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Évfordulónaptár 2019 – Veszprém

DOMOKOS ANNA

800 éve
1219-ben a Rátót nembéli Gyula királyi udvarbíró volt, az ő leszármazottai a

Gyulaffy család, akikről Gyulafirátót települést elnevezték.

775 éve
1244-ben az Ördögárkon északi irányban lezúduló csapadékvíz feltartóztatására

keresztgátat építettek. Gátfő – Gatfew (Mai Gátfő utca.)

750 éve
IV. Béla 1269. október 3-án kelt oklevelében megerősítette azt a gyakorlatot, hogy a

veszprémi egyházat, mint a királyné kancelláriáját a királyné jövedelméből évi 500 már-
ka díj, valamint a királynénak a Szent Koronával történő megkoronázásának ősi joga
illeti meg.

550 éve
1469-ben Vetési Albert püspök új orgonát rendelt Széchenyi Miklós mestertől, aki az

ország legkiválóbb orgonaépítője volt akkoriban. (A város török megszállásakor az orgo-
na elpusztult.)

450 éve
Giulio Turco lerajzolta a veszprémi várat. Az 1569-ben keletkezett mű igazolja a vár-

kút meglétét, és szerepel rajta a Tűztorony is.

275 éve
halt meg Acsády Ádám Péter (Pápa, 1680. k. – Pápa, 1744. október 10.) római kato-

likus püspök, főispán. A középiskolát Pápán a pálosoknál és Nagyszombatban végezte,
a teológiát a bécsi egyetemen tanulta. 1705-ben szentelték pappá. Először a győri egy-
házmegye területén működött, de 1711-ben már Pápán plébános, kisebb kitérők után
1718-ban ugyanott főesperes. 1723-ban káptalani követként részt vett az országgyűlésen
és bátran állást foglalt a magyar nyelv jogai mellett. 1725. szeptember 7-étől veszprémi
püspök, vármegyei főispán és királyi kancellár. Az utolsó püspökkancellár volt, beikta-
tására csak 1726. április 29-én került sor. A kancellári méltóságáról 1732-ben mondott
le, amikor Bécsből egyházmegyéjébe költözött, Pápán és Sümegen tartózkodott. Beteg-
sége miatt 1734-ben Padányi Biró Márton felsőörsi prépostot tette meg helynökévé.
1741-ben még részt vett a pozsonyi országgyűlésen. Hozzájárult a pápai, nyirádi, süme-
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gi templom helyreállításához és felszereléséhez, valamint a veszprémi püspöki palota
újjáépítéséhez. Utolsó éveit betegen már Pápán töltötte, ahol 1944-ben emléktáblát állí-
tottak tiszteletére, és utcát neveztek el róla. Pápán a pálosok templomában nyugszik,
címere a templom bejárata fölött látható. 

250 éve
született Horváth János (Csicsó [Balatoncsicsó], 1769. november 4. – Pozsony, 1835.

január 16.) római katolikus püspök, író. Veszprémben és Pápán járt középiskolába,
Pozsonyban filozófiai tanulmányokat folytatott, ugyanitt az 1788–1792-es években teo-
lógus. 1792-ben szentelték pappá. Veszprémben káplán, majd Szőlősgyörkön, 1801 és
1808 között (Festetics György meghívására) Keszthelyen plébános. 1808-tól Veszprém-
ben kanonok és egyben a káptalan könyvtárosa, 1822-től pápai esperes. 1815-ben
Veszprém megye táblabírájává választották. 1822-ben és 1825-ben részt vett a pozsonyi
nemzeti zsinaton és az országgyűlésen, először az egyházmegye, majd a Veszprémi
Káptalan követeként. 1830-tól székesfehérvári püspök. Két év múlva az MTA tisztelet-
beli taggá választotta, a király pedig valóságos titkos tanácsosnak nevezte ki. Korának
egyik legműveltebb papja, tízezer kötetes könyvtárat gyűjtött össze. Jelentős szerepet
játszott Keszthelyen a Festetics Györgyöt körülvevő szellemi életben. Részt vett a nyelv-
újítási harcban, szoros barátságot tartott kora íróival. Kapcsolatban állt Verseghy
Ferenccel, 1825-ben kiadta hátrahagyott kéziratait. 1820-ban indította az Egyházi Érte-
kezések és Tudósítások c., első magyar nyelvű katolikus folyóiratot. Prédikációi és
temetési beszédei révén vált híressé. Pozsonyban az országgyűlésen megbetegedett és
ott is halt meg. Székesfehérvárott a székesegyház sírboltjába temették.

225 éve
született (Kocsi) Sebestyén Gábor (Debrecen, 1794. február 14. – Pest, 1864. április

4.) költő, jogász. Jogot Debrecenben végzett. 1819-ben ügyvédi vizsgát tett, Veszprém
megyébe költözött és 23 évig állt a vármegye szolgálatában. 1827-től alügyész, 1837-től
főügyész. Megismerkedett a kor jeles muzsikusaival, Biharival, Csermákkal és Ruzitska
Ignáccal. Zenetársaságot alapított a megyei nóták kiadására, az 1823–1832-es években
15 füzetet jelentetett meg Veszprémvármegyei nóták címmel, köztük Rózsavölgyi Márk
zeneműveit. 1843-ban és 1847-ben a vármegye országgyűlési követe. 1850 és 1862
között a Soproni Főtörvényszék ülnöke. Palóczy László barátja, haláláig leveleztek. Írt
költeményeket és számos tudományos cikke is napvilágot látott. A Balaton-Füredi
Naplóban írása jelent meg a Veszprém vármegyei zenetársaságról. A Balaton nevének
eredetéről is jelent meg munkája. Írt színműveket is. Olvasottságáért polihisztornak, szó-
játékaiért magyar Demokritosznak nevezték. 

