár a sajtótörvény közel fél évszázados hatálya alatt többször módosításra
került, mégis biztosította azt a törvényi keretet, amelyben a dualizmus kori magyar
sajtó hihetetlen fejlődésnek indult, és szerves részévé vált annak a társadalmi-gaz-
dasági környezetnek, amelyben létezett.

Az 1870-es évektől látványosan átalakult a politikai hírlapok szerkezete (megje-
lentek a rövid hírek) és ezzel együtt a célja is (véleményformálás helyett informá-
lás). A kor politikai sajtója alatt pártokhoz kötődő hírlapokat értünk, ahol a főszer-
kesztői székben neves országgyűlési képviselők ültek.1 A politikai hírlapok mellett
azonban új típusú lapok is megjelentek, a független hírlapok, amelyek célja az olva-
sóközönség kiszolgálása és szórakoztatása volt.2 Az 1880-as évekre a sajtó már
egyre kevésbé a politika eszköze, sokkal inkább üzleti vállalkozás. A hetilapok mel-
lett egyre nagyobb számban jelentek meg a napilapok, és a századforduló felé köze-
ledve egyre terjedelmesebbé váltak az újságok. A hírlapkiadás központja Budapest
volt, az itt megjelenő újságokat a posta juttatta el a vidéki előfizetőkhöz. A vidéki
hírlapkiadás német vagy magyar nyelvű regionális igénnyel megjelenő, helyi lapo-
kat jelentett, amelyek sokáig a fővárosi lapok egyfajta utánzatai voltak. Önálló arcu-
latuk kialakítását azonban nehezítette a fővárosi sajtó üzleti érdeke.3

Veszprémi hírlapok a századfordulón

A sajtóügyben bekövetkező kedvező változások Veszprém megyében is megmu-
tatkoztak. A hírlapok alapításában a megye két rivális városa, Pápa és Veszprém járt
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élen. Pápán az 1870-es évek elején két hírlap is indult, a rövid életű Pápa és
Bakonyvidék és a Pápai Lapok. Az 1880-as évek végétől jelent meg a Pápai Hírlap,
majd a ’90-es évek elején a Pápai Közlöny és a szintén rövid életű, Pápai Független
Újság. 4

A megyeszékhely ugyancsak pezsgő sajtóélettel rendelkezett. Az Eötvös-féle
1860-as évekbeli kísérletet5 követő hosszú szünet után Kompolthy Tivadar, ugyan-
csak Veszprém címen 1875 júniusával hetilapot indított. Ugyancsak ő, 1881 októbe-
rétől Veszprémi Független Hírlap címen jelentetett meg vegyes tartalmú hetilapot.
Mindkét lap beolvadt az 1897 decemberében induló, önmagát már politikai lapként
meghatározó Veszprémvármegyébe. A Veszprémet is szerkesztő Lévay Imre gimná-
zium igazgató 1884 júliusában Veszprémi Közlöny címen bocsátotta ki katolikus
hetilapját, amely 1892 decemberéig élt. Ugyancsak a ’90-es évek elején jelent meg
a rövid életű Veszprémi Híradó.6

Mind a pápai, mind a veszprémi lapok a vidéki hírlapkiadásra jellemzően heten-
te egyszer jelentek meg. Ugyancsak vidéki lapokra jellemzően zömében független,
társadalmi, gazdasági és/vagy irodalmi közlönyként láttak napvilágot. Ennek egyik
oka, hogy a sajtótörvény 30. §-a kimondta, hogy a részben vagy teljes terjedelmé-
ben politikai tartalmú hírlapok indítása hatósági engedélyhez és kaució letételéhez
kötött. A másik oka pedig, hogy a vidéki lapok pártkötődése csak a század utolsó
évtizedeiben, a felfokozott belpolitikai élet következményeként vált jellemzővé.
Például a fent említett Veszprémi Független Hírlap 1881-es indulásakor már egyér-
telműen ellenzéki hírlap, így esetében az engedélykérés szükséges volt.7

A fent vázolt hírlapi környezetben alapította meg és indította útjára Várkonyi
(Suly) Dezső független lapként a Veszprémi Hírlapot 1893. március 18-án.

Az alapító

Suly Dezső György 1862. április 2-án8 született Veszprémben Suly József város-
kapitány és Horváth Mária9 negyedik, legkisebb gyermekeként. Középiskolai tanul-
mányait a veszprémi piaristák nagygimnáziumában végezte 1873 és 1879 között.10

Az 1880-as évek elején Budapestre került,11 amit megerősítenek a róla szóló sajtó
hírek és az életrajzi kézikönyvek vele egykorú szerzői (pl. Sziklay János), akik úgy
említik, mint több fővárosi lapnál is dolgozó újságírót. Nagyon valószínű, hogy pont
ebben az időszakban volt kénytelen a saját lábára állni, mivel apja korán meghalt, és
nagybátyja, Suly Gábor,12 aki a gyámja is volt, 1882-ben elhunyt.13 A nagyváros
nyújtotta lehetőségekből az ekkor egyre népszerűbb hírlapírói pályát választotta. 
Pályakezdése egybe esett a hírlap és a hírlapírói pálya átalakulásával. A korábban
publicista és tárcaíró újságírók mellett megjelentek a riporterek, akik a híreket
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(ekkor elsősorban bűnügyi híreket) gyűjtötték és közvetítették az olvasóközönség
szórakoztatására. A századfordulóig a riporter elsősorban a rendőrségi tudósítót
jelentette.14

