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Az irodalomtudomány — az irodalomelmélet és 
irodalomkritika — művelői körében már régóta él és 
hat az a felismerés, hogy az irodalom mint művészeti 
ág létezésének egyik előfeltétele a befogadók tényle
ges vagy potenciális megléte. A műalkotás maga is 
láncszeme annak a specifikus kommunikatív rendszer
nek, amely lehetővé teszi az alkotó és műélvező rend
szeres találkozását, biztosítja az irodalom és művé
szet fejlődését.1 Az irodalom -• szociológiai aspektus
ban — háromdimenziós társadalmi jelenségként is 
felfogható: a jelenség alapviszonyát a művész, a mű
vészi szöveg és a befogadó egymásra vonatkozása 
hozza létre.2 

Az irodalom mai fogalma a XVIII. század máso
dik felében alakul ki. a könyvgyűjtés és könyvolvasás, 
az irodalomkritika a preromantika időszakában válik 
a középosztály tudatos foglalatosságává a polgári fej
lődésben élenjáró Angliában.3 

A jómódú polgárság fellépése már a XVIII. század 
elején megtöri az udvari arisztokrácia kulturális mo
nopóliumát. A szellemi nivellálódás rövidesen új ol
vasóközönséget teremt, amely lehetővé teszi a füg
getlen írói egzisztencia kialakulását. A XVIII. század 
első felében azonban az angol írók többsége még a 
pártok és kormányok, illetőleg magánszemélyek tá
mogatására szorul s óhajtott függetlensége legtöbb
ször illúziónak bizonyul. A klasszikus kapitalizmus 
időszakában az író helyzete gyökeresen megváltozik: 
addigi személyes szolgálata személytelen áruvá minő
sül át. A klasszicizmus intellektuális kultúráját fel
váltja a romantika érzelmi kultúrája. A romantikus 
irodalomban a vagyonos polgárság individualizmusa, 
érzelmessége, moralizáló hajlama, puritán erkölcse 
tiltakozik az udvari körök életszemlélete ellen. A 
tiltakozás az objektum- szubjektum viszony szűkü
lésével jár. az irodalomban kialakuló új műfajok -
a polgári dráma, az életrajzi regény - a polgárság éle
tének intim szféráit tárják fel. A stílusváltás, amely 
az angol preromantikában kezdődik, Rousseau mű
veivel terjed Európa-szerte s a nemzeti romantikus 
irodalmakban teljesedik ki.4 

A XVI—XVIII. században, amíg az európai iroda
lom termékei csak szűk körben terjednek és hatnak, a 
legnépszerűbb művek példányszáma is csak ritkán éri 
el a háromezret. A tömeges könyvkiadást — a közmű
veltség színvonalának emelkedése mellett — a nyom

datechnikai újítások (a gépi sajtó megjelenése) teszik 
lehetővé. A nagy áttörés Angliában következik be 
először. 1800—1820 között a kiadványok példány
száma ugrásszerűen megemelkedik. A legnépszerűbb 
írók (Scott, Byron) műveinek újabb kiadásai rövide
sen elérik vagy meghaladják a tízezres példányszámot 
is. A nyomdatechnikai újítások egy évtizeddel később 
már Franciaországban, majd a legfejlettebb német te
rületeken is forradalmasítják a könyvkiadást.5 

Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadá
ban kezdődik meg a polgári jellegű átalakulás a 
könyvkultúra, a sajtó területén: kialakul — a referá
ló sajtó állandósulásával — a magyar nyelvű sajtó, 
napvÜágot látnak az első időszaki kiadványok, a 
folyóiratok műfajilag önállósulnak, az írók és kiadók 
megteszik az első lépéseket a közönségszervezés és 
-nevelés érdekében.6 

A század utolsó évtizedeiben módosul — bővül — 
a könyv és a könyvtár funkciója: a magánkönyvtárak 
mellett nyilvános könyvtárak, majd kölcsönkönyv-
tárak (olvasókabinetek) szerveződnek. Ennek követ
keztében a súlypont az egyházi könyvtárakról a vilá
giakra kezd áttolódni s megváltozik a könyvtárak 
összetétele is. A klasszikus és teológiai irodalom ter
mékeit egyre inkább háttérbe szorítják a magyar 
nyelvű, világias szemléletű irodalmi, történelmi, 
politikai művek. A főrendieken kívül az értelmi
ség, a köznemesség és a városi polgárság szűk rétege 
is kezd bekapcsolódni a „magas kultúra" fogyasztá
sába.7 Európai összehasonlításban persze meglehető
sen szerény az előrehaladás: csupán az új minőség 
megjelenését észlelhetjük. Az olvasás kezd társadal
mi méretűvé válni.8 Az egykori újságok előfizetői
nek száma 300-1200, a folyóiratoké 100-140 kö
zött ingadozik. A legsikeresebb könyveket 500—1000 
példányban nyomják ki. Tömegkiadványoknak to
vábbra is a több tízezres példányszámban megjelenő 
kalendáriumok nevezhetők.9 

A XVIII. század végétől a polgárias ízlés- és stí
luseszmény általános elterjedését az osztrák abszolú
tizmus teszi lehetetlenné: 1801-től a bécsi rendőrmi
nisztérium irányítja a magyarországi cenzúrát. A 
nyomdák száma erőteljesen csökken, működési fel
tételeik súlyosbodnak, a hírlap- és folyóiratkiadás 
előbbi lendülete megtörik. A magyar jakobinus moz
galom felszámolása évtizedekre visszaveti a nemzeti 
irodalom kibontakozásának folyamatát.1 ° 
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A XIX. század elején a kultúra megújhodását is
mételten a magánkezdeményezések szolgálják: a 
magyar írásbeli műveltség összegyűjtésére hivatott 
Országos Könyvtár, az országgyűlési törvények sze
rint felállított Nemzeti Múzeum, az írók ösztönzésé
re alapított Marczibányi-intézet fejt ki jelentős szer
vező tevékenységet. A tízes évektől kezdve az irodal
mi élet központjává válik Pest. Itt szerveződnek a leg
jelentősebb folyóiratok, alakulnak ki a vezető irodal
mi szalonok. A húszas években szélesedik az olvasó
közönség, az olvasás iránti igény megnő és állandósul, 
a könyvvásárlás szükségletté válik. A nemzeti roman
tika szolgálatában álló Élet és Literatúra írói köre; 
Toldy Ferenc, Bajza József és Stettner György meg
teremtik az önálló magyar irodalomkritikát és -tör
ténetírást. Az írói tevékenység beépül a társadalmi 
munkamegosztás szervezetébe.11 Marxi kifejezéssel 
élve, hazánkban is kezdetét veszi a „művészi terme
lés".12 Megszületik a magyar nemzeti irodalom.13 

A magyar olvasóközönség ízlése a reformkor idő
szakában megváltozik: a romantikus költészet, a ki
alakuló szépprózai műfajok (regény, novella), a pol
gárias ízlést közvetítő publicisztika, különösen pedig 
a politikai vitairodalom játszik ebben nagy szerepet. 
A század második harmadától ugrásszerűen megnő a 
magyar sajtó kultúraszervező szerepe. A hírlapok és 
folyóiratok száma - a század eleji viszonyokhoz ké
pest — több mint hatszorosára nő. 1801-ben összesen 
8, 1830-ban már 23, tíz évvel később pedig 53 lapot 
adnak ki. A magyar nyelvű olvasóközönség megerő
södését mutatja, hogy 1830-ban 10, a negyvenes évek 
elején pedig már 26 magyar nyelvű újság jelenik meg. 
A megjelenő magyar nyelvű lapok többsége ugyan 
még mindig rövid életű, de egyre változatosabb s így 
egyre jobban megfelel a különböző gazdasági, kultu
rális helyzetű, más-más politikai pártállású rétegek 
és csoportok igényeinek.1 

Az új társadalom- és embereszményt meghirdető 
európai liberalizmus magyar válfaja a múlt század har
mincas éveinek elejére alakul ki Széchenyi írói—köz
életi tevékenysége eredményeként, politikailag szer
vezett jelleget azonban csak a következő évtizedben 
nyer. Legfőbb bázisa a magyar középbirtokos nemes
ség vagyonos, felvilágosult része, amelynek érdekében 
áll a tőkés átalakulás sürgetése: eszméit egyre 
hangosabban hirdeti is a vármegyei politikában, az 
országgyűlés ülésszakain, a liberális sajtóban. De fon
tos szerepet játszanak a liberalizmus terjesztésében 
az ifjúsági egyesületek, a diáktársaságok, kollégiumi 
önképzőkörök, a felnőttek művelődési fórumai: az 
olvasótársaságok és a kaszinók is. 

ELŐZMÉNYEK: EGYLETEK 
A REFORMMOZGALOM MEGINDULÁSA ELŐTT 

Veszprém megyében legkorábban a szétszórtan 
élő zsidóság alapított egyleteket. A zsidók Magyaror
szágon már az Árpád-korban megjelennek, leteleped

nek és folyamatosan itt élnek egészen máig. Veszp
rém megyében 1735-ben a megye 15 községében 
élnek.15 A harmincas években 30 megyében össze
sen 11 621 zsidót számlálnak az összeírok. Számuk 
nagyobb mértékben Mária Terézia, főként pedig II. 
József uralkodása idején emelkedik. Az ország XVIII. 
századi újáépítése során nyílik lehetőségük a betele
pülésre. Főleg Cseh- és Morvaországból, a túlnépese
dett Galíciából, az osztrák örökös tartományokból 
vándorolnak a Közép-Duna medencébe. Számuk 
1785-ben 75 ezer, 1842-ben már 241 632.16 

Az 1752. évi megyei összeírás szerint a megyében 
69 adóköteles személy él. Ebből Pápán 18, Palotán 
és Rédén 3—3, Csetényben, Csernyén, Dudaron, 
Nagyszőlősön és Sikátorban 2—2, a többi — név sze
rint is megjelölt — 25 településen egy-egy család ill. 
személy él. 7 így a megyében a század közepén hoz
závetőleg 300-350, a XIX. század elején 3720, 1847-
ben 9169 zsidó található.18 1847-ben a megye össz
lakosságának 4,9%-át teszik ki. A megye öt legnépe
sebb hitközsége ekkor Pápa 2947, Veszprém 862, 
Palota 747, Devecser 470, Kerékteleki 398 lakossal. 
Ezek után 13 olyan helység következik, amelyben 
lélekszámuk 100—200 között ingadozik. A többi te
lepülésen szétszórtan élnek, egy-egy helységben több
nyire 1—5 család, foglalkozásukra nézve kiskereske
dők, boltosok, kocsmabérlők, mészárosok, uradalmi 
pálinkafőzők. Jelentősebb iparos rétegekkel csak a 
mezővárosokban, elsősorban Pápán találkozunk. 

Zsidó hitközség először Pápán szerveződik 1749-
ben. Veszprémben 1735-ben 3, 1770-ben 13 családot 
számlálnak össze. A hitközség krónikása szerint a 
hitközség 1750 körül alakult19, ez a feltételezés 
azonban tévesnek bizonyul, mivel a fent említett 
1752. évi összeírásban veszprémi zsidó egyáltalán nem 
szerepel. Palotán 1746-ban 7 család él, a XIX. század 
elején számuk 15-20 között lehet.2 ° 

Az első egyleteket jótékonysági céllal alapították 
a hitközségek, a vallási előírásoknak megfelelően a 
szegények és a városon átvonuló koldusok gyámo-
lítására. Pápán a hitközség megalakulásával egyidőben 
jön létre a Chevra Kadisa, a Szent Egylet.21 Veszp
rémben valószínűleg a következő évtized vége felé, 
Palotán az évtized végén, 1760-ban szervezték meg az 
egyletet.2 2 Veszprémben az egylet működése hosszú 
ideig nem is lehetett folyamatos; a hitközség az 1781. 
évben hozott alapszabállyal tekinti az egylet műkö
dését rendszeresnek. Az egylet 150 éves jubileumát is 
ennek megfelelően ünnepelik.2 3 

A Chevrák kezdetben csupán a halott tisztessé
ges temetéséről gondoskodtak, a későbbi alapszabá
lyok azonban már a betegsegélyezésről és betegellá
tásról is rendelkeztek. Az anyagilag is fokozatosan 
gyarapodó hitközségek az egyesületek számára kór
házat, temetőházat építenek, szolgát-szolgákat, szak
képzett orvosokat alkalmaznak, az ügyintézést foga
dott jegyzővel végeztetik. Az egyletek ügyeit a vá
lasztott elöljárók intézik az elnök felügyelete mel
lett.24 
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A szent egyleteken kívül más jótékonysági egyle
teket is létrehoznak. A pápai Bikur Churim, a „Be
teglátogatók egyesülete" nemcsak saját tagjait látogat
ja meg, ha azok megbetegszenek, hanem a hitközség 
egész területére kiterjed tevékenysége. A szegények 
gyámolítására később, 1836-ban létrehozott Garnie 
Dalim csak az egyesület tagjait részesíti ellátásban.2 5 

A szegényügy átfogóbb rendezésére is csak a reform
korban gondolnak, az 1847-ben megszervezett veszp
rémi Armen Institut arról is gondoskodik, hogy a vá
ros zsidó nincstelenjeit, szegényeit a módosabb csa
ládok tartsák el oly módon, hogy az év bizonyos 
napjain fogadják magukhoz őket. Az eltartás idejét 
a családok vagyoni helyzetéhez igazítják.2 6 

A zsidó hitközségek megerősödése teszi lehetővé a 
XIX. század elején, hogy a közösségek kulturális éle
tének irányítására is több gondot fordítsanak az elöl
járók. Veszprémben a szegény származású gyermekek 
vallásos nevelésének biztosítására 1812-ben megala
kítják a Talmud-Tóra egyesületet. Az egylet gondos
kodik arról, hogy a szegény gyermekek is tanulhas
sanak a „chéderek"-ben, a héber magániskolákban, 
ahol a gyermekek nemcsak a vallástan alapjaival, ha
nem világi tárgyakkal is megismerkedhetnek.2 7 Más
fél évtizeddel később „Cheszed Neurim" néven ifjú
sági Talmud—Tóra egyesületet is létrehoznak hasonló 
céllal. Alapszabályából tudjuk, hogy pénztárának fő 
bevételi forrását a szombatonként és a három zarán
dokünnepen tartott istentiszteletek adományai 
képezik. Az egylet hivatalos ügyeit fogadott jegy
ző intézi. Megszűnése a század közepén szerveződő 
jótékony nőegylettel van összefüggésben. 

EGYLETI MOZGALMAK A REFORMKORI 
VESZPRÉM MEGYÉBEN 

A XVIII. században a megye politikai—kulturális 
irányításának nincsen önálló központja. A megyei 
nemesség felváltva hol Pápán, hol Veszprémben tartja 
gyűléseit. Veszprém közigazgatási központtá szerve
ződése a XIX. század elején ölt határozott formát. 

Veszprém XVIII. századi kulturális fejlődését alap
vetően gazdasági—jogi helyzetének alakulása határoz
za meg. A török kiűzése után, a barokk restauráció 
korában korábbi kiváltságait fokozatosan elveszti. 
Az egyházi mezőváros jogi státusza hosszú küzdelmek 
után a század hetvenes éveire szilárdul meg s válto
zatlanul marad egészen 1848-ig. A város társadalmá
nak rendi különállását a földesúrral kötött kontrak
tusok szabályozzák. Veszprém lakossága nemesekre 
és oppidánusokra oszlik. A nemesek nagyobbik része 
a püspöki városrészen, földesúri telken lakik, így 
függőségi jogviszonyban él, melyet az 1725. évi szer
ződés határoz meg. A nem nemes lakosok is önkor
mányzattal rendelkeznek, viselik a földesúri terheket 
(dézsma, ill. dézsmaváltság), az ingatlanok adásakor
vételekor az uradalom engedélyét kötelesek kikérni. 
A szabad királyi városi rang megszerzéséért folytatott 
sok évtizedes küzdelem nem jár sikerrel: a kezdemé

nyezések megtörnek a püspök és káptalan vagy a vár
megye ellenállásán.2 8 

A város kulturális fejlődésének irányát kezdettől 
fogva a püspök határozza meg: innen irányítják a 
rekatolizáció folyamatát, az egyházmegye vallásos 
életét. (Pápa a református egyházi élet dunántúli 
központja.) A XVIII. században jelentős előrehaladás 
következik be az oktatás terén: 1711-ben alapítják 
a piarista kisgimnáziumot, melyet 1753-ban a kano
nokok anyagi támogatásával nagygimnáziummá fej
lesztenek. A megyei köznemesség fiait világnézeti-
vallási hovatartozástól függően ide vagy a pápai re
formátus kollégiumban taníttatja-, felsőbb tanulmá
nyaikat a győri vagy pozsonyi akadémián, a pesti 
egyetemen fejezik be. Megyei politikai pályafutá
sukat már ekkor megalapozhatják, ha valamely jó-
nevű ügyvéd mellett kezdik el a patvariát. 

A helyi kulturális fejlődést az egész században az 
egyházias jelleg jellemzi. Az egyházi barokk irodalom 
legerősebb egyénisége Padányi Bíró Márton püspök, 
aki a képzőművészet, építészet mecénásaként is ki
emelkedőt alkotott. Az 1789-ben Streibig József ál
tal alapított veszprémi nyomda még jó ideig szinte 
kizárólag vallási műveket — főleg egyházi beszéde
ket — nyomtatott. A megyei, városi, az uradalmak 
számára készített nyomtatványok — árjegyzékek, 
limitációk, körrendeletek stb. — a bevételeknek csak 
kisebb hányadát jelentették.30 Művelődéstörténeti ér
tékű munkásságot csak a Szammer-család fejt ki a 
XIX. század elején, helyet adva a természettudomá
nyi-ismeretterjesztő, majd a tízes évektől kezdve az 
irodalomtudományi—nyelvészeti munkáknak is. 
1805-ben itt jelenik meg a megye első folyóirata, a 
Fábián József szerkesztette Prédikátori Tárház, 
majd 1820—1824 között az első magyar nyelvű kato
likus teológiai folyóirat, a magas tudományos szín
vonalú Egyházi Értekezések és Tudósítások Horváth 
János kanonok szerkesztésében, Verseghy Ferenc 
hathatós elvi—módszertani támogatásával. * A Veszp
rémben kiadott Mondolat (1813), az ismert Kazinczy-
ellenes irodalmi pamflet által kiváltott nyelvújítási 
küzdelmek rövid időre a magyar irodalmi közélet 
érdeklődésének középpontjába állítják a megyeszék
helyet, a megyében élő alkotókat, irodalmárokat. 
Nagy szolgálatot tesz a magyar tudományos életnek 
a veszprémi nyomda azzal is, hogy vállalkozik a me
gyében élő tudósok műveinek kiadására. A kiadott 
művek közül Веке Kristóf népnevelési, Edvi Illés 
Pál ismeretterjesztő, Horváth János retorikai, Pap Ig
nác retorikai, poétikai, Pápay Sámuel irodalomtörté
neti, Ruszék József filozófiai—filozófiatörténeti, Zsol
dos János orvosi, Tarczy Lajos pedagógiai, Zsoldos 
Ignác közigazgatástani és filozófiai munkái emelked
nek az átlagszínvonal fölé.32 

A reformkori egyletek létrehozása nem tekinthe
tő teljesen új jelenségnek. A kul urális életnek a me
gyében már a reformkort megelőzően szervezett 
formái alakultak ki; ezekre az előzményekre épülhet 
a liberális szellemben meginduló egyleti mozgalom. 
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A tudományos életben a szervezés—koordinálás fő 
teendőit a Veszprémi Tudós Társaság látja el a tízes 
évek második felétől, közel egy évtizeden át. A tár
saságot Horváth János veszprémi kanonok szervezi 
az Értekezések kiadása céljából, német minta alap
ján.33 A társaság szervező munkája a folyóirat fenn
állása alatt szinte az egész Dunántúlra kiterjedt. Hor
váth és társai rendkívül sokat tesznek azért, hogy az 
értelmiség, a felső- és alsópapság rendszeres olvascvá 
váljék, folyamatosan érdeklődjék a magyar irodalom 
és tudomány iránt, s alkalmasint maga is megpróbál
kozzék az írással. Fábián folyóirata még felekezeti 
szellemben készült a falusi református prédikátorok 
számára; Horváthék felülemelkedtek a felekezeti 
szempontokon a teológia tisztán tudományos színvo
nalára. S mivel magyar nyelven írtak, a tudományos 
szaknyelv kidolgozása kapcsán nyelvészeti—stiliszti
kai kérdésekkel is szembe kellett nézniük. 