született Hoffner József (Veszprém, 1794. március 25. – Pest, 1841. február 16.)
állatorvos, tanár. 1832-től az MTA tagja. A gimnáziumot Veszprémben végezte, 1810-től
a győri püspökség uradalmi írnoka, majd Pesten és Bécsben filozófiát és orvostudo-
mányt hallgatott. 1822-ben megszerezte az orvosi, később az állatorvosi diplomát. 1823-
tól a Bécsi Állatorvosi Intézetben állatsebészetet és állategészségügyi törvénytant adott
elő, 1826-ban a Pesti Állatorvosi Intézet igazgatója. 1835-től egyetemi tanár az orvostu-
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dományi karon. Munkatársa az Orvosi Tárnak. Részt vett az MTA műszótára anyagának
összegyűjtésében. Több szakkönyvet fordított magyarra. 

született Vidovics Ágoston (Dunapentele [Dunaújváros], 1794. április 2. – Pápa-
kovácsi, 1858. január 5.) római katolikus lelkész, író, nyelvész. Veszprémben végzett
teológiát és közben Péteri Takács József családjánál nevelősködött. Itt kezdett foglalkoz-
ni nyelvészettel és a nyelvújítással. 1819–1826 között Pápán dolgozott, ahol megismer-
kedett Zsoldos Jánossal, Veszprém megye első tisztiorvosával. 1826-tól 1858-ig
Pápakovácsiban plébános. A mérsékelt nyelvújítók köréhez tartozott. Bírálta Kazinczy
és köre nyelvújítási túlzásait. A pápakovácsi plébánia könyvtára 14 kéziratos művét őrzi.
Közülük csak egy jelent meg. 

született Haubner Máté (Veszprém, 1794. szeptember 19. – Sopron, 1880. szeptem-
ber 12.) evangélikus püspök. Veszprémben kezdte tanulmányait, majd Győrben és Sop-
ronban folytatta, egy esztendei nevelősködés után pedig a jénai egyetemen fejezte be.
Evangélikus szuperintendens, 1829-től győri lelkész, 1846. október 6-ától a Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület püspöke. 1848 decemberében lelkes körlevélben fejezte ki
rokonszenvét a forradalmi változások iránt, ezért várfogságra ítélték. Húsz hónapig a
kufsteini várbörtönben raboskodott, kiszabadulása után egy ideig Sopronban élt. Közben
a püspöki feladatai ellátása akadályokba ütközött. 1860-ban visszakapta szuperintenden-
si méltóságát. 1866-ban lemondott. Síkraszállt a két protestáns egyház közeledéséért, sőt
egyesítéséért. A veszprémi evangélikus templom falán 1894-ben emléktáblát állított szü-
lővárosának gyülekezete. A soproni Evangélikus temetőben nyugszik. 

200 éve 
született Horváth Pius Sándor (Szombathely, 1819. február 12. – Budapest, 1901.

május 3.) piarista tanár, lelkész, tankönyvíró. Kegyesrendi áldozópap, 1836-tól a Piarista
Rend tagja. Teológiai tanulmányok után 1844-ben, Nyitrán szentelték pappá. Az
1845–1849-es években Veszprémben tanított. 1848-ban a veszprémi nemzetőrök tábori
lelkésze. 1851-től Kolozsvárott hittanár, majd a gimnázium igazgatója, 1861–1862-ben
a piarista rendház főnöke, a gimnázium igazgatója, hittanár és hitszónok. 1863-tól Mer-
nyén jószágkormányzó. 1867 után Pesten, Tatán, Vácott, Temesváron tanított. Költe-
ményei, pedagógiai, földrajzi és történelmi vonatkozású írásai főként egyházi folyóira-
tokban jelentek meg. Ő írta az első magyar nyelvű földrajzi tankönyvet. Sírja Budapes-
ten, a Kerepesi úti temetőben van. 

született Devich József (Buda, 1819. október 18. – Veszprém, 1898. november 1.)
római katolikus kanonok. Középiskolába Pesten járt, a teológiát 1834–1841 között
Veszprémben végezte. Fiatal kora miatt szerpapként, ill. karkáplánként alkalmazták
Veszprémben, majd ún. „száraz” káplánként Csabrendeken. 1842. október 28-án szen-
telték pappá. 1843. június 24-étől 1848. február 25-ig Tapolcán teljesített szolgálatot. A
szabadságharc idején Látrányban és Keszthelyen szolgált. 1852-től plébános Marcaltőn,
1858-től Taranyban. 1875-től Pápán a gimnázium püspöki biztosa, 1878-tól veszprémi
kanonok, 1884-ben segesdi, majd pápai főesperes. Somogyi főesperes 1886-ban, zalai
1888-ban, székesegyházi főesperes és hantai prépost 1896-ban. Fiatal éveiben szépiro-
dalmi ambíciókat is ápolt. Mestere volt a szónak, jeles egyházi szónok hírében állott.
Sírja a veszprémi Alsóvárosi temetőben van. 
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175 éve
született Ádám Iván (Nagymarton, 1844. január 3. – Veszprém, 1928. március 27.)

római katolikus kanonok, tanár, történész. A középiskolát a soproni bencéseknél végez-
te, a veszprémi szemináriumba 1863-ban vették fel. 1867-ben pappá szentelték. Először
Noszlopon, és még az évben Sümegen káplán, tanár, majd iskolaigazgató, 1888. szep-
tember 26-án nyugdíjba vonult. Később lelkész Akán és a cseszneki kerület tanfelügye-
lője. 1894-től plébános Pápakovácsiban, ugyanakkor a pápai középiskolák püspöki biz-
tosa. 1902-től veszprémi kanonok, később segesdi, majd pápai, 1908-tól somogyi főes-
peres, 1924-től pápai prelátus. Foglalkozott a pálos templomépítés történetével, hazai
és külföldi szaklapokban jelentek meg írásai. Elsőként rajzolta le és így örökítette meg
a tüskevári kolostort. Nevéhez fűződik a veszprémi Szent Vince Egylet megszervezése.
Felkarolta a régészetet, festegetett és rajzpedagógiával is foglalkozott. A Sümeg kör-
nyéki Berki-malomnál feltárta a római castrum és ókeresztény bazilika alapjait. Művé-
szettörténeti ismereteinek gazdagítására sokat utazott. A veszprémi székesegyház resta-
urálásakor a templom stílusadatait a Veszprémi Hírlapban írta meg 1912-ben. E műve
A veszprémi székesegyház címen önálló kötetben is megjelent. Pápakovácsi plébános-
sága idején Kupon, Nórápon és Kéttornyúlakon iskolát, tanítói lakást építtetett. Veszp-
rémben utcanév őrzi emlékét. 1924-ben Veszprém Város Díszpolgára címet kapott.
Sümegen utcanév és tábla őrzi emlékét. A veszprémi Alsóvárosi temetőben nyugszik. 

