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Mit hozott az utóbbi másfél század, a XIX. és 
XX. szellemi—társadalmi mozgása Veszprém világá
ban, aminek kezdő indítása az első magyar teológiai 
folyóirat létrehozása 1820-ban,1 a felvilágosodott 
szellemű Verseghy Ferenccel, mint főmunkatárs
sal,2 záróakkordja pedig egy jó elgondolásból kezde
ményezett ,4rodalmi és helytörténeti" munkaközös
ség lehetett 1957-ben,3 a már modern Veszprém új 
életteréhez igazodva. E két pólus közé illeszthetők a 
város alakulásának minden irányú fejlődését figyelem
be véve, a különböző szellemi mozgalmak, múzeumot 
létrehozni szándékozó kezdeményezéseikkel, amik 
mögött egy nagy múltú vidéki várostól elvárható 
helytörténetirodalmi óhaj jelentkezik. 

A történelmi változások korok szerinti lemérése, 
az események mozgató erői között eligazodása során 
lehetőség adódik a kutatónak, hogy munkája tárgya 
társadalmi színeiről is áttekintést szerezzen. így épül 
össze a veszprémi művelődési vágy a különböző kul-
túrtörekvésekben már a múlt század közepén a hely
történetírás illetőleg kutatással, mintegy annak hát
teréül: hol az említett társadalmi művelődési vágy 
formájában, hol múzeum létesítési gondolatként, vagy 
mint ,,közművelődési kör" létrehozására törekvés. 

A XIX. század első felére is visszanyúló, de a köze
pén már erősen jelentkező törekvések igazolják, hogy 
a reformkorba lépő városnak sem közömbös egy új 
kor új szelleme. 

Nemcsak világi, de egyházi téren is kimutatható a 
veszprémi művelődés indulása jóval a nyelvújítás 
előtt. A Magyar Kurir 1811. évfolyama említi (371-
372), hogy ,,a veszprémi Nevendék Papság — vagyis 
a papjelöltek, az úgynevezett „kispapok" - , a farsang 
három utolsó napján theatrális játékot jádzott anya 
nyelvünkön". 

Sok-sok anyag, még több érdekes kezdeményezés 
maradt volna fenn, ha a helyi sajtó előbb indul. így 
nagyobb lehetősége nyílik már a XIX. század első 
felében a helytörténetirodalom megindítására. Egy, a 
veszprémi helytörténeti munkát összefogó orgánum 
hiánya, éppen a XX. század harmincas éveinek ilyen 
irányú eredményes szervezkedésében volt lemérhető. 

Ezt a kezdeti kezdeményező szerepet tölthették 
be, nem is eredménytelenül, Veszprém első újságjai. 
Azon évek helytörténeti érdeklődésére jellemző, 
hogy volt idő, amikor Veszprémnek három újságja 
mindegyikébe jutott helyismereti, helytörténeti, helyi 
kérdést közérdekűén ismertető cikk. 

A „Dunántúli Történetkedvelők"-től — akik közül 
nőtt ki egyik értékes veszprémi helytörténeti 
kutatónk és írónk, Véghely Dezső —, 1846-tól a XIX. 
század végéig tart az az időszak, amikor a művelődési 
vággyal összeépülő „múzeum létesítő" gondolat, 
amely egyben a helytörténeti kutatás megoldását is 
hivatott volt segíteni: hol egy „históriai társulat" 
működésén belül, hol pedig a „Bakonyvidéki törté
nelmi és régészeti múzeumegylet" létrehozásával 
kereste új útjait. 

Nagyot lendít e mozgalmak életén az első újság, a 
„Veszprém" megjelenése 1866-tól. 

E jószándékú törekvések lezárása és talán ered
ménye is lehetett volna éppen a század végére a ter
vezett „Veszprém megye monográfiája" elkészítése, 
ami végül is elmaradt. 

Az ma már jól megáüapítható, hogy először a 
XIX. század második felében első indításként egy 
helyi „történelmi társulat" megszervezése kerül 
előtérbe, majd amikor ez sikertelen lett, a hetvenes 
évektől ismét a múzeum létesítésének gondolata kel 
életre, ami mintegy szellemi műhely utáni vágy, a 
kor követelményei szerint jelentkezik, érlelve a ter
vek mögött már érezhető helyi, helytörténetirodalmi 
szervezet létrehozását. 
— Mindez, nem gyökértelenül! 

A török hódoltságtól megszabadult város a püs
pök-földesúr uralmát szeretné lerázni, amikor 1746-
ban a szabad királyi városi jog elnyeréséért küzd. A 
gazdasági—művelődési lehetőségek másik akadálya, 
hogy a megtelepedést és bármiféle foglalkozás kezdé
sét, ugyancsak a földesúr engedélyezte. Az alig négy
ezer főt meghaladó lakosú és emiatt igen lassan fejlő
dő Veszprém életében a népi—polgári törekvések ad
ják az első művelődési nyomot. A polgári haladás az 
aktív városvezetőknél jelentkezik. 

Nagyon változatos korváltások függvényeként 
épültek, alakultak Veszprém nagy történelmi prob
lémái, különleges jellegzetességei, mint a XIX. század-
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nak reformok, népjogokért, de főként kulturális 
haladásért küzdő törekvései. 

Veszprém fejlődésére nagy eredménnyel lehetett 
volna a királyi városság elnyeréséért folytatott harc 
szerencsés befejeződése. Sajnos, ellene volt a vár
megye, maga a püspök elsősorban, mint a város 
földesura, és végül ez utóbbiak irányításával a bécsi 
kormánykörök. Az 1746-ban nagy reményekkel el
indított mozgalom, 1836-ban a „hatalom" ellenkezé
sén megtörik. Veszprém soha nem kap királyi városi 
szabad rendelkezési jogot, pedig már a XVIII. századi 
városatyák helyesen indokolták meg állásfoglalásukat, 
amikor a nemes cél legfontosabb kellékének a földes
úri terhektől megszabadulást hangsúlyozták. Az 
alárendelt helyzet nem adott a polgárságnak önren
delkezési jogot, mert a város élén álló főbírót is a föl
desúr jelöltjei közül „választhatták meg" deputátus 
uraimék. Érezték ők jól, hogy független polgárokból 
álló városvezetőség elsősorban a közjó érdekeit, elő
nyeit tartja legfőbb vezető elvnek-, míg a meglevő álla
pot, a földesúri urbáriumokban előírt szolgáltatások 
teljesítet véli — a maga szempontjából - elsődleges
nek. A földesúrnak nem érdeke a polgári fejlődés elő
segítése, mert az előbb vagy utóbb önállóságra tör. 

Nem kisebb jelentőségűek Veszprém XIX. századi 
nagy társadalmi problémái: a színház, a piactér ren
dezése, a vízkérdés, a világítás, az országos vasúti 
hálózatba kapcsolódás, a múzeum és a kulturális élet 
megalapozása, amik mellett jelentkeznek a művelő
dési gondolat csírái a tudatosan polgárosodni akaró 
város életében. Nagy számú társadalmi egyesületein 
belül igazolódott, hogy a régi Veszprém is tett valamit 
művelődése előmozdítására. 

Az ipari, gazdasági téren lassan magára találó 
város történelmi, kulturális adatai bizonyítják majd a 
szabadságjogokért, polgári haladásért dolgozó veszp
rémiek alkotó munkáját. Még tartanak a nyelvújítási 
harc utócsatározásai az egymással szemben álló cso
portok között, de már megalakul 1821-ben a város 
legrégibb, ,Jdubkönyvtárral egybekapcsolt" első „kul-
túrotthona", a „Veszprémi Olvasó Társaság".4 

Veszprém hagyományaihoz híven az elsők között 
teszi magáévá a reformkor eszméit és művelődni 
akar. A legkülönbözőbb intézmények, szervezetek 
veszik át a gondolatot, és sorra alakulnak a „körök", 
kultúregyesületek, foglalkozási ágak, társadalmi hely
zet, politikai pártállás és vallási hovatartozás szerint. 
Ezek egymással versenyezve rendeznek előadásokat, 
létesítenek kis könyvtárakat. Helyük, egy-egy város
rész kisvendéglője, miáltal az ottani élet kulturáló
dik. Rendszeresek a felolvasások, amiket a középis
kolák tanárai, az egyesületben közreműködő egyhá
ziak, vagy a város népszerű vezetői tartanak. 
Időnként, főként a téli időszakban kultúresteket 
is rendeznek, műsor szerint. 

Ilyen és egyéb „kultúrnyomok" előzik meg évti
zedes társadalmi, de néha inkább gazdasági „vívódás" 
után — mert Veszprém súlyos problémája volt a XIX. 
századi szegény-ügy, „Szegény Intézet"-tel —, a város 

életében a hosszúra nyalt kultúrharcot, míg majd egy 
lelkes piarista tanár — nem is veszprémi —Jelentke
zik múzeumtervezetével 1871-ben. 

A reformkori Veszprém művelődéspolitikája 
következményeként jelentkező társadalmi igény egyik 
első konkrétuma az 1823-ban létrehozott „Muzsikai 
Intézet", a XIX. század eleji veszprémi zenei élet 
magas színvonalú jeleként, neves szerzőkkel, mint 
Csermák Antal, Ruzicska Ignác és Rózsavölgyi Márk. 

A napóleoni háborúk után az ipar és kereskedelem 
megélénkülésével a város lakossága a hivatalos 
megállapítások szerint is már erősen megközelíti a 
tízezret.6 Talán az 1813-ban Veszprémben kiadott 
Mondolat és a nyomában felcsapó nagy nyelvi 
harcnak lehetett a következménye, hogy 1837-ben 
Veszprém megye közgyűlése megbízza Rosos Antal 
szolgabírót és Kenessey Antal esküdtet a „Hazai 
nyelvnek terjesztése érdekében, az Oskoláknak és 
tanított Tudományoknak miben való léte érdekében 
teendő" vizsgálattal, vagyis indul Veszprém megyében 
az anyanyelv hivatalos terjesztése a közéletben, első
sorban az iskolákon keresztül.7 

A húsz év után újraalakult Veszprémi Olvasó Tár
saság* 1842-re a város életében jelentős társadalmi 
kultúrintézménnyé nőtte ki magát. 185l-re egyesü
leti szabályai jelennek meg. Tagjai között a helyi 
közigazgatásiak, orvosok, gyógyszerészek, ügyvédek, 
ügyészek, kanonokok, szolgabírák és még esküdt is 
található. Könyvtára szakelrendezése a tudományos 
részben: nyelvtan, észtan, történet, jogtan, statistika, 
politika, életírás, utazás, gazdaság és nevelés csopor
tosításban egész modern könyvtárbeosztásról tanús
kodik. Az akkori hírlapok és folyóiratokból 19 félét 
járatott az egyesület. Könyvanyagában a magyar 
tudós társaság évkönyvei, római és hellén „classicu-
sok", valamint Kölcsey Aesthetikai és kritikai dolgo
zatai is megtalálhatók voltak, többek között. 

Az a szellemi apparátus, ami az Olvasó Társaság 
fennmaradt emlékei alapján feltételezhető, már nem
csak társadalmi igény, de az 1846-ban összeállított 
„Iparstatisztika" szerint elég nagy mérvű városi gaz
dasági forgalom és létnek is az eredménye.9 

A veszprémi helytörténetirodalom XIX. századi 
alakulásában meg kell emlékezni a ,,Dunántúli Tör
ténetkedvelők" mozgalmáról is,10 ami 1863 és 1865 
között vidéki és fővárosi történetírókat (-kedvelőket) 
mozgósított. Összejöveteleiket egy-egy vidéki levél
tár közelében tartották;11 de azok nem „szalonná-
zással, borozással összekötött levéltári kirándulá
sok" voltak, miként eléggé elmarasztaló kritikával 
ülette őket egy jelenkori „megállapítás",12 mert 
mégiscsak munkásságuk révén bontakozott ki a Ma
gyar Történelmi Társulat, és nem kis részük volt ab
ban is, hogy a Századok című történelmi folyóirat 
megindulhatott. 

Ebben, a magyar történetirodalomban jelentős 
munkát végzett együttesben kezdte historikus pálya
futását és ott is bontakozott ki mint a XIX. századi 
Veszprém egyik értékes helytörténeti egyénisége, 
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Véghely Dezső (1840-1897). Már az első összejöve
tel, a Répce-Szemerén, 1863. december 27-ről 
maradt tudósítás felemlíti,1 3 hogy a jelenlevők egyi
ke, Véghely Dezső, „Veszprém megye helyismeretén 
dolgozik". Ettől kezdve, a még fiatal „veszprémi ügy
véd" - ahogyan akkor nevezték - , a legkülönbö
zőbb helytörténeti témákkal foglalkozott élete vé
géig-

Két év múlva, a történetkedvelők ötödik, ismét 
Répce-Szemerén tartott összejövetelén, 1865. feb
ruár 26-án,14 már a körükben nevet szerzett Véghely 
Dezsőt kérték fel „alapszabálytervezet" elkészíté
sére, miután rendszeres társulattá kívántak alakul
ni. Ugyanezen összejövetel másik érdekes emléke, 
hogy Franki Vilmos, nagyszombati tanár, az együt
tesnek szintén lelkes tagja, „készített programot, 
mely a monografusokat egy cél felé irányozza". 

Mind a alapszabály-tervezet, egy rendszeres tár
sulattá alakulás érdekében, mind pedig a közös 
munkát „egy cél felé irányozó" program összeállítása, 
azt mutatja — különösen az utóbbi, amiben a később 
neves történész, Fraknói Vilmos mutatta meg „orosz
lánkörmeit" —,15 hogy a Dunántúli Történetkedve
lők jelentkezése az 1867-es kiegyezés előtt, a már sza
badabb gondolkodású nemesi életszemléletnek a ma
gyar történettudományban is erőteljesebben érezhető 
megnyilvánulásával mintegy a modern magyar törté
netírás úttörőjének tekinthető. 

Ne maradjon ki ezen évek veszprémi helytörténet
irodalmi értékei közül Pesty Frigyesnek az OSzK-
ban őrzött kéziratos „Helységnévtár"-a Veszprém 
megyei kötete sem.1 6 A városra vonatkozó részt az 
akkori megbecsült polgármester, az e téren is lelkiis
meretesen dolgozott Dunst Ferenc irányításával állí
tották össze. Nagyon jól olvasható, igen szép írással 
készült anyag, amiben több helytörténeti adat maradt 
fenn, rnint az akkor még „élt" török kori helyi mon
dák is. 

A XIX. század első felének témánk anyagába sorol
ható adat-összeállításához a város életéből egy újabb 
területet is tudomásul kell vennünk, annál is inkább, 
mert Veszprém kultúréletére is erősen kihat az a gaz
dasági jelenség, hogy 1865-től 1909. július 8-ig, a 
balatoni vasút megnyitásáig, szinte minden energiá
ját a városnak elnyelte a vasútprobléma. Az első új
ság, a „Veszprém"-пек 1866-tól indulásával számít
ható a szellemi fellendülés, amikor a közlési lehetőség 
majd ä helytörténet népszerűsítésében is érezhető. 
Megindulhat a kulturális téren jelentkező kezdemé
nyező kedv, mint például Eötvös Lajos újságíró hely
történeti jellegű írásai. 

Az új helyi lapnak megjelenése első évében már ta
lálhatók a város fejlődésével érdemben foglalkozó 
írások. Különösen kettő említhető. 

Egyik, Szent-györgyi Horváth Ágostonnak „Veszp
rém feladata a művelődés terén" című írása több foly
tatásban.17 Alapelgondolása: a kereskedelmi élet 
élénk forgalma fontos része a haladásnak. Majd mint
egy modern közgazdász fűzi hozzá: „Minden nép 

egyenlően törekszik a világpiacon aránylagos befo
lyásra." Következő mondata máris a fő célra utal, 
mondván: „Ez az anyagi fejlődés fogja a szellemi 
műveltséget is elősegíteni." Ezért sürgeti, valamit 
tenni „a művelődési szükségletek kielégítésére", 
lerázva „a közönyösség és semmittevést". Tiltakozik 
„az avult eszmék", a „születés általi fensőbbség" 
ellen, mert „a népnek, a polgárságnak meg kell 
tanulnia az önálló gondolkodást, az önálló cselek
vést". 