A „Veszprémvármegyei Muzsikai Intézet", vagy -
miként a szakirodalomban később elterjedt — a 
Veszprémvármegyei Zenetársaság (1823—1833) a 
zenei élet megújítására, a magyar kéziratos verbunkos 
zeneművek közzétételére vállalkozott. A Zenetársa
ságot a zene- és irodalomkedvelő pápai ügyvéd, Kotsi 
Sebestyén Gábor szervezte meg 1823 őszén, hivatalo
san azonban a „Magyar Nóták" második füzetének 
megjelenésével közel egyidőben, 1824. május 12-én 
alakult meg. Az alapító tagok többsége művelt köz
nemes, vármegyei tisztviselő. Nevükkel az egyleti 
mozgalmak szervezésekor, a megye haladó politikai 
küzdelmeiben újra és újra találkozunk (pl. Zsoldos 
Ignác, Bezerédj Mihály). Első magyar monumenta-
kiadványunk darabjai a megyebeli születésű kancel
láriai referendárius, Eőry Márkus Ignác támogatásával 
Bécsben jelennek meg 3—400 példányban.34 A 
Ruzitska Ignác szerkesztette sorozat 42 művet nép
szerűsít; az eddigi kutatások 15 esetben tudták meg
állapítani a szerző nevét. A legismertebb szerzők — 
Bihari János, Rózsavölgyi Márk, Ruzitska Ignác — 
művei mellett a veszprémi székesegyház muzsikusai
nak szerzeményei is helyet kaptak a gyűjteményben. 
Az egyes füzetek árusítását részben kottaárusok se
gítségével, részben postai ajánlás útján oldják meg. A 
Társaság gyakorlatilag Ruzitska halálával (1833) 
felbomlik, formális feloszlatása azonban csak 1836. 
május 5-én történik: ekkor intézkednek a pénztár 
jövedelmeinek elosztásáról.35 Veszprém zenei életét 
ezentúl a székesegyház zenekara, „hangászai" és a tár
sasági—családi zeneestélyek jelentik. A székesegyház 
kórusa, zenekara számos nyilvános hangversenyt ad a 
harmincas—negyvenes években, melyeken nemcsak az 
egyházi, hanem a világi szerzőktől (pl. Rossini) szár
mazó zeneműveket és saját szerzeményeiket is 
megszólaltatják.3 6 

Pápán a Zeneiskola (1841) és a zeneiskolai Han
gászegylet (1841) irányítja a város zenei életét.37 

Teindl Bódog buzgó és hozzáértő munkájának 
köszönhető, hogy a hangászegylet fenn képes 
maradni: a nyilvános koncert 1844 nyarának végén 

megnyeri a város lakosságának és több főúrnak a tet
szését, minek következtében három évre újra meg
hosszabbítják az egylet alapszabályát.38 

Helytörténészeink mindmáig adósak a megyében 
1848 előtt működő egyletek történetének a feltárá
sával, megírásával. Nyomtatásban eddig csupán a pá
pai képzőtársulat és a kaszinó története jelent meg.39 

A pápai kaszinó történetét — Bocsor István feldolgo
zása alapján — a kaszinó egykori tisztviselője állítot
ta össze. A szilasbalhási kaszinó és olvasó társaság tör
ténetét alapos levéltári kutatások után Dobi Marian
na írta meg körültekintően és szakszerűen. Mindkét 
kéziratot a Veszprém megyei Levéltárban őrzik.4 ° 

Helytörténeti kutatásunk az utóbbi évtizedben fő
ként a dualizmus korának közművelődési viszonyai 
iránt tanúsított nagy érdeklődést. A megjelent fel
dolgozások a reformkori egyletekről is rövid átte
kintést adnak. Adataikat — kevés kivételtől eltekint
ve — szinte kizárólag az egyletek és társulatok 1878. 
évi felméréséből merítik.41 Pedig — ha legtöbb eset
ben az írásos források hiányoznak is — a korabeli 
sajtó segítségével is sokkal pontosabb és árnyaltabb 
kép alakítható ki a megyei egyletekről. 

A harmincas évek elején Veszprém megyében — 
országos viszonylatban az elsők között — jönnek 
létre kulturális egyletek: olvasó társaságok és kaszi
nók. 

A kaszinó (olasz: a. m. házikó) hagyományosan a 
polgárság és arisztokrácia zárt társaskörét jelenti; 
külföldön általában olyan szórakozóhelyet értenek 
rajta, amelyben hazárdjátékot játszanak, nagy téte
lekben játszanak és ruletteznek. Franciaországban a 
fürdőhelyen kiépített, rendszerint az egy nagyterem
ből (táncterem), kávéházból, étteremből és klubhe
lyiségből álló szórakozóhelyet nevezték kaszinó
nak. 2 Magyarországon elsőként Széchenyi kezdemé
nyezésére az 1825—27. évi országgyűlés idején Po
zsonyban jött létre kaszinó, amely az országgyűlés 
befejezése után Pestre tette át székhelyét. A pesti 
kaszinó 1827-ben 150 taggal alakult újjá, s azt a célt 
tűzte maga elé, hogy a társalgást, az „eszmesúrló
dást", a társadalmi összefogást fogja szolgálni. Széc
henyi útmutatása nyomán egyre-másra alakultak ha
sonló egyletek az ország különböző vidékein. 

A Széchenyi-irodalomból ismeretes, hogy a magyar 
főurat elsősorban angliai tapasztalatai döbbentik rá 
a Magyarország elmaradottságára. A hátramaradott
ság felszámolására reformprogramot dolgoz ki. A 
társadalmi viszonyok átalakításához az egyesületeket 
hívja segítségül. Az egyesületek az „egyesülés" 
szellemét terjesztik a különböző osztályok között: 
,A közös érdek — interessé — azon nagy titok melly 
mindent egyesít, s a nemzetek hosszú éltöknek egye
düli garantiája."43 Az egyesületek a különböző osz
tályok találkozóhelyei, vitafórumok, „tanácskozási 
műhelyek", melyek a közéletben meghonosítják a 
versenyszellemet. A „közlélek" fejlődése felkészíti 
az ország lakosságát a gazdasági—technikai átalaku
lásra.4 4 A vidéki kaszinók is részt vállalnak a demok-
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ratikusabb közélet kialakításában: szélesítik az eddig 
megosztott, különféle csoportokhoz, érdekközössé
gekhez, osztályokhoz tartozó egyének mozgási—cse
lekvési terét, biztosítják a szabad idő hasznos eltöl
tését, megszüntetik a kisszerüségen alapuló kisváro
si légkört.45 A kezdeményezést Széchenyi szerint a 
„független magyar birtokosoknak" kell magukhoz 
ragadniuk.46 

A pesti kaszinó megalakítása után sorra alakulnak 
a kaszinók és olvasó társaságok: 1827-ben Pesten a 
Kereskedői Kaszinó, 1828-ban a kaposvári olvasó
egylet, 1829-ben a szegedi kaszinó és a dési olvasó
egylet. A húszas évek végén a pesti 32. gyalogezred
ben is olvasókört szerveznek. 

Veszprém megyében 1828-ban alakul az első egy
let: a mezőszentgyörgyi Olvasó Társaság.47 1830-ban 
mintegy 20 „előkelőbb" pápai lakos szervezi meg az 
olvasótársaságot. Közköltségen hírlapokat, folyóirato
kat és néhány könyvet szereznek be.48 Az előkelőb
bek körét középosztályúakkal kibővítve jön létre a 
kaszinó 1832-ben. Másfél évig működött. 1834-ben, 
amikor elhatározzák, hogy vallásra, nemre, születési 
előjogokra, foglalkozásra való tekintet nélkül minden
kit felvesznek a tagok sorába, az előkelőbb polgárok 
egy része felállítja az úri kaszinót.49 A kaszinónak 
polgárok is tagjai, s az osztályellentétek rövidesen 
belső meghasonlást idéznek elő: 1837-ben az úri 
kaszinóból kiválva a városi polgárság külön kaszi
nót alapít.5 ° A Honművész című folyóirat kimutatá
sa szerint Veszprémben 1833-ban már működik az 
úri kaszinó.51 Ugyanebben az esztendőben alakul a 
Szilas-Balhási Olvasó s Mulató Egylet, amely 1839-
ben alakul újjá Kaszinó néven. A sort 1841-ben a 
Veszprémi Olvasótársaság és a Devecseri Olvasókör 
folytatja.52 Egyes kutatók feltételezik, hogy ebben 
az időben Szentgálon is működött kaszinó.53 1846-
ban, amikor összeírás készül a megyében működő 
kulturális, gazdasági és jótékonysági egyesületekről, 
egyletekről, intézményekről, nem tesznek említést a 
szentgáli kaszinóról, lejegyzik viszont, hogy — a már 
említetteken kívül — Küngösön is létezik Olvasó 
Egyesület.54 Lajoskomáromban pedig — s ez ritka
ságszámba megy a reformkori Magyarországon — egy 
paraszti olvasókörnek a csíráit fedezhetjük fel. Hu
szár Pongrác szolgabíró ugyanis azt jelenti, hogy itt 
a „helybeli adózók a „Magyar Gazda" czímű folyó
iratot olvassák közössen."5 5 

A Veszprém megyei kulturális egyletek két típu
sát különböztethetjük meg aszerint, hogy kik alapí
tották, látogatták, tartották fenn őket. Az egyik cso
portba azok a falusi egyletek tartoznak, amelyeket 
— mint Küngösön az olvasótársaságot, Szilasbalháson 
a kaszinót — a kisnemesség, nemesi közbirtokosság 
hozott létre. Ezek mindvégig megőrizték familiáris 
jellegüket. A küngösi olvasótársaságot voltaképpen 
egyetlen nemzetség, a Kenessey-nemzetség hozta lét
re. 1840-ben 16 nemes háztartást írnak össze a falu
ban, a birtokos nemességet egyedül a Kenesseyek 
alkotják. Közülük hárman megyei tisztviselők; táb

labírák. Nem lehet kizárni, hogy a szomszédos falvak 
kisnemessége is tagja volt az olvasótársaságnak. Az 
említett összeírásból kitűnik, hogy Csajágon 89, Ba-
latonfőkajáron 58 nemes élt, s a mezőföldi járás te
rületén — vagyis a környéken — 14 településen 487 
voksoló nemest írtak össze.56 Házassági kapcsolatok 
révén a környék nemességének egy része, kis hányada 
rokonságban is állhatott a küngösi Kenesseyekkel. 
Szilasbalháson hasonló a helyzet. A kaszinó tagjainak 
többsége a két legtekintélyesebb — s minden bizony
nyal legnépesebb — famíliából, a Kenessey és a Lo-
sonczy nagycsaládból került ki. Rajtuk kívül még 20 
birtokos nemesi családot tartanak számon.5 7 A vok
soló nemesség 117 főt tesz ki. A legnépesebb kisne
mesi famíliák közbirtokosságot alkotnak a birtokap-
rózódás megakadályozására. A gazdálkodást évente 
választott inspektor irányítja a családi gyűléseken 
hozott határozatoknak, útmutatásoknak megfelelően. 
A közbirtokossági gazdálkodási forma már a XIX. 
század elején elterjed a mezőföldi kisnemesség köré
ben.5 8 A balhási Kenessey és Huszár családból szin
tén több megyei tisztviselő kikerül. 

Az olvasótársaságok és kaszinók második típusát 
a mezővárosi egyletek alkotják. Ezeket a városi ne
mesi hivatalnok értelmiségiek, a köznemesség tagjai, 
az egyházi értelmiségiek hozták létre a csekély szá
mú polgársággal együtt. A kaszinók és olvasótársa
ságok között legtöbb esetben nincs éles határvonal. 
Előfordul, hogy az olvasótársaság alakul át kaszinó
vá — pl. Szilasbalháson, Pápán —, vagy éppen fordít
va, a kaszinóból szakad ki az olvasó társaság, mint 
történik ez Veszprémben. Sűrűn találkozunk azzal a 
jelenséggel, hogy egy-egy személy egyszerre több egy
letnek is tagja. Ha Pápán tartózkodik, a kaszinóban 
tölti esti szabad idejét, ha Veszprémbe utazik, s üres 
óráit igényesen akarja eltölteni, az olvasó társaság 
székházát keresi fel. 

1. A VESZPRÉMI OLVASÓTÁRSASÁG 
MEGSZERVEZÉSE 

Veszprém megye két legjelentősebb településének 
fejlődése a XIX. század harmincas—negyvenes éveiben 
már határozottan polgárias vonásokat mutat. A város
szerkezet, a városközpontok emeletes, kőből vagy 
téglából épült, cseréptetős, barokk és klasszicista 
stílusú házai — a kereskedő és iparos polgárság jó
módját hirdetik, a fontosabb közlekedési utakat 
szilárd burkolattal látják el és járdákkal szegélye
zik. A városi tanácsok gondoskodnak a közbizton
ságot növelő éjszakai világításról. A csatornázásnak 
már mindkét településen hagyományai vannak.59 

A negyvenes évekre az egyleti mozgalom bázisa is ki
szélesedik: az értelmiség, köznemesség, hivatali ne
messég mellett a pápai és veszprémi kereskedőréteg 
és polgárság magyar, magyarosodó német és zsidó 
tagjai is fokozott mértékben részt vesznek a kulturá
lis életben. A közélet maga is új színekkel, új 
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fórumokkal gazdagodik ezekben az években: Pápán 
„fagyiaida" és hideg fürdő, Veszprémben a Vizler-
féle fürdőház60 és az új, közkívánatra Zrínyinek ne
vezett kávéház áll a kulturált szórakozás szolgálatá
ban.61 A társas összejöveteleken lassan ugyan, de 
terjed a magyaros öltözet62, a bálokon a francia 
négyest kezdi háttérbe szorítani a magyar „friss" 
és „pörgő" csárdás63, a társalgás, a művelt beszél
getés nyelve is egyre inkább a magyar lesz.64 A kö
zönség ízlésváltozását tükrözi, hogy a színtársulatok
tól is színvonalasabb előadásokat kíván: a „vasárnapi 
bohózatok" helyett a változatos témájú és műfajú 
színművek színreviteléért száll síkra, mert csak így 
haladhat „a polgárosodás azon téré felé, mellyen a 
színészet nem nélkülözhető."65 

A magyar polgárosodáshoz való alkalmazkodás 
kérdésében a zsidóság nem foglal el egységes állás
pontot. Az asszimiláció hívei, a zsidó neológus irány
zat Pápán és Veszprémben is megerősödik a negyve
nes évek közepére. Pápán a változás jelei már 1845 
táján megmutatkoznak. Az idős rabbi három-négy 
évi nyelvtanulás után 1845. február 14-én tartja meg 
első magyar nyelvű beszédét. A zsinagóga zsúfolásig 
megtelik ezen a történelmi jelentőségű napon keresz
tény hallgatókkal s az „ügyesen kidolgozott" szónok
lat hatására fel-felzúg a taps.66 Röviddel később ma
gyar nyelvű tanintézetet állítanak fel a zsidó gyerme
kek hazafias szellemű nevelésére s meghívják Lőw 
Lipótot a hitközség élére.67 Lőw 1846. augusztus 
6-án érkezik Pápára, meghonosítja a magyar nyelvű 
istentiszteletet és szívvel-lélekkel támogatja a felállí
tott népiskolát.68 Szombatonként az „előítéletek
ben megrögzött" népet tanítja, felépítteti az új zsina
gógát (1846) és magyar nyelven izraelita folyóiratot 
szerkeszt és ad ki A Magyar Zsinagóga címmel.69 

Magyarosító programját 1847. április 18-án tartott 
nagy beszédében hirdette meg: a hitközség fennállá
sa óta először gyűlt össze ezen a napon a király szü
letésnapjának megünneplésére. Lőw a becsületes 
foglalkozás megválasztására, az erényes családi élet
re, aktív közéleti szereplésre, a hithű vallásosság és 
hazaszeretet gyakorlására szólította fel híveit.70 

A közéletben, a politikailag és kulturálisan irány
adó osztályok és csoportok ízlésében, szemléletében 
bekövetkezett változások jelentősen gyarapították az 
egyletek számát. Tovább nőtt a kulturális egyletek 
száma: 1840-ben megalakítják a pápai református 
kollégium diákjai a kollégiumi olvasókört, amely a 
következő évben képzőtársulattá alakul.71 1842-ben 
a Veszprémi Polgári Kaszinót szervezik meg, 1843-
ban műkedvelő társulat jön létre Veszprémben, 1845-
ben Pápán.72 A védegyleti mozgalom a megyében 
is eredménnyel jár: Pápán — a kaszinó pártolása mel
lett — 1842-ben kezdi meg működését a védegylet. 
Az év végén 155 taggal alakul meg, a tagok kötele
zettséget vállalnak arra nézve, hogy hat éven át család
juk és alkalmazottaik részére csakis magyar terméke
ket, ruházati cikkeket, gazdasági eszközöket vásárol
nak. A hazai áruk beszerzését és kizárólagos árusí

tását Sauer Miksa helybeli kereskedő súlyos büntetés 
— 5 ezer pengő forint — terhe alatt vállalja magára. 
A befizetett csekély tagsági díj (20 pengő krajcár) 
csupán a társulat évi kiadásait fedezi. A védegyletet 
igazgató választmány irányítja. Tagjai: az elnök, 7 
választott tag, és a tisztviselők: a jegyző, az ügyvéd 
és a pénztáros. Közéleti fórumai a közgyűlés és a vá
lasztmányi gyűlés.73 A pápai védegylet 1845-ben 
már 280—300 tagot számlál.74 A veszprémi védegy
letről csak annyit tudunk, hogy 1846-ban már 
javában működött. Ekkor a zsidó gazdasági konkur-
rencia ellen egy „honi áruraktár" felállítását terve
zik.75 

A szórakozást és állattenyésztést együttesen szol
gálják az agarászegyletek. 1842-ben alakul meg a Pá
pai Agarász Egylet és a Veszprém—Győri Agarászegy-
let.76 

A szegényebb városi polgárok összefogásával 
Veszprémben Temetkezési Egyletek szerveződnek 
(1844, 1846). Az első temetkezési egyletet a püs
pöki városrész szegény lakossága hozza létre 1844. 
február 1-én. Céljuk, hogy haláluk után a temetke
zési költségeket a családjuk, örököseik fedezni tud
ják. Az egyleti tagok belépéskor 5 pengő krajcárt, 
azután bármely tag halálakor további 5—5 krajcárt 
fizetnek az egyleti pénztárba. A rászoruló család ek
kor 40 pengő forintot kap kézhez, melyet - ha erről 
az egyleti tag végrendeletében másként nem rendel
kezik — csak a temetés kiadásaira fordíthat. Az egy
letet egy, a tagokból választott ún. Egyleti Biztosság 
irányítja, a pénzügyekért az ugyancsak választott 
pénztáros a felelős s az évente egyszer összehívott köz
gyűlés nyilvánossága előtt köteles számot adni.77 

A zenei élet legjelentősebb tényezője Pápán a már 
említett hangászegylet, Szilasbalháson a Zenetársaság 
(1842). Veszprémben is javaslatot tesznek egy önálló 
városi Zenetársaság létrehozására (1843).78 

Az 1830-as években a társasági élet központja 
Veszprémben kétségkívül a kaszinó. Alakulásának 
évét pontosan nem ismerjük, de azt tudjuk, hogy 
1833-ban létezett már. Iratai mai ismereteink szerint 
nem maradtak fenn. Színvonala évekig nem érte el a 
kívánt mértéket. Az átutazó — történetesen Tarczy 
Lajos — figyelmét még 1839-ben is inkább lekötötte 
a félelmetes bakonyi erdők, Veszprém „szemetes ut
cáinak", az egészségtelen vármegyei börtönöknek a 
látványa. A kaszinóról alig akad mondanivalója: „Van 
Veszprémben casino is, miről ennél többet nem ír
hatok."79 Pedig írhatott volna valamivel többet is, 
hiszen a kaszinó otthont adott az igényes olvasóknak 
is; 1835-től kezdve rendszeresen előfizette a Tudomá
nyos Gyűjteményt. De — úgy látszik — az útleírás 
hatásosságát csökkentette volna, ha szerzője a pozi
tív jelenségeket is észreveszi. Nyilván eredeti szándé
kával összeférhetetlennek tartotta, hogy elismerő 
hangon szóljon arról a légkörről, amely elismerésre 
— az ő meggyőződése szerint — aligha méltó. 