született Scholtz Ágoston (Kotterbach [Szlovákia], 1844. július 27. – Veszprém,
1916. május 8.) tanár, matematikus. Egyetemi tanulmányait Bécsben és Berlinben
végezte. Az Iglói Gimnázium tanára, 1871-től a Budapesti Evangélikus Gimnázium
igazgatója, majd 1879-től a budapesti egyetem tanára. Kutatásai főleg a determinánsok-
ra vonatkoznak. Részben róla nevezték el a Hunyadi–Scholtz-tételt. 

150 éve
1869. január 3-tól jelent meg a Veszprémvármegyei Közlöny hetilap. Veszprém váro-

sában több próbálkozás is történt rendszeres, hetente megjelenő újság kiadására, ez csak
egy közülük. Az első nem sokkal korábban indult (1865. május 24.), de nem lett sikeres,
pedig szerkesztője Eötvös Károly volt, és a vármegye hivatalos lapjának ismerte el. Az
1869. január 3-án induló újabb nekifutás is csak pár számot élt meg. A következő, az
1875. június 6-án először megjelent Veszprém című hetilap már tartósabbnak bizonyult.

született Nagy Sándor (Németbánya, 1869. május 18. – Gödöllő, 1950. március 14.)
festőművész, iparművész. Budapesten Székely Bertalannál, azután Rómában, majd
Párizsban folytatott tanulmányokat. Hazatérve először Veszprémben, később Gödöllőn
dolgozott. Leginkább szimbolikus festményeivel és egyéni stílusú rajzaival keltett feltű-
nést és gyakorolt hatást a fiatalabb nemzedékre. A fiatalok egész sorát vonzotta
Gödöllőre, ahol viruló művésztelepet és szőnyegszövő iskolát teremtett. Sokoldalúan
foglalkozott az iparművészeti technikákkal és maga is nagybecsű alkotásokat hozott
létre. Fő műve a pesterzsébeti templom freskódísze. Veszprémi alkotásai: a Petőfi
Színház épületének külső sgrafittója és a főhomlokzat színes üvegablaka. Előbbi a Rege
a Csodaszarvasról, utóbbi a Népművészet varázsa címet viseli. Számos ifjúsági könyvet
(és Ady Endre költeményeit is) illusztrált. A magyarországi szecesszió jellegzetes kép-
viselője. Londonban, Budapesten a Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban volt kiállítá-



Domokos Anna Évfordulónaptár 2019 – Veszprém

313

sa. Milánóban és Budapesten (többször) nagydíjat, 1906-ban Torinóban aranyérmet
nyert. 

1869. június 24-én a városi bizottmányi ülés rendelkezett a Veszprémbe rendelt had-
erő elszállásolásáról. Erre az Alsókaszárnyát jelölték ki, ahol azonban nem volt elég
hely, így egy ideig házat is béreltek erre a célra. Az újoncokat Veszprém, Zirc, Városlőd
és Tapolca környékéről toborozták. Ebből a katonai egységből fejlődött ki aztán a 31.
veszprémi honvéd gyalogezred.

1869. szeptember 24-én tűz ütött ki Veszprémben. A tűzoltásban a városban elszállá-
solt honvédeknek jelentős szerep jutott, ezért a város lakossága 30 forintot adott össze
hálából, amit a honvédek nem fogadtak el, hanem a károsultaknak adtak tovább. A város
a pénzt valóban szétosztotta, a honvédek pedig fejenként egy icce bort kaptak.

halt meg Pap Dénes (Veszprém, 1826. április 9. – Győr, 1869. október 25.) jogász,
történész. Életéről kevés adat ismeretes. Kossuth mellett futárszolgálatot teljesített.
Történészként kiadta a szabadságharc okmánytárát. Cikkei a Győri Közlönyben és a
Századokban jelentek meg. 

született Rott Nándor (Bodenstadt [Morvaország], 1869. december 23. – Veszprém,
1939. március 3.) római katolikus püspök, tanár. A középiskolát Budapesten a piaristák-
nál és Esztergomban a bencéseknél végezte. Filozófiai és teológiai tanulmányokat
Rómában folytatott, mindkettőből doktorátust szerzett. 1896-ban Rómában szentelték
pappá. Hazatérve az Esztergomi Szeminárium tanára. 1904-től császári és királyi udva-
ri káplán, 1908-tól esztergomi kanonok. A budapesti egyetem hittudományi karának
doktora, a Budapesti Központi Szeminárium rektora. Veszprémi püspökké 1917. május
16-án, a hadszíntéren nevezték ki. Nevéhez szervezeti változások és építészeti alkotások
egész sora fűződik. Renováltatta a veszprémi székesegyház külsejét. Irsy László somló-
jenői származású, budapesti építészmérnök tervei alapján felépíttette a veszprémi Szent
Margit-templomot. A munkában részt vett Linczmajer György veszprémi építészmér-
nök. Tataroztatta a veszprémi és a sümegi püspöki palotát, rendbe hozatta mindkettő
kápolnáját és azok festményeit. Pellicioli Mór bergamói mesterrel felújíttatta a sümegi
plébániatemplom Maulbertsch-freskóit. Fejlesztette Veszprémben az egyházmegyei
könyvkereskedést és a nyomdát. Mintaszerűen rendeztette a püspöki levéltárat és könyv-
tárat, ez utóbbit 10 ezer kötettel gyarapította is. Püspöki bizottságot állított fel többek
között Balatonfüreden. Új lelkészségeket szervezett a megyében. Premontrei apácákat
telepített Külsővaton és Somlóvásárhelyen, karmelitákat Berhidán, szegénygondozó
apácákat Veszprémben. Egyházi folyóiratokban jelentek meg értekezései és szentbeszé-
dei. Olaj, vászon arcképe a veszprémi érseki palotában található. 1927-ben Veszprém
városa díszpolgárává választotta. Veszprémben a Szent Margit-templomban helyezték
örök nyugalomra.