Még egyes, napjaink korszerűnek tudott történet
íróját is meglepnék további sorai, mint a közvetlenül 
a kiegyezés előtti veszprémi gondolkodás visszhangja 
sajtónyilvánossággal, amikor második cikkében így 
elmélkedik: „Valamíg nálunk a hazafiaskodó szem
fényvesztőket gyakorlati, a nép javát szivükön viselő, 
szabad gondokodásu s fejlett szellemű egyéniségek 
nem váltják fel, addig a jelen művelődés s annak fej
leményei nálunk nem gondolhatok." 

Következő cikkében még messzebbre tekintve 
írja, hogy vajon „a kor modern culturája" megterem
tése, melynek ,hatalmas munkássága teheti erőssé a 
világot", mikor és hogyan érhető el? 

A másik, hasonló jellegű írás, az akkori nagy mű
veltségű veszprémi főrabbi, Hochmuth Ábrahámnak. 
mintegy válasza az előbbire, de erősen hozzá csat
lakozóan, azokat szintúgy gazdasági szempontból 
taglalva állapítja meg, hogy „fentartja véleményét: 
mindezekhez pénz kell, sok, sok!" Megoldást is java
sol: „Társadalmi segítséggel, egyesületek utján, is so
kat tehetünk!"18 

Rhé Gyula egy későbbi írása19 utal arra, hogy 
Römer Flórismk az 1860-as években Veszprém 
megye területén végzett régészeti kutatásai keltet
ték fel a régiségek iránti érdeklődést, és lassanként 
kialakult a vágy, hogy más vidéki városok példájára 
Veszprémben is létesíttessék múzeum. Mintegy 
ennek hatására jelenik meg — szerinte — a veszprémi 
piarista gimnázium 1870/71. évi iskolai értesítőjében 
az akkor ott tanító, erősen történelmi és régészeti 
beállítottságú Ivánfi (Jancsik) Ede tanárnak „Egy 
veszprém-megyei múzeum-egylet terv-rajza" című 
dolgozata, elindítva vele a helytörténeti kutatást is 
később összefogó veszprémi múzeum létesítésének 
gondolatát, ami majd az események során még igen 
sokféle változatban jelentkezik, míg egy fél század 
elteltével annak mai modern épületét 1925-ben ünne
pélyesen felavathatják. 

Addig is tekintsük át a lelkes piaristának több mint 
száz évvel ezelőtti elgondolását: hogyan és milyen el
vek alapján vélt múzeumot, illetőleg azt megvalósí
tó „múzeum-egylet"-et létesíteni Veszprémben, 1871-
ben? 

Cikke két részből áll: elvi régészeti, a múzeum 
létesítésével kapcsolatos kérdései és egy alapszabály 
tervezet. 

Az első rész a régészetnek a történelem kialakítá
sában való nagy jelentőségére utalással indul. Ebből 
vezeti tovább gondolatát, hogy a megye múltjának 
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történeti anyaga megmentése érdekében sürgeti „mú
zeumi egyletet alakítani", melynek feladata lenne az 
összegyűjtött anyagot „a megye székhelyén egy 
múzeumba központosítani". A született lokálpatrióta 
szólal meg a továbbiakban: ,,Igen nemes és hazafias 
érzelem minden ritkaságot Pestre, a nemzeti múze
umba küldeni", de ,Cilinek minden dicsőségünket 
Pestre hordani?" Maradjon csak Veszprém megyében 
mindaz a régiség, ami ott előkerül — folytatja gondo
latfűzését - , sőt még az is, ami jelenleg múzeum 
hiányában „magánosoknál véka alá rejtve" ismeret
len, vagy a „nyerészkedő üzérek által külföldre ván
dorol." 

Ezért tartja szükségesnek múzeum alapítását, 
melynek „szerencsés végrehajtására" egy múzeum 
egylet „alakulását" indítványozza „önkéntes tagdíjak 
segítségével", úgy, hogy „minden polgára e megyé
nek évenkint csak egy forinttal járuland e szép cél
hoz". 

A továbbiakban az így létrehozandó „múzeum 
egylet" feladatait körvonalazza. 
1. Egy nyilvános régészeti és természeti múzeum 

létesítése Veszprémben. 
2. A megye két nagy - régészeti és érem - magán

gyűjteményét (Ányos Móric és Rosos Miklós) 
javasolja e célra elsőként is megvenni, nehogy 
azok máshova, esetleg külföldre kerüljenek. 

3. Az éppen akkor folyó jutási vasútépítés régészeti 
leleteit a múzeum számára megmenteni az el-
kallódástól. 

4. Magánosoknál levő régiségek megszerzése a mú
zeum számára. 

5. Történelmi helyeken ásatások kezdeményezése és 
onnan a leleteknek a múzeumba mentése. 

6. Régi emlékhelyek képeinek gyűjtése, esetleg azo
kat lerajzoltatni, lefestetni. 

7. Természettudományi gyűjtemény szervezése ipari 
és tudományos célra. 

8. Helyiség biztosítása a leendő múzeum számára: a 
megye házánál, vagy a gimnázium épületében 
egy termet, azt bebútorozni, bizonyos napokon 
a közönség számára nyitva tartani. 

Külföldi, Veszprémnél kisebb városokra hivatko
zik, ahol szép múzeum van, de hazai példákkal is 
bizonyítja Veszprémnek e téren hiányosságát, hozzá
téve: „Mentsük meg tehát a jövő számára a megye 
területén még föltalálható régiségeket!" 

Cikkének második részében az előzőkben felvetett 
gondolatok minél hamarabb megvalósítása érdekében 
elkészítette a javasolt „veszprém-megyei múzeum
egylet" alapszabály tervezetét is. 

A tíz pontból álló javaslat kiterjed a létesítendő 
intézmény: célja, pártfogói, a szervezete, a tagok 
(rendes, alapító, tiszteletbeli), a tagok jogai és köte
lességei, az egylet múzeuma, az alapszabályok esetle
ges módosítása, az egylet feloszlatása tárgykörökre, 
minden területet kellően körülhatárolva. 

Akik akkor szívükön viselték Veszprém fejlődé
sét, reagáltak is a jó kezdeményezésre, mert 1872. 

május 16-án a nagy régész barát, Bezerédj Miklós 
püspök lakásán — kezdeményezésére - , össze is jött 
a város színe-java és elhatározták: megalakítják a 
„veszprémvármegyei történelmi és régészeti társulat
ot. Meg is indították a mozgalmat, melyben nagy 
részük volt a piaristáknak, tartottak több értekezle
tet, gyűlést, de azon évek veszprémi pártpolitikai 
harcai egyelőre megölték a gondolatot.2 

lvánfi Ede kezdeményezése elvetette a jó magot, 
mindenki, akinek életét bármi kis veszprémi kapcso
lat fűzi a helyhez, úgy érzi, elérkezett az ideje „a 
kultúra feltámasztásának". Veszprémnek 1875-ben 
rendezett tanácsúvá válása is elősegítette egy bizo
nyos városi öntudat kifejlődését. Igen magasra csap a 
művelődési vágy: 15 különböző társadalmi egyesü
let működik. A száz év előtti veszprémi szellemi 
élet egyik nagyon értékes törekvése 1875-ből, hogy 
mozgalom indult: „tudományos ismeretterjesztő 
társulat" létesítésére. 

A helyi újság, a Veszprém, egymás után közli a 
különböző véleményeket, vélekedéseket a „közmű
velődés teréről". 

Van, aki a Veszprémben eltemetett romantikus 
költő, Ányos Pál emlékének ápolására is, „Ányos
kör" szervezését ajánlja, könyvtárral, tudományos 
folyóiratokkal.21 A megindult kezdeményezéseken 
fellelkesedve, egy másik, „a mindeddig falusi csend
életet élt" veszprémi közművelődést „emelő egylet 
létesítését" így indokolja: „Félnünk kell, hogy az idő 
megelőzi nehéz lépteinket, s a haladás árja elborít. 
A ki nem tud lépést tartani a felvilágosult századdal, 
az a múlt örvényébe vész. A krónika azután nem em
lékezik meg az elbukottról."22 

Van olyan, aki örömmel köszönti „a közművelő
dési egylet" létesítése gondolatát.23 A következő fel
veti, „talán életképes lesz a lelkes hangulat".25 De 
már az év végével a helyi újság „a meg nem valósult" 
Ányos-körről írt.2 6 

lvánfi Ede nagyvonalú kezdeményezése és a nyo
mában megindult közművelődési mozgalmak mellett 
valószínű létezhetett lvánfi részéről gyakorlatibb 
lépés is a már tetemesen fölszaporodott veszprémi 
tárgyi emlékek mielőbbi megmentésére. 

Veszprémi helytörténeti kapcsolatai még előző — 
1863 — 1865 - , ottani működésével kezdődhettek, 
amikor már a Vasárnapi Újságban a Gizella kápolná
ról írt,27 majd ugyanezen évben a „Dunántúli táj-
rajzok"-ban28 ismertette elsőként Веке Ince Kristóf 
veszprémi helytörténeti munkásságát. 

Feltételezésünket, hogy nemcsak elméleteket szer
kesztett, terveket szőtt a veszprémi helytörténeti szer
vezett kutatás lehetőségeinek megteremtésére, és 
hogy igazi tevékeny régész is lett Veszprémben, azt 
igazolják az Archaeologiai Értesítőben közölt tudósí
tásai. 1870. március 16-án - mint írta —, a veszpré
mi várban „a székesegyház keleti járdája megújítása 
alkalmával, a székesegyház előtti tér göröngyei egyen-
getését" nézi, és óriási kincsre lesz figyelmes, „egy 
csomó pénz jött alig 4—6 ujjnyi mélységben fel szín-
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re, 40 darab arany: magyar, velencei, keleti pénzek. 
Találtak még több száz dénárt I. Ferdinánd korá
ból."29 Ugyanazon folyóiratban a következő évben — 
45. lapon — a jutási vasútépítésnél talált „római fibu-
lák és bögrék"-ről számol be, nem hallgatva el a vér
beli régész leletféltő véleményét sem: „Meddig tart 
még, hogy ilyen leletek hivatalos bejelentése törvény-
nyé és kötelességgé nem emeltetik?" 

Römer Flóris, aki akkor már az akadémia archae-
ologiai bizottságának tagja, volt egyik segítője - leg
alább szellemi téren - , a tudományos világ elé tárva 
önzetlenségét és a figyelmet munkájára felhíva. Az 
Archaeologiai Értesítő 1871. évfolyamában két alka
lommal is említi Ivánfi Ede működését. Először, mint 
aki ,,a Veszprém megyei múzeum érdekében kérde
zősködik", majd meg „Régészeti mozgalmak" című 
írásában.30 Utóbbi szerint: „Veszprémben is mozog
nak, és ezen mozgásnak célja nem kevesebb, mint a 
megyében talált régiségek gyűjtése és fenntartása. 
Ivánfi Ede kegyesrendi tanár és buzgó történész moz
gatja a fát és a megye főispánja, valamint az értelmi
ség hajlandó ezen ügy elősegítéséhez járulni . . . Bár 
már előbb voltak volna megyei múzeumok, akkor 
legalább nem árulják vala szolgabíráink a becses 
éremgyűjteményeket font számra." 

A Századok 1876. évfolyama a veszprémi „régi
ség egylet" ügyére utalással írta: „1872-ben Ivánfi 
Ede buzgólkodott mellette, utóbb Véghely Dezső 
érdeklődött iránta. De eddig még nem alakult meg az 
egylet. A közeljövőben várjuk."31 

Amíg a hivatalos és társadalmi kezdeményezés csak 
igen lassú ütemben vagy egyáltalán nem tud ered
ményt felmutatni, a nagyon jószándékú — de értékes 
is - magánkezdeményezés veszprémi archaeologiai 
mozgalmai említésre méltó adatát jegyezte fel az 
Archaeologiai Értesítő 1876-ból.32 Szalay Pál ka
nonokra hivatkozik, aki „a keresztény műarcheolo-
giát adja elő a veszprémi papnöveldében" és a pap
növendékeket a műemlékek megbecsülésére (megbe-
csültetésére) „buzdítja". Hasonlóan hivatkozik a cikk 
két másik régész-barát veszprémi főpapra, a már előb
biekben is említett Bezerédj Miklós és Pribék Ist
vánra. Utóbbi nevéhez fűződik Veszprémben a von
zóan szép fekvésű Csatárhegy mint üdülő és pihenő 
hely első népszerűsítése. 

Nemcsak Ivánfi Ede korát megelőző javaslata vára
tott még a megvalósításra, hiszen 1872-ben Veszprém
ből elhelyezésével mozgalma is vezér nélkül maradt,-
de a már nevet szerzett Véghely Dezső sem járt több 
szerencsével a saját hazájában, Veszprémben, 1879-
ben. A Századok két híradásából értesülhettek a 
veszprémi helytörténet ügyében még tevékenykedők, 
hogy „Véghely Dezső Veszprém megye monográ
fiájának adatait rendezgeti s Veszprém város közigaz
gatási s helyrajzi történetét párját ritkító alaposság
gal összeállította, nagy részben kinyomatta", a nyom
tatás azonban „a város akadékoskodása miatt félben
maradt.".33 

A másik közlemény már részletesebb, annál is 
inkább, mert helyi forrásra hivatkozva - „Veszprém" 
44. szám — adja tudósítását Véghely Dezső tervezett, 
de meg nem jelenhetett könyvéről „minden commen
tai nélkül". 

A közlés lényegesebb, veszprémi helytörténeti 
szempontból — sajnálatosan — negatív részei a követ
kezők. 

1879. október 29-én a városi közgyűlésen zajos 
vita volt: Véghelynek „a város által kiadni határozott 
műve felett". A cikkíró elszomorító jelenségnek 
mondja azt, „midőn a város atyái egyszer elhatároz
nak valamit, de utóbb ezen határozatnak következ
ményeit viselni vonakodnak. Még szomorúbb az, 
midőn egy irodalmi termékről, mint amilyen Véghely 
Dezső műve, mely bármely nagy vagy fővárosnak is 
becsületére válnék; oly kicsinylőleg nyilatkoz
nak . . ." 

„A város atyái ott követték el a mulasztást - foly
tatódik az érdekes dokumentum —, midőn a kiadandó 
mű iránt nem szerezték meg a kellő tájékozottságot, 
annak tartalma és nyomtatási költsége iránt, hogy így 
ne jutottak volna azon zsákutcába, amelyben jelenleg 
vannak; mert nem lehet a közgyűlés határozata foly
tán megindult nyomtatást és annak költségeit meg 
nem történtekké határozni. Az ügynek némi lebonyo
lítása végett Perlaky József, Kopácsy Árpád, Halasy 
Vilmos, Dukovics Sámuel, Szilágyi Mihály és Benkő 
István urakból álló bizottság neveztetett ki. Őszintén 
óhajtjuk, hogy az eredmény megnyugtató legyen" — 
zárult a cikk. 
— De másképpen történt 1776-ban! 

Maga Véghely is nyilatkozott ezen, számára na
gyon különösen végződött ügyről, 1886-ban megje
lent „Emléklapok . . ." című könyve bevezetésében, 
az alábbi sorok szerint: „A rendezett-tanácsú várossá 
alakulás első éveinek: az 1875. évnek emlékére évi 
jelentést készítettem s azt a városi tanács részéről és 
ennek megbízásából a városi képviselőtestület elé ter
jesztettem. Az előterjesztés közben az egyik városi 
képviselő azt indítványozta, hogy miután ezen jelen
tés érdekesnek ígérkezik, és mert ennek ismerése 
köztekintetből is kívánatos: a jelentés nyomassék 
ki. 

Ezen indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
s a jelentést a város költségén kinyomatni rendelte." 

„Ezen határozat már kötelességemmé tette, hogy 
jelentésemet, mely nem sajtó alá volt rendezve, át
dolgozzam és okmánytárral is kiegészítsem. így 
történt, hogy a jelentés nyomtatásához az 1876. év 
végén foghattam, és mert hivatalos teendőim is elfog
laltak, az átdolgozás és nyomtatás lassan haladt." 