Suly pályáját egyszerre kezdte szépíró-
ként és riporterként, Várkonyi Dezső né-
ven. Jelenlegi ismereteink szerint 1880-ban
jelentek meg először költeményei az
Esztergom és Vidéke című hírlapban.15 A
vidéki újságok azonban rendszerint a
budapesti hírlapok tárcáit, közleményeit
vették át és közölték le, ahogy ezt az
Esztergom és Vidéke meg is osztotta olva-
sóival: „Több közleményünk egyszerre
jelenik meg nálunk és első rangú fővárosi
vállalatokban és lapokban…”16 Ez ma-
gyarázza, hogy Várkonyi tárcái, rövid tör-
ténetei az ország különböző vidéki hírlap-
jaiban bukkannak fel, a Zalai Közlönytől
az Arad és Vidékéig.17 Azonban a Lakatos
Éva által összeállított sajtóbibliográfia
alapján állíthatjuk, hogy a publicisztikai
tevékenységét elsősorban budapesti lapok-

nál fejtette ki. Az is látható, hogy a névvel ellátott, budapesti megjelenésű munkái-
nak zöme 1880 és 1890 közötti időszakra tehető.

Bár számos közművelődési lapban (pl. Képes Családi Lapok, Hasznos
Mulattató, Lányok Lapja stb.) publikált írásokat, saját korában elsősorban hírlapíró-
ként tartották számon. Hírlapírói pályafutását nagy valószínűséggel a Légrády
Károly18 alapította Pesti Hírlapnál kezdte. Légrády felismerte, hogy az olvasókö-
zönség kiszolgálása kiváló üzlet, ezért „nagy súlyt helyezett arra is, hogy a Pesti
Hírlap helyi riportjai fürgék, érdekesek és megbízhatók legyenek.”19 Ehhez mozgé-
kony és jó eredményeket elérő riporteri gárdát alakított ki, ahol Várkonyi Dezső is
munkatárs volt.20

Várkonyi később a Függetlenségi Párthoz erősen kötődő, Csávolszky Lajos21

nevével fémjelzett, ellenzéki Egyetértés munkatársa lett.22 Az Egyetértés munkatár-
si gárdájába tartozott ebben az időben Eötvös Károly, és a tudósítói hálózatot segéd-
szerkesztőként összefogó Seffer László is,23 aki később, Várkonyi temetésén az
újságíró kollégák nevében mondott gyászbeszédet.24 Több sajtóhír arra enged követ-
keztetni, hogy a Pesti Hírlappal nem szakadt meg a kapcsolata, az továbbra is mun-
katársaként tartotta számon.25
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1890-ben azonban Krausz Ármin meghívta a Veszprém felelős szerkesztőjének,
miután Hegedűs János megvált a laptól,26 s ezzel Várkonyi ismét visszatért szülővá-
rosába.27 Hogy a visszatérés oka a riporterek alacsony fizetésével28 vagy családi
állapotának megváltozásával,29 esetleg mindkettővel magyarázható-e, ma már nem
tudjuk kideríteni. A frissen visszatért szerkesztő a hírlapok tanúsága szerint gyorsan
beilleszkedett a város társadalmi életébe. A felelős szerkesztői pozícióval viszont
örökölte a huzamosabb ideje tartó konfliktust is a Veszprémi Független Hírlap szer-
kesztőjével, Kompolthy Tivadarral. A két lap között kialakult feszült viszonyt jól
mutatja a hírlapok hasábjain megjelent, egymásnak szóló üzenetek és a sajtóperek
sora. Mindez oda vezetett, hogy Várkonyi 1893 márciusában megvált a hetilaptól és
új, saját tulajdonú lap szerkesztésébe kezdett.30

A független hírlap

A Veszprémi Hírlap indulását országos hírverés előzte meg: budapesti és vidéki
lapok egyaránt hírt adtak róla.31 A hetilapot azonban nem egyedül indította
Várkonyi, hanem Matkovich Tivadar32 országgyűlési képviselővel együtt. A lap
szerkesztősége a Vár 1. szám alatt, a Szilágyi-féle házban működött.33 Nyomdája
pedig a Veszprémet is megjelentető Krausz Nyomda volt.

A lap célját annak programjában „minden irányban teljesen független, minden
néven nevezendő befolyástól ment” orgánum megteremtésében határozták meg a
szerkesztők.34 Társadalmi lapként indították, előre bocsátva, hogy politikával csak a
sajtótörvény adta keretek között foglalkoznak. A programban meg is határozták a lap
profilját: egész megyére kiterjedő hírek közlése, külön megnevezve az egyházme-
gyei, tanügyi és törvényszéki híreket.