A kisváros unalmas estéit télen csak a farsangi 
táncvigalmak oldják valamelyest. Egy-egy alkalom-
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mal közel kétszáz vendéget is meghívnak az egylet 
tagjai.80 Míg a téli estéken népes a kaszinó és népe
sek az előkelőbb köznemesi házak, a nyári napokon 
álmos egykedvűség a városon: aki teheti, a füredi 
savanyúvíz és fürdő vendéglőit keresi fel, az ugodi 
fürdőhelyen vagy a Balaton-parti szőlőhegyeken tölti 
szabad idejének jelentős részét. A jómódú köznemes
ség és az arisztokrácia tagjai pedig külföldön költik 
el évi bevételeiknek jelentős hányadát. S bár a külön
böző társadalmi osztályok között a közeledés megin
dul, de a más-más kultúrájú, mentalitású rétegek, osz
tályok elzárkózása, befelé fordulása még gyakori je
lenség. A kottériák, érdekkörök jellemzik a kisvárosi 
társadalmat. Akárcsak Pápán, Veszprémben is az osz
tálykülönbségek vezetnek szakadáshoz: a polgári ka
szinók és az olvasótársaság létrejöttéhez. 

Az egyik fővárosi lap tudósítója gúnyosan jegyzi 
meg ekkor: „Hiányzik nálunk az összetartó közszel
lem; korunk nagy eszméje, az egyesületek eszméje 
nálunk felekezetet szült!"81 Átmenetileg Veszprém
ben az olvasótársaság ragadja magához a kezdemé
nyezést, lesz a megyeszékhely egyik leglátogatottabb 
és legszínvonalasabb szórakozóhelye. 

A Veszprémi Olvasó társaság hivatalosan 1841. 
július 1-én alakul meg részvényes alapon, 86 taggal. 
Egy év múlva tagjainak száma már meghaladja a szá
zat. Az alapszabály módosításakor 102 taggal ren
delkezik a társaság.82 Alapszabálya (1841) szerint 
legfőbb célja: „a honi irodalom, s időszaki sajtó neve
zetesebb eredeti termékeit, s a külföld érdemesebb 
elme virágait egyesült erővel összegyűjteni, magának 
azokból szellemi élményt szerzendő." (1841 : 1. p.) 
A célmegjelölésben alig vehető észre valamiféle elté
rés az egyes olvasótársaságok alapszabályaiban. Az 
1838-ban megalakult Győri Olvasó Társaság „társa
sági szabályai" a veszprémitől csak árnyalatban kü
lönböznek: a hazai irodalom termékeit részesítik 
előnyben a külföldi sajtótermékekkel szemben.83 

A szilasbalhási Olvasó s Mulató Egyesület Rendszabá
sában az olvasást, a „nemes társalkodást" tekintették 
a legfontosabbnak (1833 : 5., 6. p.)84 Az 1839. évi 
megújított szabályzatban világosan ki is mondják, 
hogy a kaszinó „a Lélekmívelés, értelem gyarapittás, 
s helyes társalkodásnak egyesülete." (1839 : 1. p.) 

A Veszprémi Olvasótársaságnak bármely „be
csületes jellemű, s tisztes állású" személy tagja lehet, 
aki a kiszabott részvény díj at befizeti és az alapsza
bályokat betartja. (1841 : 5. p.) A részvények három 
egymás utáni évre szólnak (1841 : 2. p.), vagyis a tár
saság — az országosan bevett szokás szerint — három 
évi ciklusra alakul. A három év elteltével a tagok kö
zös akarattal újjászervezhetik az egyletet. 

Az olvasótársaság hivatalos megalakulása után az 
ún. időközbeni tagfelvétel Széchenyi és a pesti ka
szinó útmutatása nyomán történik, méghozzá angol 
mintára, ajánlással és a részvényesek együttes hozzá
járulásával.85 A tagjelöltet egy részvényes ajánlja 
írásban. A tagjelölt felvétele ellen bármely tag tehet 
kifogást. A kifogásokat az igazgató választmány bí

rálja el. Döntése ellen a részvényes a közgyűléshez 
fellebbezhet. (1841 : 5. p.) A tagok elbocsátása, fel
vétele így mindenkor a legnagyobb nyilvánosság köz
reműködésével, demokratikus légkörben történik. S 
hogy a légkör valóban demokratikus, azt a korabeli 
közvélemény ítélete is megerősíti. A Regélő Veszp
rém szellemi fejlődésének jelét látja abban, hogy az 
olvasótársaság alakulásától kezdve népesebb mind az 
úri, mind a polgári kaszinónál, s „minden rendű, 
és rangú becses osztályból a legtöbb taggal bír", 
mely feltétele a különböző osztályok közelődésének. 
S valóban: itt az „elkülönítő falak már-már omladoz
nak!"86 A közeledés azonban korlátozott, ugyanis 
az olvasótársaság kezdettől fogva Jefelé" zárt; a 
helybeli és vidéki köznemes-birtokos réteg soraiból, 
az értelmiségi—tisztviselő rétegből kerül ki a tagok 
közel háromnegyede; az egyházi főrangúak és a vidé
ki katolikus lelkészek a részvényeseknek több mint 
egynegyedét teszik ki. A városi polgárság csak elenyé
sző számban képviselteti magát. Az olvasótársaság tár
sadalmi összetételét szemléletesen mutatja az össze
foglaló táblázat:87 

Sorszám: Társadalmi hovatartozás 1841. 
év 

1842. 
év 

1. arisztokrata 2 5 

2. birtokos köznemes, 
nemesi értelmiség 51 66 

3. polgárság 1 2 

4. egyháziak 23 24 

5. nők 7 5 

6. nem azonosítható 2 -

1-6. összesen: 86 102 

Az olvasótársaság — amint ez a táblázatból is kitű
nik — elsősorban a városi-megyei köznemesség vezető 
rétegének a kulturális fóruma. A társaság irányításá
ban is övék a vezető szerep : az elnöki tisztet a megye 
másodalispánja, a választmányi elnök tisztét az egyik 
legtekintélyesebb veszprémi táblabíró látja el. A vá
lasztmányi tagok többsége azonban — a helyi viszo
nyoknak megfelelően — a felsőpapság soraiból szár
mazik. A vezetésben ily módon sajátosan érvényesül
nek az egyházi felső körök, vagyis az egyházmegye 
és a köznemesség elképzelései. 

A főrendet a világiak közül Esterházy Pál gróf, 
Festetics Antal és a Zichyek (István, Edmund, Ödön) 
képviselik. Közülük egyeseket nem a szereplési vágy, 
vagy a társadalmi presztízs, hanem — mint gróf Fes-
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teticset — a személyes politikai meggyőződése indít
ja arra, hogy részt vegyen a társaság munkájában. A 
főispán Zichy István tagsága inkább csak formális, 
hiszen állandóan Bécsben tartózkodik, s még a tiszt
újításokon sem mindig jelenik meg. 

A veszprémi polgárság szinte teljesen kívül reked 
az olvasó társaság körén: kulturális—társadalmi külön
állása csak a polgári kaszinó megalakulásakor nyer 
intézményes formát. Csupán Sztojánovics György, 
az egyik leggazdagabb veszprémi kereskedő nyer 
felvételt 1842-ben. Rajta kívül Glaser Lipót füredi 
vendéglős tagja az egyletnek. 

A város összlakosságának (1847-ben 13 846 fő) 
több mint 6%-át (863 fő) kitevő zsidóság sem tart 
kapcsolatot a társasággal, bár az alapszabály ezt le
hetővé tenné. Az „előkelőbb" alapító tagok való
színűleg teljesen elzárkóznak a zsidó lakosok fel
vétele elől. Az elzárkózást motiválhatja a városban 
fölerősödő zsidóellenes légkör. A zsidó közvetítő 
kereskedők konkurrenciát jelentenek a magyar keres
kedőknek, ellenségesen viszonyul hozzájuk a város 
nagy számú iparos rétege, mely a piaci értékesítési 
nehézségek okát az árdrágító közvetítő-kereskede
lemben véli megtalálni.88 A Veszprémi Takarék
pénztár Egyletet Mustos József ügyvéd éppen a „zsi
dóságzsarolta város" hitelviszonyainak a kedvezőbbé 
tétele érdekében szervezi meg 1845 augusztusában 
300 részvényessel, egyenként 50 pengő forint értékű 
részvényekkel.89 A takarékpénztár 1846. január 1-
én kezdi meg működését.90 Alaptőkéje ekkor 30 
ezer pengő forint, összforgalma 1848 elejéig meg
közelíti a 700 ezer pengőt.91 

A veszprémi izraelita hitközség elzárkózása a köl
csönös bizalmatlanság légkörében csak lassan oldó
dik. A kölcsönös közeledés kezdetét jelenti az a tény, 
hogy a kaszinó nem zárkózik el a zsidók felvétele 
elől. A zsidó kereskedő—iparos polgárság köréből 
Vurda Manó és Rothfischer József, valamint Fischer 
Károly jár rendszeresen a kaszinóba.92 A kaszinó 
körén kívül rekedt lakosok 1847 elején zsidó köl-
csönkönyvtárat létesítenek az olvasási lehetőség 
biztosítására.9 3 

A pápai kaszinó eleinte hasonlóan zárt, arisz
tokratikus intézmény, habár az alapszabályban rögzí
tett elvek a gyakorlattal homlokegyenesen ellentéte
sek voltak. Később azonban a polgárság és a zsidó
ság is felvételét kérhette, a kollégiumi diákok pedig 
egész évben ingyen használhatták a kaszinó olvasó
termét és más helyiségeit.94 A Vidéki egyletek elzár
kózása még erőteljesebben érvényesült, az előítéle
tek romboló hatásukat itt fejthették csak ki igazán. 

Lefelé, a társadalom alsóbb rétegei felé történő 
elzárkózást elősegítette — a felvétel korlátozása mel
lett - a magas tagdíj is. A Veszprémi Olvasótársaság 
6, a győri 5, a pápai polgári kaszinó 2, az úri 5 pengő 
forint tagdíjat szedett évente. Csak viszonyításkép
pen: a veszprémi iparos segédek napi fizetése ekkori
ban általában 25—30 váltó krajcárt tett ki.95 

Az olvasótársaság szervezeti élete 

A Veszprémi Olvasótársaság felépítésében meg
egyezik a kaszinók szervezeti rendjével. Ez valószí
nűleg azzal magyarázható, hogy a vidéki egyesületek 
— kis módosítással — többnyire a pesti kaszinó rend
szabását vették át, s csak akkor változtattak rajta, 
ha azt a helyi viszonyok szükségessé tették. De bizo
nyos esetekben az is megállapítható, hogy egyik 
vidéki egylet a másik szabályzatát vette át szinte 
változtatás nélkül. Hogy az egyletek között ilyen 
kapcsolat létezett, bizonyítja a szilasbalhási példa: 
az 1846-ban készült könyvtári leltárból tudjuk, hogy 
a kaszinó tagjai a székesfehérvári, veszprémi és pá
pai kaszinó évkönyvét is beszerezték, ismerték, 
olvasták.9 6 A pápai református könyvtárban a győri 
olvasótársaság alapszabályának kéziratban fennmaradt 
másolatát őrzik az 1840-es évekből.97 

A Veszprémi Olvasótársaságnak is legfőbb szerve 
a közgyűlés, amely évente többször összeül; állandóan 
szemmel tartja a pénzügyeket, határoz a könyvtári 
állomány bővítése kérdésében, évente megválasztja a 
tisztviselőket, s minden módon a társaság „fölvirá-
goztatására törekszik", (1841: 6. p.) A közgyűlést 
a társaság elnöke hívja össze. Munkáját a titoknok 
(titkár) segíti; ő vezeti a közgyűlések és a közgyű
lésnek alárendelt választmányi ülések jegyzőkönyvét, 
végzi az írásbeli ügyintézést (levelezés, meghívók 
kiküldése stb.). 

A társaság évente két rendes közgyűlést tart: 
január és július első vasárnapján. A tisztújítást az első 
közgyűlésen ejtik meg. A választás titkos szavazás
sal, a többségi elv alkalmazásával történik. A rendes 
közgyűléseken számoltatják be a tisztviselőket vég
zett munkájukról, s határoznak a teendőkről. (1841 : 
8.p.) 

A kezdetben kilenc, majd 1842-től tizenkét tagú 
igazgatói választmány a társaság „beligazgatására" 
létrehozott testület, amely a közgyűlések között a 
kisebb jelentőségű ügyeket (pl. könyvrendelés, a 
panaszok kivizsgálása stb.) intézi. Elnöke a társaság 
általános elnökhelyettese. Az elnök a választmányi 
tagokat bármikor egybehívhatja, ha ennek szükségét 
érzi (1841 : 7. p.) A választmány határozatképessé
géhez legalább 5 tag jelenléte szükséges. (1841: 8. 
p.) A könyvrendelési jegyzéket is a választmány ál
lítja össze s közszemlére kiteszi az olvasóterem falá
ra. Ha a részvényesek közül legalább heten kifogá
solják az összeállítást, észrevételeiket az erre a célra 
rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíthetik. A választ
mány a vitás kérdést ezután rendkívüli közgyűlésen 
ismerteti, véleményéről jelentést tesz, majd a részvé
nyesek szavazással döntenek a megrendelés véglege
sítéséről. (1841 : 7. p.) A részvényesek bármelyike 
által írásban beadott panaszt a választmány vizsgálja 
ki, majd döntést hoz. A döntés ellen a közgyűlés
hez fellebbezhet a panaszos. (1841 : 5. p.) 

Az intézmény legfontosabb tevékenységi terüle
tét, a könyvtárhasználatot szabályozták a legrészlete-
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sebben. A kölcsönzésre, mint a legtöbb egyletben, itt 
is hetente két alkalommal nyílt lehetőség. 1841-ben 
szerdán és szombaton délután 1—2 óra között állt a 
kölcsönzők rendelkezésére a könyvtáros. (1841 : 10. 
p.) Úgy látszik azonban, hogy a megjelölt időpont a 
tagok — különösen a vidéki részvényesek — többségé
nek nem felelt meg, mert a következő évben meghosz-
szabbítják a nyitvatartás idejét. 1842-ben a helybeli 
tagok csak hétfőn és pénteken délután 2—4 óra 
között kölcsönözhettek, a vidékiek számára emel
lett pénteken délelőtt 10-12 óra között is nyitva 
tartottak. (1842 : 10. p.) A helybeli olvasókegyszer
re csak egy kötetet Ül. egy művet vehettek ki s azt 
legfeljebb nyolc napig tarthatták maguknál. Terje
delmesebb munkák esetén ezen túl — külön kérésre 
— további nyolc napra meghosszabbíthatták a 
kölcsönzési határidőt. A vidéki tagok egyszerre több 
művet is kölcsönözhettek, s az olvasási határidő 
két hét múltán járt le. Előzetes bejelentéssel azonban 
ők is meghosszabbíthatták a határidőt. (1841 : 10. 
p.) A kijelölt határidőket azonban nemigen tartották 
be az olvasók, ezért 1842-ben kedvezőbbé tették a 
kölcsönzési feltételeket: a helybeli tagoknál 14, a 
vidékieknél 21 napig hosszabbították meg a határidőt. 
(1842 : 10. p.) A hírlapok és folyóiratok kölcsönzési 
határideje a társaság fennállása folyamán egyönte
tűen három napra szólt. Más olvasótársaságoktól 
eltérően itt a lapok egyes példányszámait is kölcsö
nözhették a tagok, s a gyakori megszorítással — hogy 
csak lezárt évfolyamok bekötött példányait adják 
ki olvasásra, kölcsönzésre — nem éltek. Ebből arra 
következtethetünk, hogy az olvasótársaság tagjai az 
átlagosnál magasabb könyvkultúrával rendelkeztek, 
közös értékeikre nagyobb gondot fordítottak, a lapo
kat nagy becsben tartották. 

A kölcsönzési határidők be nem tartása esetén napi 
1—1 krajcár büntetéspénzt kellett fizetni, a tudatosan 
megrongált, bepiszkított könyvek helyett pedig 
újakat kellett beszereznie a vétkesnek. (1841 : 10., 
12. és 1842: 10., 11. p.) Sokkal súlyosabb - 2 pengő 
forint - bírságot kellett annak a tagnak fizetnie, aki 
a kikölcsönzött könyveket idegennek adta tovább 
olvasásra. (1841 :12., 1842 :11. p.) 

A társaság olvasótermét naponta délelőtt 8—12 
óráig, délután kettőtől késő estig vehették igénybe 
1841-ben a tagok. (1841 : 11. p.) A következő év
ben az olvasóterem nyitvatartását már nem is szabá
lyozták. Az épületbe — melynek helyét sajnos nem is
merjük, de azt tudjuk, hogy csak egy szobából ál
lott a benne lévő egyleti rész — nyolc napon át ki-ki 
a maga vendégeit is behozhatta. A helybeli helyőrségi 
katonatisztek — mint a legtöbb helyen — itt is min
denkor vendégnek számítottak. (1841 : 13. p.) 

A könyvtár állománya 

Az olvasók meglepően gazdag könyvtári anyagból 
válogathattak, bár maga a könyvtár semmivel sem 
volt nagyobb, mint egy tudós-értelmiségi kézikönyv

tára: megközelítően kétszázötven, túlnyomórészt ma
gyar nyelvű mű állt az első évben minden beiratko
zott olvasó rendelkezésére. Míg Szilasbalháson a jogi
nemzetgazdasági, történeti és vallási könyvek voltak 
túlsúlyban, addig Veszprémben a politikai—történel
mi és szépirodalmi műveket olvasták szívesebben. 
A kis- és középnemesség irodalmi műveltségében 
meglévő különbségek a könyvállomány összetételé
ben is megmutatkoznak. A kisnemesség csak a század 
második felében — Jókai fénykorában — lesz csak a 
magyar szépirodalom elkötelezett fogyasztója.98 

A szépirodalmi anyag a veszprémi olvasótársaság 
tagjai számára a magyar irodalom legjelesebb XVIII— 
XIX. századi alkotásait teszi hozzáférhetővé: Baróti 
Szabó Dávid, Csokonai Vitéz Mihály, Batsányi János, 
Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kölcsey Fe
renc költeményei jelzik a magyar költészet fejlődésé
nek útját. A születőfélben lévő magyar regényt Fáy 
András országszerte népszerű Béltelky háza, Jósika 
báró regényei 15 kötetes kiadásban — köztük a köz
kedvelt Abafy — képviselik elsősorban. A magyar 
novellisztikát Kölcsey, Vörösmarty és a közepes 
tehetségű Kuthy Lajos kötetei jelentik a veszprémi 
olvasók számára. A drámaírók közül Bessenyei 
György, Kisfaludy Károly, Szigligeti Ede, Eötvös 
József és Vörösmarty, valamint Nagy Ignác tűnnek ki 
műveikkel. A könyvtárban megtalálható az Akadémia 
jóvoltából megjelent Eredeti Játékszín tíz kötete is. 
A külföldi szépirodalom nagyjai közül Victor Hugo, 
Byron, a német klasszikusok — Schiller és Goethe — 
összegyűjtött versei és drámái, Cooper, Dickens, 
Eugèn Sue, regényei német kiadásban olvashatók. 
Sue műveinek kiadása 77, Bulwer írásai 67, Dickens 
munkái 35, Victor Hugo alkotásai 17, Cooper élet
müve 10 kötetben sorakoznak a könyvtár polcain. 
A drámairodalom klasszikus és újkori mestereinek 
alkotásait az Akadémia Külföldi Játékszín című 
sorozatából (18 kötet), a Kazinczy és Szenczy Imre 
fordította Római Classicusok és a Guzmics Izidor 
fordította Hellen Classicusok c. sorozatok kötetei
ből ismerhetik meg az olvasók. 

A korszerű történetfilozófiai ismereteket közvetí
ti Karl Taubner Hegel-könyve, Herder történelmi és 
filozófiai tanulmányai (németül, 16 kötetben), az 
új esztétikai elveket Kölcsey tanulmányai, a német 
irodalomból Börne összegyűjtött írásai (8 kötet) 
népszerűsítik. A liberális történetírók közül a fran
cia Thiers kétkötetes klasszikus forradalom-története 
— mely itt is megtalálható — az egész országban kere
sett olvasmány. A modern államtudományi elveket 
a „liberalizmus bibliájaként" emlegetett Potteck— 
Welcker-féle Staatslexikon lapozgatása közben szív
ják magukba az olvasók." A magyar liberálisok 
előtt példaként álló amerikai demokráciáról Velenczei 
Gábor műfordításában (Az éjszakamerikai Egyesült 
országok történetei), Wilhelm Coberstein történeti 
müvéből (Amerika históriája) Tanák Gábor fordítá
sában olvashatnak a részvényesek. Bölöni Farkas 
Sándor útirajza — talán a reformkor legolvasottabb 
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magyar nyelvű amerikai útleírása — és a Fábián Gábor 
fordította Európa-szerte népszerű Torqueville-mű 
(Demokratia Amerikában) teszik teljessé a könyvtár 
Amerikára vonatkozó irodalmát. 