„A városi képviselőtestület több tagja a nyomtatás 
közben és mert a mű terjedelmes voltáról értesült, a 
nyomtatási költségek ellen financziális szempontból 
kifogásokat tett. Eredménye az lett, hogy a nyomta
tás fennakadt, sőt miután az 1878. év elején megyei 
főjegyzővé választattam, a jelentés további átdolgo
zását sem folytattam, nem folytathattam. A városi 
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képviselőtestület több alkalommal megkísérelte volna 
a tárgyalást, hogy e jelentés befejeztessék és kinyo-
mattassék, hivatalos állásom és elfoglal tatásom nem 
engedték meg. A munka csonka maradt. Magamra 
vállaltam azonban ennek értékesítését, eladását, és 
így forgalomba hozatalát." 

„Ennyit igazolásul" — fejeződik be nagyon fegyel
mezett hangú önvallomása Véghely Dezsőnek, a 
veszprémi XIX. század végi városatyák helytörténet 
pártolásáról. 

7. A „MÚZEUM" GONDOLAT TOVÁBBI 
ALAKULÁSA ÉS A VESZPRÉMI 
KÖZMŰVELŐDÉS A XIX-XX. 

SZÁZADFORDULÓN 

A Dunántúli Történetkedvelőktől számítható ké
sőbbi egyesület alakulási törekvések s még több 
hasonló jellegű megmozdulás, egy-egy kultúrgóc je
lentkezése volt, mintegy társadalmi útkeresés művelő
dési terület kialakítására. Az már nem a mozgalmat 
kezdeményezők rovására írható, hogy a viszonylag 
nem magas színvonalú gazdasági berendezkedés, ami
kor évek során a város költségvetése állandóan hiá
nyokkal zárult,34 és Veszprémnek egyik legfőbb 
gondját ,,a szegényügy" megoldása képezte; egész pri
mitív társadalmi-szociális körülmények megvalósí
tásáért folytatott naponkénti harcában kulturális 
és művelődési téren kezdetleges és elmaradott viszo
nyokat tudott csak felmutatni, mert a városgazdálko
dás állandó erőfeszítése kimerült az éves költségveté
si hiányok valamilyen területről fedezésében. 

Hiába hozzák a kezdeményezők legjobb elgondo
lásaikat, a szükséges pénzügyi háttér elmaradása 
miatt, a terv legtöbbször terv marad. Csak fel kell 
lapozni a régi helyi újságokat és kialakítható, a mai 
divatos szóval kifejezhető ellentmondásos kép. Meg
lepően sok - miként 1875-ben is - , közel húsz, kü
lönböző jellegű és beállítottságú társadalmi egyesü
let működik, de sem az állandó színház, sem a 
múzeum létesítése nem oldódik meg, mert szinte sem
mi jövedelme sincs a városnak. 

Még a századfordulón is gyár és valamiféle üzem 
nélkül tengődik ,,napszám"-ból, vagy még abból sem 
a munkaképes lakosság nagy része. Gyáralapítás, az 
ipari munkásság növelése, Veszprém levegőjétől ekkor 
még idegen volt. Az ipari fejlődés zsákutcáját legjob
ban igazolja a lakosságlétszám igen lassú növekedése. 
A mégis nehezen induló ipari létesítmények, vagy 
érdektelenség, vagy éppen a vidék életére terpesz
kedő nagybirtok-érdekeltséggel ellentétbe kerülésük 
következtében pár év után beszüntetik működésü
ket. Veszprém ipari fejlődésének szinte a halálát 
jelentette a városnak a Dunántúlt átszelő vasúti 
főútvonaltól 1859-ben bűnös módon leválasztása. 
1897-ben a város egyetlen gyára is megszűnt. 

Tömegeket foglalkoztató üzemek, műhelyek 
helyett a legfőbb társadalmi probléma a szegénygon
dozás, egy szegényháznak mielőbbi létesítése. A XIX. 

század második felétől az első világháborúig tartó 
40-45 év, Veszprém gazdasági életének igen nehéz 
négy évtizede volt, annál is inkább, mert európai 
szinten is jelentkezett valami új, amiben Magyarország 
történetének társadalmi, gazdasági és politikai átala
kulása kezdődött a XIX. század végével. 

És mégis, erre az időre esik mind a múzeum kez
deményezése és meg is nyitása, igaz, külső pénzügyi 
és főként tárgyi támogatással; valamint ennek nyo
mában — helyi viszonylatban — a tudományos, szín
vonalas helytörténeti kutatás és helytörténetirodalom 
kibontakozása. 

A továbbiakban felvázolandó társadalmi kép nyo
mán és azzal párhuzamosan szerepeltetett múzeum 
gondolat egy ,Jiistóriai társulat" alakításával is; na
gyon jellemző megnyilvánulása ezen évek veszprémi 
művelődéstörténetének, mert a századfordulón, de 
már előbb is, többen, annak létrehozásában látták 
a veszprémi helytörténeti kutatás szervezett meg
indítását. 

A szellemi lehetőségek apró kis mozaikjai is értékei 
e kornak, mint a „Deákok Lapja" című kézzel írt és 
sokszorosított első diákújságja Veszprémnek. A 
piarista gimnázium tanulói kezdeményezték és szer
kesztették 1883-ban.35 Hasonló kultúremléke ez 
évnek a veszprémi születésű író, Szomaházy István
nak ösztönző írása a helyi újságban, az akkor már tár
sadalmi állása folytán is Veszprémnek megbecsült 
értéke, Véghely Dezső felé, egy Veszprém megyei 
monográfia megírására, és amiben azt is felemlíti, 
hogy Véghely még városi főjegyző korában egyik évi 
jelentésében „érdekes adatokat említ a város múlt
jából".36 

Mintha elődjének, Ivánfí Edének 1871-ben mú
zeum létesítése érdekében írt gondolatait folytatná, 
veti fel ismételten, 1883-ban, a veszprémi piaristák 
másfél százados kultúrmunkáját folytató Czirbusz 
Géza, a későbbi neves földrajztudós, egyetemi tanár — 
akkor Veszprémben a piarista gimnázium tanára 
1882-1884-ig - , egy megyei történelmi múzeum 
létesítését, a megye területéről előkerülő és később 
üzérekhez is eljutó régiségek megmentésére, valamint, 
hogy a szellemi élet is megpezsdüljön, egy „históriai 
társulat" megszervezését, amire - szerinte - , Veszp
rém nagy történelmi múltja is kényszerítő körül
mény.37 

A tudományos és szellemi kényszerítő körülmény 
ismét nem kényszeríti Veszprémet sem múzeum lét
rehozására, sem históriai társulat szervezésére; erőit 
politikai harcok, választási küzdelmek kötik le. A 
kormánypárt lovasrohammal kergetteti szét az ellen
zék választóit,38 aminek még a parlamentben is lesz 
visszhangja, a helyi sajtó pedig tovább siránkozik a 
város elmaradottságáról, összehasonlítva a sokkal 
kisebb Szombathellyel, aminek belső kiépítése, gáz
világítása, múzeuma, meghaladja Veszprémet.39 

Hogy mégsem „halt meg" a szellemi élet, igazolja 
az újabb társadalmi próbálkozás Véghely Dezső felé, 
akiben hivatali állása miatt is, lévén ekkor már alis-
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pán; egyedül reménykednek ,,a holt tér" megmozdí-
tására. A veszprémieknek iránta megnyilvánuló nagy 
megbecsülés jele, hogy a sajtó nyilvánosságával, 
„nyílt levél" formájában „keresik meg" és kérik, „a 
megye régészeti és műemlékeinek megvédésére", 
ahol úgy hivatkoznak személyére, „mint a történeti 
és régészeti tudományok országosan ismert" műve
lőjére. Azt is tőle remélik, hogy ,Jiívjon össze" egy 
szűkkörű bizottságot „a Bakonyvidéki Történelmi és 
Régészeti Múzeumegylet megalkotásának előkészíté
sére".40 

Majdnem azt vethetnénk fel, amit a török korban, 
1566-ban, Szigetvárt pénz és elegendő katonaság nél
kül védő Zrínyi Miklós a császár felé, aki az őt a török 
ellen intenzívebb védekezésre buzdító, pénzt egyál
talán nem ígérő császár levelére válaszolt, hogy: 
miből? 
— Igen, miből? 

Miből oldja meg Veszprém a XIX. század végi 
kultúrproblémáit, hiszen az 1886-ra előirányzott 45 
ezer 560 forint költségvetésére a fedezet, csupán 22 
ezer 829 forint, amiből csak a városi szegények eltar
tására 5200 forintot irányzott elő, a képzőművészet 
„pártolására" pedig 10 forint jutott, mert a majd 
különböző területekről fedezendő hiánya 23 ezer 
771 forint.41 

— Igen, ismételten vessük fel: miből jusson ilyen gaz
dasági városgazdálkodás mellett kultúrára, múzeumra, 
helytörténetre, pedig Veszprém vármegye 1889. de
cember havi közgyűlésében elhatározta a megyei „tör
ténelmi és régészeti társulat" felállítását.42 

Ugyanakkor a neves régész, Récsey Viktor „Egy 
gazdag régiséggyújtemény a Bakonyban" címmel, 
az Országos Régészeti Társulat választmányi ülésén 
az Akadémia üléstermében, ahol a Miháldy-féle gyűj
teményt ismertette; felhívta a szakkörök figyelmét, 
hogy már külföldről is jött ajánlat a megvételre, azt 
hangoztatja: Veszprémnek kellene megvenni és mú
zeuma alapját megvetni. 

A múzeumi alapvetést ismét elsodorta a politika, 
a veszprémi választás, ahol a kormánypárt és az ellen
zék harcában, utóbbi, előbbit csak „helybeli sunyi 
párt"-nak, vezetőjét pedig ,,a sunyi párt festett bajszú 
kecske "-jenek címzi sajtójában, aki az ellenzék továb
bi épületes stílusában „meggyőződhetett arról, hogy 
az őt körülvevő ürgefarkas tanácsosok, idegen kecs
kék, Pelikánok, olajszűrők és egyéb svindlerek, nem
csak, hogy nem okos emberek, hanem vak gimplik, 
rúd mellé való szamarak, kiket a két ellenzék úgy 
vezetett az orruknál fogva, mint a kép mutatta".43 

— Ezeknek, valószínű felesleges kultúráról, mú
zeumról, helytörténetről is beszélni! 

Récsey Viktornak az előzőkben felvetett gondo
latára, e szélsőséges politikai pártharcok ellenére is 
volt reagálás, mert 1894. november 29-én bizottság 
alakul „Veszprém vármegye monográfiájának megírá
sát előkészíteni". Három kötetre tervezték: általános 
rész, oklevéltár és a vármegye története. A megala
kult bizottság elnöke Vajda Ödön zirci apát, elő

adója Véghely Dezső megyei alispán. A bizottság el
határozta: javasolni fogja a vármegye törvényható
sági bizottságának, hogy a monográfia megírására 
Véghely Dezső mint főszerkesztő, Pillitz Benő, Lacz-
kó Dezső és Bolgár Mihály mint munkatársak kéresse
nek fel. Tervezték, hogy legalább a második kötet a 
milleneumra elkészüljön. Költségekre tizenhétezer fo
rintot terveztek. 

Sajnos, a tervezett mű nem jelent meg. Ismét csak 
a város „életérdeke" kerül előtérbe súlyos problé
máival: gazdasági viszonyai, lakáskérdés, megélhe
tés,44 valamiféle gyár alapítása, ami talán „néhány 
száz helybeli szegényember kenyérkeresetét segí-
t i " 4 5 

Váratlan, döbbenetes veszprémi művelődéstörténe
ti tragédia állítja meg a további terveket. Élete mun
kája teljében 57 éves korában meghal Véghely Dezső. 
A vármegyei monográfia és még sok egyéb, ami sze
mélyéhez kötődött, abbamaradt. 

Majd a „Magyarország Vármegyéi és Városai" 
szerkesztőbizottságával veszik fel a kapcsolatot, de a 
mű ott sem jelent meg. 

A század utolsó évei sem hoznak sem gazdasági, 
sem nagyobb kulturális előrelépést. Haladás alig van. 
A költségvetési hiányokat pedig magas pótadóval tud
ja csak kiegyenlíteni a város, amelynek ,,a rendőrsége 
primitív, az utcakövezés, világítás silány, csatorná
zás pedig ismeretlen".46 A város polgármesterének 
kell hivatalosan beismerni, hogy „a nyomor, a sze
génység egyre nő a városban, s a szegényház szűk a 
sok folyamodó befogadására", valamint azt is, hogy 
„munkaalkalmak teremtéséről csak gyár létesítésével" 
tud a város gondoskodni. E nagy mérvű elmaradott
ságot sínyli a közigazgatási vezetés is, mert a városi 
mérnöki állás szervezésére 1899-ben még nincs pénze 
Veszprémnek, csupán az államépítészeti hivatal egyik 
mérnökét tudja alkalomszerűen foglalkoztatni — mi
niszteri engedéllyel47 

A XIX. századtól búcsúzva is csak ,,a város bajai" 
és a fejlődést gátló körülményekről ír a helyi sajtó, 
szegénységről, gazdasági elmaradottságról számol be. 
Irigyli Pápa fejlettebb társadalmi közéletét, fürdőjét, 
szép parkjait, állandó színházát, amikről Veszprém 
„csak álmodozik". Súlyosan elmarasztalja a városve
zetést, ahol egymásközötti érdekharcok, egymás gya-
núsítgatása helyett: a város fejlődését előmozdító 
intézmények létesítésén fáradoznának. Rezignáltán 
fejezi be: „Nem is történt semmi elhatározó lépés a 
fejlődés megkezdését segíteni, minden, ma is csak 
kérdés!"48 

A századot lezáró év a súlyosan elítélő társadalmi 
kritika mellett mintegy megcsillantva a jobb remény 
lehetőségét, egy „kulturális társulat" létesítésének 
óhaját hagyja záróemlékül, hogy ,»hozzunk már létre 
Veszprémben valamiféle társulatot, egyletet vagy kört 
— mint a pápai „Jókai" —, ami pótolná a tudományos 
estéket, zeneestéket, társadalmi összejöveteleket".49 

Meghalt 1901-ben Miháldy István bakonyszent-
lászlói plébános, akinek nagy értékű régiséggyűjte-
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menyét még életében Veszprém figyelmébe ajánlot
ta Récsey Viktor, most pedig Bognár Ernő bakony-
szombathelyi plébános hivatkozik a gyűjteményre, 
mint amely alkalmas lenne egy megyei régiségtár alap
jainak megvetésére. Felemlíti Galamb István zirci 
járásbíró kezdeményezését is, aki még előbb, Miháldy 
életében hasonló gondolatokkal foglalkozott, de gyűj
teményét ekkor még nem volt hajlandó eladni.5 

Hosszú, több évtizedes, különböző irányú elgon
dolások, útkereső javaslatok változatai után 1902. 
május 11-én végre — igaz, külső segítséggel - megol
dódik a „veszprémvármegyei múzeum" ügye. 

A neves történész, Fraknói Vilmos mint a Mú
zeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelője meg
vásárolta a meghalt bakonyszentlászlói plébános 
hagyatékát és azt megőrzésre felajánlotta Veszprém
nek. 

E nemes gesztus váltotta ki végérvényesen a gon
dolatot : Veszprémnek múzeum kell! 

Fraknói az alábbi - a veszprémi múzeum létét 
megnyitó - levelet küldte Fenyvessy Ferencnek, 
Veszprém vármegye - sok helyi értéket hagyott — 
főispánjának: 

„A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
sége közelebb megvásárolta az elhunyt bakony-szent-
lászlói plébános, több mint 2000 drból álló becses 
régiséggyűjteményét azzal a szándékkal, hogy vala
melyik vidéki múzeum részére adományozását hozza 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister urnái 
javaslatba." 

„Tekintettel arra, hogy a gyűjtemény a Bakony 
vidékének leleteiből alakult, kívánatos, hogy ott 
nyerjen állandó elhelyezést, ahol leginkább képes ér
deklődést kelteni és kiegészítésére buzdítólag hatni." 

„Természetszerűleg legelsősorban Veszprémre kell 
gondolnom. Ez a város ugyanis míg múltjával és lakos
ságának intelligenciájánál fogva hivatva van arra, hogy 
a magasabb szellemi élet egyik gócpontjává fejlődjék, 
ehhez az összes feltételeket ekkorig nélkülözi, sem 
tudományos és művészeti gyűjteményekkel, sem 
nyilvános könyvtárral nem rendelkezik. Igytehát 
sem a saját lakóinak, sem a nyár folyamán a Balaton 
táján egybesereglett fürdővendégeknek a nemesebb 
gyönyörök forrásait nem nyithatja meg." 