A hetilap szerkezete a Pesti Hírlap által először alkalmazott, és 1890-es évekre
már minden hírlap által átvett sémát követte: a tájékozódást megkönnyítő rovatrend-
szert, amelyben egyes rovatok minden lapszámban azonos helyen találhatók.35 A
hírlap címlapja osztott volt, a vezércikket és a tárca rovatot tartalmazta. A második
és harmadik oldalt az aktuális országos, megyei, városi és egyesületi hírek töltötték
meg. A megyei vonatkozású rövid hírek, az irodalom rovat, a szerkesztői üzenetek
és a piaci hírek osztoztak a lap 5–6. oldalán, az utolsó két oldalt pedig az üzleti hir-
detések foglalták el. 

Habár Matkovich Tivadar csak május végéig írta főmunkatársként a hetilap
vezércikkeit, de Várkonyival kötött barátságuk a későbbiekben is megmaradt. A
hetilap életében újabb változás az 1894. január 20-i kiadással következett be, ami-
kor a Krausz Nyomda helyett üzleti okokból a székesfehérvári id. Számmer Imre
vezette nyomdát választotta a nyomtatás helyéül.36 Ekkor került új főmunkatárs a
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laphoz Szécsi (Sz.) Imre37 személyében. Annak oka, hogy a Számmer Nyomda írói
vénával megáldott leendő örököse a hírlapnál munkatárs lett, egyrészt a nyomda és
a szerkesztőség közötti távolsággal magyarázható, másrészt id. Számmer Imre pró-
bálkozása lehetett arra, hogy a fiát a nyomdában megtartsa. Id. Számmer Imre üzle-
ti lehetőséget látott egy veszprémi nyomda megnyitásában, ahol a Veszprémi Hírlap
is megjelent volna,38 de hirtelen halála a nyomda üzembe helyezésében megakadá-
lyozta. Halála után örökösei megváltak a veszprémi nyomdától,39 s így Szécsi (Sz.)
Imre is elhagyta a hírlapot, a július 7-i számban dolgozott utoljára. 

A Katolikus Néppárt lapja

A hírlap 1894. június 30-i száma örömmel értesítette olvasóit, hogy nyomdai
gondjai megoldódtak, és szerződést kötöttek az újonnan felállított Egyházmegyei
Nyomdával. Az Egyházmegyei Nyomda vezetője az a Scherer István lett,40 aki a
Veszprémi Hírlapban kezdetektől Sincerus név alatt mint rendes munkatárs publi-
kált,41 és rendelkezett hírlapírói gyakorlattal is.42

Feltehető, hogy Scherer a Fejérmegyei Napló mintájára püspöki támogatással a
katolikus politikai mozgalom lapjává kívánta tenni a hetilapot.43 A püspök anyagi
támogatását megszerezve megvette Várkonyitól a hírlap tulajdonjogát az Egyház-
megyei Nyomda számára. Az újság tulajdonos váltásáról november 25-én meg-
egyeztek a felek,44 majd néhány nap múlva Scherer benyújtotta kérvényét a politi-
kai lap indítása ügyében az alispáni hivatalhoz.45 Az engedélyt megszerezve az
1894. december 2-i számmal már egy új arculatú Veszprémi Hírlap látott napvilágot.
Várkonyi Dezső megvált a laptól, helyette az újságíróként pályakezdő, de a hírlap-
ban már korábban is publikáló Cholnoky Viktort46 kérte fel Scherer a felelős szer-
kesztői teendőkre. 

Az állam és az egyház szétválasztását célzó törvények és rendeletek sora felerő-
sítette a katolikus egyház védelmében fellépő katolikus politikai mozgalmat. A moz-
galom vezéralakja, Zichy Nándor47 gróf volt az, aki felismerte, hogy az egyre terje-
dő liberális szellemiséggel szemben a keresztény életszemléletet és a katolikus egy-
ház védelmét a sajtó eszközével lehet sikeresen szolgálni.48 Esterházy Miklós
Móriccal49 együtt Steiner Fülöp székesfehérvári püspök támogatásával indították az
első vidéki katolikus politikai lapot, a Fejérmegyei Naplót 1894 áprilisában. Az
addig e típusban egyedüliként megjelenő, országos terjesztésű Magyar Állammal
szemben a korszellemnek megfelelő, új arculatot kapott a lap. Az első oldalra a leg-
frissebb híreket, távirati jelentéseket tördelték, de a harmadik oldalon is adtak híre-
ket (Belföld, Külföld, Városi és megyei hírek rovata). A szűkebben vett egyházi
témákon túl közgazdasági és különféle helyi híreket is közöltek.50
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Ennek a katolikus politikai mozgalomnak második vidéki lapja lett a Veszprémi
Hírlap, egy hónappal a Katholikus Néppárt megalakulása után.51 A kiadó az égisze
alatt megjelenő első számban rögtön világossá tette olvasói számára, hogy csak
címében régi a lap, szellemiségében gyökeresen megújult. Az immár politikai lap új
szerkesztőséggel, új szemlélettel jelentkezett. Ahogy vezércikkében fogalmazott:
„tényezők akarunk lenni a közvélekedés megváltoztatásában.”52 A lap vezércikké-
ben közölt program több elemében megegyezik a Néppárt által 1895. január 31-én
kiadott pártprogrammal.53