A modern politikai tudat, nemzettudat, a liberá
lis nemzet- és történelemszemlélet kialakításában 
kétségtelenül a politikai szakkönyveknek van a leg
nagyobb szerepük. A társaság a Széchenyi-irodalom 
szinte minden fontos művét beszerzi: nemcsak Széc
henyi müvei100, hanem Széchenyi írói működése 
nyomán kibontakozó vitairodalom darabjai (gróf 
Dessewfy József, Orosz József, Záborszky Alajos, 
Eötvös József, Kossuth Lajos, Fáy András művei) 
is ott sorakoznak a könyvszekrény polcain. A poli
tikai irodalom jóvoltából a legszorgalmasabb olva
sók a reformkori Magyarország helyzetét sokoldalúan 
és árnyaltan, más-más nézőpontból is megismerhe
tik. A nevelésügy helyzetét a népoktatásra, kisded
óvásra, nőnevelésre vonatkozó tanulmányokból mér
hetik fel, a jogrendszer reformjának szükségességéről 
Ballá Károly, Szalay László, Szemere Bertalan és Zsol
dos Ignác műveiből győződhetnek meg. A szakiroda
lom foglalkozik az egyházak helyzetével — napiren
den van a vegyes házasság rendezésének kérdése —, 
a társadalmi-gazdasági átalakulás elkerülhetetlenségét 
Széchenyi és Kossuth tudatosítja; ők jelölik ki a köve
tendő irányt, dolgozzák ki a megfelelőnek ítélt stra
tégiát és taktikát. 

A politika mellett olyan új tudományokról is kor
szerű tájékoztatást kapnak az olvasók, mint az ön
álló fejlődés útjára lépett pszichológia, a polgári köz
gazdaságtan, vagy a statisztika, melynek legismer
tebb művelője ekkor Fényes Elek. 

A könyvtár „különgyűjteményét" alkotják a me
gyebeli szerzők művei: Веке Kristóf, Edvi Illés Pál, 
Pap Ignác, Zsoldos Ignác, Tarczy Lajos, a megyei 
születésű Vajda Péter és Táncsics Mihály munkái, 
melyek jórészt ajándékozás útján kerülhettek a 
könyvtár állományába. A tagok önkéntes állomány
gyarapítását egyébként az alapszabály is tartalmazta. 
Már megalakulásakor úgy foglaltak állást, hogy a 
részvényesek hazafias kötelességének tekintik a 
könyvtár támogatását, s elvárják, hogy belépéskor 
mindenki egy-egy új könyvvel gyarapítsa a könyvtár 
állományát, vagyonát. (1841 : 14., 1842 : 13. p.) 

A könyvtáros — első évben Ferenczy György, 
majd Biró Adalbert — feladatát a tőle telhető legna
gyobb odaadással, lelkiismeretesen, hozzáértőén lát
ta el. A Névkönyvek leltáraiból kitűnik, hogy a 
könyvtáros mindenkor igyekezett a kis könyvtár
ban is lehetőleg szakszerű munkát végezni, a könyv
állomány könnyebb kezelhetősége érdekében határo
zott rendet teremteni. A nagyobb mennyiségű magyar 
nyelvű könyvanyagot három (tudomány, szépiroda
lom, vegyes könyvek), a németet kettő (tudomány, 
szépirodalom) tárgykörre bontotta, ezen belül a szak
csoportok szerinti beosztás elvét alkalmazta. A kis 
mennyiségű és könnyen áttekinthető latin, francia 

és olasz nyelvű irodalmat külön-külön helyezte el, 
hogy könnyen hozzáférhető legyen. 

A kikölcsönzött könyvekről kettős nyilvántar-
tást vezetett. A nyilvántartó könyvbe beírta a köl
csönző nevét, a könyv szerzőjének nevét és a könyv 
címét. (1841 :10., 1842 :10.p.) 

A nyilvántartásba más adatot nem is kellett fel
vennie, mivel a kikölcsönzött könyvekről, periodi
kákról a kölcsönzés napján nyugtát állított ki; a 
kölcsönző aláírásával mintegy felelősséget vállalt az 
átvett sajtótermékek hiánytalan és épségben történő 
visszaszolgáltatására. A nyugták ily módon helyet
tesítették a határidő-nyilvántartást is. Az okozott 
kár felderítése ezután már egyszerűen megtörténhe
tett, hiszen a könyvtáros csak jó állapotban lévő 
könyveket, lapokat, folyóiratokat adhatott ki. 

A könyvtári állomány nyelvi összetételét és gya
rapodását táblázatban foglaltuk össze: 

Sorsz. : Nyelv: 1841 . év 1842. év Gyara
podás 

: Nyelv: 

mű kötet mű kötet mű kötet 

1. magyar 203 340 249 398 46 58 

2. német 49 392 77 518 28 126 

3. latin 4 4 4 4 - -

4. olasz 1 2 1 2 - -

5. francia 3 6 4 7 1 1 

1-5.« összesen: 260 744 335 929 75 185 

A könyvtár állománya 1842-ben az előző évihez 
képest 28,84%-kal (75 mű) emelkedett, miközben a 
müvek és kötetek közötti arány lényegében válto
zatlan maradt — egy mű átlagosan 3 kötetből áll - , 
amely a társaságnak azt a szándékát mutatja, hogy 
továbbra is az összefoglaló jellegű életmű-kiadások, 
gyűjteményes munkák beszerzésére törekedett. A 
gyarapodás szám szerint a magyar nyelvű állomány
ban a legnagyobb: 46 új művet rendeltek meg 1842-
ben 58 kötetben. A növekedés közel 23%-os. 

Az idegen nyelvű irodalomban csak a német nyel
vű anyag mutat határozott növekedést: egy év alatt 
28 művet (126 kötet) vásárolnak meg. A növekedés 
majdnem háromszor nagyobb itt, mint a magyar 
nyelvű könyvek esetében. Az eltérésnek magyarázatát 
a könyvállomány összetételében kell keresni: míg a 
magyar megrendelések zömét a politikai—történeti 
művek és a hírlapok tették ki, addig a német nyelvű 
művek közül az igazgató választmány elsősorban a 
tudományos összefoglaló munkákat (22 mű 80 kötet
ben) és a periodikákat (2 mű, 29 kötet) részesítette 
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előnyben. A német szépirodalom iránti érdeklődés 
erőteljesen csökkent, latin és olasz nyelvű munkákat 
egyáltalán nem rendelnek meg, a francia könyvpiac
ról is mindössze egyetlen egykötetes művet szerez
nek be. 

Az 1839-ben 68 taggal alapított Győri Olvasótár
saság hasonló nagyságú könyvállománya ebben az 
időben jóval nagyobb mértékben gyarapodik. A tel
jes könyvállomány 1840-ben 203 mű, 1842-ben 733 
mű. 1844 elején már 1091 mű 1838 kötetben szere
pel a társaság katalógusában. 1841-ben a veszprémi 
egylet könyvtárában 203 magyar és 49 német mű 

Sor- Szakcsoportok 
szám. 

II. 1-6. Összesen: 

III. 1. vegyes művek: 

A táblázat a könyvtári beosztást tükrözi: feltéte
lezhetjük, hogy a könyvállományt a szakcsoport 
szerinti beosztás sorrendjében helyezte el a könyvtá
ros a polcokon, külön-külön a német és magyar, vala
mint a többi nemzeti irodalom anyagát. A magyar 
irodalomban kialakított „vegyes" könyvtári részleg 
valóban „vegyes" volt, különböző tárgyú könyveket 
tartalmazott.102 Ebben a részlegben valószínűleg 
azokat a könyveket helyezték el, amelyek a könyvtári 
beosztás kialakítása után kerültek a társaság tulajdo
nába, mivel ez a részleg többségében olyan könyveket 

található, a győriben 403 mű közül 249 magyar és 
154 német. Veszprémben minden negyedik, a 
Győri Olvasó társaság könyvtárában minden második-
harmadik mű német nyelven íródott. Győrben a né
met polgárság sokkal nagyobb szerepet játszik a vá
ros életében, mint Veszprémben, s ez a különbség 
az olvasótársaság könyvtárának összetételében is 
megmutatkozik.1 °1 

Szemléletesebb képet kapunk a veszprémi olvasó
társaság könyvtáráról és hírlaptáráról, ha a magyar 
és német nyelvű könyveket szakcsoportok szerinti 
megoszlásban is megvizsgáljuk: 

tartalmazott, amelyek egyértelműen azonosíthatók 
voltak a kijelölt szakokkal. Előfordulhat persze az is, 
hogy már a könyvtári beosztás kialakításakor létre
hozták ezt az „egyéb" kategóriát, s a továbbiakban 
már csupán a könyvtáros lelkiismeretességén, igényes
ségén és türelmén múlt, hogy ide, vagy pedig a meg
felelő szakcsoportba rakja le, sorolja be az újonnan 
érkezett könyveket. A Névkönyv mindenesetre arról 
tanúskodik, hogy a társaság felállítása után nem sok
kal ez a részleg már létezett. 

A „vegyes" könyvek között esztétikai tanulmány-

Magyar irodalom 

1841. év gyarapodás 

mű kötet mű kötet 

5 7 1 1 

8 8 1 1 

13 21 6 7 

16 27 3 3 

1 6 

3 3 

19 23 10 10 

8 10 

5 5 

11 12 

89 122 21 22 

24 31 1 1 

13 36 1 8 

15 71 1 1 

2 2 

54 140 3 10 

41 78 7 11 

Nemet irodalom 

1841. év gyarapodás 

mű kötet mű kötet 

27 117 22 80 

5 5 
3 16 

7 130 

3 56 

1 1 - -

4 81 
20 273 3 16 

I. 1. Nyelvtan 5 7 

2. Észtan (Filozófia) 8 8 1 1 

3. Történet 13 21 6 7 

4. Jogtan 16 27 3 3 

5. Statisztika 1 6 

6. Életírás 3 3 

7. Politika 19 23 10 10 

8. Útleírás 8 10 

9. Gazdaság 5 5 

10. Neveléstudomány 11 12 

I.—1-10. Összesen: 89 122 21 22 27 117 22 80 

II. 1. Versek 24 31 1 1 5 5 
3 16 

2. Regények 13 36 1 8 7 130 

3. Színművek 15 71 1 1 3 56 

4. Zsebkönyvek 2 2 - - 1 1 

5. Klasszikusok - - - - 4 81 

4 6 1 



köteteket, periodikákat, színműveket, meséskönyvet, 
politikai, népnevelési, valláselméleti kiadványokat és 
szépirodalmi műveket találunk. 

A táblázat adatai rávilágítanak a társaság tagjainak 
ízlésére is: a német irodalomból főként a színműve
ket és a regényeket olvasták, a francia és az angol 
klasszikus és romantikus irodalmat is elsó'sorban né
met fordításban ismerték, bár már a jelentősebb alko
tások egyike-másika magyar fordításban is hozzáfér
hetővé vált. 

Az olvasás gyönyörűségét nemcsak a társaság 
könyvtára szolgálja: szinte a tagok mindegyike ren
delkezik magánkönyvtárral is. Sajnos, részletes könyv
jegyzékek ma még nem állnak rendelkezésünkre, az 
eddigi kutatások alapján azonban a tagok — vagy a 
tagok egy részének — könyvkultúrájáról már vázlatos 
képet tudunk adni. Különösen vonatkozik ez a meg
állapítás a katolikus papság könyvkultúrájára, ugyanis 
a veszprémi egyházmegye plébániáinak könyvtárát 
több forrásból is jól ismerjük. A század elején, 1815-
17 között a nagyműveltségű Kurbély György, 1845-
46-ban pedig Zichy Domokos püspök az egyházláto
gatások alkalmával a plébániai könyvtárak könyvállo
mányát is összeíratta. A század elején a plébániákon 
átlagosan 45-50 mű volt kb. 100 kötetben. A politi
kai vármegye területén az összeírásokban feltüntetett 
67 plébános összesen 2342 könyvvel rendelkezett, 
19 plébánián a könyvek száma elérte vagy meghalad
ta a százat. Megyénk katolikus lelkészei 1845-ig kb. 
500 művet (600 kötetet) vásároltak,- ebből 100 mű 
magyar szellemi termék. A magyar nyelvű művek kö
zött megtaláljuk Széchenyi István, Vörösmarty, Kis
faludy Sándor alkotásait, Petőfi munkái azonban tel
jesen hiányoznak. 

Az egyházmegye papságának egyházi műveltsége 
— neveltetéséből következően - gallikán—janzenista 
szellemű volt, a filozófia iránt átlagon felül érdeklőd
tek, a legkiválóbbak magukévá tették a felvilágosodás 
eszméit, ám legtöbbjükre a racionalizmus alig hatott. 
Irodalmi érdeklődésük csak lassan alakult ki. 

A magyar nyelvű munkák a század elején főként 
a prédikációs irodalomból származtak. Szépirodalmi 
művekkel csak a következő évtizedekben bővültek a 
plébániai könyvtárak.1 ° 3 

Míg a papságnak a túlnyomó többsége csak a 
magas kultúra fogyasztója volt, addig a legkiválóbb 
egyházi személyiségek a kulturális élet irányításában 
is részt vettek. A nemzeti irodalom létrehozásában -
a nyelvújítás tevékeny részeseként, a magyar nyelvű 
egyházi műveltség tudós terjesztőjeként — Horváth 
János (1769—1835) főesperes, kanonok, majd fehér
vári püspök alkotott maradandót.104 Tanítványai 
közül ketten is társasági tagok: Tomor János és Веке 
Kristóf. Mindkettőjük tekintélyes könyvtárral rendel
kezik, s bennük már a Kurbély-féle összeírás idején 
jelentős helyet foglal el a magyar nyelvű irodalom. 
A negyvenes években Веке könyvtára a legkorszerűbb 
és leggazdagabb: 234 művet (300 kötetet) tüntet fel 
az összeírás, ebből a bölcseleti irodalom, a történel

mi—szépirodalmi művek 91, » pedagógiai szak
irodalom 90 kötetet tesznek ki. Веке Kristóf 
(1785-1862) gyakorló pedagógusként - 1835-42 
között a veszprémi mesterképző intézet tanára —, 
pedagógiai szakíróként, egyháztörténészként és folyó
iratkiadóként (őrangyal, 1843), a Veszprém megyei 
népnevelés fejlesztésének irányítójaként valóban 
méltó tanítványnak bizonyul.106 А Веке költségén 
kiadott folyóirat szerkesztését egy másik kiemel
kedő olvasó társasági tag, Szabó Imre hittudomány
tanár vállalja.107 Веке barátja a másik társasági tag, 
Ruszék József (1779-1851) szemináriumi tanár 
és filozófus, akinek irodalmi tevékenysége szintén 
jelentős.108 A nyelvújítási mozgalmakban az ortho-
lógusok dunántúli csoportjának egyik vezéralakja, 
támogatja a Mondolat (1813) kiadását, a keszthelyi 
helikoni ünnepségeken maga is fellép műveivel.109 

Könyvtára kb. 1200 kötetes és korszerű könyvekből 
áll.1 * ° Ruszék szerkesztő—kiadói tevékenysége & Ma
gyar Minerva (1800) és a Helikon (1818) gyűjtemé
nyes kötetekkel kezdődik, munkatársa és támogatója 
az Egyházi Értekezéseknek, majd szerkesztője Veszp
rém első szépirodalmi folyóiratának, a Társalgónak 
(1847).111 Magyar nyelvű filozófiatörténete korának 
egyik legszínvonalasabb kézikönyve, mellyel egyik 
megalapozója a magyar filozófiai terminológiá
nak.1 Szalay Imre (1787-1848) veszprémi apát
kanonok, akadémiai tag és egyetemi tanár, aki első
sorban szónoklataival, egyházi beszédeivel, népszerű 
nyelvtudományi tankönyvével (1828), egyházi reto
rikájával, felvilágosító cikkeivel tűnt ki. ő is jelentős 
könyvtárral dicsekedhetett.113 Külley János, nagy
prépost, a megyei árvaügyi bizottság elnöke, Kéry 
János kanonok, Szabó Imre és Szabó László szemi
náriumi tanárok, Szmodiss János kanonok — ahogy 
a társaság többi egyházi méltósága — jelentős irodalmi 
tevékenységet nem fejtett ki, kultúraszervező munká
juk azonban annál fontosabb. Hasonlóképpen jelle
mezhető a szlovák származású Brestyenszky Béla 
tihanyi és Villax Ferdinánd zirci apát, mindketten 
részvényesei a társaságnak. Mindkettőjük nagy gon
dot fordított a rendi könyvtár gyarapítására is. A 
felsorolásból nem maradhat ki Kolossváry Sándor 
(1775—1842), a homokbödögei születésű veszprémi 
kanonok, aki elsősorban kitűnően felépített egyházi 
beszédeivel tűnt fel, részt vett az akadémiai nagy szó
tár munkálataiban, s a népnevelés javára és közcélok
ra hatalmas összegeket adományozott.114 

A köznemesség és az értelmiség olvasó társaságot 
alapító tagjainak magánkönyvtárát nem ismerjük. 
Valamennyi könyvvel minden tag rendelkezett, 
hiszen az a tény, hogy az olvasótársaság részvényese 
kívánt lenni, már azt is jelentette, hogy a jelentkező 
rendszeres olvasó volt, s könyvet maga is vásárolt. A 
lelkészek, uradalmi tisztek, honorátiorok, 
köznemesek és főnemesek közül kb. 180—200 fő 
fizetett elő több-kevesebb rendszerességgel a kor
szak egyik legszínvonalasabb folyóiratára, annak be
indításától kezdve megszűnéséig, 1841-ig. Az olvasók 
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számát megsokszorozza, hogy a magánszemélyek 
mellett intézmények és testületek is megrendelték a 
Tudományos Gyűjteményt. Megrendelték az egyházi
rendi könyvtárak (Pápa, Veszprém, Tihany, Zirc, Ba-
konybél), rendszeresen járatta a veszprémi olvasótársa
ság és kaszinó, a pápai olvasótársaság és kaszinó, a pá
pai református kollégium, a „pápai nemes ifjúság", 
közösen fizették elő a húszas években a pápai ura
dalom kancellistái, a harmincas években a Pápa vidé
kén élő evangélikus lelkészek. Egy-egy évfolyam fü
zeteiből évente kb. 15—30 példány jutott el a hivata
los megrendelés útján a megyében élő olvasókhoz, 
egy-egy füzet aztán kézről kézre járt, s így a tudomá
nyos folyóirat helyi olvasótábora több százra tehető. 
Az olvasótársaság tagjai közül rendszeres olvasója volt 
Boda László táblabíró, Hunkár Antal táblabíró, 
gróf Festetics Antal, Késmárky József táblabíró, 
Kolossváry Sándor apátkanonok, Külley János 
kanonok, később nagyprépost, Ruszék József kano
nok, Szmodiss János kanonok, Szalay Imre kanonok 
és táblabíró, Villax Ferdinánd zirci apát, Веке Kristóf 
veszprémi tanár, Reguly István zirci ügyvéd, a nagy 
utazó édesapja.11 s Többen a könyv- és folyóirat
terjesztést is vállaltak: a század elején Pápay Sámuel 
és Zsoldos János, később Kolossváry Sándor és 
Szmodiss János, Ángyán János és még néhányan 
végeztek jelentős szervező munkát. Nem volt ritka 
eset, hogy Kolossváry és Szmodiss 3—5—6 Tudomá
nyos Gyűjteményre is előfizettek egyszerre, s az egyes 
füzeteket a szemináriumi diákok és tanárok, a veszp
rémi kanonokok között szétosztották, értékesítet
ték. Veszprémben az 1840-es években az olvasókö
zönség szervezését már négy könyvkötő végzi. A 
könyveket közvetlenül a nyomdáktól vásárolják meg, 
többnyire Pesten, Győrben, Debrecenben, Pozsony
ban és Komáromban. Jövedelmükből családjuk megél
het, de nagyobb nyereségre szert tenni nem tudnak. 
Az ősszeírőknak mondják is: „A jövedelemből, amint 
jön, el is kél, úgyhogy alig élhetünk ez idő sze
rént."116 A Veszprémben nyomott könyveket rész
ben a nyomdatulajdonos, részben a szerző árusítja, 
de több esetben ekkor már megjelennek a közvetítő 
kereskedők is, így többek között az Eggenberger és 
Fia pesti könyvkereskedés vállalja a veszprémi köny
vek forgalmazását.117 

A hírlap- és folyóirattár 

A naprakész irodalmi—politikai tájékozottságot az 
olvasótársaság hírlap- és folyóirattára biztosította. 
1841-ben a Névkönyv periodikákat feltüntető rovata 
szerint 21 magyar és 2 német periodika található 
a könyvtárban. A budavári kaszinó egylet ugyanekkor 
24, a nagykőrösi olvasó társaság 9 hírlapot fizet elő, 
a debreceni kaszinó a következő évben 16 hírlapot 
járat.1 x 8 A veszprémi olvasóegylet nagyvárosi olvasó-
társaságnak is dicsőségére váló nagyságrendben ren
deli meg a lapokat: 1841-ben 17 hírlapot és 2 folyó

iratot, a következő évben 13 hírlapot fizetnek elő. 
Évi költségvetésének így jelentős hányadát a gyors 
és biztos tájékoztatást nyújtó hetilapok és folyóira
tok beszerzésére fordítják. 