„A helyzet jobbra fordulására jelen időpontot ki
válóan alkalmasnak látom, amikor Veszprémvármegye 
élén Méltóságod áll, ki maga is az irodalom munkása 
volt, a művészeti mozgalmakban élénk részt vesz és 
becses műtárgyakkal ékesíti lakóházát. Veszprém 
püspöki székét pedig olyan főpap foglalja el, ki a 
tudomány és művészet szeretetét a nemes áldozat
készség jelentékeny tényeivel bizonyította be, a 
modern irodalmak termékeiből ritka gazdag és válo
gatott gyűjteményt állított össze." 

„Nem lehet kétségem az iránt, hogy Méltóságod a 
püspök ur Ő Nagyságával karöltve képes lesz akár vá
rosi, akár vármegyei múzeum és könyvtár létesíté
sére." 

„Ezen feladat megoldásához felajánlja a múzeu
mok és könyvtárak országos felügyelősége szolgála
tait, a szakférfiak tanácsát és közreműködését, egy
úttal kész az első berendezésre jelentékeny összeget, 
azután pedig az intézmény gyarapítására évi segélyt 
venni fel költségvetésébe, végre nemcsak a bakony-
szent-lászlói gyűjteménynek, hanem a festmények 
egész sorozatának átengedését is kieszközölni a Nagy-
mélt. minister urnái." 

„Midőn ezt az ügyet Méltóságodnak figyelmébe 
ajánlani bátorkodom, megragadom az alkalmat ki
váló tiszteletem nyilvánítására. Budapest, 1902. évi 
május hó 11-én. Fraknói Vilmos s. к. a muzeumok 
és könyvtárak orsz. főfelügyelője."5 ' 

A főispán azonnal válaszolt Fraknói levelére és 
már megfelelő helyiségről is gondoskodott.52 Hor
nig Károly püspök is csatlakozott a mozgalomhoz, s 
könyvtárra évenként 1000 korona értékű könyvet 
ajánlott fel. Jelentkezett az első adományozó, Rosen
berg Adolf veszprémi lakos, 56 db régi pénzt adott a 
múzeum részére.5 

Megmozdult a ,,megye" is. A vármegyei gyűlés 
határozata folytán, a vármegyeház épülete második 
emeleti részében kapott néhány helyiségben első 
ideiglenes elhelyezést a múzeum. Fraknói Vilmos, 
Szalay Imre a nemzeti múzeum igazgatója és Schön
herr Gyula történész, egyetemi tanár, múzeumi őr-
tiszt társaságában megszemlélve a kijelölt helyet, a 
lehető legalkalmasabbnak találták azt. Egyidejűleg 
„a vármegye" ígérte a következő évtől újabb helyi
ségek átengedését.54 

Szeglethy György polgármester október 9-én -
mint kezdeményező - meghívta a veszprémi társa
dalom húsz, szellemi vezetőnek tekinthető tagját -
orvosokat, ügyvédeket, közigazgatásiakat, tanárokat, 
tekintélyes kereskedőket, egyháziakat - , hogy 
velük megbeszélje egy veszprémi kultúregyesület 
létrehozásának lehetőségét. K. Paur Ödön újságíró 
tervezetét elfogadták, határozatban kimondták: „egy 
kultúregyesületnek Veszprémben leendő létesítése 
hasznos, üdvös, sőt mindenek felett szükséges". K. 
Paur Ödönt pedig felkérték a végleges alapszabály
tervezet elkészítésére.5 5 

Az egymásba tolódó események, a sok irányból 
tervezett kulturális programok kibontakozását segí
tik. Fraknói határozott melléállása a veszprémi 
„múzeum ügy"-nek, Szeglethy polgármester és K. 
Paur Ödön szervező munkája a veszprémi Közműve
lődési Egyesület létrehozására; csak egyik része az 
immár teljessé váló művelődési programnak, mert 
1902. november 30-án megalakul a „Veszprémvár
megyei Múzeum Egylet" is azzal az elsődleges cél
lal, hogy a létesített, a vármegye október havi közgyű
lésében is elfogadott új vármegyei „múzeum és 
könyvtár"-пак támogatást, istápolást adjon. Koloss-
váry József alispán hívta össze, Fenyvessy Ferenc 
főispán elnökölt. Megállapodtak az alapszabályokban 
is. Fenyvessy főispán, Jánosi Ágoston, Kránitz Kál
mán, Péller Pál, Ihász Lajos, Néger Ágoston, Fejér-
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vári József és Óvári Ferenc 200—200 korona befize
tésével az új múzeumegylet alapító tagjai lettek. A 
megválasztott vezetőség egyik tagja már Laczkó 
Dezső is.56 A vármegye törvényhatósága 1902. de
cember 2-án 397. számú határozatával „szentesí
tette" a vármegyei múzeum létesítését, vagyis „meg
alkotta" azt.57 

Fraknói Vilmos, látva a város, a vármegye veze
tőinek lelkes, önzetlen ügy buzgóságát, az újonnan 
alapított Múzeum Egyletet is levélben kereste meg, 
részükre is további támogatást ígérve. Alábbi, egész 
terjedelmében ideiktatott levelét az egyesület elnöke, 
Fenyvessy Ferenc főispánhoz címezte. 

Méltóságos Főispán Ur! 
Méltóságodnak múlt hó 19-én 397. sz. alatt kelt 

átiratából hazafias örömmel vettem tudomásul Veszp
rémvármegyének a veszprémvármegyei múzeum 
létesítése tárgyában hozott határozatát, s a mai napon 
tudomást szereztem afelől is, hogy Méltóságod el
nöklete alatt veszprémvármegyei múzeum-egylet cím
mel új egyesület alakult, melynek feladatát a múzeum 
érdekeinek ápolása és a társadalom érdeklődésének az 
új intézmény iránt ébrentartása fogja képezni. 

Báró Hornig Károly veszprémi püspök ur Ő Nagy
méltósága már korábban közölte velem azt az elhatá
rozását, hogy a létesítendő vármegyei múzeum 
könyvtárának alapját jelentékeny könyvgyűjtemény
nyel rakja le és évenként megfelelő összeggel járul an
nak fejlesztéséhez. 

Veszprém vármegye közönségének buzgó lelkese
dése és a veszprémi egyházmegye fenkölt szellemű 
főpásztorának nemes áldozatkészsége az új kulturális 
intézmény létesítése körül ily szerencsésen találkozva 
a vármegye társadalmi tényezőinek érdeklődésével, 
eleve biztosítja a Méltóságod által megindított 
mozgalom sikerét, és nincs kétségem az iránt, hogy 
Méltóságod fáradozásai a kínálkozó kedvező körül
mények felhasználásával a veszprémvármegyei 
múzeumban rövid idő alatt oly közművelődési intéz
ményt fognak megteremteni, mely minden tekintet
ben méltó módon fog megfelelni a reá váró fontos 
rendeltetésnek. 

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelő
sége részéről örömmel üdvözlöm e mozgalmat és kész
séggel ajánlom fel közbenjárásunkat abban az irány
ban, hogy a magas kormány az új intézményt a cél
jai fontosságának megfelelő erkölcsi és anyagi támo
gatásban részesítse. 

Hogy ez irányban a szükséges lépéseket mielőbb 
megtehessem és a múzeumban elhelyezendő régiség
tár szekrényei, úgyszintén a múzeumnak szánt mű
tárgyak megválasztása tekintetében megállapodásra 
juthassunk, tisztelettel kérem Méltóságodat, hogy a 
múzeum befogadására szánt helyiségek alaprajzát be
küldeni méltóztassék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Budapest, 1902. december 12-én. 
Fraknói Vilmos s. к. a múzeumok és könyvtárak 
országos főfelügyelője.5 8 

A „Vármegyei Múzeum Egylet" alapító tagjai 200 
korona befizetéssel már 21-en vannak, rendes tagként 
6 korona évi tagdíjjal száznál többen jelentkeztek.5 9 

A múzeum berendezése Wossinszky Mór apát, 
régész, országos felügyelő személyes irányításával 
folyt. A Miháldy-féle gyűjtemény is megérkezett. 
Magánosok részéről egyre-másra szaporodnak az ado
mányok, értékes tárgyak. A vármegye alispánja fel
kérte LACZKÓ DEZSŐ veszprémi piarista tanár, geo
lógust az igazgatás elfogadására, aki azt vállalván, a 
vármegye közgyűlése őt formálisan is megválasztot
ta.60 

A múzeum létesítésének híre messze-messze ide
genbe, Franciaországba is eljut. A Párizsban élő, 
veszprémi születésű, ,,Weisz L." szobrászművész, ér
tesülve az új intézményről, közölte a múzeum veze
tőjével, hogy néhány gyönyörű „szobormintával fog
ja gazdagítani a múzeum népművészeti osztályát."61 

Az új múzeum igen aktív és eredményes régészeti 
feltárásokat kezdett megalakulását követően. A lel
kes új igazgató és semmivel sem kisebb lelkesedésű 
munkatársa, a később országos régészeti nevet szer
zett RHÉ GYULA a város különböző helyein és a 
vármegye területén végeztek ásatásokat.62 Ekkor 
kezdte meg Rhé Gyula a Veszprémhez addig ismert 
legközelebb eső római kori lakó település, a pogány
telki alapfalak feltárását. Külső erők is segítik az ér
tékes helytörténeti kutatást. 1903. december 29-én 
az Országos Régészeti és Embertani Társulat rendes 
ülése tárgysorozatán Récsey Viktor „A veszprémi 
múzeum és ásatások a római Cimbriana területén" 
címmel tartott előadást. 

Elérkezett a múzeum hivatalos megnyitásának ide
je is 1904. november 6-án. A Múzeumok és Könyv
tárak Országos Főfelügyelőségének óhajára a nyilvá
nosság kizárásával, csakis a tagok és a Felügyelőség 
kiküldötteinek - Fraknói Vilmos, Wossinszky Mór, 
Fejérpataky László, Lóczy Lajos, Récsey Viktor, 
Nagy Sándor festőművész és még mások — jelenlé
tében, teljesen csendesen folyt le. Addigra tíz ter
met adott a vármegye, székháza második emeletén. 
Elrendezés: kronológiai sorrendben. A numizmatikai 
gyűjtemény keltette a legnagyobb feltűnést, a 
szakemberek szerint olyan darabjai voltak, amik 
hiányoznak a Nemzeti Múzeumból. Képviselve volt 
már a veszprémi ipar is, bőséges anyaggal. így indult 
végre a veszprémi múzeum Laczkó Dezső gondo
zásával.63 

A Veszprémben tanító történetíró piarista, Fried
reich Endre közlése ad hírt a Veszprémvármegyei 
Múzeum első kiadványáról, Rhé Gyulának „Ös- és 
ókori nyomok Veszprém körül" című tanulmányá
ról, amely a városnak és vidékének történelem előtti 
és római emlékeit írja le, az ásatások és a múzeumi 
leletek alapján. A pogánytelki 1903-as és 1905-ben 
végzett ásatások költségét a káptalan vállalta.64 

Alig kezdte meg munkáját Laczkó Dezső új mú
zeumában, máris egy végleges megoldású épület, egy 
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veszprémi kultúrház létesítése érdekében indít sajtó
propagandát, ahol - az akkor folyó színházépület 
ügyében kezdett mozgalomhoz is csatlakozva -
közös, múzeum és könyvtárépület létesítésével „a 
tudománynak is méltó csarnokot emelhetne Veszp
rém".65 Kezdeményezésének érdekes társadalmi hát
teréről tud a helytörténet. A vármegyei képviselőtes
tületi közgyűlés elé kerülő javaslatot — a Veszprém
ben létesítendő kultúrpalota ügyét - , a pápaiak elle
nezték, a megye szegénységére hivatkozással, a meg
valósítás céljára kivetni szándékozott egy százalékos 
pótadó miatt. Végül is 61-17 ellenében, 44 szótöbb
séggel megszavazták.66 

Laczkó Dezső messze tekintő, a XX. század ele
jén Veszprémben még túl modernnek tűnhetett el
gondolásának az elsők között lett megértő támoga
tója67 a veszprémi kultúrpalota létesítéséhez az a 
Zsigmond János, szintén piarista tanár, aki a továb
biakban több évtizeden át, egész haláláig ott élt. 
Közreműködött nemcsak írásaival, de tetteivel, ak
tív közéleti szereplésével is Veszprém társadalmi éle
tében.68 Laczkó Dezső után neki jutott Veszprém
ben a legnagyobb társadalmi megbecsülés. Neve 
szinte fogalom lett nemcsak tanítványai de azok 
között is, akik csak távolról ismerték. Ma is élő -
mert vagyunk még néhányan — egykori tanítványai 
50—60 év távolából is a legnagyobb tisztelet, szeretet 
és megbecsülés hangján emlékeznek róla. 

A végre talán a megvalósulás állapotába kerülhető, 
egy Veszprém vármegyei monográfia elkészítését az 
első világháború kitörése akadályozta meg, annak 
ellenére, hogy az 1914. június havi megyei közgyűlés 
a vármegye monográfiájának kiadásával megbízta az 
Országos Monográfiatársaságot. Egyidejűleg 35 
kérdést tartalmazó kérdőíveket küldtek ki a megye 
jegyzőinek adatgyűjtés végett.69 

A század első éveiben hosszú, nehéz küzdelem 
után megnyílt veszprémi múzeum, a már hivatkozott 
első kiadványával elindíthatta a helytörténeti munka 
segítését, aminek később irányítója is lett. A követ
kező évtizedben, 1916-ig, még három kiadványa volt. 
1908-ban Pillitz Benő, a Veszprémben született or
vos-botanikusnak „Veszprém vármegye növényzete" 
című munkája; 1909-ben Laczkó Dezsőnek „Veszp
rém városának és tágabb környékének geológiai le
írása" címmel különnyomatként a BTTE sorozat I. 
kötetéből és 1910-ben Pillitz Benő előbbi munkája 
II. kötete került kiadásra. 

Zárjuk a sort Hornig Károly veszprémi püspöknek 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1912. 
augusztus 25—29-ig Veszprémben tartandó XXXVI. 
országos vándorgyűlése tiszteletére 1912-ben „Ba-
lácza" címen Veszprémben kiadott mű két helytör
téneti tanulmánya, Laczkó Dezsőtől „Római telep
nyomok és útirányok Veszprémvármegye déli felé
ben" és Rhé Gyulától ,A baláczai ásatások eredmé
nyei" címmel. 

Helytörténeti tartalmában még nagyobb jelentősé
gű a mecénás püspök, Hornig Károlynak, hasonló 

célú és jellegű felajánlása, „Veszprém város nevében", 
az ugyancsak 1912-ben Veszprémben kiadott „Veszp
rém múltja és jelene" című gyűjteményes kötet. 

Ebben, Veszprém középkoráról Béke fi Rémig em
lékezik; Veszprém város újkori (1552—1912) törté
netéről Lukcsics József. — A benne megörökített 
nevek miatt értékes még a harmadik rész : Veszprém 
rend. tanácsú város képviselőtestülete 1912-ben. — 
Veszprém város közegészségügyi viszonyai címmel a 
kórházigazgató főorvos, Csolnoky Ferenc írt. — A 
„népművelés ügyé"-t a királyi tanfelügyelő, Papp 
Sándor ismertette. — A ,»kulturális és társadalmi in-
tézmények"-et Réthy Ede gyűjtötte össze. - A város 
műemlékeiről valaki ,,Á., Ó. és F." jelzéssel. - A 
közigazgatási életet Óvári Ferenc országgyűlési kép
viselő mutatta be. - Veszprém földrajzát Cholnoky 
Jenő írta a kötetben. 

8. „VESZPRÉMVÁRMEGYEI TÖRTÉNETI, 
RÉGÉSZETI ÉS NÉPRAJZI TÁRSULAT" -

1929-BEN 

Véghely Dezső halála a XIX. század végén, nem
csak egy nagyon történeti hivatottságú egyéniségtől 
fosztotta meg Veszprémet, de mintha elmúlásával 
lezárultak volna az addigi, főként személyes varázsá
val is szinte láthatatlanul irányított helytörténeti 
„mozgolódások". 