A hírlap szerkezete részben megőrizte a Várkonyitól örökölt rovatszerkezetet, rész-
ben átvette a Fejérmegyei Napló által már alkalmazottat, főleg a hírek fent említett
rovatait. Ugyanakkor egyházmegyei és tanügyi hírek közlését is felvállalta, de a
Fejérmegyei Naplóval ellentétben üzleti hirdetéseket továbbra is megjelentetett. Zichy
Nándor maga is üdvözölte az új katolikus újságot, amely a december 9-i számában
vezércikként közölte a pártvezér gondolatait. Hornig Károly püspök pedig körlevelé-
ben hívta fel az egyházmegyéje papságát a lap anyagi és szellemi támogatására.54

A hírlap szerkesztősége átkerült a Vár 14. címre, a katolikus plébánia
épületébe.55 A hetilap megjelenésének időpontja szombatról vasárnapra helyeződött
át. Szellemisége valóban alapjaiban változott: amíg Várkonyi szerkesztése alatt el-
sősorban az olvasók szórakoztatása és tájékoztatása volt a cél, addig Cholnoky szer-
kesztése alatt a katolikus érdekek védelme és a liberálisok támadása került a közép-
pontba. Az Egyházmegyei Nyomda kiadásában és nyomtatásában két teljes éven
keresztül megjelenő hetilap a ’90-es évek közepére protestáns és zsidóellenes meg-
jegyzéseket is megengedett hasábjain. 

Az egyesült ellenzék kezében

Az 1896-os őszi parlamenti választások a kormányzó Szabadelvű Párt elsöprő
győzelmét hozták az ellenzéki pártokkal szemben. A fölényes győzelmet azonban a
választás manipulálásával érte el a kormányzó párt, amely azt eredményezte, hogy
az addig szétforgácsolódott ellenzék összefogásra kényszerült. A 48-as alapon szer-
veződő függetlenségi pártokat, a 67-es alapon álló Nemzeti Pártot és Katholikus
Néppártot a kormányzó párt és Bánffy Dezső miniszterelnök megbuktatásának
vágya hozta közös platformra.56

Az 1896. év a Veszprémi Hírlap megjelentetésében is jelentős változásokat
hozott: Scherer István november végével elkerült a hírlap kiadója éléről57 és az de-
cember végével a Veszprémmegyei Egyesült Ellenzék kiadásába került át.

A Veszprémi Hírlap december 25-i számában jelentette be a kiadóváltást, meg-
nevezvén a Veszprémmegyei Egyesült Ellenzék Végrehajtó Bizottságát új kiadónak.
A bizottság elnöke a Zichy Vladimír58 lett, tagjai pedig a Katholikus Néppárt részé-
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ről Jánosi Ágoston és Rédey Gyula kanonokok, a Nemzeti Párt részéről Csapó
Kálmán és Vadnay Béla ügyvédek, és a Függetlenségi (Ugron) Párt részéről Fodor
Gyula ügyvéd és Fejes Dániel.59 A szerkesztőségi vezércikk büszkén állította, hogy
e vármegyében jött elsőként létre a megyei ellenzék egyesülése. A lap főszerkesztő-
je dr. Vadnay Béla lett. Habár a decemberi vezércikk szerint Cholnoky maradt a fele-
lős szerkesztő,60 a Veszprémi Független Hírlap értesülése szerint viszont pont a
vezércikk miatt Cholnoky távozott a lap éléről.61 A hírlap kiadója ekkor visszahívta
Budapestről Várkonyi Dezsőt a felelős szerkesztői pozícióra.

Várkonyival ismét változott a lap szerkezete: újra megjelentek a gazdasági rova-
tok (Közgazdasági rovat, Gabona-piaci árak), a bírósági hírek a Törvénykezési
rovattal, állandósult a vasúti menetrend közlése. A lap rendszeresen közölt
Szerkesztői üzeneteket, valamint az olvasók üzeneteinek is teret engedett (Nyílt tér
rovat). Új rovatként jelentkezett a Csarnok, amely idegen nyelvről fordított novellá-
kat, helytörténeti vonatkozású cikkeket hozott. A hírlap kezdetektől folyamatosan
megjelenő rovata az Irodalom, tartalmában szerkesztőnként változott. Amíg
Cholnoky alatt jórészt egyházi tematikájú művekre hívta fel a figyelmet, és inkább
szólt az olvasóközönségként megcélzott egyházmegyei papságnak, addig a
Várkonyi időszakokban sokkal színesebb áttekintést nyújtott a korabeli publikációk-
ról, sokszor helyi szempontok szerint válogatva, szélesebb olvasókört megcélozva.
A hírek közlésének Cholnoky alatt kialakult rovatoltságát megtartotta Várkonyi is,
de az egyházmegyei hírek ekkor háttérbe szorultak.

A kiadó székhelye ismét változott, a Vár 11. alá, a ferences rendházba
költözött.62

Dr. Vadnay Béla63 1897 júniusával megvált a főszerkesztői széktől. Ettől kezdve
Várkonyi egyedül szerkesztette a lapot az év szeptemberéig.