125 éve
1894. március 19-én megalakult a kereskedelmi kamara millenniumi ünnepeket elő-

készítő bizottságának helyi bizottsága. Elnöke Balogh Károly, az Ipartestület elnöke,
helyettes polgármester, alelnök Benkő István, pénztáros Szilágyi Mihály, jegyzők
Hegedűs János és Pfilf Andor. Tagjai: Véghely Dezső, Brenner Lőrinc, Szigeti Imre,
Várkonyi Dezső, Czollstein Ferenc, Fülöp Mihály, Gémesy Dániel, Pósch Endre, Berleg
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József, Fata Ferenc, Fischer Miksa, Krausz József. A bizottsághoz tartozott a veszprémi,
enyingi, zirci és devecseri járás.

1894. április 11-én a veszprémi iparlajstromba való bejegyzéssel megkezdte műkö-
dését a Köves- és Boros Nyomda. A tulajdonos Köves Béla jogász volt, a munkákat
Boros János Jakab irányította.

1894. június 30-án Hornig Károly püspök megalapította az Egyházmegyei Nyomdát.
Megvette az ifj. Szammer Imre számára újonnan berendezett nyomdát a Horgos utcában.
Ekkortól a Veszprémi Hírlap katolikus hetilapot az Egyházmegyei Nyomda nyomta. A
nyomda első üzletezetője Scherer István karkáplán, és később is mindig egyházi személy
állt az élén. Egyre több egyházi kiadvány jelent meg, melyeket itt nyomtattak. A nyom-
dát 1949. december 29-én államosították, és Államosított Egyházmegyei Nyomda néven
működött tovább.

született Széll Lajos Miklós (Hajmáskér, 1894. augusztus 20. – Devecser, 1981.
szeptember 30.) pénzügyi szakember, újságíró, szerkesztő. Veszprémben, a Római Kato-
likus Elemi Iskolában, az Állami Polgári Fiúiskolában, a piarista gimnáziumban, 1909
és 1912 között nyomdászinasként tanult. 1921-ben a Felsőkereskedelmi Iskolában érett-
ségizett. Közben 1913-tól 1917-ig betűszedősegédként, majd a Veszprémi Pénzügy-
igazgatóságon díjnokként, mellékállásban a Balatonalmádi Kőbányában bérelszámoló-
ként dolgozott. 1924-től a vármegyei számvevőségen, 1950 után, 1957-ben történt nyug-
díjazásáig a megyei tanácson pénzügyi szakemberként alkalmazták. 1926-ban egyik
szerkesztője volt a Magyar Élet címen megjelent folyóiratnak, amelyben saját írásait is
közölte. Esszéi és versei megjelentek más lapokban is, az 1950-es évektől néprajzi jel-
legű munkáit közölte a megyei újság is. 1955-től a Dózsavárosban megnyílt fiókkönyv-
tárt vezette. 1967-ben a Madách Imre u. 10. sz. alatti lakásán adott helyet egy fiókkönyv-
tárnak és az Újtelepen élő olvasóknak. A veszprémi Dózsavárosi temetőben nyugszik. 

indult az Angolkisasszonyok tanítóképzője. Hornig Károly veszprémi püspök kezde-
ményezésére megnyílt a Tanítóképző az Angolkisasszonyok kezelésében. Első igazgató-
ja Németh János volt.

született Hanthy László (Hajmáskér, 1894. október 23. – Starnberg, Németország,
1977. december 7.) testőrtiszt. Édesapja, Haidekker László a veszprémi püspöki jószág-
kormányzóság gazdasági tisztviselője volt. Középiskolát Veszprémben, gazdasági aka-
démiát Debrecenben végzett, majd lovagló- és hajtó-tanárképző iskolában tanult. Az 1.
világháborúban, főhadnagyi rangban, ütegparancsnokként harcolt az orosz és az olasz
frontokon. A háború után néhány évig Hajmáskéren szolgált, 1929-től a Ludovika
Akadémia lovaglótanára. 1931-ben a bécsi spanyol lovasiskolában tanult, 1933-ban
megalapította a hazai spanyol lovas-iskolát. Közben őrnagyi, majd alezredesi rangot
kapott. 1940 és 1943 között ezredesként a lovas testőrség parancsnoka. 1945 után három
évet szovjet hadifogságban töltött, 1953-ban kitelepítették a fővárosból, 1956-ban Nyu-
gat-Németországba emigrált. Díjlovasként számos hazai és nemzetközi versenyen szer-
zett elismerést, dicsőséget.