Újabb negyed századnak kellett elmúlni, mire 
valaki ismét kezdeményezőként jelentkezett. 

Erre a szerepre vállalkozott a veszprémi helytör
téneti munkában Lukcsics Pál, a fiatal történész, 
az Eötvös-kollégium tanára. Nagyban segítette őt a 
Laczkó Dezső irányításával új épületében 1925-ben 
megnyílt, addigra életképessé vált Veszprémvármegyei 
Múzeum is, amely nemcsak impozáns külsejével rep
rezentálta az új veszprémi intézmények új világát, de 
a benne folyó és már évekkel előbb, kiadványainak 
első példányaként, Rhé Gyulának Veszprém ős- és 
ókorát bemutató könyvével is elindította azt a hely
történeti, veszprémi kutatómunkát, aminek további 
lendületet adott a három év múlva életre hívott 
„Veszprémvármegyei Történeti, Régészeti és Népraj
zi Társulat" megalakulása. 

Még XX. század eleji veszprémi viszonylatban is 
elfogadható és nem túlzott az a megállapítás, hogy a 
veszprémi székesegyháznak 1907-től 1910-ig tartó 
átépítésénél az előkerült régi épületrészekről, egyéb 
leletekről, de az akkori székesegyház történelmi előd
jéről („elődjeiről"?) is a helyi sajtóban Ádám Iván
nak rendszeresen, szakszerű, tudományos igénnyel írt 
közleményei, amik később könyvalakban is megjelen
tek;70 ugyancsak erőteljes lendületet adtak, nagy ér
deklődést váltva ki, a veszprémi helytörténeti kutatás
nak. Ugyanakkor a könyv érdekes adatai Veszprém 
történelmi kialakulása és annak további kutatására is 
erősen ráterelték a szakemberek, de még a 
nagyközönség figyelmét is. A könyvnek nemcsak tör-
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ténelmi hitele, de társadalmi értéke is jelentős a XX. 
század eleji veszprémi helytörténeti irodalomban. 

Mintegy összekötő, a továbbiakban felvázolandó 
új kezdeményezés, valamint az előzmények között, 
Veszprémért, annak kultúrájáért értékes munkát vég
zett Dornyay Bélának 1927-ben kiadott veszprémi 
ismertetője,7 l aminél terjedelmesebb kiadvány Veszp
rémről több is készült később, de szakszerűbb leírás 
nem sok. 

Közel három évtized kisebb-nagyobb helyi próbál
kozásai után, ami a talajtalan útkeresés időszakának 
is tekinthető, jelentkezett, hátterében Laczkó Dezső 
által vezetett Veszprémvármegyei Múzeum erkölcsi 
támogatásával, a Veszprém megyei születésű Lukcsics 
Pál, 1929-ben egy „Veszprémvármegyei Történeti, 
Régészeti és Néprajzi Társulat" megalakításának gon
dolatával, mint az újabbkori első nagyvonalú helytör
téneti mozgalom; körvonalazva a nagyon hiányolt 
helytörténeti kutatás feladatait, és a már köré csopor
tosult eléggé színvonalas, tudományos érdeklődésű 
kör támogatását is megnyerve, felveti egy tartalmas 
helytörténeti folyóirat megindítását, valamint ok
mánytárak kiadásának tervét. 

Ettől kezdve, szinte életre kap a veszprémi hely
történeti kutatás. Különböző kiadványok, tanulmá
nyok foglalkoznak a város múltjának egyes részle
teivel is. A város, püspöke, történelmi érdeklődésű 
főpapok — kiemelkedően a múzeumra, ásatásokra 
bőkezűen áldozó Jánosi Gusztáv kanonok, író, mű
fordító, a Kisfaludy-Társaságnak is tagja — anyagi 
támogatásával régészeti ásatásokra kerül sor és újabb 
múzeumi kiadványok látnak napvilágot. A helyi sajtó 
szívesen ad helyt a közlendő város ismertetőknek. 

Az aktív szervező munkát Lukcsics Pál, a terve
zett Társulat megalakítására, mintegy a társadalom 
figyelmének felhívásával is, 1929-ben a helyi sajtóban 
„Veszprémvármegye földje és népe" című írásával 
indította el.72 Ebben a történész eszközeivel utal ar
ra, hogy valószínű mindenkit érdekel: a magyarok 
előtt kik lakták a megye földjét, hol volt akkor kul
túra, mit jelentenek a földben talált régiségek: a 
törött edények, pénzek, kardok stb., régi ismeretlen 
kultúrák maradványai, a megye honfoglalás kori tér
képe, miért fekszik azon a helyen a falu vagy város, 
kié volt a föld valamikor, amelyen ő most szánt, vet, 
milyen volt a birtoktörténet, a hatalmas királyi ura
dalmakból miként fejlődött ki a világi és egyházi 
nagybirtok a XIII. század végére . . .? 

Az előbbiekben vázolt és még sok érdekes helyi 
kultúrtörténeti feldolgozáshoz hívja a megye közön
ségét cikkében: „Adná tudtára", hogy a tervezett 
Veszprémvármegyei Történeti, Régészeti és Népraj
zi Társulat megalakításában ,,támogatnáe"? 

Elgondolása szerint a Társulat — miként címe is 
utal rá — három tagozatból állna: 

Történeti, célja lenne, az országos összes levél
táraiból a megyére vonatkozó írásos emléket megsze
rezni. 

Régészeti, működési területe, a megye régészeti 
szempontból megszervezése és meglevő műemlékei
nek „hatályosabb védelme". 

Néprajzi, összegyűjteni az egyes falvak szokásait, 
régi énekeit, babonáit . . .stb., vagyis mindazt, ami a 
megye népének lelkületével szoros összefüggésben 
ai';. 

ígéri, kellő számú jelentkezés esetén megindulhat a 
szervezés, mert a mostani „csak erkölcsi elkötelezes
sél jár". 

A tervezett Társulat egy másik céljaként jelöli meg 
a Veszprémvármegyei Múzeumnak „lehetőség szerint 
való erkölcsi és anyagi támogatását", azonkívül le
gyen magas szintű feladat azok részére, akik a megye 
monográfiájának megírására vállalkoztak: mert 
„közös érdek, hogy a megye eseményekben gazdag 
múltjához méltó tudományos és ne népszerű történe
tet adjanak". 

Végül, kéri mindazokat, akik a tervezetet helyes
lik és mozgalmához csatlakoznának, annak alapítá
sában részt vennének — akár magánosok, vagy jogi 
személyek, mint községek, olvasókörök, könyvtárak 
stb. — címüket vele közöljék. 

Néhány hét múlva, kisebb tanulmánynak is beülő 
újabb újságcikkben körvonalazta a létesítendő társulat 
céljait, eszközeit, részletesebben kitérve előző írásá
ban adott irányelvekre, a helytörténeti kutatás 
feladataira.73 Megelégedéssel említi, a jelentkezések 
számát, mert indulhat a szervezés. Szeptember vagy 
október hónapra tervezi a Társulat „alapító közgyű
lését", ahol már megvitatásra kerülhet az alapszabály
tervezet is. 

A helytörténeti munka szervezett és eredményes 
kibontakozásához negyedévenként megjelenő, kb. 
320 oldalas folyóiratot tervezett, „a kiosztott és 
vállalt anyag alapján egyesek által feldolgozott prob
lémák közzétételére". 

Minthogy — szerinte is — a családtörténet „egyik 
fő stúdiuma a vidéki gazdaságtörténetnek", közölni 
óhajtja az egyes nemesi családok genealógiáját. 

A negyedéves folyóiraton kívül, évenként külön 
egy kötet okmánytár is szerepel tervezetében, mely 
a megyére vonatkozó okleveleket közölné, 
„Veszprémvármegyei Monumenta" címen. 

Eredményes működés és vázolt tervezete keresz
tülvitelére legalább 600 főnyi tagságot vél szükséges
nek, elsősorban jogi személyeket. Tagnak kellene 
lennie, elgondolása szerint: a vármegye községeinek, 
a felekezeti és állami iskoláknak, a plébániai és lel
készi hivataloknak, könyvtáraknak, egyesületeknek. 

Nyilatkozott a Társulat vezetéséről is: a megye, 
szerinte, sok értékes szülötte segíthet ebben. Dísz
elnök nem kell, csak tiszteleti tagok, akik eddig is a 
fenti célok érdekében működtek. 

Kitüntető elismeréssel nyilatkozik Véghely Dezső
ről, aki elsőként vetette fel „a megyei monográfia" 
eszméjét, s aki legtöbbet dolgozott annak megterem
tésén. Emlékét a társulat „illő módon fogja megörö
kíteni". 
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A már kialakult szervezőbizottság megbízásából 
1929. június 29-én újabb cikkben ismerteti - Veszp
rémi Hírlapban — a társulat célkitűzéseit, nyomatéko
san hivatkozva — valószínű egy előzetes észrevételezés 
nyomán —, hogy „Veszprém és Pápa városok és kör
nyékének kulturális javainak összegyűjtését célozza" 
a szervezés alatt álló egyesület. 

Bekapcsolódott az új Társulat munkájának ered
ményessé tételére ismét egy Veszprémet szerető, 
ott is született, szülővárosáért, annak ifjúságáért sok 
lelkes kultúrmunkát kifejtett piarista, Szűcs Imre 
is. Tervezeteket, elgondolásokat közöl a program
hoz, összekapcsolva mindazokat Veszprém történel
mi jelentőségével,74 és a következő évi Szent Imre
jubileummal. Veszprémnek Imre herceghez fűződő 
történelmi vonatkozásait később fel is dolgozta.75 

Már az új múzeum kiadványaként jelent meg, a veszp
rémi helytörténetnek addigra, Véghely Dezső nyomá
ban legeredményesebb művelője, Gutheil Jenő mun
kája, Veszprém és Szent Imre kapcsolatán a városnak 
Szent István-kori történetét elsőként, okleveles hivat
kozásokkal megírt könyve.76 

Nem mulasztották el a Társulat vezetői a széle
sebbkörű, országos propaganda kifejtését sem. 1930. 
január 28-án a Magyarság című napilap ismertette a 
Veszprémvármegyei Történeti, Régészeti és Néprajzi 
Társulat megalakulását, röviden adva célkitűzésüket, 
ami, az újság szerint: „Veszprém vármegye történelmi 
múltjának feltárására vonatkozó tudományos kutatá
sok irányítása", valamint „minden olyan tudományos 
törekvés pártolása, amely a vármegye népének 
műveltségét előmozdítja". 

Mindent gondosan előkészítve, 1930. január végén 
sor kerülhetett a Társulat alakuló gyűlésére.11 Az 
addig eredményesen dolgozó Lukcsics Pál számolt be 
a szervezésről, ismertette az alapszabályokat, amik 
már belügyminiszteri megerősítést nyertek. A 17 
pontban, egy hivatalos záradékot is tartalmazó sza
bályzat-együttes rögzíti a társulat hivatalos címe, 
székhelye, pecsétje leírása után a célját, anyagi esz
közeit, a tagok típusát (rendes, alapító, tiszteletbeli), 
a tagfelvétel körülményeit, azok jogait, kötelességeit, 
a tagság megszűnését, a különböző jellegű gyűlése
ket, közgyűléseket, azok tárgyát, a választmány, a 
számvizsgáló bizottság, a társulat tisztikara, a régé
szeti konzulok, a néprajzi gyűjtők, a társulat kiadvá
nyainak szerkesztő bizottságára és a társulat esetle
ges feloszlatására vonatkozó rendelkezéseket. 

Az alakuló gyűlésig 126 tagja volt az egyesület
nek. 

Lukcsics József — a szervező testvérbátyja —, 
veszprémi kanonok, egyházi történetíró, a veszprémi 
püspökség római oklevéltára III. és IV. kötetének 
összeállítója elnökletével ideiglenes bizottságot „küld
tek ki" a társulat ügyeinek vezetésére. 

A működés életképessége, hogy 1933-ban az egye
sület kiadásában jelent meg a tíz évvel előbb, a mú
zeum által kezdeményezett sorozat, a „Közlemények 
Veszprémvármegye múltjából" harmadik darabja.78 
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A Társulat következő évi választmányi és közgyű
lése ismét műsorra tűzi a megyei monográfia elkészí
tését. Ezen összejövetelen, ahol már a jelenlevők neve 
után ítélve, kialakulhatott a szellemi vezetés — 
Pongrácz József pápai ref. főisk. tanár, Gutheil Jenő 
alelnök, Zsigmond János piarista, Papp Sándor 
megyei árvaszéki ülnök, az egyesület jegyzője, 
Horváth Konstantin zirci perjel, Faller Jenő várpalo
tai bányafelügyelő, Vevér Emil megyei főlevéltáros, 
Lukcsics Pál a társulat főtitkára, Rhé Gyula múzeum
igazgató, Nagy László vármegyei múzeumőr és Róna 
Sándor nagykereskedő, közéleti személy —, mint 
vendég vett részt és tartott előadást a veszprémi 
püspökség középkori birtokairól Holub József egye
temi tanár. Az elnök indítványára a közgyűlés elhatá
rozta, hogy az előadást a Társulat kiadványai között 
megjelenteti.79 

Miként Véghely Dezső nagyszerű helytörténeti 
működését is derékba törte annak váratlan halála, 
1897-ben; Veszprém újra gyászolhat, de kétszeresen, 
mert a legmodernebb szellemben, magas színvonalon 
megindított veszprémi hely történetírás és kutatás 
ismét vezetők nélkül marad. Meghalt, hasonlóan fia
talon és váratlanul ugyanazon évben, 1937-ben, a 
Társulat elnöke, Lukcsics József és a nagyon tevé
keny főtitkár, Lukcsics Pál is. 

A két Lukcsics koporsója visszahozhatatlanul 
elvitte, magába zárta a veszprémi helytörténeti mun
kának általuk tervezett, megindított, szinte minden 
mozzanatát. Halálukkal örökre eltemetődtek a szép 
álmok, nagyszerű terveik, egy végre felépített tudo
mányos rendszer Veszprém helytörténetirodalmának 
megteremtéséről. Nem jelent meg már sem a nagyigé
nyű tudományos folyóirat, sem a megye történetét 
tükrözni szándékozó okmánytár. 

Laczkó Dezső sem élt már, aki a sokat ígérő ter
veket összefoghatta volna.80 Rhé Gyulát lefoglal
ták a múzeum gondjai és a neki kedvesebb régészeti 
ásatások. Nagy tudását, Veszprém ős- és ókorára 
vonatkozó szakismereteit újságcikkekben, kisebb 
kiadványokban aprózta el, pedig ő lett volna hiva
tott Ádám Ivánnak a székesegyházi leletek során írt 
értékes, ma is helytálló kezdeményezését tovább fej
lesztve, egy Veszprémhez méltó „kezdeti" történel
met, főként az avarkorra, összeállítani. Sajnos, napjai 
neki is megszámláltattak, 1936. november 16-án őt 
is kikísértük tudós barátja és szeretett munkatársa 
Laczkó Dezső mellé örök pihenőre. 

A nagy országos ünnep, az 1938-as „Szent István-
év" hozta történelmi munkák között Kalocsán jelent 
meg egy ,, Veszprém" című kiadvány. 

A kis könyv írója a veszprémi származású, több 
magyar értéket adott nevezetes Cholnoky-család leg
nagyobb hírnévre jutott egyik tagja, CHOLNOKY 
JENŐ. Laczkó Dezső, Rhé Gyula és Gutheil Jenő 
triásza mellett joggal említhető Cholnoky Jenő 
neve mint elévülhetetlen érték a veszprémi helytör
téneti irodalomban. Könyve típuspéldája lehetne a 
helytörténeti irodalom és kutatás elméletével foglal-



kozók számára is, hogy hogyan lehet és kellene egy 
várost jegyzetek és forrásokra utalás nélkül, de mégis 
történelmi hűséggel, életszerűen, szemléletesen ismer
tetni. Ehhez elsősorban kell rendelkezni Cholnoky 
Jenő szülőföld-szeretetével, tehetségével és azzal a 
tudásbeli készséggel, aminek révén ma őt a világhírű 
magyar földrajztudósok egyik élvonalbeli egyénisé
gének tisztelhetjük. A magyar történelem nagy évfor
dulójára, Szent István emlékére megjelent városis
mertető „Veszprém"-]e, belső emberi átélésből eredő 
hangulatképekkel színezett előadásával, helyenként 
nagyon kedves egyéni emlékekből szövődő humorával 
is fűszerezve, hozta közel olvasóihoz azt a városképet, 
a XX. század első felének Veszprémét is, amit ma e 
várost nagyon szeretők, mint szülőföldet még magun
kénak érzünk. 