A hírlapok és folyóiratok mellett az első évben 
megrendelik az akadémiai évkönyvet és az Iris с. né
met zsebkönyvet. 1842-ben újabb két magyar hír
lappal bővül a választék s beszerzik az 1841/42. évi 
erdélyi országgyűlésen elhangzott beszédek gyűjte
ményes kiadását is. A német periodikák közül August 
Lewald Europa című folyóiratának füzetei forognak 
közkézen. Daniel Voss történeti—politikai folyóira
tának, a Die Zeiten oder Archiv für neuesten Staaten 
Geschichte und Politiknak 1810-es évfolyama való
színűleg adományozás útján kerül a könyvtárba. Az 
osztrák politikai—társadalmi viszonyokról a Wiener 
Zeitungból tájékozódnak. A német liberalizmus ál
lamtudományi alapelveit az Augsburger Allgemeine 
Zeitungban tanulmányozzák a társaság tagjai. Az 
augsburgi újság különösen a magyar művelt ifjúság 
kedvelt olvasmánya.119 Adományozásra gondolha
tunk az Erdélyi Múzeum esetében, melynek első két 
kötetét (1814) a „vegyes" anyagban helyezi el a 
könyvtáros. 

1841 második felében, amikor a következő évi elő
fizetésről kell dönteni, az igazgató választmány úgy 
határoz, hogy több lap előfizetését nem újítja meg, s 
folyóiratot a továbbiakban nem járat, az így fennma
radt összeget inkább új lapok előfizetésére fordítja. 
A választmányban meghatározó szerepet játszó egy
háziaknak köszönhető, hogy az egyházi lapokat ismét 
előfizetik s körüket új lappal, a Protestáns egyházi 
és iskolai lappal bővítik. Rétegízlést elégít ki az in
dulástól előfizetett pesti divatlap, a Regélő (1842) 
is. 1842 végén a könyvtárban található hírlapok több
sége politikai hetilap, de a tudományos-gazdasági és 
az ismeretterjesztő célzattal megjelenő lapokból is 
többet járatnak. A folyóiratok gazdasági—jogi és 
teljesen vegyes profilúak. 

Az 1841—1842-ben előfizetett politikai lapok or
szágos jellegű hírlapok és az olvasó társaság társadal
mi-politikai arculatához igazodnak. A liberális ellen
zéki Kossuth-szerkesztette Pesti Hírlap mellett ott 
a Széchenyi-párti Jelenkor, a konzervatívok szol
gálatában álló Hírnök és a Világ; a klerikális irányza
tot követő Nemzeti Újság szintén jelentős szerepet 
játszik a közvélemény formálásában. A kormánypárti 
álláspontot az erdélyi Múlt és Jelen közvetíti. 

Az irodalmi—művészeti lapok közül a jól szerkesz
tett Athenaeum, a harmincas évek vezető irodalmi 
lapja emelkedik ki. A könyvtárban 1842 végén a 
következő lapok és folyóiratok álltak az olvasók 
rendelkezésére i12 ° 

Magyar hírlapok: 
1. Pesti Hírlap (Pest, 1841-1849): 1841, 1842 
2. Jelenkor (Pest, 1832-1848): 1841,1842 
3. Társalkodó (Pest, 1832-1848): 1841, 1842 
4. Hírnök (Pozsony, 1837-1848): 1841, 1842 
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5. Századunk (Pozsony, 1838-1845): 1838, 1841, 
1842 

6. Vüág (Pest, 1841 -1844) : 1841 
7. Ismertető (Buda, 1836-1841): 1841 
8. Nemzeti Újság (Pest, 1840-1848): 1841, 1842 
9. Hasznos Mulatságok (Pest, 1817-1842): 1841, 

1842 
10. Múlt és Jelen (Kolozsvár, 1841-1848): 1841 
11. Hon és Külföld (Kolozsvár, 1841-1848): 1841 
12. Athenaeum (Pest, 1837-1842): 1841, 1842 
13. Közlemények (Buda, 1841): 1841 
14. Literatúrai Lapok (Kassa, 1836—1837): nincs 

jelölve 
15. Religio és nevelés (Pest, 1841-1849): 1841, 

1842 
16. Egyházi Tudósítások (Pest, 1841-1843): 1841, 

1842 
17. Protestáns egyházi és iskolai lap (Pest, 1842— 

1844): 1842 
18. Regélő Pesti Divatlap (Pest, 1842-1844): 1842 

Német hírlapok: 
1. Augsburger Allgemeine Zeitung: 1840, 1841, 

1842 
2. Wiener Zeitung: 1841 

Magyar folyóiratok: 
1. Budapesti Szemle (Pest, 1840): 1840 
2. Tudománytár (Pest, 1834-1844): 1834-1841 
3. Tudományos Gyűjtemény (Pest, 1817-1841): 

1817-1832, 1834. 
4. Gazdasági Tudósítások (Pest, 1837-1840): 

1839, (Buda, 1840-1842): 1841 
5. Magyar Minerva (Buda, 1800): 1799 (téves 

évszám?) 
6. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár, 1814-1818): 

1814 

Német folyóiratok: 
1. Die Zeiten oder Archiv für die neuesten Staaten 

Geschichte und Politik: 1810 

Az olvasótársaság megszűnése 

Az olvasótársaság 1842 utáni működését a kora
beli sajtó segítségével sem tudjuk nyomon követni. 
Megszűnésének pontos körülményeit ma feltárni le
hetetlen, hiszen a társaság iratai nem maradtak fenn: 
a közgyűlések, választmányi ülések, észrevételek jegy
zőkönyveit, a kölcsönzési és pénztári naplókat, a 
gazdasági számadásokat, a titkári levelezés anyagát 
hiába keressük, akarjuk segítségül hívni, az elmúlt 
közel másfélszáz év alatt elkallódtak, elpusztultak, 
közgyűjteménybe nem kerültek ill. ismeretlenek.121 

Rövid fennállásának utolsó emléke egy rövid új
sághír: 1844 elején országszerte köztudottá válik, 
hogy a társaság feloszlott: „Részvéthiány miatt meg
bukott."122 A feloszlást már kimondhatták 1843 

nyarán is, a félévi rendes közgyűlésen, de valószínűbb, 
hogy erre csak 1844 elején, az esedékes tisztújító 
közgyűlés összehívásakor került sor. Akár így, akár 
úgy történt, a társaság nem jutott el az alapszabály
ban meghatározott ciklus végére, nem érhette meg 
azt az időt, hogy az újjáalakulásról kellett volna 
döntenie. 

A társaság tagjainak közel egyharmada a veszpré
mi úri kaszinóba iratkozott á t 1 2 3 , mások, pl. Koller 
Ignác, Pap János a pápai kaszinót választották.124 

A veszprémi kaszinóba átiratkozottak többségét a 
vármegyei tisztviselők, főpapok, szemináriumi taná
rok tették ki. A vármegyei és uradalmi tisztviselők 
többsége, a főpapok és pap-tanárok egy része döntött 
csupán az átiratkozás mellett. A vidéki lelkészek és a 
köznemesi famíliákból származó kisasszonyok és úri
asszonyok sajnálhatták legjobban az olvasótársaság 
feloszlatását: a lelkészek újra magányos olvasók lettek 
s az „úrhölgyek" is ráfanyalodtak a házi könyvtárak 
százszor megunt könyveire. 

A Piac téren épülő új kaszinó (1845) változato
sabb szórakozást, több kényelmet és kellemesebb idő
töltést biztosított az átiratkozott tagoknak. Előbb-
utóbb persze észre kellett venniük, hogy a változato
sabb szórakozás, az úri kényelem, az új környezet a 
szellemi színvonal csökkenését is jelentette. Itt már 
az olvasás, csendes és emelkedettebb szeUemű társal
gás fölébe emelkednek a könnyedebb, alacsonyabb 
rendű szórakozási formák. A zenés mulatságok nem
egyszer végződnek „korhely ebéddel"125, a hosszú 
téli estéken kiütköznek a kaszinók szervi bajai: „ásí
tozni lehet a legmélyebb horkolásig", az unalom jó 
ellenszerének egyedül csak a kártya bizonyul.126 

A demokratikus közszellem elleni merényletnek fog
hatják fel a „közfelkiáltással" végrehajtott tisztújí
tást, amely csak annyiban különbözik a megyei res
taurációtól, hogy itt „senkinek sem vérzett a feje" 
választás alatt.127 Az olvasótársaság nemegy tagja — 
főként a nagyműveltségű kanonokok — elsősorban 
az olvasás, a nemesebb művelődés kedvéért iratko
zott be a kaszinóba, s rövid idő elteltével csalód
nia kellett. A társaság megszűnésekor reményt keltő 
lépésnek tűnt, hogy az egylet korszerű könyveit Ru
szék igyekezett megmenteni: 300 pengő forintért 
megvette és a kaszinónak ajándékozta.128 A társaság 
vagyonát, az alapszabály negyedik pontja értelmé
ben a Kolossváry Sándor alapította városi kórház
nak kellett átadni. 

A kaszinó új könyvtára 1845. május 23-án nyílik 
meg, de működése korántsem zavartalan. A folyó
iratok, szépirodalmi munkák „elrablása", engedély 
nélkül történő hazavitele szinte mindennapos dolog
gá válik. A sűrűn váltakozó könyvtárosok képtele
nek rendet teremteni.129 A tarthatatlan állapot meg
szüntetésére az 1847. évi tisztújításon tesznek csak 
megnyugtató intézkedéseket: módosítják a kaszinó 
alapszabályát, szervezeti változtatásra kerül sor, s a 
kicsi, amúgy is túlzsúfolt olvasószobát a nagyobb 
és elegánsabb étterembe helyezik át.130 Hosszú 
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idő után végre biztosítottnak látszik a kulturált mű
velődés és szórakozás. 

A veszprémi olvasó társaság újjászervezésére a negy
venes években többé már nem is gondolnak. Az egy
let 1851-ben alakul csak meg ismét, s tudjuk, hogy 
szabályzatát 1860-ban megújítják.131 Történetének 
új szakasza kezdődik ekkor, mert a társaság életében 
már nem a köznemesi hivatalnok-réteg, hanem a vá
ros iparos és kereskedő polgársága játssza a vezető 
szerepet.132 

ÖSSZEGZÉS 

A Veszprémi Olvasótársaság — amely a reform
kori egyleti mozgalom utolsó szakaszában szervező
dött — rövid, mindössze néhány éves fennállása alatt 
is betöltötte azt a szerepet, amelyet Széchenyi a ka
szinóknak, olvasó társaságoknak szánt: közelebb hozta 
egymáshoz a különböző történelmi hagyománnyal 
rendelkező, eltérő életmódú társadalmi osztályokat és 
rétegeket, az olvasás és társalgás révén terjesztette a 
korszerű eszméket — a liberalizmus elveit — és növelte 
a közműveltség színvonalát. 

Jelentőségét lemérhetjük azon az egyszerű tényen, 
hogy tagjai közül jónehányan kiemelkedő szerepet 
játszottak a magyar nemzeti irodalom és kultúra 
megteremtésében, folyóiratokat szerkesztettek és 
adtak ki, támogatták a népoktatás fejlesztésére irá

nyuló törekvéseket, könyveikkel, tanulmányaikkal 
hozzájárultak az egyes szaktudományok magyar nyel
vű terminológiájának kialakításához. Néhányan a ma
gyarországi olcsó könyvkiadás megteremtésében ját
szottak úttörő szerepet. 

A társaság tagjainak jelentős hányada már az 
1830-as években bekapcsolódott a reformpolitikai 
mozgalmakba, tevékenységük a negyvenes években — 
a liberális politikai ellenzék táborának megerősödé
sével párhuzamosan — fokozódott s az alapító tagok 
többsége lelkesen üdvözölte a 48-as forradalmat. Az 
ellenforradalom nyílt támadásának megindítása idején 
— kevés kivételtől eltekintve — egyöntetűen szálltak 
síkra a forradalmi vívmányok és a magyar független
ség megvédéséért. 

Helytörténetírásunk az elmúlt évtizedekben megle
hetősen egyoldalú képet festett az egyházaknak — 
különösen pedig a katolikus egyháznak — Veszprém 
történetében, kulturális fejlődésében betöltött szere
péről. Ennek az egyoldalú, hamis képnek a kialaku
lását — egyebek között — az is elősegítette, hogy hely
történetírásunk a művelődéstörténeti kutatásokat 
eléggé elhanyagolta. 

A Veszprémi Olvasótársaság történetének feldol
gozásával az 1848 előtti veszprémi és Veszprém me
gyei közművelődési viszonyok jobb megismeréséhez 
és a közvéleményben uralkodó elnagyolt, leegyszerű
sített történeti kép árnyaltabbá tételéhez kívánunk 
hozzájárulni. 

FÜGGELÉK 

Az alábbiakban az olvasótársaság tisztikarának 
névsorát, az alapító tagok életrajzi adatait, kiegészí
tésképpen pedig a megyében működő olvasótársasá
gok közül az egyik legkorábbi egyletnek, a szilasbal-
hási olvasó társaságnak az első, kéziratos alapszabá
lyát tesszük közzé. Az alapító tagok életrajzi adatai
nak összeállításakor a jegyzetanyagban említett ki
adványokon kívül az alábbi irodalmat használtuk fel : 

A veszprémi egyházmegye papságának névtára 
1975. Veszprém, 1975., A magyar irodalom történe
te III. (A magyar irodalom története 1772-től 1849-
ig). Szerk.: Pándi Pál Bp. 1965., HORVÁTH Konstan
tin: Zirc története. (Zirci könyvek 1.) Veszprém, 
1930., HUDI József: Veszprém vármegye tisztikara 
a XVIII-XIX. században. Veszprém, 1980. VemL 
Kézirattár, HARMATH István-KATSÁNYI Sándor: 
Veszprém megye irodalmi hagyományai. Veszprém, 
1969., Shematismus Congregationis de Zirc S. О. С 
ad annum scholarum 1942/43. Budapest, 1942., 
SÖRÖS Pongrác: A tihanyi apátság története I—II. 
Bp. 1908-1911., SZIKLAY János: Veszprém város 
az irodalomban és művészetben. Celldömölk, 1931. 

1. 
A Veszprémi Olvasótársaság tisztségviselői 

1841-4 2-ben 

I. Elnök: Kun József másod
alispán 1841-1842 

II. Választmányi 
elnök: Cseresnyés István 

táblabíró 1841-1842 
III. Titoknok: Kolossváry József 

aljegyző 1841-1842 
IV. Pénztáros: Kammersperger Antal 

gyógyszerész 1841-1842 
V. Könyvtáros: Ferenczy György 

gyógyszerész 1841 
Biró Adalbert 
nyűg. lelkész 1842 

VI. Választmányi 
tagok: Jagasics Sándor 

ügyvéd 1841-1842 
Kovács Gábor 
urad. tiszt 1841-1842 
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Rohonczy István 
levéltáros 1841--1842 
Sámson János 
szeminár. tanár 1841--1842 
Sólyomváry Ferenc 
uradalmi tiszt 1841--1842 
Szalay Imre 
kanonok 1841--1842 
Tomor János 
kanonok 1841--1842 
Vezerle Ignác 
szemináriumi tanár 1841--1842 
Balassa Mihály 
táblabíró 1842 
Bezerédy Miklós 
kanonok 1842 
Kéry János 
kanonok 1842 
Hunkár Antal 
táblabíró 1842 

2. 
A Veszprémi Olvasótársaság alapító tagjainak 

életrajzi adatai 

1. ÁNYOS István: Fajszi v. Faiszi, a neves eszter-
gári (ma: nagyesztergári) köznemesi család 
tagja, az 1840-es években a cseszneki járás fő-
szolgabírája, 1848-ban az esztergán nemzetőr
ség kapitánya és a megyei vezető közigazgatási 
szerv — az Állandó Bizottmány - tagja. 

2. BADÁNYI Béla: ismeretlen 
3. BALASSA György: veszprémi táblabíró, 1831-

ben becsületbeli esküdtnek nevezik ki. 
4. BALASSA Mihály: táblabíró, balatonfőkajári 

birtokos, 1843-tól kezdve a veszprémi felső 
járás szolgabírája, 1848-ban a kajári nemzet
őrség kapitánya és járási szolgabíró. 

5. ВЕКЕ Kristóf (1785-1862): pappá szentelése 
után siófoki, majd peremartoni plébános, ké
sőbb a megyei árvaház - a Davidikum — igaz
gatója, 1835—1842 között a veszprémi taní
tóképző tanára, majd a vörösberényi plébánia 
lelkésze. Pedagógiai, pszichológiai és egyház
történet-írói munkássága jelentős. Elsőként kí
sérelte meg feldolgozni a veszprémi egyház
megye történetét. A reformkorban a megyei 
népnevelés fejlesztésének élharcosa volt. A dua
lizmus időszakában az ő tiszteletére pedagógiai 
pályázatot hirdettek meg a falusi tanítók szá
mára (Веке-féle ösztöndíj). 

6. BEZERÉDY Miklós: apátkanonok, minden 
valószínűség szerint a neves veszprémi köz
nemesi família sarja. A család több tisztvise
lőt: táblabírát, szolgabírát és alispánt is adott 
a megyének, a házi muzsikálás terén a veszpré
mi zenei élet egyik központja volt a Bezerédy-
ház. 

7. BODA László : ügyvéd, hosszú ideig a veszprémi 
püspökség uradalmi ügyviselője, 1827-től kezd
ve megyei táblabíró. 

8. BODONYI Rókus : táblabíró 
9. BRESZTYENSZKY Béla (1786-1850): tihanyi 

apát (1836—1850); szlovák származású bencés 
szerzetes, a győri akadémia matematika-tanára, 
az Akadémia levelező tagja. 28 évi tanárság 
után választják meg apáttá s bár természettu
dományi dolgozataival is felhívja magára a fi
gyelmet, inkább rendi szervező tevékenysége 
a jelentős. Fellendíti az apátság gazdaságát, a 
füredi savanyúvízen kápolnát építtet, megho
nosítja Tihanyban a selyemhernyó tenyészté
sét. 1848-ban — talán nem is alaptalanul — 
hazaárulással, az ellenséggel való összejátszás
sal vádolja a sajtó. Tény, hogy a horvát katona
ság ellátását segítette, biztosította. 

10. CSERESNYÉS István: veszprémi táblabíró; pá
lyája szabályos köznemesi pálya: 1827-ben 
nevezi ki a főispán táblabíróvá, 1831-től kezd
ve a veszprémi járás szolgabírája, 1834-től már 
főszolgabírája. 1848-ban főszolgabíró és a szent
gáli nemzetőri század parancsnok-kapitánya. 

11. CSIZMAZIA Pál: bakonyoszlopi ügyvéd, 1848-
ban mint a nép igazgatója kerül a bizottmány 
elé, de elítéléséről nem tudunk. 

12. DALLOS Leopoldina: veszprémi úrikisasszony. 
13. DEVICS József: az Évkönyv szerint 1842-ben 

a székesegyházi kórus tagja; az 1844. évi neme
si összeírás ugyanezen név alatt, Devits vezeték
névvel a veszprémi sóház számadóját jelöli 
meg. Feltehetőleg két különböző személyről 
van szó. 

14. gr. ESTERHÁZY Pál (1805-1877): az ismert 
grófi család fraknói ágából, hazafias érzelmű 
főúr, 1848—49-ben honvédezredes, 1867 után a 
Deák-párt politikusa. 1848 tavaszán nagy szere
pe van abban, hogy a megyei liberálisok vezére, 
Hunkár Antal lesz a főispán a császárhű admi
nisztrátor Marich—Dávid István helyett. 

15. ÉRSEK Mihály: veszprém megyei tisztviselő, 
a levéltáros mellett dolgozó lajstromozó; 1827-
ben becsületbeli ügyviselő, 1831-ben becsület
beli ügyész, 1834—1843 között lajstromozó. 