született Tilesch Nándor (Kassa, 1894. november 4. – Balatonfüred, 1967. április
28.) tanító, újságíró, színikritikus. Közép- és felső iskoláit Kolozsvárott végezte. Önkén-
tesként részt vett az 1. világháborúban. A kolozsvári Jóestét című napilapban jelent meg
első írása Erdélyi népszokások és babonák címen. Az ottani magyar színház színikriti-
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kusa volt 1920-ig. Trianon után családjával Budapestre költözött. 1926-ban jelent meg
A világháború népköltése című, nyolckötetes munkája. A mű tartalmazza a világháború-
val kapcsolatos balladákat, katonaverseket, dalokat, katonavicceket. Ezek a kötetek a
Hadtörténeti Múzeumban találhatók. A harmincas évek elején Veszprémben élt és a
Veszprémi Hírlap munkatársa volt. Itt jelent meg a Dunántúli népszokások és babonák
című cikksorozata, melyet 1929-ben, könyv alakban, hasonló címmel kiadtak. 1933-ban
ismét visszaköltözött Kolozsvárra. Egy cikke miatt, melyben a Trianon igazságtalansá-
gát említette, a román rendőrség börtönbe záratta. Szabadulása után (les) álnéven publi-
kált. A 2. világháború után visszaköltözött Veszprémbe, ahol nyugdíjazásáig, 1954-ig
lakott. Később Balatonfüreden élt. Balatonfüreden a dűlők, az utcák, a régi családok ne-
veit és főleg a szőlőműveléssel kapcsolatos szokásokat, ünnepeket dolgozta fel. Kései
munkái kéziratban a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban találhatók. A balatonfüredi
római katolikus temetőben nyugszik. 

100 éve
január 19-én a Veszprémi Újság beleolvadt a Veszprémi Hírlapba. A Veszprémi Újság

(később Veszprémmegyei Újság) 1910-ben indult, ifj. Matkovich László és Matkovich
Tivadar szerkesztette, és Szigethy Ákos nyomdája jelentette meg. Hetente kétszer jelent
meg. A Veszprémi Hírlap már patinás újságnak számított, 1897-től jelent meg folyama-
tosan hetente, vasárnap. Utolsó száma 1944. október 8-án jelent meg.

1919 februárjában Misányi Lajos kegyesrendi tanár szervezésében megalakult a
Veszprémi Kamarazenei Társaság. Első hangversenyüket 1919. március 30-án tartották.

halt meg Tölcséry Ferenc (Kunszentmiklós, 1859. augusztus 21. – Veszprém, 1919.
február 2.) piarista szerzetes, tanár, író, szerkesztő. A gimnázium első négy osztályát
Szegeden járta, 1875-ben Vácott a piaristák közé lépett és a középiskolát Kecskeméten
fejezte be. A teológiát Nyitrán hallgatta, tanári oklevelet a budapesti egyetemen szer-
zett. 1882-ben szentelték pappá. 1884-től a Veszprémi Főgimnázium tanára. A r. k.
legényegyletek alakításában szerzett érdemeiért Hornig Károly püspök a legényegyle-
tek főfelügyelőjévé és szentszéki tanácsossá nevezte ki. Irodalmi munkásságát a
Veszprémi Közlönyben kezdte, amelynek 1887 és 1892 között volt szerkesztője. 1903-
ban indította az egyházmegyei legényegyletek Évkönyvét, amelyben több tanulmánya
is megjelent.

született Kungl József (Veszprém, 1919. március 19. – Veszprém, 2009. október 22.)
orvos, sportorvos. 1937-ben a Veszprémi Kegyes Tanítórendi Gimnáziumban érettségi-
zett. 1943-ban a Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen szerzett oklevelet. 1943-ban, a
veszprémi kórházban segédorvos. 1943–1945-ben katonai szolgálat a Székesfehérvári
Honvéd Kórházban. 1944–1945-ben 7 hónapig hadifogoly. 1946-tól MÁV-orvos. 1949-
től körzeti orvos, 1955 és 1991 között megyei rendelőintézeti felülvizsgáló főorvos
Veszprémben. 1951-től 1979-ig másodállásban rendelőintézeti sportorvos, majd sportfő-
orvos. Negyven évig volt a Veszprémi Torna Club (VTC), majd a Vasas labdarugók és a
veszprémi női kézilabdacsapat orvosa. Megszervezte a megyei sportorvosi hálózatot.

1919. március 23-án megválasztották a Veszprém Megyei Direktóriumot. A három-
tagú direktóriumban Beöthy Dezső százados, a helyi katonatanács elnöke, Jankovics
Lajos vasmunkás és Roland Ferenc cipész kapott helyet.
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halt meg Óváry Lipót (Veszprém, 1833. december 31. – Budapest, 1919. április 4.)
író, történész, levéltáros. 1892-től az MTA levelező tagja. Veszprémben és Pápán végez-
te középiskolai tanulmányait. 1849-ben, a szabadságharcban honvédtüzér, 1850-től
Bécsben tanult. 1856 után Pesten újságíró, a Délibáb munkatársa. Rövid ideig egy vidé-
ki családnál nevelő, 1859-ben az Aradi Híradót szerkesztette. A zaklatások elől Olasz-
országba ment, ahol beállt Garibaldi seregébe. A harcok után Nápolyban levéltári kuta-
tásokat folytatott, felfedezte azt a kódexet, amely a Margit-legendát tartalmazta.
Hazatérve az Országos Levéltárban kapott állást, ahol a magyar–olasz történelmi kap-
csolatokat kutatta. Írt elbeszéléseket is. 

halt meg Ludvigh Kálmán (Veszprém, 1889. szeptember 21. – Krasznojarszk
[Oroszország], 1919. augusztus 1.) szerkesztő, újságíró, költő. A veszprémi piaristáknál
tanult, ahol kitűnt irodalmi érdeklődésével. Az iskola Ányos Önképzőkörének pályáza-
tán díjat nyert. 1906-ban az önképzőkör elnökévé választották. A 8. osztályt már nem
végezhette el, mert (feltehetően baloldali magatartása miatt) kizárták az iskolából.
Katonai szolgálat után Pestre költözött, a fővárosban kezdte az újságírói pályát. 1910-
ben Diego álnéven, Nagy Sándor illusztrációival, Tépett lapok címmel verseskötete
jelent meg a fővárosban. Még ez évben visszatelepült szülővárosába, ahol Próder Zol-
tánnal Modern Dunántúl címen társadalmi, irodalmi és művészetkritikai hetilapot indí-
tott. A lap tíz szám után megszűnt. Ludvigh a budapesti Úttörő c. lap munkatársa lett.
1915-ben bevonult katonának és egy év múlva hadifogoly Szibériában. 1919-ben a cseh
ellenforradalmi zászlóalj haditörvényszéke, koholt váddal, felkelésben való részvételért,
másokkal együtt halálra ítélte és kivégezte. 