Igaz, elsősorban a nagy földrajztudós lép előtérbe 
a sorok olvasásakor, és egy nagyszerű, lírai szépséggel 
is megírt településföldrajzot kapunk Veszprémről, de 
így is remekmű, hozzáadva tiszta, világos, szólamoktól 
mentes, szépen csengő magyaros stílusát is. 

Helytörténeti közlési lehetőséget adott az 1940. 
január 31-én indult, előzőleg I—IV. évfolyamával 
Vasi Szemle volt, Dunántúli Szemle, Szombathelyen, 
évnegyedes megjelenésben. Célja: Dunántúl, különö
sen Vas és Veszprém megye „kulturális problémáinak 
szolgálata a legteljesebb értelemben". A veszprémi 
szerkesztőbizottság tagjai voltak: Brodszky Ferenc, 
Dömötör Sándor, Faller Jenő, Gutheil Jenő, Pákay 
Zsolt, Pongrácz József, Rédl Rezső, Ve vér Emil és 
Wallner Ernő. Mintegy az akkor már induló világvál
ságra utalva írta az első szám bevezető sorait a 
szerkesztőség: „Nem a legkedvezőbb csillagállás mel
lett indítjuk útnak folyóiratunk új, VII. évfolyamát. 
Láthatárunkon sötét felhők tornyosulnak, mezőink 
felett dermesztő szelek nyargalásznak . . . " 

Valóban, amikor e sorok mint az induló Dunán
túli Szemle beköszöntője napvilágot láttak, meg
kezdődnek az elsötétítési gyakorlatok, 1941-től 
rendszeresek az ellenséges repülőtámadásokra figyel
meztető légiriadók. Az 1944. évi összevont 1—2. 
szám utolsó zárómondata: Következő számunk 
1944. október 1-én jelenik meg. 
— Már nem jelent meg!81 

Helytörténeti jelentőségű még az 1933-ban a 
veszprémi püspöki levéltáros, Pfeiffer János szerkesz
tésében a püspök és káptalan anyagi támogatásával, 
„A veszprémi egyházmegye múltjából" címmel 
indított sorozat. Másfél évtized alatt, 1949-ig, 13 ki
adványa jelent meg. Közöttük veszprémi helytör
téneti tárgykörű hét kötet: az 1., 2., 4., 7., 8., 11. és 
13. számú.82 

9. A VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETIRODALOM 
1945 UTÁN 

Alig zajlott le nagy ünnepélyességgel a Völgyhíd 
felavatása 1938-ban, ellenpólusként megkezdődnek az 

elsötétítési gyakorlatok. 1941-ben már légiriadó van 
Veszprémben, az osszágra tragikus következmények
kel járó második világháború „előkészületeként", 
jelezve a város lakosságának, hogy a népi erőkön győ
zedelmeskedő hatalom újra a világbékét fenyegeti. 

Az ellenforradalmi időknek Veszprémben is a fel
szabadulás vetett véget, 1945. március 23-án. Ezzel 
a város életének egészen új fejlődési lehetősége nyílt 
meg, a magyar népi demokratikus állam részeseként. 

Hosszú hetek légiriadós világa, sötét pincékben 
rettegések után köszöntött Veszprémre a felszaba
dulás napja. Minden rom és pusztulás, ami újjáépí
tésre vár. Ebből a tragikus valóságból kellett a város 
életképes világát megteremteni. 
— Amint a tények ma igazolják, megtörtént! 

A sok milliárdra rúgó ipari beruházással a felszaba
dulás után a város gazdasági és szellemi életének 
szocializálódása tervszerű folyamatossággal épült. 

Ahol egykor a különböző nagybirtokok teljes 
súllyal elnyomtak minden üzemi fejlődést, ma, annak 
nyoma sincs, a városban és környékén a gyári munká
sok ezrei élnek jólétben. 

Napjaink történelme előttünk játszódik. Új világ 
nyílt, új élet kezdődött, hirdetve, hogy a valamikor 
alig tízezren felüli lelket számláló kisebb vidéki 
város, ma, a népi államnak vérkeringését átvett, 
lüktető életű, szocialista fejlődésben élő megyeszék
hely. 

A második világháború és a világégés hosszú előz
ményei útját állták a szellemi élet egészséges fejlődé
sének, így a helytörténeti kutatásnak is. Laczkó 
Dezső és Rhé Gyula „múzeuma" kiadványaikkal, az 
egyes évi jelentések mellékleteiként közreadott hely
történeti feldolgozásokkal valamint a püspök és 
káptalannak a veszprémi egyházmegye múltjából 
sorozata darabjai alkották nagyrészt az érdemleges 
helytörténeti kiadványokat, a harmincas, negyvenes 
években. 

1945 után, az addigi helytörténeti kutatás — ami
ben részt vállaltak hagyományaik alapján a piarista 
gimnázium tanárai és az egyházak helytörténeti ér
deklődésű papjai közül is többen —, az új szellem
mel teljesen irányt változtatott. Régi művelői részben 
elszéledtek, vagy elhallgattak. 

Az új szellemet a felszabadulás után ismét a mú
zeum indította el. 

Az 1945 után új színt kapott veszprémi helytör
téneti kutatás és írás három érdekesebb mozzanatával 
kívánunk részletesebben foglalkozni a továbbiakban. 

Egyik, az 1957-ben, Páldy Róbert kezdeményez
te „Eötvös Károly irodalmi és helytörténeti munka
közösség"; másik, az ugyanezen évben megindult, de 
a sokféle kritikai „dajkálásba" bele is pusztult 
„Veszprémi Szemle" című folyóirat és a körülötte 
fölcsapó hullámok, végül az 1962-1963-ban Éri 
István által felvetett, sokat ígérő gondolat, „A város
történet kutatása Veszprémben" címen kezdeménye
zett munka. 
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9/A. „EÖTVÖS KÁROLY IRODALMI ÉS 
HEL YTÖR TÉNETI MUNKAKÖZÖSSÉG" 

19 57-BEN 

•A felszabadulás utáni helytörténeti munka össze
fogására vállalkozott 1957-ben a Megyei Könyvtár 
akkori igazgatója, Páldy Róbert. Rendelkezett 
minden adottsággal, amik helyzeti körülményeikkel 
is megteremthették volna az általa jól választott tudo
mányos társulást létrehozni, az Eötvös Károly irodal
mi és helytörténeti munkaközösség keretein bélül. 
Három évtizeddel Lukcsics Pál elgondolásait követően 
a második világháború dúlásait, pusztításait, sok-sok 
anyagi és szellemi érték megsemmisítését is mögöt
tünk hagyva; ismét egy helyi kezdeményezés a veszp
rémi helytörténeti kutatás újra teremtése és 
szervezése érdekében, ami — figyelembe véve az egy
idejűleg megjelent új folyóirat, a „Veszprémi Szem-
lé"-t is —; elindítója lehetett volna az előzőleg, 
a második világháború előkészületi eseményeiben és 
a kezdeményezők halála miatt is megrekedt veszpré
mi helytörténetirodalmi munkának. 

A megindított szervezéssel egyidőben a nagy nyil
vánosság részére a helyi sajtóban ismertette először 
elgondolását.83 Bejelenti, hogy a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat Veszprém megyei szerveze
tének keretében megalakult az „Eötvös Károly iro
dalmi és helytörténeti munkaközösség", mint „a 
Veszprém megyei helytörténeti kutatók és írók közös 
munkálkodásának szervezete"; továbbá azt is, hogy 
„a munkaközösséget azok a megyében élő írók és 
tudományos dolgozók alakították, akik a Bakony — 
Balaton vidékének kutatásában, az ismeretek terjesz
tésében már eddig is dolgoztak". 

Szándéka bevonni a munkaközösségbe ,,a megyén 
kívül élő azon írókat és kutatókat, akik a táj irodal
ma és helytörténeti kérdéseivel foglalkoznak, s segít
ségük a veszprémi táj életének feltárásához és ábrá
zolásához szükséges". 

Vezetőséget, a Megyei Művelődési Osztály, a Me
gyei Könyvtár, a Bakony Múzeum és az Idegenfor
galmi Hivatal szakembereiből gondol kialakítani. 
Adminisztrációs központ a Megyei Könyvtár. 

A megindítandó helytörténeti munka főfeladatá
nak tekinti ,,a tájismereti kutatás megyei tennivalói
nak számbavételét, a kutatások támogatását, a tájis
mereti munka tervszerűvé tételét". • 

Tervbe vette továbbá „tájismereti és helytörténe
ti adatok felhasználásával népművelési célú ismeret
terjesztő művek megírását és kiadását is", Eötvös 
Károly szellemében, aki azt annak idején a Bakony-
ról és a Balatonról írt könyveivel kezdte. Ezért is 
vette fel munkaközössége címébe a megye Veszprém
ben pihenő nagy írójának nevét. 

Az időközben elkészült működési szabályzat a 
sajtóban már ismertetett elvi kérdések végleges szer
vezeti formájaként adja az együttes: címét, felügyeleti 
szervét, a munkaközösség célját részletesen körülír
va: mint a tájismereti kutatásnak a Bakony-Balaton 

vidéki adottságát, a tagok jogai és kötelességeit, a 
vezetőséget, az együttműködést más hasonló jellegű 
művelődési szervekkel, elsősorban a könyvtár, a 
múzeum és levéltárral, végül szól a kutatások támoga
tásáról, és a megteremtendő anyagi alapról. 

Az így létrejött munkaközösségnek 19 alapító, 
4 meghívott és 7 felkért külső munkatársa volt a meg
induláskor, 1957. március 10-én. 

A szervezés munkáját, a tervezett egyesület továb
bi kialakítását jól irányító Páldy Róbert a 
következőkben ismét újabb cikk keretében — „Mű
velődési tervek és gondok"84 — veti fel, hogy a létre
hozandó helytörténeti munkaközösség életképességé
nek szinte a létalapja egy művelődési folyóirat. Ki
adásának előkészítése és meg is valósítása, szerinte, a 
népfront feladata, annál is inkább, mert az új egye
sület „a népfront művelődési mozgalmának kereté
ben fejti ki működését". 

Úgy látja, „mihden feltétel megérett már arra, 
hogy végre folyóirata legyen Veszprémnek, melyben 
nemcsak egy újságcikknyi terjedelemben és aktuali
zálásban, hanem mélyebben, távlatban lehessen fog
lalkozni a megye gazdasági, társadalmi és művelődési 
életének fontos kérdéseivel". 

Nevet is ajánl: „Veszprémi Szemle néven lehetne 
indítani ezt a folyóiratot és munkatársai közé bevenni 
a szellemi élet legjobb helyi erőit", mert „ilyen folyó
irat létesítését évek óta követelik a szakemberek, 
írók, művelődési munkások, de követelik az olvasók 
is". 

Egy évi, mindenre kiterjedő szervező munka után 
úgy érezhette Páldy Róbert, hogy talpra állt, létrejött 
az általa is megálmodott munkaközösség, mely hivat
va lesz kellő színvonalon képviselni Veszprém megye 
helytörténeti munkásait, mert 1958-ban már a 
Veszprém megyei Könyvtárban kialakított tudomá
nyos munkáról számol be,85 ahol az általa irányított 
„könyvtári tudományos munka" keretében indul meg 
a helytörténeti kutatás segítése és szervezése is, 
amikor „megállapodást létesített a könyvtár a mú
zeummal az együttműködésre", aminek elősegítésére 
„a tájismereti anyag visszamenőleges szerzeményezése 
és föltárása egyik fontos feladatává vált a könyvtár
nak". 

Egyik első és legfontosabb követelményeként je
löli meg: minél előbb egy tájismereti bibliográfia 
összeállítását, valamint azt, hogy mivel ,,a megye
székhely könyvtára és múzeuma nem egyedüli gyűjtő
je a megye területén a helyismereti anyagnak", meg
teremteni az együttműködést a megye és a megyén 
kívüli más tudományos intézményekkel. 

Hasonlóan szükségesnek tartja a kapcsolat kiépí
tését „a megyében és a megyén kívül élő helytörténe
ti kutatókkal, szakemberekkel", ami egyben 
természetes igény lesz „a helytörténeti munkaközös
ség létrehozására". 

Ennek megvalósítására - közli a továbbiakban - , 
„a könyvtár kezdeményezésére, a többi könyvtárak 
és múzeumok szakembereinek együttműködésével, a 
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tájismereti kutatók összefogása révén" alakult meg az 
„Eötvös Károly helytörténeti munkaközösség". Az új 
egyesülés elsődleges feladataként jelöli meg, hogy az 
„a helyismereti kutatás eddig háttérbe szorult tudo
mányos feladataira is felhívja a figyelmet". 

Beszámol a megindított kiadványsorozat, a 
„Veszprémi Könyvek" összefoglaló cím alatt a 
megyei tanács művelődési osztályának anyagi támo
gatásával a munkaközösség szervezésében kezdemé
nyezett tájismereti kiadványok megjelenésének tervé
ről is. Ekkorra első kötete már el is hagyta a sajtót.86 

A további tervezett kiadványokról is beszámol, to
vábbá arról, hogy „munkaközösség alakult Veszprém 
művelődéstörténetének megírására". Ezen a területen 
„a részletkutatások vannak folyamatban" — zárul az 
érdekes jelentés egy újabb, de valójában ismételten 
ki nem bontakozott helytörténeti kezdeményezés
ről. 

A mozgalom további jelentős alakulása volt, hogy 
1960-tól megszervezte a Megyei Könyvtár a „helytör
téneti tájékoztató" szolgálatot és abba elsősorban az 
iskolákat igyekezett bevonni; valamint ezzel kapcso
latosan a „Veszprém megyére vonatkozó könyvek 
felkutatása" mozgalmat a megye könyvtárosai, 
könyvtárvezetői útján. Mindkettő mintegy alapvető, 
nagyon lényeges kezdeményezés volt, amikből a Me
gyei Könyvtár mai eredményes — saját kiadványokat 
is felmutató —, helytörténeti irányú munkája nőhet
te ki magát. 

9/B. VESZPRÉMI SZEMLE 

Az új magyar élet utolsó veszprémi próbálkozása 
lehetett volna, egy színvonalas, már évtizedekkel 
előbb „megálmodott" veszprémi tudományos és iro
dalmi folyóirat, az 1957-ben megindított Veszprémi 
Szemle. 

És ez nem sikerült. 
A helyi jelleg, karakterisztikum kiépítése helyett 

állandó vita, vélemények cseréje, forgatása vette 
körül, ami végül is „megölte" a jól indított folyóira
tot. 

Kialakult már az a történelmi távlat, amikor az 
„elcsitult" irodalmi „fegyvercsörgés" lezajlott harcai 
után egy negyed század elmúltával véleményt mond
hatunk a veszprémi kultúrélet egyik sikertelen pró
bálkozásáról. 

Még jóval az első szám megjelenése előtt, tájé
koztatta a megbízott főszerkesztő a közvéleményt, 
hogy a népfront támogatásával végre olyan folyóirata 
lesz Veszprémnek, amelyben majd „mélyebben, táv
latban lehessen foglalkozni a megye gazdasági, társa
dalmi és művelődési életének fontos kérdéseivel".87 

A folyóirat megjelent 1957. október—decemberi 
1. számával minden elvi célkitűzés nélkül, mert sem 
az első szám első oldalán Szabó Pál „Köszöntő"-
jében említett induló gondolat „a társadalmi fej
lődés" általánosságával, vagy utána, ,,ha a szocialista 
társadalmat szolgálja", újabb, inkább politikai elvi 

megállapítás, nem fed semmiféle tudományos célki
tűzést. 