Várkonyi Dezső élete során többször konfliktusba került nemcsak a környezeté-
vel, de a törvénnyel is. Több sajtó- és büntetőper indult ellene, amelyek részletezé-
se e tanulmánynak nem feladata. A Veszprémi Hírlap története szempontjából a
Veszprémi Független Hírlap szerkesztője, Kompolthy Tivadar64 feljelentése nyo-
mán, évekig tartó, testi sértésért és párbajvétségért indult büntetőper bír jelentőség-
gel. A perben végül 1897. január 20-án hirdetett ítéletet a veszprémi törvényszék,
amely során Várkonyit pénzbüntetés mellett 4 havi fogházra ítélték.65 A büntetés
letöltését szeptember 21-ével kezdte meg, így a lap szerkesztését ideiglenesen dr.
Kozma Kálmán66 vette át dr. Tapolczai szerkesztői név alatt.67 A lap szerkezetén
nem, de tartalmán változtatott: erőteljesebben foglalkozott a katolikus egyházhoz
kötődő hírekkel, különösen az ekkor aktuális katolikus autonómia mozgalommal.
Az ő szerkesztése alatt jelent meg először az Anyakönyvi rovat, de rendszeressé
csak a következő évtől vált. Az ötlet mintája a Veszprémi Független Hírlap anya-
könyvi rovata lehetett, amely a város polgári anyakönyvi híreit közölte.
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Az egyházmegyei közlöny

Várkonyi börtönbüntetését letöltve, 1898. január végével visszatért a laphoz.68

Azonban a Veszprémmegyei Egyesült Ellenzék a hetilap kiadási jogát október else-
jével visszaadta a hírlap tulajdonosának, az Egyházmegyei Nyomdának, és ezzel
Várkonyi végleg búcsút intet az általa indított újságnak.69 A Veszprémi Hírlap de-
cember 18-i száma megjelentette a megyés püspök körlevelét, amelyben a követke-
ző év január 1-től az egyházmegye hivatalos lapjává tette a hírlapot.70

1899 januárjától kezdve a lap alcímében is megjelent az Egyházmegyei Iroda
Hivatalos Közlönye megnevezés. Új rovat került az eddigiek mellé, a Hivatalos rész,
amelyben a kántortanítói pályázatokat, az egyházmegye személyi változásait stb.
jelentették meg. 1899 júliusától pedig bővült a hivatalos feladatainak köre, amit a
kibővített alcímben jelenített meg (Az Egyházmegyei Iroda Hivatalos Közlönye és
Egyházmegyei Hivatalos Tanügyi Közlöny). Ettől kezdve a lap tanügyi rendeletek
közlésére is szolgált. A püspök rendelkezéseinek megfelelően a tanítói körök két-két
ingyen példányt kaptak a hetilapból, és továbbra is fenntartotta a tanítók számára a
kedvezményes előfizetés lehetőségét.

A lap szerkesztői székébe először ideiglenesen, majd január elsejétől felelős szer-
kesztőként újra dr. Kozma Kálmán került. A hírlap szerkesztősége pedig továbbra is
a ferences rendházban maradt.

Azzal, hogy az Egyházmegyei Nyomda visszavette a lap kiadási jogát, és Hornig
Károly püspök az egyházmegyéje hivatalos lapjává tette, a Veszprémi Hírlap hely-
zete stabilizálódott, megjelenése több évtizedre biztosítottá vált.

Várkonyi utolsó évei

Várkonyi Dezső a Veszprémi Hírlapot elhagyva új független lapot alapított,
Veszprémi Ellenőr címmel. Új hírlapja 1902-ig élt, amikor egyesült a Paur Ödön71

szerkesztette Veszprémvármegyével. Az egyesülés után főmunkatársként a Veszp-
rémvármegyénél maradt,72 feltehetőleg az év végéig.73

Pénzügyi helyzete és egészsége ekkora már valószínűleg erősen megromlott.
Lakatos Éva bibliográfiája a századforduló évét követően már csak 1904-ben
említ pesti hírlapoknál megjelenő irodalmi publikációt tőle. Feltehető, hogy egyre
többször és hosszabb időre szorult tüdőbaja miatt kórházi ápolásra. 1904. novem-
ber 29-én halálozott el a budapesti Szent István kórházban.74 A Veszprémvármegyé-
ben Matkovich Tivadar írt róla emlékező sorokat.75 Az általa alapított Veszprémi
Hírlap pedig a következő szavakkal emlékezett meg róla:
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„Várkonyi Dezső szép tehetségű ember volt, s mint publicista a gárda legjobbjai
közé tartozott. Éveken át előkelő fővárosi napilapok szerkesztőségeinek volt belső
tagja, míg sorsa, mint szerkesztőt Veszprémbe sodorta. Hogy sok emberrel állt s
viszont vele sokan álltak hadilábon, azt ne bolygassuk. Ezt a multat bezárta a sötét
sír, melybe haló porait temették. De hogy maró, szatirikus tollát sokan rettegték, s
ítélete alatt az azóta felszínre keveredők egyik-másika mocczani sem mert, az bizo-
nyos. Azonban, akik hozzá közel álltak, tudják, hogy jószívű, a barátságért áldozni
tudó, talpig férfi volt […]”76

FELHASZNÁLT IRODALOM

BOROS–SZABÓ 1999. = BOROS Zsuzsanna, SZABÓ Dávid: Parlamentarizmus Magyarorszá-
gon, 1867–1944. Budapest, Korona K., 1999. 354 p.