a román csapatok megszállták Veszprémet. A román csapatok már 1918-ban behatol-
tak az ország területére, de egy ideig nem lépték át a Tisza vonalát. Az 1919. augusztus
1-én lezajlott szolnoki csata után kezdték meg a Dunántúl megszállását. Veszprémbe
1919. augusztus 16-án az a hadseregcsoport érkezett Neagu ezredes vezetésével, mely-
nek Szombathely megszállása volt a feladata. Az ezredes hátrahagyott két lovasszázadot
és egy gépfegyverosztagot Totescu őrnagy vezetésével a város biztosítására. A katonákat
a püspöki majorban és a Korona Szállóban szállásolták el. Az őrnagy parancsait a
Veszprémi Hírlap jelentette meg.  A román csapatok október 4-én vonultak ki a város-
ból.

halt meg Szigeti József (Szirák, 1886. április 12. – Siófok, 1919. augusztus 24.) laka-
tos, tanácselnök. 1905-től lakatossegédként Budapesten, majd 1911-től 1913-ig a veszp-
rémi Stern Herman és fiai által alapított Faárugyárban dolgozott. Katonaként részt vett
az 1. világháborúban, orosz hadifogságba került, majd csatlakozott a Vörös Hadsereg-
hez. Hazatérve, 1918 októberében Veszprémben a Kommunisták Magyarországi Pártja
helyi szervezetének egyik megalapítója, a Tanácsköztársaság idején a veszprémi forra-
dalmi törvényszék és a városi munkás- és katonatanács tagja volt. A Tanácsköztársaság
bukása után letartóztatták, és augusztus 23-án a siófoki katonai parancsnokság utasításá-
ra Siófokra szállították, ahol augusztus 27-én éjjel 40 kommunista társával együtt, a tele-
püléshez közeli erdőben kivégezték.

született Márton Dezső (Budapest, 1919. augusztus 24. – Veszprém, 1987. december
31.) orvos. A háborúban páncélos felderítőként harcolt. 1945 és 1948 között az FKgP
osztályvezetője, Tildy Zoltán köztársasági elnök személyi titkára. Budapesten tanult,
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1950-ben orvosi diplomát szerzett. Szemorvosként Budapesten, Cegléden és Dunaújvá-
rosban dolgozott. Veszprémbe 1965-ben került, amikor megnyílt az új szemészeti osz-
tály, pályázat útján elnyerte az osztályvezető főorvosi állást. 1966. december 1-jétől kór-
házigazgató-helyettes, 1967. január 1-jétől 1970. január 31-ig igazgató. Munkássága
idején a szemészet mellett megnyílt a 40 ágyas urológia és a 25 ágyas orr-fül-gégészeti
osztály. A tihanyi temetőben nyugszik. 

született Lendvay Ferenc (Budapest, 1919. szeptember 1. – Budapest, 1998. április
1.) rendező, színházigazgató. A színiakadémia elvégzése után katona. Pályáját 1944-ben
Debrecenben kezdte. Azután Pécs, Szeged, Szolnok, Veszprém színházaiban volt rende-
ző, főrendező. 1949 után a Nemzeti Színház rendezője, 1956-tól a József Attila Színház
főrendezője. 1962–1964 között az akkor megszervezett Veszprémi Petőfi Színház főren-
dező-igazgatója. Nevéhez fűződik több jelentős magyar dráma ősbemutatójának meg-
rendezése. 1956-ban Jászai Mari-díjat, 1985-ben Érdemes Művész címet kapott. Sírja a
budapesti Farkasréti temetőben van. 

halt meg Kőszegi Sándor (Veszprém, 1859. február 16. – Budapest, 1919. szeptem-
ber 2. ) római katolikus lelkész, genealógiai szakíró. A veszprémi gimnáziumba járt, a
teológiát Pesten tanulta. 1883. július 2-án pappá szentelték. Káplán Városlődön, 1885
után a Veszprémi Teológiai Líceumban tanár. 1889-től kilépve az egyházi kötelékből az
Országos Levéltár munkatársa, 1896-tól Pest vármegye főlevéltárnoka. Veszprémi tanár-
sága idején írt cikkei a Veszprémi Közlönyben, a Nagyváradi Lapokban, a Hadtörténel-
mi Közleményekben, a Pesti Hírlapban, a Századokban és másutt jelentek meg. 

halt meg Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. január 1. – Budapest, 1919. novem-
ber 22.) tanár, nyelvész, szerkesztő. 1879-től az MTA tagja. Szarvas Gábor tanítványa, a
magyar nyelvművelés kiemelkedő egyénisége. Szülővárosában, Veszprémben végezte a
középiskola alsó osztályait. Lipcsében, Berlinben és Párizsban folytatott egyetemi tanul-
mányokat. Hazatérve 1877-től Budapesten tanár. A Tanácsköztársaság után üldözték, ez
a beteg tudóst összeroppantotta. A Nyelvtörténeti Szótár, később a Nyelvészeti Füzetek,
majd Szarvas Gábor halála után, 1895-től a Nyelvőr szerkesztője. Munkássága szinte a
nyelvtudomány egészére kiterjedt. Foglalkozott a nyelvhelyesség kérdésével, jelentősek
a határozókról, a kötőszókról és a jelzőkről írt tanulmányai. 1903-ban elkészítette az új
iskolai helyesírást, amelyet csaknem az egész irodalmi élet elfogadott. Veszprémben
általános iskola viseli nevét, szülőházát (Kossuth L. u. 7.) 1929-ben emléktáblával jelöl-
ték meg. A táblán látható bronz plakett Gárdos Aladár alkotása. 