Legfeljebb a címlap belső oldalán olvasható tar
talomjegyzék csoportosítása enged arra következtet
ni, amit később a meginduló kritikai áradatban Páldy 
Róbert a felelős főszerkesztő is hangsúlyozott, 
hogy nem irodalmi, hanem társadalmi folyóirat, ahol 
a hangsúly a szerkesztésben a tanulmányokon van.8 8 

Úgy érezzük, hogy az 1957-ben induló, a helyi 
szellemi életben értékes utat törni szándékozó, talán 
még ma is létezhető Veszprémi Szemle, ha nem egy 
nehéz történelmi időben kezdi meg működését: meg
maradhatott volna. 

Útkereső nehézségeit legjobban igazolja a megjele
nés utáni első vélemény,89, amely szintén észrevette, 
hogy „a szerkesztők elfelejtették megjelölni a folyó
irat milyenségét". Majd hozzáteszi: szeretné, ha jel
lege „általánosan társadalmi, művészeti és kritikai" 
lenne. Végigveszi a cikkeket, néhányról mond is vala
mit, de a folyóirat kialakítható irányáról részleteseb
ben nem szól. 

A folyóiratból — legnagyobb sajnálatunkra — 
mindössze három szám jelent meg, de ha a Tiszatáj 
című, hasonló jellegű folyóirat „kritikáját" is ide
számítjuk, ugyanakkor nyolc „bírálatot", ismertetést 
kapott. 

A számok önmagukról, önmagukért is „beszél
nek". Ezek a néha nagyon is különös hangvételű 
„bírálatok" segítették a megszűnéshez a folyóiratot, 
amitől már indulásakor örömmel vártuk egy nagyon 
régen óhajtott veszprémi tudományos sajtótermék 
létrejöttét. Állíthatjuk, „a Hazafias Népfront Veszp
rém megyei bizottságának" kiadványáról az induló 
három szám anyaga alapján is, hogy az akkori veszp
rémi (és távolabbi) szellemi adottságok és a gondos 
szerkesztéssel, ha a „kritikák" el nem némítják, jó-
nevű veszprémi folyóirattá válhatott volna. 

Miért élnek még ma is a „Borsodi", „Soproni" 
és egyéb „szemlék", miért tudják (tudták) azok szer
kesztői kellő, színvonalas anyaggal ellátni az egyes 
számokat? Miért nem alakulhatott volna ki Veszprém 
folyóirata is hasonló színvonalra? 

Már a második.kritika90 a „szárazabb szakcikke
ket" említi, majd az egyes írásoknak „múltba" 
visszahúzó jellegéről ad számot, mintegy kritikai 
célkitűzést előlegezve, amit a továbbiak át is.ve,sznek, 
mert a következő bírálat91 ámbár dicséri, mint az 
„egyetlen jelenlegi dunántúli folyóiratot" de nem 
feledkezik meg az utasításról és hozzáteszi: „a múlt 
sok". 

A negyedik vélemény92«„már дет a folyóirat, ha
nem az előző kritikákkal vitatkozik, amikor elsősor
ban a Veszprémi Szemle irányát szeretné tisztázni. 
Elmélkedésében eljut,addig, hogy „legyen általános 
és kulturális ^QÍyóirat"./iA,:yita során meglepően je
lenti ki: „A folyóirat tartalmi határait lehet és helyes 
is tágítani, nem annyira azonban, hogy veszprémi 
jellegét elveszítse". Egy, a Hazafias Népfront lapjához 
is illő — ma már erősen követett — helytörténeti jel-
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legét így ábrázolja: „Továbbra is helyes törekvésnek 
látszik az elfeledett haladó hagyományok terjedelem
ben az élőkhöz szerényen azonosított bemutatá
sa . . ." 

A soron következő újabb kritika93 ismét „írók 
háborújá"-val kezdődik. A vita a „budapesti újság
író" és a helyi újság szerkesztője között akörül fo
rog: milyen arányban legyen a folyóiratban „iro
dalom" és „tudományos jellegű írás"? Ez sem dől el, 
mert a helyi válasz kitér a határozott megfogalmazás 
elől. Értéke mégis e cikknek, hogy ezt a harmadik 
számot „veszprémibb"-nek tartja elődeinél, azon
ban sietve hozzáteszi: „. . . de, ne váljunk lokálpatrió
tákká". Sőt a még mindig hiszékenyek számára még 
azt is: „Tudunk mi ez ellen védekezni!" És végül, 
hogy a helytörténeti jelleg senkiben még csak fel se 
merüljön a folyóirattal kapcsolatban, kijelenti, hogy 
jónak tartja ezt az új számot, mert az előző kettőhöz 
viszonyítva, „az egyes írások kevésbé porosak". 
Megtoldva, még határozottabb nyomatékot adva 
kijelentésének: „bár még mindig ez a Szemle gyenge 
oldala. Még mindig sok a múltat kutató írás." 
— Ne neked, helytörténet! 

Valószínű alapos szóbeli kritikát kaphatott az el
rugaszkodott szerző, mert a következő írása, egy hét 
múlva a folyóirattal kapcsolatban véges-végig ellen
tétes hangú , mosakodás".94 

Rögtön azzal kezdi, hogy „többen félreértették 
előző sorait". Azok ugyanis nagyon egyértelműek és 
félreérthetetlenek voltak a „poros"-nak nevezett 
helytörténeti jellegű írásokról. 

Mintha mindent jóvá akarna tenni, szinte „bűn
bánóan" bizonygatja, hogy a Szemle „veszprémi" 
legyen, mert ,,nem kell abba a megyétől elvonatkoz
tatva az ország, világ ügyeiről írni". 

És még emelkedettebb hangra váltva folytatja 
„jóvátételét", mondván: csak hozza a folyóirat „az 
utánozhatatlan Veszprém megyei különlegességet, 
Veszprém megye utolérhetetlen és igazi táji ízét, za
matát". 

A cikk zárófejezete pedig, mintha mindenkin túl 
akarna tenni a veszprémiség megfogalmazásában, 
így hangzik: „. . . És kinek az írásából áradhat, ha 
nem a Veszprém megyeiekéből, a bakonyi erdők 
csendjének, susogásának, viharának, illatának hatá
sa? Kinek az írásaiból élvezze az ország, a világ he
gyeinek csodás sziluettjeinek hatását? Szőllőinek, 
borainak édesen kesernyés zamatát? És kinek az 
írásaiból élvezze a Balaton viharából vagy a tó szi
várvány tükrén tobzódó színek, a hegyek, egek, 
felhők árnyéka ezernyi színárnyalatából merített 
ihlet gyümölcsét?" 

Még egy utolsó, a folyóirat főszerkesztője részé
ről a „Tiszatáj" kritikusának adott nyilatkozata az, 
ami a Veszprémi Szemle megszűnése előtti érdem
leges kritikai írás, amiben közli, azok tévedéseivel 
szemben, hogy „kidolgozott szerkesztési terv sze
rint" irányítja a folyóiratot. Majd a nagyon elfajult 
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vitában véleményét azzal zárja: „A durvaságokat 
viszautasítjuk, a ferdítések ellen tiltakozunk."95 

Hogy nemcsak az akkori veszprémi szellemi élet 
várta a folyóirattól egy helyi tudományos orgánum
má kinövés lehetőségét, magának a főszerkesztőnek 
a megállapítása (elgondolása) is igazolja, aki 
szerint ,,a tájismereti tudományos munkát szolgálja a 
Veszprémi Szemle című negyedévenként megjelenő 
folyóirat is", amiben „gazdasági, társadalmi, törté
nelmi, természettudományos, irodalmi tanulmányok 
és szépirodalmi művek jelennek meg".96 

Tehát maga a felelős főszerkesztő állapította meg, 
hogy elsősorban „a tájismereti tudományos munkát 
szolgálja", nem pedig annak ellenkezőjét, de ezt már 
csak az utókor állapítja meg, amikor egy várt, modern 
veszprémi kultúr- és művelődéstörténeti kiadvány
nyal lettünk szegényebbek. Az 1958. 3., április-jú
niusi szám után nem is jelent meg több füzete a 
Veszprémi Szemlének. 

9/C. , A VÁR OSTOR TENET К UTA TÁSA 
VESZPRÉMBEN" - 1962 

A felszabadulás után megélénkült helytörténet
irodalmi kezdeményezések harmadik, de leginkább 
eredményesnek minősült mozgalma, Éri Istvánnak, 
a veszprémi Bakony Múzeum akkori igazgatójának a 
helyi sajtóban 1962 végén és 1963 első napjaiban 
közölt két cikke - A várostörténeti kutatás problé
mája Veszprémben - felvetett gondolataival indult.97 

A negyedszázaddal ezelőtt írt első cikk a Magyar 
Történelmi Társulatnak hasonló tárgyú, elhangzott 
előadására hivatkozva - ahol „a várostörténeti kuta
tások legújabb eredményeit vitatták meg", felhíva a 
figyelmet: „hol, milyen területen vannak még adós
ságai a kutatásnak", és néhány város felsorolása mel
lett „Veszprémet is a tartozik oldalon említették" 
—, veti fel a kérdést: „vajon miért?" 

Elsősorban az Európa-szerte megindult és hazánk
ban csak kisebb mértékben jelentkezett „városkuta-
tás"-X említi, aminek egyik oka is, szerinte, hogy „a 
külföldi támogatások is mások mint itthon". 

Utal más városok - pl. Sopron — helytörténeti 
folyóiratára, vagy annak hiányában arra, hogy másutt 
„e célzattal terjedelmes rovatok állnak rendelkezésre 
folyóiratokban" mint a Borsodi, Vasi Szemle stb. 
Ide sorolja más városok múzeumi évkönyveit, önálló 
kiadványait, a várostörténetet érintő tanulmányokkal. 

Fontosnak tartaná, hogy „a tudományos régészeti 
és egyéb kutatási eredmények ne csak a szakembe
rekhez jussanak el, hanem közérthető formában az 
illető város lakosságával, az idegenforgalom révén 
odakerülőkkel is megismertessék". Mindezekből -
miután a várostörténeti kutatás kibontakozóban van, 
és „a városok erkölcsi kötelességüknek tartják ezek 
támogatását s ennek következményeként hasznosítani 
tudják és kívánják széleskörben" —, természetesen 



következne: Veszprémnek is hasonló feladatai van
nak. 

Majd rátér a címben felvetett gondolata lényegére: 
„Vegyük most sorra: milyen múltja, jelene és jövője 
van Veszprémben a várostörténeti kutatásnak, milyen 
lehetőségeink, tennivalóink vannak e téren?" 

Itt Korompay Györgynek 1957-ben első kiadásá
ban megjelent „Veszprém" című könyvében talál
ható forrásokból indulva, amiknek ,,nagy része a 
régibb helytörténeti irodalom terméke" és mivel 
napjaink „szempontjából nézve" ez az arány csak 
rosszabbodik, állapítja meg, hogy „Veszprémről a 
múlt század második felében és egészen az első vi
lágháborúig sokszorosan több tudományos művet 
írtak, mint a két háború között, a felszabadulás óta 
eltelt 15 esztendő termése pedig ilyesztően cse
kély." 

Érdekes, szellemes, az „ilyesztően csekély" 
Veszprémről írt tudományos mű okának magyaráza
ta, amikor az elmaradt, meg nem írt veszprémi is
mertetőkről úgy nyilatkozik, hogy talán az az oka, 
hogy „addigra mindent megírtak Veszprémről?" 
Korántse — folytatódik az elmaradásokról gondolat
fűzése —, hiszen ,,a gazdaság- és társadalomtörténet 
fejezetei a legkidolgozatlanabbak". 

A veszprémi helytörténeti kutatás súlyos hiá
nyosságának tartja, hogy ,harminc esztendeje szü
netel a múzeum évkönyveinek kiadása". 

Ismét visszatér, cikke elején a Magyar Történelmi 
Társulat előadásával kapcsolatban hivatkozott gondo
latára, és a „várostörténeti kongresszuson" összeállí
tott, a Történelmi Társulat részéről ,,minden magyar 
város tanácsához" eljuttatni kívánt - „a városok tör
ténetének kutatását" elősegítő - felhívás szövegéhez, 
melyben „az ügy támogatását kérik, minden lehető 
eszközzel, az anyagiakat is beleértve". 

Mint a fentiekből kitűnik, zárógondolata neki is 
az, hogy „Veszprémben kiáltó szükség van erre a 
támogatásra és egyúttal ösztönzésre". 

A veszprémi helytörténeti kutatás „jelenlegi 
helyzetének vázolása után", második cikkében „a 
feladatokról és a megoldás módozatairól" kíván „szót 
ejteni". 

Kiinduló alap: „a veszprémi régészeti kutatás fel
adatainak" vázolása, visszatekintéssel annak addigi 
múltjára, főként Veszprém „őstörténete", a veszp
rémi kései bronzkor, az ún. „veszprémi kultúrá"-ra, 
a népvándorlás korára, ott is a tulajdonképpeni avar 
korra, a IX—X. század fordulójának építészeti emlé
keire, majd a város X-XI. századi kialakulására, végül 
középkori történetének a kutatására utal. 

Hasonló jelentőségűéknek tartja e munkához — 
„a várostörténet kutatásához" - a levéltári adatok és 
feldolgozások felhasználását. 

Mindez a múlt emlékeinek megörökítése, de a je
lenkor kutatása hasonló fontosságú, mert „vajon a 
XX. század első felének történetét szabad-e feltárat
lanul hagynunk Veszprémben?" 

Annak reményében, hogy felvetett gondolatai
hoz mások is csatlakoznak, cikke további részében 
,,már a megvalósítás hogyanjá"-ról kíván nyilatkoz
ni. Három szempontot jelöl meg Veszprém város
történetének kutatásánál: „a kellő támogatás bizto
sítása", „kutatógárda kialakítása" és „publikációs 
lehetőségek rendelkezésre bocsátása". 

E szempontok felvázolásában a két cikk több 
részletéhez hasonlóan határozott nyíltsággal jelen
ti ki, hogy „miután a várostörténeti kutatás egyál
talán nem öncélú, az egész város közönségének javát 
szolgálja, a támogatás, az anyagi bázis létrehozása, 
a városra hárul". Majd a város támogatásának megnye
rése érdekében írja: „Ismerve a végrehajtó bizottság
nak és a város lakosságának érdeklődését minden, 
Veszprémet fejlődésében elősegítő kezdeményezés 
iránt, nem kétséges, hogy a megfelelően összeállí
tandó kutatási tervezet megtárgyalása és elfogadása 
után a vb. megtalálja az ezután több éven át rendsze
resítendő anyagi támogatás biztosításának módját." 

A megfelelő „ösztönző módok megtalálása" a 
város részéről, lenne az a célhoz vezető út, „amely 
képes a kutatógárda létrehozását elősegíteni". Itt 
megjelöli a részmunkákat is, mint „megfelelő temati
kájú pályázatokat kellene kitűzni", továbbá „a kuta
tás végzését tiszteletdíjjal, de akár ösztöndíjjal is szor
galmazni". 

Amikor ismételten utal a régibb múzeumi kiad
ványsorozat megszakadására, majd a „kérészéletű" 
megyei kulturális folyóiratra, a Veszprémi Szemlére, 
egyben bizakodását fejezi ki, hogy „meg lehet találni 
a módját annak, miszerint a készítendő részlettanul
mányok ne az íróasztalok fiókjait töltsék meg, hanem 
a nyilvánosság elé jussanak". 

Éri István a két újságcikkében végigvezetett kez
deményező elgondolások meg is valósításához, azok 
összefoglalásaként szükségesnek tartja „a jó értelem
ben vett lokálpatriotizmus felélesztését", „ébren
tartását", „a feladatok jelentőségének felismerését", 
azt, hogy „Veszprém város történetének korszerű 
formában történő megírása közérdek, és e munka 
szervezeti formában végezhető csak el". 

A veszprémi helytörténeti kutatás irodalmában 
talán egyetlen olyan eredményes kezdeményezés volt 
a két újságcikk, aminek nyomában még ugyanazon 
évben megindulhatott a kezdeményező szerkesztése 
és irányításával az újabb és ma már két évtizedes 
fennállását is átlépett, országosan is jelentős múzeu
mi kiadványsorozat, a „Veszprém megyei Múzeu
mok Közleményei", ami újra elindította, és most már 
végleges tudományos formát nyert, az elődök által 
oly sokszor és sokféle változatban elgondolt, terve
zett modern veszprémi helytörténeti kutatást. 