16. FARKAS György: a veszprémi püspöki könyv
tár könyvtárosa. Nem lehetett népszerű ember, 
mert a társaság nem választotta meg könyvtá
rosának, holott a tagok közül egyedül neki 
volt megfelelő szakismerete és könyvtárosi 
gyakorlata. 

17. FERENCZY György: veszprémi gyógyszerész, 
saját patikával rendelkezett, a megye szegényei 
számára az ő gyógyszertárából szerezték be a 
veszprémi járási seborvosok a gyógyszert. Az 
ingyenes betegellátás költségeit a megye házi
pénztárából fedezték. 

18. FERENCZY Teréz: hajadon, valószínűleg Fe-
renczy György lánya. 
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19. gr. FESTETICS Antal: a Tolnai ághoz tarto
zik, a megyei közélet közkedveltségnek örven
dő alakja, dégi földbirtokos. 

20. FORDERMA YER Vümos (téves! Károly: 
1814—1871): soproni származású cisztercita 
pap, soproni származású, pappá szentelés után 
egy ideig a pécsi liceumban tanít, 1841—42-
ben a zirci kovent tagja, hitszónok, 1842— 
49 között prefektus, aztán a győri egyház
megye papja haláláig. A rendi névtárban Ford-
meyer néven szerepel. 

21. FRANC Eduárd : ismeretlen 
22. FRANKL Márton : rá tó ti prépost 
23. FROMM János: Brodszky említi sírfeliratát, 

eszerint 1795—1887 között élt, Veszprém köz
kedvelt ügyvédje, a palotai és a nagyvázsonyi 
Zichy-uradalom ügyviselője. Fia gazdasági szak
íróként ismeretes. 

24. GLASER Lipót: füredi vendéglős, fogadója a 
fürdőhelyen tartózkodó vendégek teljes ellátá
sát biztosítja. A társaság egyetlen zsidó tagja. 

25. GRMANECZ Gábor: veszprémi lakos és 
balatonbozsoki földbirtokos, édesapja megyei 
főügyész (1810-1815). 1837-ben nevezik ki 
becsületbeli alügyviselőnek, 1840—43 között 
veszprémi adóvevő. A család Brodszky szerint 
később a Csitány nevet vette fel. 

26. HAVRANEK Lajos: megyei tisztviselőcsalád le
származottja, veszprémi lakos, nyugalmazott 
kapitány. 

27. HAISZLER Károly: Haiszler György orvos 
(1803-1860) fia, szintén orvos. 1840-ben me
gyei becsületbeli orvosnak nevezik ki. 

28. HUNKÁR Antal (1783-1862): szlovák erede
tű nemesi családból származik, apja öttevényi 
(Győr m.) postamester és Győr megyei tábla
bíró. Iskoláit Győrben, Pesten és Pozsonyban 
végzi. A győri csatában százada élén harcolva 
vitézségével tűnik ki. Bátyja halála után vissza
vonul hivatalából — királyi kamarai ügyész ek
kor már — s unokaöccsei nevelését magára vál
lalja. Az 1839/40. és az 1847/48. évi országgyű
lésen a megyei Hberális ellenzékiek jóvoltából 
követ, 1848^19-ben megyénk főispánja és ki
rályi biztosa. 1852—55 között bebörtönzik, 
szabadulása után megírja emlékiratait. Az 1861. 
évi országgyűlési választások eredményeként a 
zirci kerület képviselője (ebben a járásban, 
Szolgagyőr és Nyeszkenye pusztákon vannak a 
birtokai). A reformkor legjelentősebb megyei 
ellenzéki politikusa. 

29. HUNKÁR Sándor: Hunkár Antal unokaöccse, 
H. Mihály szolgabíró fia-, 1840-ben becsület
beli aljegyző, 1843-ban a pápai felső járás szol-
gabírája, 1847-ben táblabíró, 1848-ban az Ál
landó Bizottmány tagja. 

30. HUSZÁR György: a veszprémi püspök titkára 
31. HUSZÁR Pongrác : szilasbalhási birtokos, 1840-

ben becsületbeli megyei aljegyző, 1843-ban tisz

teletbeli aljegyző, 1847-től kezdve a veszprémi 
alsó (másként mezőföldi) járás szolgabírája. 
1848-ban — 29 évesen — járási szolgabíró, a 
lajoskomáromi nemzetőrség kapitánya. 
Századának köszönhető, hogy az ozorai győze
lem (1848. október 7.) csak kis véráldozatot 
követelt, ugyanis nemzetőrei jelentették Gör-
geynek, hogy a horvátok stratégiailag igen 
kedvezőtlen helyen ütöttek tábort. 

32. ILLÉS Antónia: veszprémi úrikisasszony. 
3 3. JAG ASICS Ignác : veszprémi táblabíró. 
34. JAGASICS Sándor: ügyvéd, 1837-ben becsü

letbeli aljegyző. 
35. KÁNOVICS György: enyingi lelkész, 1842-ben 

elhunyt. 
36. KAMMERSPERGER Antal: veszprémi gyógy

szertáros, 1848-ban az Állandó Bizottmány tag
ja-

37. KÉRY János (1792-1854): apátkanonok 
Veszprémben, 1854-ben nagyprépost, egyházi 
beszédei ismertek. 

38. KISFALUDY Mihályné: az ismert köznemesi 
család tagja, lakóhelyét nem sikerült megálla
pítani. 

39. KOLLER Ignác: szolgabíró, külsővati birtokos. 
1843-ban a devecseri felső járás szolgabírája, 
1847-ben újraválasztják. 1848-ban a mihály-
házi nemzetőrség kapitánya és szolgabíró. 

40. KOLOSSVÁRY Sándor (1775-1842): veszpré
mi kanonok, 1822-ben següsdi, egy évvel ké
sőbb pápai főesperes, a közjó szolgálatában 
tűnik ki, támogatja a helyi kezdeményezése
ket (veszprémi városi kórház, Davidikum, 
megyei népnevelés). Az Akadémia alapítására 
400 pengő forintot ajánlott fel és fizetett be. 
1832-ben lett kanonok. 1830-tól akadémiai tag. 
A magyar nyelvű egyházi kultúrát beszédeivel 
gazdagította. Guzmics szerint előbb maga is 
nyelvújítás lelkes híve, később azonban — meg
ismer/e a mozgalom szélsőséges megnyilvánu
lásait, irányzatait — minden újítást ellenez. 
Kulturális szervező tevékenysége ma is tiszte
letet érdemel. 

41. KOLOSSVÁRY József: veszprémi ügyvéd, me
gyei aljegyző; 1840-ben becsületbeli aljegyző, 
1848-ban az Állandó Bizottmány tagja, a veszp
rémi nemzetőrség főhadnagya. 

42. KOPÁCSY György: megyei aljegyző; 1840-ben 
másodalispán, 1843-ban már tiszti ügyész, 
1847-ben táblabírónak nevezik ki. 

43. KOVÁCS Gábor: kamarai ügyvéd, balatonke
nesei lakos. 

44. KOVÁCS Imre: 1819-ben becsületbeli megyei 
jegyző, 1820-tól megyei másodaljegyző, 1827-
től első aljegyző, 1829. november 9-től rendes 
főjegyző egészen 1834-ig. 

45. KOVÁCS Lajos: ügyvéd, 1840-től becsületbeli 
alügyviselő (alügyész). 
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46. KUPRICZ Mihályné: Kupricz Mihály megyei 
tisztviselő özvegye. Kupricz Mihály 1803—1810 
között megyei járási biztos, 1810—1831 között 
számvevő, 1831—1834 között főszámvevő. A 
család Veszprémben él. 

47. KUN József: másodalispán; 1827-től cseszneki 
járási főszolgabíró, 1843-1847 között másod
alispán. 1848-ban is másodalispán, Fiáth Fe
renc emlékirata szerint Bezerédy Mihállyal, a 
Késmárkyakkal együtt ő is a liberális csoporto
suláshoz tartozott. Gyepesen (Bakonygyepes) 
voltak birtokai. 

48. KUN Sándor: megyei aljegyző, Kun József 
öccse, szintén liberális gondolkozású köznemes, 
gyepesi birtokos. 1843—1847 között másodal
jegyző, 1847-től kezdve első aljegyző. 1848-
ban a polányi nemzetőrség kapitánya. A 
negyvenes években több fővárosi lapba — így 
az Életképekbe — ír megyei tudósítást, 1848-
ban a kormány lapnak, a Közlönynek hivata
los tudósítója. 

49. KÜLLEY János (1764-1849): nagyprépost; a 
pozsonyi teológián végzett, támogatta az Egy
házi Értekezéseket, a folyóirat Spiritus rektora 
volt, nyomtatásban egyházi beszédei jelentek 
meg. Hosszú ideig a megyei árvaügyi bizottság 
elnöki teendőit látta el. 

50. MARTON Zsigmond: táblabíró, Kossuth 
sógora, lókúti-pénzeskúti birtokos. A főispán 
1840-ben nevezte ki táblabíróvá. 1849-ben a 
Kossuth-családot ő bujtatta. 

51. MOLNÁR Ágoston: kenései lelkész, 1848-ban 
a vörösberényi nemzetőr-kapitányság tábori 
lelkésze. 

52. MÓROCZA Dániel (1792-1864): táblabíró és 
uradalomigazgató. Irt gazdasági tankönyvet, 
megjelent a felsőörsi prépostság történetéről 
írott tanulmánya, próbálkozott műfordítással 
és irodalommal is, de a szépirodalom terén si
kereket nem ért el. 

53. MUSTOS János: ügyvéd Veszprémben. 1837-
ben megyei becsületbeli tiszti ügyész, 1847-ben 
táblabíró. 

54. NAGY Sándor: szentkirályszabadjai lelkész. 
55. NIKLESZ János: felsőőrei prépost (1830-tól 

egészen 1854-ben bekövetkezett haláláig), jelen
tősebb irodalmi munkásságot nem fejtett ki. 

56. RÁBA József: uradalmi számtartó. 
57. REGULY István: Reguly Antal édesapja, a zir

ci apátság ügyvédje és számvevője. 
58. ROHONCZY István: 1831-től folyamatosan a 

vármegye levéltárosa, 1848-ban a márkói kapi
tányság nemzetőrségének főhadnagya. 

59. ROHONCZY János (1775-1842): királyi taná
csos, 1827—1837 között megyei alispán, a kon
zervatív irányzat egyik vezére. Mint alispánt 
kemény és határozott vezetési módszer jelle
mezte. A veszprémi Zenetársaság elnöke volt. 

1825—27. évi országgyűlésen a megye egyik 
követe. 

60. ROHONCZY Teréz: feltehetőleg R. István 
lánya. 

61. ROSOS Antal: szolgabíró és szentkirályszabad
jai birtokos. 1831-ben a veszprémi főszolgabí
ró mellett esküdt, 1837-től már a palotai járás 
szolgabírája egészen 1843-ig, ekkor nem választ
ják újra. 1848-ban a szentkirályszabadjai nem
zetőrök kapitánya. 

62. RUSZÉK József (1779-1851): apátkanonok, a 
helikoni ünnepségek résztvevője, a Mondolat 
támogatója, az Egyházi Értekezések munkatár
sa, a Társalgó с veszprémi folyóirat (1847) 
szerkesztője, filozófiatörténet-író. A megye 
1834-ben táblabírói címmel tünteti ki. 

63. SAÁRY László: szolgabíró, pusztamiskei bir
tokos. 1834—1840 között a devecseri járásban 
esküdt, 1843-tól folyamatosan ugyanott — a 
devecseri alsó járásban — szolgabíró. 1848-ban 
— 37 éves ekkor — a pusztamiskei nemzetőr
század kapitánya. 

64. SÁMSON János: veszprémi szemináriumi tanár, 
hittudomány-oktató. 

65. SIMON Rudolf: Becsületbeli megyei esküdt, 
1840-ben nevezik ki, 1843-ban tiszteletbeli 
esküdt, 1847-től segédszámvevő. 

66. SIMONCHICH Zsigmond: a veszprémi királyi 
sóház strázsamestere. 

67. SÓLYOMVÁRY Ferenc: ügyvéd, a dégi és a 
szápári uradalom ügyvédje, 1848-ban Állandó 
Bizottmányi tag és a veszprémi nemzetőrség 
főhadnagya. 

68. SPREICZENBART János: a Davidikum ali
gazgatója. 

69. SZABÓ Antal: megyei biztos, 1827-1843 kö
zött a cseszneki főszolgabíró járásban megyei 
biztos, 1843-ban veszprémi aladóvevő, 1847-
től főadóvevő, 1848-ban a veszprémi nemzet
őrség főhadnagya. 1848 májusától a veszpré
mi 6. zászlóalj felállítására kijelölt toborzó 
bizottság polgári biztosa. 

70. SZABÓ Imre (1814-1881). elismert egyházi 
szónok, 1838-tól a veszprémi papnevelde fel
ügyelője, 1842-től aligazgatója, 1869-től szom
bathelyi püspök. A negyvenes években szónok
lattant tanít a pesti egyetemen, szívvel-lélek
kel támogatja az olcsó könyvkiadást, lelkesen 
részt vesz a pesti „Jó és olcsó könyvkiadó 
társulat" munkájában. 

71. SZABÓ János (1791-1848): zirci perjel, ke
resztneve a Névkönyvben tévesen szerepel 
(Jánosnak írják: Antal!) 1814-ben szentelik 
pappá, egy ideig Egerben, majd Előszálláson 
teljesít szolgálatot, 1834-1842 között zirci 
perjelként tevékenykedik, ezt követően Zir
cen adminisztrátor, 1844-től pedig Előszállá
son, az uradalom központjában, egészen halá
láig. 
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72. SZABÓ László: veszprémi szemináriumi tanár, 
hittudomány-oktató. 

73. SZALAY Imre (1787-1848): apátkanonok, 
akadémiai tag (1831), egyetemi tanár, jeles 
szónok, nyelvtankönyv-író. A megye 1834-ben 
veszi fel táblabírái sorába. 

74. SZMODISS János (1771-1853): 1794-ben 
szentelik pappá, 1800-tól Sümegen s több más 
helyen plébános, később veszprémi kanonok 
és apát, 1849-ben az ellenforradalom szolgála
tába állott veszprémi püspök — Zichy Domo
kos — teljhatalmú vikáriusa, 1850-től nagypré
post. 

75. SZŰCS Antal (István!): veszprémi kanonok, 
1843-tól megyei táblabíró. 

76. TALLIÁN Miklós: a fajszi (veszprémfajszi) 
köznemes család sarja, a veszprémi papnevel
de aligazgatója a negyvenes években. 

77. TASNER Antal (1808-1861): Széchenyi barát
ja és titkára, halála után kéziratainak gondozó
ja. Nagy műveltségű liberális értelmiségi. Apja, 
id. Tasner Antal előbb öskün uradalmi tiszt, 
majd az 1840-es években berhidai birtokos
ként szerepel a nemesi összeírásokban — fiával 
együtt. Állandó lakásuk Pesten van ebben az 
időben. 

78. TOMOR János: veszprémi kanonok, 1843-tól 
megyei táblabírói címmel tüntetik ki. 

79. TRIPPAMER Antal: szentszéki jegyző. 
80. TRIPPAMER Rozáüa: T. Antal testvére, húga 

lehet. 
81. UDVARDY Ignác (1810-1874): teológiai tanár 

és veszprémi kanonok, akadémiai tag. Jelentő
sebb munkája a magyar nyelven kiadott egy
házi jogtana (1843). 1847-ben megyei táblabí
rónak nevezik ki. 1848-ban egyházi szónokként 
a békés átalakulást szolgálja. 

82. VASZARY György: veszprémi uradalmi szám
tartó. 

83. VASZARY István : paloznaki esperes. 
84. VEZERLE Antal: mérnök; 1837-től kezdve be

csületbeli megyei földmérő, nemes származású, 
1844-ben veszprémi mérnöknek tüntetik fel. 

85. VEZERLE Ignác: a veszprémi szeminárium ta
nára, hitoktató. 

86. VILLAX Ferdinánd (1784-1857): zirci apát 
(1826—1857); Pápán született, pappá szentelése 
után egy ideig általános helyettes Zircen, majd 
Olaszfaluban lelkész, később a fehérvári rendi 
gimnáziumban tanít, egyházi szónok Egerben, 
lelkész Tósokberénden. 1824-ben választják 
apáttá, 1826-ban erősítik meg hivatalában. 
Dréta szellemében kezdi munkáját, az önálló
vá vált rend szellemi és anyagi gyarapodását 
szolgálja. A rendben a hazafias szellemet ho
nosítja meg, támogatja a gyermeknevelést, 
pártolja a tudományokat, mecénása Reguly An
talnak. Nagy építkezései, a könyvtárfejlesztő 
tevékenysége máig hirdetik azt a szellemet, 

melyet a rendi központ életében meghonosí
tott. 

3. 

A Szilasbalhási Kaszinó első, kéziratos 
alapszabálya (1833) 

A Szilas-Balhási Olvasó s Mulató Egygyesület Rend
szabásai: 
1. Az Egygyesület minden Tagja egy egy Részvé

nyért két forintokat Pengő Pénzben az Egy
gyesület Pénztárában idejében le-fizetni tartoz
ván; azon természetes Rendszerrel „hogy aki 
hasznot kivan, érezze annak agságát is" a Tár
saságnak terhei további viseléséhez — ha annak 
javaival élni folyvást óhajt — mind készpén
zel, mind más adományaival, a környülállások
hoz képest járulni, minden kivétel nélkül köte
les lészen-, és az Egygyesület köztanácskozásai
ban kiki Részvénnyeinek számához képest vok
sol, s a Többségnek végzése kötelez mindenkor. 
Melyhez képest: 

2. A Helybéliek, kik a Társasági Gyűlés engedel
mével, s a leteendők letételével, annak körében 
bénem léptek, attól minden külömbség nélkül 
elzáratnak-, a Vidékiek azomban, mint Vendé
gek, a Részvényesek által bevezettethetnek. 

3. A Kissebb Gyűlés, egygyik, vagy másik Elölülő 
befolyásával, kissebb érdekű Tárgyakban végez
het, de a fontosabb Dolgok Nagyobb Gyűlé
sekben, mellyeknek idejét Első Elölülő Ur fogja 
megrendelni, mentől több Részvényesek jelen
létével intéztetnek el. 

4. A Társasági Gazda az Egygyesület mindennapi 
Jövedelmeit s Kiadásait, egy Napló Könyvben 
idő szerint pontossan feljelöli; a Pénztárnok a 
nagyobb Summákat, illy en Számadások mellett 
által veszi, s az Egygyesületnek, annak Nagyobb 
Gyűléseiben, minden Jövedelmeiről, s Kiadásai
ról rendessen számol. 

5. Az Egygyesület Szobái, minden évszakban Reg
geltől tsak tiz órai Estig álnak nyitva; mely időn 
tüll, a világosittásban való Gazdálkodás kiné-
zéséből, s a nemes Társalkodási Rend is azt kí
vánván, az Éjtszakázások azokban megtiltat
nak. 

6. Nem engedtetik meg egyiknek is a másikat a 
társalkodásban sértegető Szavakkal vagy csufol-
kodásokkal illetni; az Egygyesület diszével, s 
kitűzött nemes Czéljával öszve nem férő Garáz
dálkodások, az Olvasást, s helyes Mulatást za
varó mindennemű Lármák, magokat a Garáz-
dálkodókat vagy Rendbontókat is szennyel 
béllyegezők, —oly igen flalmaztatnak, hogy 
az ollyasokat Cselekvők a R ̂ szvényesek sorából 
kitöröltetnek, s végképp számkivettetnek', vala
mint szinte azok is, kiknek, habár a Társasá-
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gon kívül valamely nemtelen tette által a 
Társaságra valamely gyalázat háramolna. 

7. Az Egygyesület könyvei, olvasás végett a Rész
vényeseknek oly formán kiadattatnak, hogy a 
kivevő a könyvnek Czimjét, kivétele idejét, s 
önnön nevét, az arra rendeltt Jegyző Könyvbe 
bé irja, s azokat, a kivétel idejétől számított 
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21. LÁNG: i .m. 5 4 - 6 1 . 

Tizennégy Napok alatt, el nem piszkolva, s el 
nem rongyolva, meg viszsza is állittsa. 

8. A kártételért való kárpótlás senkinek sen enged
tetik el,' azért a Társaság Házi Szereinek, s egye
beknek kéméllése, s a Ház körül akármely 
Illetlenségek s Megkárosittások elkerülése ajánl-
tatik mindennek. 
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24. KUN: i .m. 124-126. 
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27. Uo. 157-162. 
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helytörténeti lexikona. Bp. 1964. 398-399. 
29. Veszprém múltja és jelene. Veszprém, 1912. 58-59 . , 

NYERS Lajos: A veszprémi piarista gimnázium tanárai 
(1711-1721). A Veszprémi Kegyes-Tanítórendi Róm. 
Kat. Gimnázium évkönyve az 1940-41. iskolai évről. 
Veszprém, 1941. 10 -28 . 