75 éve
1944. március 15-én a mai Óváros téren avatták fel az Országzászlót, melyet a 60-as

években elbontottak. A kovácsoltvas kerítést a MÉH-telepre vitték, ahonnan Lohn János
nyugalmazott repülőőrnagy magához vette, és megőrizte az utókornak.

1944. március 19-én Veszprémet megszállták a német csapatok. Ekkortól 1944. már-
cius 22-ig az iparostanonc iskola 1912-ben épült épületében a 707. sz. katonai várospa-
rancsnokság működött. Parancsnok Siems őrnagy.

1944 áprilisában elrendelték a zsidó polgári lakosság elkülönített lakóhelyeken való
összpontosítását, a gettók felállítását.

1944 áprilisában a Veszprém-jutasi repülőtéren 3 repülőszázaddal megalakult az 1.
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honi vadászrepülő-osztály Heppes Aladár repülő őrnagy parancsnokságával, és felvette
a PUMA nevet. Az alakulat később ezreddé bővült.

1944. május 1-én a Veszprém-jutasi katonai repülőtérre vezényelték a 101. Honi
vadászrepülő-osztály három vadászrepülő századát a magyar légtér védelmére.

1944 júniusában a zsidónak minősülő veszprémi lakosokat a zsidó iskolában és a zsi-
nagógában kialakított gettóba zárták. Innen már csak munkaszolgálatra illetve eseten-
ként bevásárolni mehettek ki. A június 15-én elkészült gettónévsorban 681 név szerepelt.
1944. június 19-én a gettóba zsúfolt emberek első transzportját elszállítják a sárvári
gyűjtőtáborba, majd pár nap múlva a koncentrációs táborokba.

halt meg Cseresnyés József (Veszprém, 1867. június 1. – Veszprém, 1944. július 28.)
orvos. Veszprémben tanult, de a középiskola utolsó osztályait Sopronban végezte, ott is
érettségizett. Egyetemi tanulmányokat Bécsben, Berlinben és Budapesten folytatott.
1893-ban hazakerült szülővárosába, a városi kórház másodorvosa és a MÁV orvosa volt.
1904-től az új Gyermekmenhely igazgató főorvosa. 1922-ben egészségügyi főtanácsosi
rangot kapott. A szaklapokban gyermekgyógyászattal kapcsolatos írásai jelentek meg.
Elnöke volt a megyei orvosszövetségnek és főgondnoka a református egyházkerületnek.
A veszprémi Alsóvárosi temetőben, családi kriptában nyugszik. 

felszentelték a Szent István római katolikus elemi iskola épületét. Az iskolát a
Temetőhegyen nyitották, mert itt volt a legtöbb gyerek. Az épület a kor követelményei-
nek megfelelően korszerű volt. Az első tanév záróvizsgáját június 8-án tartották.

amikor a front elérte a Dunántúlt, Apor Vilmos győri, Mindszenty József veszprémi,
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát egy
memorandumot fogalmazott meg, melyben felszólították a Szálasi-kormányt, hogy az
emberi és vagyoni értékek védelme érdekében a Dunántúlt harc nélkül adják fel, ne
áldozzanak fel újabb emberi életeket, és ne hagyják, hogy az országnak ez a területe is
a harcok végén romokban heverjen. Mindszenty püspök a harcok beszüntetését követe-
lő, „Dunántúl főpásztorainak memoranduma” címet viselő iratot 1944. október 31-én
személyesen adta át a nyilas kormánynak.

1944 novemberében Szálasi utasítására Veszprémbe hozták a koronaékszereket és a
Szent Jobbot, a Nemzeti Bank sziklaóvóhelyére. A koronát december 12-ig őrizték
Veszprémben, hogy aztán Kőszegre szállítsák tovább, majd 1945-ben a front elől mene-
kítve előbb Ausztriába, majd az Egyesült Államokba került. Több évtizednyi amerikai
őrizet után 1978-ban térhetett haza.

1944. november 27-én Mindszenty Józsefet és 26 papot a nyilasok a veszprémi bör-
tönbe hurcoltak. Mindszenty Józsefet 1944. március 15-én szentelték fel veszprémi püs-
pöknek. Ő kezdeményezte és szorgalmazta a dunántúli püspökök memorandumának
elkészítését, melyet 1944. október 31-én személyesen adott át a nyilas kormánynak.
Amikor a nyilas hatalomátvétel után 1944. november 4-én Szálasi Ferenc esküt tett a
Szent Koronára, az új nyilas hatóságok minden közalkalmazottól megkövetelték, hogy
esküt tegyen a nyilas hatalomra. Ekkor készítette Mindszenty azt a tanulmányvázlatot,
amelyben összefoglalta hitvallását, írásának címe: Juramentum non – nincs eskü.
Alcíme: A forradalmat és az Egyházat egyszerre szolgálni nem lehet. A Mindszenty
emlékirataiban foglaltak szerint, amikor a püspöki palotába katonákat és menekülőket
akartak beszállásoltatni, a püspök tiltakozott a beszállásolás és a papok zaklatása ellen,
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akkor őt is letartóztatták. Mindszenty ezután teljes főpapi díszruhába öltözött, és a rend-
őröktől kísérve a városon gyalogosan vonult át a vele együtt letartóztatott 26 kispapjá-
val együtt.

50 éve
1969 márciusában megkezdődött a Veszprém-Külső pályaudvar rekonstrukciója. A

tervek szerint a felújítás és bővítés során először elhordták az épülettel szemben lévő
dombot, hogy helyet adjanak az új vágányoknak.