BUZINKAY  2008. = BUZINKAY Géza: Magyar hírlaptörténet, 1848–1918. [Budapest] Corvina,
2008. 151 p.

BUZINKAY 2005. = BUZINKAY Géza: A bűnügyi hír, a riporter és a rendőr. Budapesti Negyed
13. évf. (2005) 47–48. sz. (tavasz–nyár) p. 7–30.

DERSI 1973. = DERSI Tamás: A századvég katolikus sajtója. Budapest Akadémia K., 1973.
192 p.

FRIGYIK 2003. = FRIGYIK Katalin: Typis Számmerianis. A Számmer nyomdászcsalád történe-
te és nyomtatványainak bibliográfiája, 1794–1920. Székesfehérvár Fejér Megyei Múzeumok
Igazgatósága, 2003. 1–3. köt.

JUBILEUMI ALBUM 1928. = Az 50 éves Pesti Hírlap jubileumi albuma, 1878–1928. Budapest
Légrády Testvérek, 1928. 1070 p. 

KOSÁRY 1985. = Magyar sajtótörténete. Főszerk. Szabolcsi Miklós. II/2. Szerk. Kosáry
Domokos, Németh G. Béla. Budapest, Akad. K., 1985. 552 p. 

LAKATOS 1972–2000. = LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Budapest, Petőfi
Irodalmi Múzeum, 1972–2000. 1–14. köt.

LUKÁCS 1944. = LUKÁCS Károly: A balatonvidéki hírlapirodalom első negyedszázada,
1861–1885. Budapest, Kir. Magyar Egyetemi Ny., 1944. Klny. Magyar Könyvszemle 1944. 1.
sz. 20 p. 

MÉREI 2003. = Magyarországi pártprogramok, 1867–1919. Szerk. Mérei Gyula, Pölöskei Ferenc.
Budapest, Eötvös K., 2003. 371 p. 

NAGY 1957. = NAGY László: A Veszprém megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája,
1820–1956. Veszprém, Veszprém Megyei Könyvtár, 1957. 171 p.

RAKOVSZKY 1929. = RAKOVSZKY István: A Néppárt politikája. In: Emlékkönyv Zichy
Nándor gróf születésének századik évfordulójára, 1829–1929. Budapest, Szent István
Társulat, 1929. p. 110–116.

JEGYZETEK

1 BUZINKAY 2008. p. 58–68.
2 BUZINKAY 2005. p. 8.
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vidéki hírlapokra, mint a párt helyi „szervezeteire”, így lapok vezércikkei sok esetben
Budapesten készültek.

4 Részletesebben lásd NAGY 1957.
5 Részletesebben lásd LUKÁCS 1944. p. 18–19.
6 Részletesebben lásd LUKÁCS 1944. és NAGY 1957.
7 MNL Veszprém Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VeML) IV. 403. b. Veszprém vármegye

alispánjának iratai. Segédletek. Iktatókönyvek 1881. 11.265/1881.
8 Születési adata az életrajzi lexikonokban tévesen 1851 körül megjelöléssel szerepel, amely

abból adódik, hogy a nekrológját közlő Vasárnapi Újság 51. évf. (1904) 49. sz. (december 4.)
843 p. 53 éves korában elhunytnak írta. Ezt Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 14.
köt. Budapest Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyes., 1980–81. 935 p. című művé-
ben is átvette.

9 MNL VeML XV. 15. = Felekezeti anyakönyvek mikrofilmgyűjteménye. Veszprém róm. kat.
keresztelési anyakönyv 1862–1874. 101/1862.

10 MNL VeML VIII. 52. = A Kegyes Tanítórend veszprémi gimnáziumának iratai. Névkönyvek
1873/74–1878/79 tanévekből.

11 Több helyen említik, mint budapesti lakost (lásd házassági és halotti anyakönyve, ez utóbbiban
címmel együtt), annak ellenére, hogy egész élete során egyetlen egyszer sem szerepel a
„Budapesti Lak- és czímjegyzékben”.

12 MNL VeML VIII. 52. A Kegyes Tanítórend veszprémi gimnáziumának iratai. Névkönyvek
1873/74–1878/79 tanévekből.

13 MNL VeML XV. 15. Felekezeti anyakönyvek mikrofilmgyűjteménye. Veszprém róm. kat. halot-
ti anyakönyv. 333/1882.

14 BUZINKAY 2005. p. 7.
15 Várkonyi Dezső: Én csak az őszt szeretem (vers). Esztergom és Vidéke 2. évf. (1880) 94. sz.

(nov. 21.) címlap, ill. a lap kiadásában megjelenő Esztergomi Naptár 1881. évre. (Esztergom,
1880) című kalendáriumban.

16 Esztergom és Vidéke 7. évf. (1885) 1. sz. (január 1.) p. [3].
17 LAKATOS 1972–2000.
18 Légrády (Pollák) Károly (1834–1903) lapszerkesztő és lap- és könyvkiadó, gazdasági szakíró,

a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője.
19 JUBILEUMI ALBUM 1928. p. 74.
20 Uo. p. 75.
21 Csávolszky Lajos (1838–1909) hírlapíró, lapszerkesztő, laptulajdonos, Függetlenségi Párt

országgyűlési képviselője.
22 Az 1887-ben megjelent eljegyzési (Veszprém: Megyei Hivatalos Heti Közlöny 13. évf. (1887)

23. sz. (június 5.) p. [3]) és házassági (Esztergom és Vidéke 9. évf. (1887) 68. sz. (augusztus
25.) p. [3]) híreiben már az „Egyetértés” munkatársaként szerepelt.