30. Tudományos Gyűjtemény 1817. XI. 83., 1817-ben 
Szammer Mihály özvegye 1 szedőt és 1 nyomdászt 
alkalmaz, évente 30 bála (Ballen) papírt használ fel 
többnyire ,,régi kellendős könyvek" előállítására. 
TRATTNER János Tamás: Magyar Országi Könyv
nyomtató Műhelyek 1817-dikbeli állapotjok. Tudo
mányos Gyűjtemény 1817. XII. 78-86 . 

31. HORVÁTH Konstantin: Az ,»Egyházi Értekezések és 
Tudósítások" (Az első magyar kat. teol. folyóirat) 
története 1820-1824. Veszprém, 1937. 5-24. 

32. HUDI József: Veszprémi folyóiratok 1848 előtt. = 
Horizont 1985/2. sz. 32-36 . 

33. HORVÁTH: i. m. 5 - 6 . 
34. A kiadványsorozat eredeti címe: „Magyar Nóták me

lyek N. N.-nek ajánltatnak VESZPRÉM VÁRMEGYÉ
BŐL". A társaság történetét feldolgozta BRODSZKY 
Ferenc: A Veszprémmegyei Zenetársaság 1823— 
1833. Dunántúli Szemle VII. (1940) 397-416., VIII. 
(1941)33-42. , 122-136. 

35. Uo.VIII. (1941) 129. 
36. Honművész 1834.1. 21. sz. 168. 
37. HORVÁTH Elek-TÓTH Endre: Pápa megyei város 

múltja, jelene és környéke. Pápa, 1936. 47., Hon
derű 1844. 9. sz. 149. 

38. Honderű uo. 
39. BORSOS Károly: A pápai ev. ref. főiskolai Képzőtár

sulat története 1841-1891. Pápa, 1892., SZABÓ Im
re: A pápai ref. főiskolai Képzőtársulat története 
1891-1912. Pápa, 1913., BOCSOR István: A pápai 
casinó története. Pápai Lapok 12. (1885) 1. sz. 1-2., 
2. sz. 5 -6 . , 3. sz. 9 -10 . 

40. FÖLDY József: A pápai kaszinó története 1834-
1883. é. n. VemL Kézirattár, DOBI Marianna: A szi-
lasbalhási Casino működése. (Adatok a 19. századi 
olvasókörök történetéhez) Veszprém, 1980. Uo. 

41. TÓTH Dezső: Veszprém megyei olvasókörök, olvasó
egyletek a 19. században. Veszprém megyei Művelő
désügyi Szemle (a továbbiakban: VmMSZ) 8. (1975) 
138-175. , Uő.: A veszprémi munkások művelődési 
törekvései száz évvel ezelőtt. Uo. 6. (1973) 131., 
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42, 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

48. 

49. 

50. 
51. 
52. 

53. 

54. 
55. 

RÁKÓCZI István: A szentgáli Olvasó Egylet (Kaszinó) 
története. A Veszprém megyei Könyvtár Évkönyve 
1974. 237-274. , VARGA Béla: A Veszprém megyei 
Könyvtár története. Uo. 1961. 7 -46 . A felhasznált 
statisztikai kiadvány: Magyarország egyletei és társu
latai 1878-ban. (Szerk.: Varga Gyula) Bp. 1880. Az 
olvasótársaság névkönyvét is felhasználta kutatásai 
során Varga Béla (1961) és Tóth Dezső (1975). 
A Pallas Nagy Lexikona Bp. 1895. X. köt. 248., A 
Magyar Nyelv Értelmező Szótára Bp. 1960. III. köt. 
777. 
SZÉCHENYI István: Világ. Pest, 1831. 320-321 . 
Uo. 335-369. 
Uo. 345-346. 
Uo. 352. 
Tudományos Gyűjtemény 1828. XII. köt. 164., 
Mezőszentgyörgyön 1840-ben 70 szavazóképes nemest 
írtak össze a szolgabírák, a nemesek egy része Zalá
ban és Fejér megyében él, de itt is vannak kisebb bir
tokai, mint például a köveskáli Györfy családnak, a 
nyéki Balassa családnak. A nevezetesebb birtokos fa
míliák, melyek a társaságot alkothatják: a Baditz, 
Bárdosy, Fodor, Harmath, Szalay, Udvardy, Véghe-
lius, Hajós, Pósa, ötvös a helyben lakók közül, s a Ka
tona, a Keserű, a Meszely, Pázmándy, Somogyi, Szűts, 
Hajós és Matkovits a szomszédos megyében lakó csa
ládok közül. Megyei tisztviselő is akad a nevezete
sebb családok tagjai között: Hajós György Tolnában 
szolgabíró. A Matkovits család legidősebb tagja - Mat
kovits István - a legmagasabb állami hivatalok egyikét 
mondhatja magáénak: a hétszemélyes tábla egyik bí
rája. Fia, Tivadar (1813-1898) országgyűlési képvi
selő, unokája ugyanezen a néven közmegbecsülésben 
álló veszprémi ügyvéd, függetlenségpárti politikus és 
hír lapszerkesztő. SZINNYEI József: Magyar írók élete 
és munkái. Bp. 1902. VIII. köt. 822-823 . 
A Pápai Casino Részvényeseinek Névsora betűrend
del, annak Törvényei s egyéb Tudnivalói. Pápa. 1838. 
3 - 4 . 
Bocsor szerint a kaszinó 1834. január 4-én alakult 
kb. 100 taggal, a város nagylelkű pártfogójának, gróf 
Esterházy Károlynak az elnökletével. Az alakuló ülést 
6-án újabb nagygyűlés követte, melyen elfogadták az 
egylet alapszabályait és megválasztották vezetőségét. 
BOCSOR: i. m. 1. sz. 1-2. A különválást a városi ta
nács tisztségviselői irányították, az újonnan alakult 
polgári kaszinó főigazgatói tisztét is a városi polgár
mester töltötte be. 1848. október 20-án a két egylet 
ünnepélyes keretek között újra egyesült Kör. néven. 
1849-ben az egyetlen egylet volt a megyében, melyet 
az osztrákok nem tiltottak be: gr. Althan ezredes azzal 
a feltétellel adta ki a működési engedélyét, hogy te
vékenységi köre kizárólag csak a művelődésre szorít
kozik. BOCSOR: i. m. 2. sz. 5 - 6 . 
BOCSOR: i. m. 
Honművész 1833. II. 1. sz. 
Pesti Hírlap 1842. 146. sz. 371. Az olvasókört Kő-
szeghy József uradalmi tiszt szervezi meg. Kezdemé
nyezésére 1841. év végén megalakul a társaság. Helyi
ségeit - két szobát - a kastély egyik melléképületé
ben rendezték be. Itt is gr. Esterházy Károly, a felvi
lágosult földesúr volt az, akinek segítsége nélkül a 
kör aligha alakult volna meg. Az egylet fokozatosan 
megerősödik: 1842 májusában már 32 tagja van. 
TÓTH: Veszprém megyei olvasókörök, olvasóegyletek 
a 19. században. VmMSZ 8(1975) 140., RÁKÓCZI: 
i. m. 234-274. , a feltevést elsőként MALONYAY 
Dezső népszerűsítette monográfiájában. (A magyar 
nép művészete. Bp. 1912. IV. köt. 21.) 
VemLIV. 1b. 988/1846. sz. 
Uo. Huszár Pongrác járási szolgabíró jelentése 1846. 
május 2-án. 

56. 

57. 
58. 
59. 

60. 

61. 
62. 

63. 

64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 

70. 
71. 

Uo. Acta nobilitaria, conscriptio nobilium, Küngös. 
1840. 
Uo. Szilasbalhás 
DOBI:i. m. 9 - 1 0 . 
VÉGHELY Dezső: Emléklapok rendezett-tanácsú 
Veszprém város közigazgatási életéből. Veszprém, 
1886. 264-321 . , KOROMPAY György: Veszprém. 
(2. átd., bőv. kiad.) Bp. 1957. 4 6 - 6 3 . , GERÖ László: 
Pápa. Bp. 1959. 6 6 - 7 3 . , Életképek 1842. I. 10. sz. 
86 -88 . , 1846.1.14. sz. 
Honderű 1844. 2. sz. 33-34. , VÉGHELY: i. m. 204., 
a Vizler-féle fürdőt 1843 tavaszán nyitották meg, 
1866-ban szűnt meg; a megyeszékhely kedvelt szó
rakozóhelye: a fürdőház mellett vendéglő és kert
helyiség állt a közönség rendelkezésére. A negyvenes 
évektől kezdve gyakorta szoktak itt a városi polgárok 
táncmulatságokat rendezni. 
Életképek 1845.11. 13. sz. 
A veszprémi tudósító örömmel jelentheti az 1845. 
január 13-i közgyűlésről szóló beszámolójában: 
,,Veszprémben is a honi már a divat." A vármegyei 
gyűlésen ugyanis magyaros szabású öltözékben jelent 
meg a nemesek és a megyei tisztviselők többsége: 
„ . . . a pápai posztóból készült veszprémi attilákon 
kívül alig láthatánk más öltönyt fulladásig tömött 
megyei nagytermünkben." Életképek 1845. I. 6. sz. 
193-194. A hölgyek körében azonban sokkal nehe
zebben terjed a rosszabb minőségű és drágább hazai 
alapanyagból készült öltözet. Az 1845. évi farsangi 
bálokon Pápán a „honi kelme, nemzeti szabású" öltö
zék „ritka madár". Életképek 1845. I. 7. sz. 221. A 
fővárosi lap tudósítója nem sokkal később ironikusan 
jegyzi meg, hogy a hetivásárok alkalmával csak a bécsi 
divatárus bódéja körül tolonganak a pápai védegyleti 
hölgyek. Életképek 1845.1. 25. sz. 807. 
Életképek 1846. I. 4. sz. A veszprémi szőlőbirtoko
sokról olvashatjuk egy helyen, hogy az almádi, csa
tári, csopaki szőlőhegyeken a szüreti mulatságokat 
„átfrissmagyarozták". Uo. 1845. II. 23. sz. 737-738. 
A veszprémi polgári kaszinó 1842. január 24-én tar
tott tán cestély érői szóló beszámolóból idézünk: 
„Társalgási nyelvünk egyedül magyar volt, de talán 
te fölöslegesnek is tartod ezt Veszprémről megemlí
teni, - oh én épen nem! hiszen kisebb körökben igen 
gyakran főszerepet játszik a németnyelv . . ." Élet
képek 1842.1. 10. sz. 87. 
Életképek 1845.1. 14. sz. 448-449 . 
Uo. 1845.1. 8. sz. 253. 
Uo.1846.II . 3.sz. 
Uo. 7. sz. 
Uo. 14. sz. A zsinagógát 1846. szept. 11-én szentelik 
fel, Lőw mond nagyhatású beszédet. Folyóirat-ter
vét végül is nem tudja megvalósítani, mivel az 1848/ 
49-es idők ezt lehetetlenné teszik, s a haza ügye őt is 
a harctérre szólítja. A Magyar Zsinagóga 1847 ele
jénjelenik meg. Életképek 1847.1. 19. sz. 
Életképek 1847.1. 19. sz. 
A pápai kollégium története. Bp. 1981. 184-186. 
A másik, megyében alakult diáktársaságra, a veszpré
mi kispapok olvasókörére nézve megoszlanak a 
vélemények. Az egyik álláspont szerint a pesti sze
mináriumi kispapok példájára a veszprémiek is iro
dalmi kört alakítottak, mely 1836-1846 között 
működött, önálló kéziratos hetilapot is kiadott 
Bimbó címmel, melyben tudományos és szépirodalmi 
dolgozataikat, írásaikat adták közre. Brisits Frigyes 
szerint a kör alakulására csak 1846-ban került sor: 
ekkor kérték a növendékek az aluljárókat arra, hogy 
magyar nyelvű hírlapokat járatnassanak és olvashas
sanak. Brisits arra is utal, hogy lehet, a kör meg sem 
alakult. A kérdés eldöntése további kutatást igényel. 
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BODOLAY Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785-
1848. Bp. 1963. 227., 316-317. 

72. Ráth Károly téves adatot közöl, amikor azt állítja, 
hogy a Veszprémi Polgári Társaskör 1843-ban alakult 
157 taggal, évi bevétele 751, vagyona 1155 forintot 
tett ki. RÁTH Károly: Veszprémváros egyletei és tár
sulatai az 1878. év végén. Veszprém 1881. 28. sz. Sta
tisztikai adatgyűjtése aztán változatlanul kerül be a 
későbbi szakirodalomba is. Magyarország egyletei és 
társulatai 1878-ban. (Szerk.: Vargha Gyula) Bp. 1880. 
330-335 . A helytörténeti feldolgozások az országos 
felmérés eredményeit vették át. A veszprémi műkedve
lő társulat szervezéséről tudósít a Honderű 1843. 8. 
sz. 287., a pápairól az Életképek 1845. II. 21. sz. 

73. A Pápai Casino által létesített honi ipart pártoló egye
sület alapszabályai. Pápa, 1842. A Dunántúli Ref. 
Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Könyvtár, 
Kézirattár 234/1. sz. irat. 

74. Életképek 1845.1. 7. sz. 221. 
75. Uo. 1846.1. 20. sz. 
76. A Veszprém-Győri Agarászegylet elnöke HUNKÁR 

Antal, főrendű pártfogója pedig gr. Batthyány 
Kázmér. Az egylet a „szép és jó célokat", a „társas
élet gyönyöreit" szolgálja. A közös vadászatokat gr. 
Esterházy Károly engedelmével az ugodi Bakonyban 
tartják. Az ugodi fürdő ekkoriban - melynek fejlő
dését részvénytársaság hivatott garantálni - népszerű 
szórakozóhely, „melly alkalmas helyzete, kellemes 
vidéke, s szép vendégei tekintetéből Pápa vidékének, 
sőt a szomszéd megyéknek is nyáron át kellemes mu
lató helye." Honderű 1844. 11. sz. 181. A Pápai Aga
rászegylet első agarászversenyét 1842. október 9-én 
rendezi meg, s a legeredményesebb kutyatulajdonost 
egy díszes nyereggel jutalmazza meg. Regélő 1842. 
II. 924-925 . A Veszprém és Győr megyei tagokból 
álló egylet bővülésére következtethetünk abból a 
tényből, hogy az új szabályzat már a Komárom me
gyei tagokat is megemlíti. NAGY SZABÓ Ignác: 
Veszprém-gy őr—komáromi agarász-társulat részvé
nyesei alap- és rendszabályai 1846-ra. Pápa, 1846. 

77. A Veszprémi Temetkezési-Egylet Szabályai. Veszprém, 
1844. Iratai fellelhetők VemL IV. l b . 465/1846. sz. 

78. Szüasbalháson a zenetársaság a kaszinó zenekara volt 
s valószínűleg már 1842 előtt is működött. A füredi 
nyári fellépései országosan is ismertté tették a cigány
zenekart. A veszprémi nemzeti kaszinó táncvigalmai 
alkalmával is hol a balhási zenészek, hol a székesegy
házi muzsikusok szolgáltatták a zenét. Regélő 1842. 
10. sz. 8 6 - 8 8 . A zenekar biztosítása így állandó ne
hézséget jelentett a szervezőknek. A veszprémi városi 
zenetársulat létrehozását Molnár Dénes főszolgabíró 
javasolja. Indokai között szerepel az is, hogy egy ál
landó zenekar felállításával a magyar népzene ügyét 
is előmozdítanák. Regélő 1843.1. 19. sz. 604-605. 

79. NAGY T.(itusz) = TARCZY Lajos: Honi utazás levél
töredékekben. Athenaeüm 1839. 20. sz. 305-309. 

80. Honművész 1839. 1. sz. 152. 
81. Regélő 1842. 10. sz. 86. 
82. A Veszprémi Olvasó-Társaság Névkönyve. Veszprém, 

1841. 5 -9 . , u. ez. Veszprém, 1842. 5 -10 . (A továb
biakban mindkettő: ÉVKÖNYV) 

83. Győr-Sopron megye a reformkorban és 1848-49-ben. 
Forrásszemelvények az Ifjú Történelembarátok körei 
részére. Bp. 1983 ,39-40 . 

84. VemL A Szilasbalhási Casinó iratai. Rendszabás, 1833. 
85. SZÉCHENYI: Vüág. Pest, 1831. 391. 
86. Regélő 1842. 10. sz. 8 6 - 8 8 . 
87. A táblázat összeállításakor főként az 1842. évre kia

dott évkönyvre voltunk tekintettel, ebben ugyanis 
megjelölték a tagok foglalkozását, társadalmi hova
tartozását. Szakítást jelentett ez az eredeti elképzelés
sel, melyet - a győriek példájára - így fogalmaztak 

meg: „Az Olvasó-Társaságban minden részvényes 
egyenlő lévén, senkinek címje ki nem tétetik." (Év
könyv 1841: 4 . p.) Szociológiai értelemben nem pon
tos a táblázat, mivel ahhoz, hogy az egyes társadalmi 
csoportokba tartozó egyéneket pontosan azonosíta
ni lehessen, kiterjedt kutatásokra lenne szükség. A 
birtokos köznemes kategóriába például bevehettük 
volna az értelmiség egy jelentős hányadát, tekintve, 
hogy a vármegyei-uradalmi-városi tisztviselők túl
nyomó része nemes birtokos is volt egyben. A kép 
árnyaltabbá tétele érdekében érdemes kicsit részlete
sebben megvizsgálni az egyes társadalmi rétegekbe 
besorolt csoportokat. 1841-ben az értelmiségbe tar
tozott 24 megyei, 8 uradalmi és három városi tiszt
viselő, továbbá ide számítottunk 4 ügyvédet, 1 orvost, 
2 gyógyszerészt, 8 tanárt-tanítót (Akkor is, ha egy
házi ember volt az illető). 1842-ben 29 megyei, 9 
uradalmi, 6 állami, 1 városi tisztviselő, 6 ügyvéd, 3 
orvos, 1 gyógyszerész és 9 tanár tartozott ehhez a 
csoporthoz. A polgárságot 1841-ben egy vendéglős, 
1842-ben rajta kívül egy kereskedő képviselte. Az 
egyháziak közül 1841-ben 14 főpap, 8 lelkész, 1 
alkalmazott, a következő évben ugyanannyi főpap, 
9 lelkész és ugyanaz az alkalmazott (egyházi kórus
muzsikus) volt tagja az olvasótársaságnak. A nők 
mindegyike köznemesi-hivatalnoki családnak volt a 
tagja. Badányi Bélát és Franc Eduárdot nem sikerült 
egyik csoportba sem besorolni. A társaság alapító 
tagjairól a függelékben személy szerint is több infor
mációt adunk majd. 

88. VemL V. 102. h. Veszprém város levéltára, összeírá
sok, iparosok összeírása 1847., 1848. 1847-ben Veszp
rémben 907 kézműves 52 szakmában 627 segédet 
és 235 inast foglalkoztat. A városban 28 céh műkö
dik. (VemL IV. lb 1451/1846. sz.) Azok a mesterek, 
melyek kevesen vannak, valamelyik vidéki vagy fővá
rosi céhhez kötődnek: a győri, pozsonyi, komáromi, 
fehérvári, pesti vagy budai céhek valamelyikének szer
vezeti kötelékébe tartoznak. 1828-ban mégcsak 577 
mester szerepel az országos összeírásban. ILA-KOVA-
CSICS: i. m. 397. A század közepéig a céheket tehát 
még a számszerű gyarapodás jellemzi, ám a céhek ál
tal képviselt elavult termelési mód válságának a jelei 
már megmutatkoznak. A céhmesterek telve vannak 
panasszal s e panaszok rávilágítanak a céhes ipar vál
ságának lényeges okaira. A céhmesterek panaszkodnak 
a kontárokra, a falusi háziiparra, főként pedig a zsidó 
kereskedőkre, akik a külföldről behozott jobb minő
ségű gyári termékek forgalmazásával olyan erős kon-
kurrenciát jelentenek számukra, mellyel szembeszáll
ni teljességgel lehetetlen. De nemcsak a külföldi áru, 
a hazai nagyipari termék is értékesítési nehézségeiket 
növeli. A 4 veszprémi bábsütőmester például azt vall
ja, hogy mióta a pesti gyár megkezdte a „Pannonia"-
gyertyák sorozatgyártását, azóta termékeiket alig 
képesek eladni. Az összeírások fényt derítenek az ipa
rosok műveltségi viszonyaira is. A legények között 
csak elvétve akad analfabéta: írni, olvasni szinte kivé
tel nélkül mindnyájan tudnak. Rajzolni azonban csak 
igen kevesen. Még az olyan szakmák esetében is, mint 
a tervezést leginkább igénylő építőmesterség, a legé
nyeknek többsége nem járt rajziskolába. A 90 kó'mí-
veslegény közül csupán 4 tudott tervrajzot készíteni. 
Legtöbb szakmában azonban még a mesterembernek 
sem volt annyi jövedelme, hogy a könyveket rendsze
resen vásároljon, a segédek fizetése pedig éppenhogy 
saját szerény szükségleteiket tudta fedezni. 