1969. április 19–20-án került megrendezésre az első Veszprémi Egyetemi Napok. A
Napló cikke szerint még nem volt szó diákrektor-választásról, csak sport- és zenei vetél-
kedő, filmvetítés és tábortűz volt a programban.

halt meg Cserhát József (Balsa, 1915. március 20. – Románia, 1969. augusztus 6.)
költő, újságíró. 1928-ban költözött Budapestre, ahol fizikai munkás volt, majd 1938-ban
Békésen érettségizett. Az OTI-nál, majd az SZTK-nál tisztviselő. A Szabolcs megyei
Balsa-puszta cselédeinek élményvilágát hozta magával. Lírája a népi mozgalom áramá-
ban született, ennek hagyományait követte. Első verseit a néhány számot megért
Március, illetve a Magyar Csillag, az Erdélyi Helikon, a Kelet Népe és a Sorsunk, vala-
mint a Testvériesen c. antológia (1939) közölte. A háború után a Kortárs, az Életünk és
a megyei újság adott számára megjelenési lehetőséget. 1957 és 1960 között Tapolcán a
járási könyvtár vezetője, majd Veszprémben a Napló szerkesztőségében dolgozott. A
József Attila pályadíj arany fokozatával, 1963-ban a Veszprém Megyei Tanács által ala-
pított Batsányi-díjjal ismerték el munkásságát. A kilencvenes évek elején a Napló kol-
lektívája Cserhát-díjat alapított. 1969-től budapesti székhelyű kör viselte nevét. 

indult meg a gázszolgáltatás Veszprémben. A Középdunántúli Gázszolgáltató és
Szerelő Vállalat szakemberi 1969. november 2-án a városi közép- és alacsonynyomású
hálózatot, a fogadóállomást és a körzeti nyomáscsökkentőt gáz alá helyezték. Elsőnek a
Kiss Lajos-lakótelep lakásaiba vezették be a gázt.

halt meg dr. Nagy László (Veszprém, 1888. február 17. – Balatonlelle, 1969. novem-
ber 4.) jegyző, polgármester. Középiskolába Veszprémben járt, a budapesti tudomány-
egyetemen 1913-ban államtudományi doktori diplomát szerzett. 1908-ban Szombat-
helyen jegyzői oklevelet kapott. Még abban az évben Bakonyszentkirályon, később Sza-
badbattyánban segédjegyzőként dolgozott. 1918-ban Csősz község jegyzője, 1920-tól
Veszprém vármegye aljegyzője. Egy évvel később Veszprém város adóügyi tanácsosa,
néhány hónap múltán városi főjegyző. 1941 és 1944 között Veszprém város polgármes-
tere. Életének további sorsa még ismeretlen. 

A Veszprémi Vegyész és a Veszprémi Vasas Torna Klub egyesüléséből 1969. decem-
ber 8-án megalakult a Bakony Vegyész Torna Club (BVTC) 14 szakosztállyal, színéül a
kék-fehéret választva.

25 éve
A veszprémi közgyűlés 1994. január 21-i döntése szerint három-három általános és

szakközépiskolában a következő tanévtől 9. osztályok indultak, a Vetési Gimnázium
pedig megkezdte nyolcosztályos gimnáziumi képzését. A Lovassy Gimnázium 1995-ben
indította a hatosztályos gimnáziumot.
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Szendi József érsek felszentelte a Magyarok Nagyasszonya-templomot (Mindszenty-
emléktemplom) a Cholnoky-lakótelepen. Tervezője Ruttkay Gyula építészmérnök.

1994-ben Bécsy Tamás az ország első színháztudományi szakját megalapította meg
a Pannon Egyetemen (akkor még Veszprémi Egyetem). Az alapító azóta elhalálozott,
emlékére díjat alapítottak.

halt meg Horváth István (Szentendre, 1907. augusztus 6. – Budapest, 1994. novem-
ber 11.) művezető, politikus, polgármester. Négy polgárit végzett, 1924-ben szerszám-
készítőként szabadult. Először kisiparosoknál dolgozott, 1930-tól a Magyar
Rézhengerműveknél, és a Magyar Fémlemezművek Rt.-nél szakmunkás. 1924-től tagja
a vasas szakszervezetnek és a MSZDP-nek. 1939-ben Veszprémbe költözött és a Magyar
Lőszerműveknél (Bakony Művek elődje) művezető, majd üzemvezető. 1944-ben meg-
akadályozta, hogy a németek elhurcolják a felügyelete alá tartozó szerszámgépeket.
1945 után részt vett az MKP veszprémi szervezésében, tagja volt a városi Nemzeti
Bizottságnak. 1945. április 4-én Veszprém polgármesterévé választották. 1945. június
24-én a város követeként az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, november 4-étől országgyű-
lési képviselő. 1946 novemberében koholt vádak alapján állásából felfüggesztették, a
pártból kizárták. A vádakat ugyan elejtették, de 1947 decemberében lemondott a polgár-
mesterségről. Az Egyesült Izzóban szakmunkás, az üzemi bizottság titkára. 1948-ban
rehabilitálták. 1949-ben hadiipari vállalat műszaki igazgatója, 1953–1954-ben Egerben
gyárigazgató, majd ismét az Egyesült Izzóban üzemvezető.

halt meg Mohos Zoltán (Zalagalsa, 1906. március 1. – Veszprém, 1994. december
12.) pedagógus, néptanító, karnagy. Az elemi iskola után Keszthelyen járt gimnáziumba,
majd Vácott elvégezte az Állami Tanítóképzőt, Baján tanítói oklevelet és kántortanítói
képesítést szerzett. Vásárosnaményban kezdett tanítani, 1928-ban fél évig tanított Szent-
királyszabadján. 1929. januártól tíz évig Veszprémfajsz tanítója és kántora volt. Utána
került Veszprémbe a Római Katolikus Elemi Népiskolába. A cserkészapródok vezetője,
az Actio Catholica mozgalom lelkes segítője, az egyházközség képviselőtestületének
tagja. A Városi Iparostanonc Iskolában a közismereti tárgyakat oktatta, részt vett a
Veszprémi Hírlap szerkesztőségi munkájában. 1944-ben egyéves betegszabadságra
ment, utána az iskolák államosításáig a veszprémi piarista általános iskola tanítója volt,
majd az I. sz. Fiúiskolában tanított. 1966-ban nyugdíjba ment. Oklevele megszerzésének
50. évfordulóján Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Egyik utolsó képviselője volt a
néptanítók nemzedékének. 