23 KOSÁRY 1985. p. 296.
24 Pesti Hírlap 26. évf. (1904) 333. sz. (december 2.) p. 14. Temetés.
25 Esztergom és Vidéke 11. évf. (1889) 103. (december 25.) p. [7]; Zalamegye 9. évf. (1890) 1. sz.

(január 5.) p. [4] Pesti Hírlap hirdetése.
26 Veszprém 16. évf. (1890) 10. sz. (március 8.) p. [1]
27 1884 és 1885-ben Balaton-Füred címmel a veszprémi Szent István Nyomdában szerkesztésében

hírlap jelent meg, ami arra utal, hogy ebben az időszakban Veszprémben tartózkodhatott. Lásd:
Szinnyei József: A magyar hírlapirodalom 1885-ben. Vasárnapi Újság 32. évf. (1885) 5. sz. 83.
és 85. p.

28 lásd BUZINKAY 2005. p. 19.
29 1887. augusztus 20-án feleségül vette Suly Ede lányát, Katalint. MNL VeML XV. 15. Felekezeti

anyakönyvek mikrofilmgyűjteménye. Veszprém róm. kat. esketési anyakönyve. 46/1887.
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30 Veszprém 19. évf. (1893) 11. sz. (március 18.) p. [1].
31 Lásd: Pesti Hírlap 15. évf. (1893) 36. sz. (február 5.) p. 10.; Esztergom és Vidéke 15. évf. (1893)

28. sz. (április 6.) p. [4].; Pápai Közlöny 3. évf. (1893) 6. sz. (február 5.) p. [5].; Pápai Lapok
20. évf. (1893) 7. sz. (február 12.) p. 28. stb.

32 Dr. Matkovich Tivadar (1853–1917) veszprémi ügyvéd, az enyingi választókerület országgyű-
lési képviselője.

33 1907 után az épület: Vár u. 2., jelenleg Óváros tér 9., a Városháza B épülete.
34 Matkovich Tivadar, Várkonyi Dezső: Programunk. Veszprémi Hírlap 1. évf. (1893) 1. sz. (már-

cius 18.) Címlap.
35 BUZINKAY 2008. p. 84.
36 Nyomdaváltozás. Veszprémi Hírlap 2. évf. (1894) 3. sz. (január 20.) Címlap.
37 Ifj. Számmer Imre (1869–1903) nevét a színészi pálya miatt változtatta Szécsire. A Veszprémi

Hírlapnál kapott lehetőség előtt a színészi pályát elhagyva, már szépíróként tevékenykedett.
Életrajzát lásd: FRIGYIK 2003. p. 163–165.

38 Veszprémi Hírlap 2. évf. (1894) 16. sz. (április 21.) p. 8. és az azt követő lapszámok üzleti hir-
detései között található a Veszprémben megnyitni kívánt nyomda felhívása a június 1-i nyitásig
megjelenően. Annak ellenére, hogy valószínűsíthetjük a nyomda rövid ideig tartó, de tényleges
megnyitását, a Veszprémi Hírlap Székesfehérváron jelent meg az Egyházmegyei Nyomdához
kerüléséig.

39 FRIGYIK 2003. p. 165.
40 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár (továbbiakban: VÉL) I. 2. Litterare circulares 14. köt.

1894. VI. körlevél 48. p.
41 Matkovich Tivadar, Várkonyi Dezső: Programunk.  Veszprémi Hírlap 1. évf. (1893) 1. sz. (már-

cius 18.) Címlap.
42 A Lévay Imre által indított Veszprémi Közlöny szerkesztését vette át Tölcséry Ferenccel és

Meszes Polykárppal Lévay távozása után. Lásd: NAGY 1957. p. 95. és LUKÁCS 1944. p. 20.
43 Erre utalt az a szerkesztőségi közlemény, amelyet a lap Veszprémmegyei Egyesült Ellenzék

alatt felállt szerkesztősége adott ki: „Lapunk, a melyet egyesült pártunk egyik alkotó elemétől
vettünk át, …”  Veszprémi Hírlap 5. évf. (1897) 1. sz. (január 3.) Címlap.

44 VÉL I. 1. 44.a Acta dioecesana. Iktatott iratok. 609/1920.
45 MNL VeML IV. 403.b. Veszprém vármegye alispánjának iratai. Segédletek. Iktatókönyvek

1894. 27.346/1894 (28. IX. 94)
46 Cholnoky Viktor (1868–1912) író, újságíró. Újságírói pályája a Veszprémi Hírlapnál indult,

majd a Balatoni Hírlapot szerkesztette. A vidéki pályakezdés után 1898-ban költözött
Budapestre és lett A Hét és a Pesti Napló munkatársa. Lásd: Hegedüs Géza: A magyar irodalom
arcképcsarnoka. Budapest, Trezor, 1993. 1. köt.

47 gr. Zichy Nándor (1829–1911) politikus, országgyűlési képviselő, a Katholikus Néppárt alapí-
tója, első elnöke.