89. Életképek 1845.11. 13. sz. 
90. Uo. 1846.1. 3.sz. 
91. VemL IV. l b 94/1848. sz. 
92. A Veszprémi Casino Részvényeseinek névsora betű-
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renddel, annak alapszabályai és rendeletei. Veszprém, 
1847. 1-14. 

93. Életképek 1847.1. 4. sz. 
94. BOCSOR: i. m. 1. sz. 1-2., BALÁZS Péter: Győr a 

feudalizmus bomlása és a polgári forradalom idején. 
Bp. 1980. 153. 

95. 1 váltó forint 60 váltó krajcárból állt; 1817 után 2,5 
váltó forint 1 convencionális, vagyis ezüstforintot ért. 

96. DOBI: i. m. 8. sz. melléklet 
97. A Dunántúli Ref. Egyházkerület Tudományos Gyűjte

ményei, Pápa, Ref. Könyvtár Kézirattár Vegyes iratok 
519/15. sz. 

98. DOBI:i. m. 22. , 
99. HÓMAN Bálint-SZEKFlí Gyula: Magyar történet. 

(Második bővített, teljes kiadás) Bp. 1936. V. köt. 
311. 

100. 1. Lovakrul. Pest, 1828., 2. Hitel. Pest, 1830., 4. Vi
lág. Pest, 1831., 5. Magyar Játékszínrűl. Uo. 1832., 
6. Stadium. Uo. 1831., 7. Néhány szó a lóverseny 
körül. Uo. 1838., 8. A selyemrül. Uo. 1840., 9. A 
Kelet népe. Uo. 1841. 

101. FÜLÖP: i. m. 129-130. A veszprémi olvasótársaság 
könyvtári statisztikájába az egyes folyóiratokat és 
hírlapokat is felvettük; az egyszerűség kedvéért min
den évfolyamot egyetlen kötetnek számítottuk, füg
getlenül, hogy a valóságban hány füzetben (kötetben) 
jelentek meg. A következő táblázat, mely a szakcso
port-beosztást mutatja, a hírlap- és folyóirattári anya
got nem tartalmazza. 

102. A táblázatban szereplő „vegyes" csoportnál is a Név
tárakban megjelentetett könyvtári leltárakat változta
tás nélkül vettük figyelembe. 

103. HERMANN Egyed-EBERHADT Béla: A veszprémi 
egyházmegye papságának könyvkultúrája és könyvál
lománya a XIX. század elején. (A veszprémi egyház
megye múltjából 8.) Veszprém, 1942. 5 -53 . , MESZ-
LÉNYI Antal: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püs
pök (1842-1849) egyházlátogatásai 1845-46-ban. 
(Uo. 7.) Veszprém, 1941. 

104. HORVÁTH Konstantin: Verseghy Ferenc és Horváth 
János levelezése 1819-1822. In: HORVÁTH: i. m. 
Levéltár с fejezetében. BADICS Ferenc: Horváth Já
nos veszprémi püspök 1769-1835. Veszprém, 1927., 
GUZMICS Izidor: Emlékbeszéd Horváth János fe
lett. A M. Т. T. Évkönyve 1834-1836. III. Buda, 
1838.185-189. 

105. HERMANN-EBERHARDT: i. m. 45., MESZLÉNYI: 
i .m. 92., 96. 

106. SZINNYEI: i. m. I. köt. Bp. 1891. 761-762. , HUDI 
József: Веке Kristóf pedagógiai munkássága ( 1 7 8 5 -
1862). Megyei Pedagógiai Híradó 1983/3-4. sz. 

107. PETRIK:i. m. I l l .köt . 1. 
108. HERMANN-EBERHARDT: i. m. 20., 45 -46 . 
109. SZINNYEI: i. m. XI. Bp. 1906. 1415-1416. 
110. HERMANN-EBERHARDT: i. m. 9. 
111. HUDI József: Veszprémi folyóiratok 1848 előtt. = 

Horizont 1985/2. sz. 32-36 . 
112. RUSZÉK József: A filozófiának elöljáró értekezései. 

Veszprém, 1912. Az előszóban nyelvészeti felfogásáról 
így vall: „Áltáljában véve, én többnyire tsak Pápay 
Úrral mint első rangú Filológusunkkal, s Dunán tul 
való, mint Hazámbéli Szóejtéssel tartok, de ahol se 

magammal, se másokkal nem tudtam még eddig jól 
megegygyezni, ott néha keresve, s készakartva is vál
toztatásokkal éltem, tsak hogy a hátul feljegyzett, s 
más nyomtatásbéli Hibákat is, mind ilyeneknek tar
tatni még se akarnám." Uo. V—VI. 

113. SZINNYEI: i. m. Bp. 1909. XIII. köt. 318-319. 
114. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei 1842-1844. 

VII. Buda, 1846.156. 
115. HUDI József: A Tudományos Gyűjtemény Veszprém 

megyei írói, olvasói, előfizetői. Veszprém, 1979. 
Kézirat. VemL Kézirattár. 

116. VemL V. 102. h. Veszprém város levéltára, összeírá
sok, iparosok összeírása 1847. Az összeírásban olvas
ható könyvkötők: Teller, Sörházi, Kopacsek, Mihá-
lovits. 

117. PAP Ignác: Elemi költészettan, segéd-könyvül költé
szet-hallgatók számára. Veszprém, 1846. Előfizetők 
VIII., Uő.: Ékesszólástan. Veszprém. 1847. Előfize
tők XII-XIII. 

118. FÜLÖP:i. m. 122. 
119. HÓMAN-SZEKFŰ: i. m. V. köt. 308. Voss folyóira

ta (röviden Archiv für Geschichte) a Somogy megyei 
Olvasótársaság könyvtárában is megtalálható. FÜLÖP: 
i .m. 121. 

120. A hírlapok és folyóiratok neve után a kiadás helye, 
az első és utolsó kiadási év, majd a könyvtárban 
1842 végén megtalálható évfolyamok évszáma követ
kezik. Nem minden évfolyam lehetett meg teljesen 
a könyvtárban, de a hiányzó számokat, füzeteket az 
évkönyvek nem tartalmazzák. A felsorolás mestersé
ges csoportosítás, eltér a névkönyvek leltáraitól. E-
szerint 1842 végén 18 magyar és 2 német nyelvű 
hírlap, 6 magyar és 1 német nyelvű folyóirat példá
nyaiból válogathatott az olvasó. 

121. Eddigi ismereteink szerint még töredékes iratanyaga 
sem található sem a Veszprém megyei Levéltárban, 
se a Veszprémi Bakonyi Múzeumban. 

122. Honderű 1844. 11. sz. 180. 
123. A Veszprémi Casino Részvényeseinek névsora, annak 

alapszabályai és rendeletei. Veszprém, 1847. 1-14. 
124. A Pápai Casino Részvényeseinek Névsora betűrenddel, 

annak Törvényei s egyéb tudnivalók. Pápa, 1844. 
125. A „korhely ebéd" azt a szokást jelentette, hogy a bá

lokon maradt ételt-italt a férfiak másnap reggel elfo
gyasztották, s csak azután mentek haza. Regélő 1843. 
19. sz. 

126. Életképek 1846.1. 25. sz. 
127. Uo. 1846.1. 3. sz. 
128. Honderű 1844. 11. sz. 180. 
129. Életképek 1845.1. 24. sz. 781. 
130. Uo. 1847.1. 4. sz. 
131. Statuten für den Leseverein zu Veszprim. Stuhl-

weissenburg, 1851. A visszaemlékezések és a hivatalos 
beszámolók alapján a Polgári Körnek 1843-ban 67, 
1847-ben 90, 1856-ban 130 tagja volt. Alapszabályát 
pedig 1852. október 1-én erősítette meg a kormány. 
Veszprémi Független Hírlap 1883. 52. sz. A következő 
alapszabály már Veszprémben jelent meg: A 
Veszprémi Polgári Társaskör Évkönyve 1860-ik évre. 
Veszprém, 1860. 

132. A Veszprémi polgári Társaskör Évkönyve 1860-ik 
Évre. Veszprém, 1860. 
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JÓZSEF HUDI 

GESCHICHTE DES LESER VEREINS IN VESZPRÉM 1841-1844 
(Beiträge zur Geschichte der Vereine in der Reformzeit im Komitat Veszprém) 

Der Author wählte als Thema seiner Forschungsarbeit in 
ziemlich vernachlässigtes Gebiet der Ortsgeschichtsschrei
bung: er wollte die Geschichte der Vereine im Komitat 
Veszprém und ganz besonders die Geschichte der Leserve
reins in Veszprém in einem gewissen Zeitintervall, und zwar 
zwei Jahrzehnte vor 1848 ein bisschen eindringlicher stu
dieren. 

In der Einleitung gibt der Verfasser einen Überblick über 
die Veränderungen, die in der Bücherkultur in West-Europa 
und Ungarn seit dem XVIII. Jahrhundert vorsichgegangen 
sind, bald untersucht er kurz die damals herrschenden Ums
tände und macht uns mit jenen bekannt, unter denen in 
Ungarn, - so auch im Komitat Veszprém und Stadt Veszp
rém - die verschiedenen Vereine, so z. B. die Leservereine 
und Kasinos in der zweiten Hälfte der 1820-er Jahren zustan
dekamen. Er hebt die Rolle des Grafen István Széchenyi 
hervor, der in Ungarn als erster das Kasino in Pressburg und 
später in Pest gründete, die Prinzipien des Liberalismus 
popularisierte und ein festes Programm zur bürgerlichen 
Umgestaltung Ungarn ausarbeitete. 

Im Komitat Veszprém haben zuallererst die Juden, die 
im zweiten Drittel des XVIII. Jh-s hierhergezogen sind, Ve
reine gegründet, vor allem aus Wohltätigkeits gründen um -
nach den Geboten ihrer Religion - ihre armen und unglück
lichen Glaubensgenossen zu unterstützen, die Bettler mit 
Lebensmittel und Kleidung zu versehen. In der ersten Hälfte 
des XIX-ten Jahrhunderts wurde der kreis der Wohltätigkeits
vereine in den grösseren Städten erweitert und man legte 
einen grossen Wert auf die religiöse Erziehung der Jugend 
(auch in Veszprém gab es mehrere Vereine, deren Aufgabe 
war die armen, aber begabten Junderkinder beim Weiterler
nen, beim Studieren zu unterstützen). 

Die Komitatsvereine in der Reformzeit gründeten schon 
auf gewissen kulturellen Traditionen: seit 1789 arbeitet in 
Veszprém eine Druckerei, um die sich eine schöne Anzahl 
der Schriftsteller scharte, es wurden mehrere Zeitschriften 
gegründet: die erste im Jahre 1805, die zweite 1820. Von 
den zehnter-zwanziger Jahren wird das wissenschaftliche 
Leben von der Veszprémer Gesellschaft der Wissenschaftler, 
das Musikleben von dem Musikverein des Komitats Veszprém 
organisiert und geleitet. 

Dem Beispiel des Pester Kasino's folgend kommen auch 
im Komitat Veszprém am Ende der zwanziger Jahre die 
ersten Vereine zustande: im Jahre 1828 wird in Mezo'szcnt-
györgy, 1830 in Pápa ein Leserverein gegründet. 1833 organi
siert man den Leserverein in Veszprém, 1834 und 1837 
Kasinos in Pápa. Der im Jahre 1839 in Szilasbalhás gegrün
dete Leserverein wurde im Jahre 1839 zu einem Kasino reor
ganisiert. In den vierziger Jahren erweiterte sich der Kreis 
der Kulturvereine: im Jahre 1841 gründete man in Devecser 
und Veszprém einen Leserverein und im Jahre 1 846 arbeitet 
im Dorf Küngös ein Leserkreis. 

Der Verfasser unterscheidet zwei Typen der Kulturve
reine im Komitat Veszprém je nach dem, wer sie gegründet 
hat, wer sie besucht und finansiert. Zum ersten Typ gehören 
die Dorfsvereine, wie z. B. der Leserkreis in Küngös oder 
das Kasino in Szilasbalhás, die der Kleinadler, die adeligen 
Grundbesitzer gründeten. Diese hatten immer einen famili
ären Charakter: meistens dienten sie der institutionsmässi-
gen Unterhaltung und Bildung einiger grossen verwandten 
Familien und Sippen. In ihren Konstitutionen wurde z. B. 
auch das reguliert, dass nur der Mitglied des Vereins sein 
kann, der den anderen vor den Dorfseinwohner, nicht 
schimpft, keine unbegründeten Beschuldigungen und Erfin
dungen über die anderen verbreitet, nicht flucht u. s. w. 

Den zweiten Typ der Leservereine und Kasinos bilden 
die Vereine der Markflecken. Diese wurden vom Stadtadler, 
von der nichtadeligen Intelligenz, von dem Kleinadel und 
der kirchlichen Intelligenz, sowohl in kleinen, Anteil von 
Bürgern gegründet. Das charakteristische Merkmal der 
Vereine in Ungarn, dass die Bauernschicht vollkommen aus
geschlossen war aus allen liberal-politischen und kulturel
len Bewegungen, ist auch im Komitat Veszprém nachzu
weisen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass auch in den 
Bauerngemeinschaften so langsam der bürgerliche Anspruch 
an Bildung und Kultur entstand, z. B. an das Zeitunglesen: 
in einem kleinen Dorf, Lajoskomárom z. B. haben die Bauern 
gemeinsam auf die Zeitung „Magyar Gazda" abboniert. 

Der Veszprémer Leserverein wurde am 1. Juli 1841. 
mit 86 Mitgliedern gegründet, ein Jahr später stieg die Zahl 
der Aktionäre schon auf 102. Von den Stiftern gehören fast 
drei Viertel den örtlichen und provinziellen kleinadeligen 
Grundbesitzern und Beamten an, ein Viertel machen die 
Kirchlichen aus: unter den Aktionären sind sowohl katho
lische Kirchenfürste, als auch Dorfpriester vorzufinden. Un
ter den Stiftern sind auch Aristokraten und Frauen vertre
ten. Von den Bürgern hat sich nur eine geringe Anzahl ange
schlossen. 

Der Veszprémer Leserverein war vol allem das kulturelle 
Forum der führenden Schichten des Kleinadels der Stadt 
und des Komitats. Die Zielsetzungen des Vereins waren -
im Sinne der Konstitution - die Popularisierung des Lesens, 
durch Anschaffen und Lesen verschiedener heimischer und 
ausländischer Ausgaben. Die Organisations- und Tätigkeit
sordnung gründete auf demokratischen Grunsätzen: das 
Hauptlenkungsorgan war die in einem Jahr öfters tagende 
Vollversammlung, die die finanziellen Angelegenheiten in 
Auge hält, Beschlüsse fasst, was die Erweiterung des Biblio
thekbestands anbelangt, Entscheidung trifft über die Auf
nahme neuer Mitlglieder, und jährlich die leitenden Beamten 
wählt, die verpflichtet sind der Vollversammlung Berichte 
zu erstatten und Rechenschafte abzugeben. Falls sie ihre Ar
beit schlecht verrichten, können sie zu jeder Zeit abgerufen 
und abgesetzt werden. In der Zeit zwischen den 
Vollversammlungen lenkt das Leben des Vereins der Direk-
torausschuss, seine Entscheidungsrechte erstrecken sich aber 
nur auf Angelegenheiten kleinerer Bedeutung (z. B. Bücher
bestellungen, Überprüfungen von Klagen). Zu den gewähl
ten Beamten des Vereins gehören der Vorsitzende des Leser
vereins, der Stellvertreter des Vorsitzenden, der zugleich 
der Vorsitzende des Direktorausschusses ist, die Mitglieder 
des Direktorausschusses, der Sekretär des Vorsitzenden, der 
Kassier, der Bibüothckar. 

Der Mittelpunkt des Vereinlebens ist der Lesesaal. Hier
her kommen die Mitligeder lesen, Bücher ausleihen oder sich 
unterhalten. Am ausführlichsten werden die Grundregeln 
festgelegt (1841, 1842), die sich auf das Bücherleihen und 
Gebrauch der Bibliothek beziehen: ganz genau wird die 
Weise, die Termine des Leihens festgelegt, es werden Strafen 
ausgesetzt für die, die die Termine des Buchlehens nicht 
einhalten, die Bücher oder die Zeitschrifte, Illustrierte 
beschädigen. 

Der Bestand der Bibliothek beträgt im Jahre 1841 260 
Werke in 744 Bänden, 1842 sind im Inventar 335 Werken in 
929 Bänden angegeben. Es ist keine grosse Bibliothek, den 
Ausmassen nach entspricht sie einer gut erlesenen und be-
wusst angelegten Privat - oder Handbibliothek. Der über
wiegende Teil der Werke sind politisch-geschichtliche Ausga
ben und belletristische Werke, diese Zusammensetzung des 
Bestands zeigt auf die Veränderung des Geschmacks hin, die 

474 



in ganz Ungarn vorsichtgeht: das Interesse der Leser wendet 
sich der Nationalliteratur zu, die Werke werden am Uebsten 
in der Nationalsprache gelesen und von den ausländischen — 
deutschen, englischen, französischen und italienischen -
Werken werden am liebsten die gelesen, die die Ideen des 
Liberalismus popularisieren und sich mit den Problemen der 
bürgerlichen Reformen beschäftigen (z. B. mit der amerikani
schen bürgerlichen Demokratie). 

Der aktuellen politisch-kulturellen Informiertheit dient 
der reiche Zeitungsbestand des Vereins. Laut des Almanachs 
1841 sind im Zeitungskabinett des Leseraums 21 ungarische 
und 2 deutsche Periodica zu finden. Am Ende des Jahres 
1842 erhöhte sich die Anzahl auf 18 ungarische Zeitungen, 2 
deutsche Zeitungen, 6 Zeitschrifte in ungarischer Sprache 
und 1 in deutscher Sprache, ausserdem werden sehr gerne die 
Almanach-Ausgaben gelesen, ebenfalls in ungarischer und 
deutscher Sprache. 

Der Veszprémer Leserverein - wie das landesweit üblich 
war - wurde auf drei Jahre gegründet: nach dem Ablauf 
des Zyklus hätte er wiedergegründet werden müssen, aber 
dazu ist es nicht mehr gekommen, da sich der Verein schon 
vor der Vollversammlung im Januar 1844 aufgelöst hat. Die 
Ursache dafür war wahrscheinlich, dass sich die Mehrheit der 
Mitlglieder für das Veszprémer und Pápaer Kasino entschie

den haben, die eine abweckslungsreichere Unterhaltung 
sicherten und eleganter und bequemer eingerichtet waren. 

In der Zusammenfassung stellt der Verfasser fest, dass 
der Leserverein die Rolle erfüllt hat, die Graf Széchenyi den 
ungarischen Kasinos und Leservereinen zugeschrieben hat: 
sie brachten die Mitglieder der verschiedenen gesellschaft
lichen Klassen und Schichten mit varschiedenen Traditionen, 
und voneinander abweichenden Lebensauffassungen, Sitten 
und Mentalitäten einander näher, verbreiteten die liberaten 
Ideen, erhöhten das Niveau der Allgemeinbildung und des 
Morals. Ihre Bedeutung kann auch damit ermessen werden, 
dass die Mehrheit ihrer Mitglieder an der ungarischen Revo
lution teilgenommen hat und nur wenige standen in Dienste 
der Kontrarevolution. 

Im Anhang dieser Studie wird das Namenverzeichnis des 
Offizierkörpers angegeben, die Biographien der Stifter und 
die Konstitution eines der ersten Leservereine, des Vereins 
in Szilasbalhás. 

Der Verfasser will hoffen, dass er mit seiner Studie dazu 
beigetragen hat, die Lage der Allgemeinbüdung im Komitat 
Veszprém zu Reformzeit besser kennen zu lernen und 
dadurch die vorhandenen oberflächlichen Kenntnisse über 
dieses Zeitalter zu erweitern. 
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