48 RAKOVSZKY 1929. p. 113.
49 gr. Esterházy Miklós Móric (1855–1925) politikus, a Katholikus Néppárt alapítója, társelnöke.
50 DERSY 1973. p. 47–50.
51 A Katholikus Néppárt 1894. november 14-én alakult meg, Prohászka Ottokár kezdeményezésé-

re, Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móric vezetésével. Lásd: Magyar Katolikus Lexikon 6.
köt.Szent István Társ.,  Bp. 2001. p. 331.

52 Mit akarunk! Veszprémi Hírlap 2. évf. (1894) 48. sz. (december 2.) Címlap.
53 MÉREI 2003. p. 164–166.
54 VÉL I. 2. Litterare circulares 14. köt. 1894. X. körlevél 76. p.
55 1907 után: Vár u. 18., ma: Vár u. 27.
56 BOROS–SZABÓ 1999. p. 142–143.
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57 VÉL I. 2. Litterare circulares 15. köt. 1896. XIV. körlevél 147. p.
58 gr. Zichy Vladimír (1864–1929) politikus, Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője, az

Egyetértés vezércikkírója.
59 A korábbi lapszám, amely az ellenzék egyesülését harangozta be, a végrehajtó bizottságba

Cholnoky Viktort is bejelentette. Lásd: Hírek Veszprémi Hírlap 6. évf. (1896) 49. sz. (decem-
ber 6.) p. 5.

60 Olvasóinkhoz. Veszprémi Hírlap 4. évf. (1896) 52. sz. (december 25.) Címlap.
61 Szerkesztői válság. Veszprémi Független Hírlap 17. évf. (1897) 1. sz. (január 2.) p. 3.
62 Az 1907-es házjegyzék szerint Vár u. 21., ma Vár u. 33. 
63 Dr. Vadnay Béla (Zánka, 1862. február 7. – Balatonfüred fürdő, 1911. augusztus 7.) ügyvéd,

szőlőbirtokos. Életrajzi adatok: MNL VeML XV. 15. Felekezeti anyakönyvek mikrofilmgyűjte-
ménye. Zánka református vegyes anyakönyvek. Kereszteltek anyakönyve 2/1862., valamint
MNl VeML XXXIII. 1. Állami anyakönyvi másodpéldányok. Balatonfüred halotti anyakönyv.
24/1911.

64 Kompolthy (Schreiber) Tivadar (1852–1907) tengerész, hírlapíró, lapszerkesztő, nyomdatulaj-
donos. Kora liberális eszméinek képviselője, aki emiatt a püspöki városban több konfliktusba
keveredett. Folyamatosan támadta előbb a „Veszprém” szerkesztőit, majd a „Veszprémi
Hírlap”-hoz kapcsolódó személyeket a püspöktől a szerkesztőkig. A személyes konfliktusokon
túl azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a kor felfokozott politikai légkörét, amely sok-
szor torkollott tettlegességbe. 

65 Veszprémi Független Hírlap 17. évf. (1897) 4. sz. (január 23.) p. [3].
66 Dr. Kozma Kálmán (1868–1925). Tapolcai születésű pap, a veszprémi teológia tanára.
67 Veszprémi Hírlap 5. évf. (1897) 39. sz. (szeptember 26.) p. 4.
68 Veszprémi Hírlap 6. évf. (1898) 4. sz. (január 23.) p. 4.
69 Várkonyi Dezső: Olvasóinkhoz.  Veszprémi Hírlap 6. évf. (1898) 39. sz. (szeptember 25.) 4. p.
70 Veszprémi Hírlap 6. évf. (1898) 51. sz. (december 18.) p. 4.
71 Paur Ödön, kápolnai (1873–1932) közgazdász, hírlapíró. 1900–1903, majd 1904–1905 között a

Veszprémvármegye szerkesztője, és ez időszakban kiadója is. NAGY 1957. p. 102–104.
72 Az egyesülés híre bejárta a dunántúli sajtót, többek között a Pápai Közlöny 12. évf. (1902) 28.

sz. (július 13.) p. 5. és a zalaegerszegi Magyar Paizs 3. évf. (1902) 29. sz.( július 17.) p. 6. is
hírt adott róla.

73 A hírlap maga is tudósít róla 1902-ben több alkalommal is, mint főmunkatársról, viszont egy
1904-ben, ugyancsak e lap hasábjain megjelent hír szerint Paur Ödön munkáját két éve Vastagh
Rezső „belmunkatárs” segíti. Lásd: Veszprémvármegye 7. évf. (1904) 74. sz. (november 27.) p.
5. A lap viszont egészen 1903. augusztus 2-án megjelenő számig megtartotta fejlécében a
„Veszprémi Ellenőr” megnevezést.

74 Budapest IX. ker. halottak polgári anyakönyve. 2975/1904.
https://familysearch.org/search/image/index?owc=92SR-
6TL%3A40678301%2C60592401%3Fcc%3D1452460 letöltve: 2017. 03.12.

75 Veszprémvármegye 7. évf. (1904) 49. sz. (december 4.) p. 4–5.
76 Veszprémi Hírlap 12. évf. (1904) 49. sz. (december 4.) p. 4.