10. A FORRÁSKUTATÁS HELYI 
- VESZPRÉMI - ADC TTSÁGAI 

A veszprémi helytörténetírás és kutatás múltja és 
jelenéről adott összeállításnak természetes tartozéka, 
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mintegy kiegészítője lehet az a terület is, ahol néhány 
adattal annak helyi, veszprémi lehetőségeiről is meg
emlékezünk. 

Veszprém olyan tudományos „műhelyeit" tartjuk 
szükségesnek itt felsorolni, ahol egyrészt azok társa
dalmi profilja és múltja, másrészt az ott található 
forrásanyag mennyisége és annak különböző terüle
tei valóban lehetőséget adnak a város történelme ku
tatására. E felemlítés és így a helytörténeti tudomá
nyos kutatás lehetőségeire hivatkozás során nincs 
szándékunk ezen intézmények részletes belső taglalá
sa és összeállítása felépítéséről is módszeresen beszá
molni, csupán anyaguk leggazdagabb veszprémi vo
natkozású lelőhelyeit adjuk. Az érdeklődő kutató 
feltételezhető leleményessége, illetőleg rátermettsé
ge, hogy az intézmény vezetése útján tájékozódjék a 
számára szükséges iratokról. 

Legnagyobb múltra visszatekintő két, tudományos 
kutatásra alkalmas intézménye Veszprémnek a római 
katolikus püspöki és káptalani könyv- illetőleg azok 
levéltára. 

A ma együtt kezelt püspöki és káptalani könyvtár
ról, annak elődjéről, már a XV. századból van adat, 
amikor 171 könyvvel rendelkezett.98 A jelenleg sok 
tízezer darabból álló könyvtárnak különösen a régibb 
tudományos gyűjteménye nagyon értékes, folyóira
taival, újságjaival. Nagy számban találhatók ott a 
veszprémi iskolák régibb értesítői is. 

A püspöki levéltárnak a várost érdeklő része két 
területet ölel fel: elsőbben a „Székesegyházi főespe-
resség" alcsoport és az „egyházmegye kormányzásá
val és a püspöki iurisdictióval" kapcsolatos területen, 
a második, a birtokigazgatási részben: a „birtokjogi 
iratok" és a „gazdasági levéltár"-nak „a veszprémi 
uradalom" alcsoportja tartalmaz helytörténeti anya
got. 

Kutatási szempontból lényegesen gazdagabb a káp
talani levéltár. Itt várostörténet anyag található a 
,,magánlevéltár"-i részben, az alábbi csoportoknál: 
1. Veszprém oppidi urbarialia (1702-1768) 
2. Veszprém metalia (1082, 1350-1771) 
3. Veszprém oppidi nundinalia (1741—1742) 
4. Veszprém ecclesia cum altaribus et capitulum 

Vespr. in genere (1009, 1082, 1152-1778) 
5. Veszprém oppidum (1009, 1082, 1234-1780) 
6. Veszprém lus gladii (1276-1775) 
7. Veszprém decimalia (1370-1771) 

A „Contractus" alcsoportban: 
1. Veszprém-uradalom (1812-1828), 1841) ' 
2. Veszprém város (1780-1840) 

A „Protocolla" alcsoportnál: a III. Protocolla of
ficii fiscalatus részben több per: a veszprémi urbá
rium ügyében, Veszprém birtoklása miatt a püspök 
és káptalan között; a káptalannak a város ellen-, a 
veszprémieknek a püspök és káptalani uradalmak, a 
Veszprémben lakó nemesek és a megyei tisztikar 
elleni panaszai; a veszprémieknek a káptalan ellen 
Jutás és a „Marha Járó föld" nevű rét miatt. 

Nagy múltú, tudományos kutatási lehetőséget 
nyújtó másik intézménye a városnak a Veszprém 
megyei Levéltár (volt Veszprémi Állami levéltárj, 
benne Veszprém város levéltára, melynek legrégibb 
oklevele 1224-ben kelt, valamint ugyanott a káptalani 
„Hiteleshelyi Levéltár". 

A város történetéhez gazdag anyag található az 
alábbi csoportoknál: 
1. Feudális kori iratok (1224-1848) 
2. Kapitalista korból valók (1849-1872) 
3. Egyéb részterületek: a közigazgatás területi szer

veire vonatkozók-, intézetek és intézmények 
iratanyaga; egyházi szervek iratai; családok; 
személyek; gyűjtemények. 

4. Napjaink történelméhez található anyag a „Szo
cialista kor" újabb alcsoportba sorolt Veszprém 
városi iratokban. 

A Veszprém megyei Levéltár elhelyezése a 
vonzóan tetszetős új helyén, a volt piarista rendház
ban, nemcsak a jellegéhez méltó külsővel, kényelmes, 
zavartalan kutatási lehetőségével, de tekintélyes 
mennyiségű várostörténeti anyagával is hozzájárul 
Veszprém történetének kutatásához. 

A mai Bakonyi Múzeum elődje, a „Veszprémvár
megyei Múzeum és Könyvtár" alapjait annak indulá
sakor Fraknói Vilmosnak a Múzeumok és Könyvtá
rak Országos Főfelügyelőjének és Veszprém akkori 
püspökének, Hornig Károlynak együttes anyagi 
támogatása és annak nyomán megindult elég gazdag, 
magánosok és tudományos intézmények részéről is 
megnyilvánuló adományok vetették meg 1902-től, 
valamint a Veszprémvármegyei Múzeumegylet anya
gi és erkölcsi közreműködése. 

A múzeum és a vele kapcsolatos könyvtárnak első 
vezetője, az új igazgató, Laczkó Dezső volt. 1903-tól 
1906-ig már van külön könyvtáros, 1907-ben nem 
volt. 1909-ben Perényi József piarista tanár könyvtá-
roskodott „társadalmi munkában". 1919-ben Lovas 
Elemér a könyvtáros, 1925-től Rhé Gyula kezeli a 
múzeum új épületében haláláig." 

1950-ben megtörtént „a múzeum és könyvtár szer
vezeti különválasztása két intézménnyé, és a könyvtár 
állagát . . . leválasztották a múzeumnak ítélt állagá
tól."1 0 0 Attól kezdve a múzeum tudományos könyv
tára a maga több ezres, nagyon értékes helytörténeti 
állományával megkezdhette ismét az alapításkor 
indult útját: a város helytörténeti kutatása segítését 
minden módon, amihez ma nagyhírű könyvtárán 
kívül Veszprémet érdeklő régészeti tárgyi anyaga is 
hozzájárul. Kéziratai közül igen gazdag a veszprémi 
céhekre vonatkozó irategyüttese. 

A régi múzeumi könyvtár állományának egy ré
szével kezdte az „életét" a mai Megyei „Eötvös 
Károly" Könyvtár 1950-től, amikor a két intéz
mény teljesen különvált, ugyanis a múzeum helyisé
gei már nem tudtak helyet adni a még 1902-ben ala
kult, majd • később többféle változatban működött 
könyvtárnak, amely 1952-től nevét ,,megyei"-re 
változtatta. Később új épülete lett. 
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A Megyei Könyvtár állományának zöme szépiro
dalmi, csak az újabb időben kezd a tudományos és 
helytörténeti anyag kiépülni, mert 1950-ben, a 
könyvtárnak a múzeumtól leválasztásakor ,,a kb. 
30 000 darabból álló könyvtári gyűjtemény nagy 
része a múzeumnál maradt . . . 1951. februárjában a 
Megyei Könyvtár megnyitásakor összesen 2000 kö
tet állt az olvasók rendelkezésére".1 °1 

Három évtizedes kitartó könyvtártudományi mun
ka eredménye, hogy a Megyei Könyvtár ma, nemcsak 
a város leglátogatottabb tudományos és kulturális 
intézménye, de a helytörténeti kutatásnak is értékes 
segítője. 

11. A VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETI 
KUTATÁSHOZ JÓL HASZNOSÍTHATÓ, 
JELENTŐS MUNKÁK ÉS FORRÁSOK 

A veszprémi helytörténeti kutatásnak az előző 
fejezetekben már részletesen bemutatott különböző 
területeihez — úgy érezzük —, nem feleslegesen adunk 
néhány olyan értékes helytörténeti forrást is, amik
nek használata a bennük található adatokkal, nevek
kel, egy-egy kor okleveles anyagával vagy azok re-
gesztáival, méginkább segítői a kutatásnak, de ismé
telten azt is igazolják, hogy nagyon gazdag múltja 
van a veszprémi helytörténetirodalomnak. 

Az alább felsorolandó forrásokat nem szerzőik 
vagy címeik szerinti betűrendben közöljük, hanem a 
veszprémi helytörténetirodalomban feltűnésük (meg
jelenésük, kiadásuk), vagy a bennük összegyűjtött 
anyag legelső adata szerinti időrendben, amikortól 
jelenlétükkel a kutatásnak mindig egy-egy lökést adó, 
azt továbbvivő értékei lettek 

1. A veszprémi székeskáptalan hiteleshelyi levél
tára (1223-1879). 

2. A veszprémi káptalani „Számadáskönyv", 
1495-1552 évekről tartalmaz gazdasági és 
egyéb várostörténeti adtokat. 

3. ,,Inventaria rerum castri Wesprimiensis in vi
gília Nativitatis b. Johannis, quo die castrum 
Wesprimiense reverendissimo domino Thome de 
Zalahaza, episcopo eiusdem ecclesie Wespri-
miensi resignatum est 1524." Feldolgozta 
Holub József: Egy dunántúli egyházi nagybir
tok élete a középkor végén címmel. Pécs, 
1943. 

4. Velics Antal—Kammerer Ernő: Magyarországi 
török kincstári defterek. I. 1543—1635. Bp. 
1886., II. 1540-1639. Bp. 1890. 

5. Veszprém város tanácsának iratai: „Különféle 
irományok" 1611-1806. 

6. A veszprémi ref. egyháznak 1614-ben, Pathai 
István lelkész által kezdett régi „Anyakönyve", 
értékes várostörténeti adatokkal is. 

7. Ráth Károly: Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc 
Kristóf és Nádasdy Ferenc grófok ellen tanú
vallatás. = Győri Történeti és Régészeti füzetek. 
II. Győr, 1863. 315-321., III. 1865. 66-75, 

329—341. A Wesselényi-féle összeesküvés 
Veszprém városi adatai, 1671-ből. 

8. A veszprémi volt piarista rendház „História 
Domus"-a: „Annales seu Hist. Domus Scolamm 
Piarum. I. 1711 — 1770. Kézirat a budapesti 
piarista rendház és gimnázium kézirattárában. 

9. Veszprém város tanácsának iratai: Veszprém 
város tanács- és közgyűlési jegyzőkönyvei 
1712-től. Veszprém megyei Levéltárban. 

10. A veszprémi katolikus egyházmegye papságá
nak névtárai, a „Schematismus"-ok, legrégibb 
darabja 1764-ből. 

11. Róka, Joannes: Vitae Vesprimiensium praesu-
lum. Posonii, 1779. 

12. A régibb veszprémi iskolai „Értesítők". A pia
rista gimnáziuméi 1822-től ismertek, az elemi 
iskolák legrégibb értesítője 1838-tól . . . . 

13. Веке, Christophorus: História diplomatica al
máé dioecesis Vesprimiensis. I—III. Kézirat a 
veszprémi püspöki könyvtárban. Keletkezési 
ideje: XIX. század közepe. Tartalmazza a veszp
rémi püspökség történetét a püspökök életraj
zaival, Róka János előbbi munkája alapján. 

14. Veszprém újságjai megjelenési sorrendben: 
Veszprém 1866-1867 
Veszprém 1875-1897 
Veszprémi Független Hírlap . . . . 1881-1897 
Veszprémi Közlöny 1884-1892 
Veszprémi Híradó 1892-1893 
Veszprémi Hírlap 1893-1944 
Veszprémvármegye 1898—1944 
Népakarat 1898-1915 
Veszprémi Ellenőr 1898-1902 
Veszprémi Újság 1902-1903 
Veszprémi Napló 1904-1917 
Veszprémi Ellenőr 1906-1909 
Veszprémi Újság 1910-1911 
Vörös Zászló 1919. III. 29-VIII. 2. 
Veszprémi Népoktatás 1937-1944 
Veszprémi Népújság 1945—1956 
Veszprémi Népszava 1945—1948 
Veszprémi Kis Újság 1946-1949 
Veszprémi Népújság 1948—1957 
Középdunántúli Napló 1957-1960 
Napló 1960-tól 

15. Polgármesteri jelentések, a XIX. század utolsó 
harmadától az első világháborúig. Nagyon ér
tékes veszprémi, a városkutatáshoz nélkülöz
hetetlen művelődéstörténeti adatokkal. 

16. Véghely Dezső: Emléklapok rendezett-tanácsú 
Veszprém város közigazgatási életéből. Veszp
rém, 1886. Levéltári adatok alapján. Veszprém 
XVIII-XIX. századi történetéhez. 

17. Thury Etele : A veszprémi ref. egyház története. 
Bp. 1893. 

18. Monumenta Romana episcopatus Vesprimien
sis. A veszprémi püspökség római oklevéltára. 
Közrebocsátja a római magyar történeti intézet. 
I-IV. Bp. 1896-1907. Időben az egyes kötetek 
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anyaga: I (1103-1276), II (1276-1415), 
III (1416-1492), IV (1492-1526). Mindegyik 
kötet elején a kor veszprémi püspökeinek élet
rajza, várostörténeti adatokkal. 

19. Csánki Dezső: Magyarország történelmi föld
rajza a Hunyadiak korában. III. Bp. 1897. 
Veszprémi várostörténeti adatok a 203, 206, 
212, 216-218, 290-293 és 294. lapokon. 

20. Strausz Antal: A veszprémi [róm. kat.] plébá
nia története. = VH 1901. XII. 8. 6-7, XII. 
15. 6-7, XII. 22. 5-6, 1902. I. 5. 5-7, I. 
12. 7, I. 19. 6-7 , II. 2. 7, II. 23. 7, III. 2. 1., 
III. 16. 6-7, III. 23. 5-6, III. 30. 5-6, IV. 
6. 5-6, IV. 13. 7, IV. 20. 7, IV. 27. 6, V. 11. 
6, V. 18. 8, V. 25. 6-7, VI. 1. 6, VI. 8. 7, 
VII. 6. 7, VII. 13.6. 

21. A múzeum régibb évi jelentései 1903-tól 1931/ 
32-ig, amikből az első három mint a „Veszp
rémvármegyei Múzeum Egylet" titkári 
jelentése, Paur Ödön és Rhé Gyulától; 1906-
tól 1914-ig ,,A Veszprémvármegyei Múzeumi 
Bizottság és Múzeumegylet együttes évi jelen
tése "-ként; 1925/26-tól Laczkó Dezső nevé
vel, a „Veszprémvármegyei Múzeum és múzeu
mi könyvtár . . . évi állapotáról és működésé
ről" kiadott beszámoló 1931-ig; majd Laczkó 
Dezső halála után az utolsó jelentés 1932-ben 
az új igazgató, Rhé Gyula neve alatt. Irodalmi 
mellékleteik egy-egy veszprémi vagy megyei 
helytörténeti kérdéssel foglalkoztak. 

22. Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hit
újítás korából. Szerk. Bunyitay Vince, Ra-
paics Rajmund, Karácsonyi János. I—V. Bp. 
1902-1912. Időben az egyes kötetek anyaga: 
I (1520-1529), II (1530-1534), III (1535-
1541), IV (1542-1547), V (1548-1551). 
Több veszprémi vonatkozású adatot tartalmaz 
a XVI. század első feléből. 

23. Bibliographia Dioecesis Wesprimiensis. Vesp-
rimium (Veszprém). Schematismus . . . Wesp-
rimii, 1909. 1—18. Forrásgyűjtemény Veszp
rémre. 

24. Erdélyi Gyula: Veszprém város története a tö
rök idők alatt. Veszprém, 1913. 

25. Gutheil Jenő: A kommunisták uralma Veszp
rémben. Veszprém, 1920. Bár a könyvet egy 
katolikus pap írta, természetesen erős irányza-
tossággal,- anyagában értékes forrás pontos idő
megjelölései és a közölt nevekkel, Veszprém 
1919-es történetéhez. 

26. Sziklay János: Veszprém város az irodalomban 
és művészetben. Celldömölk, 1931. 

27. Lukcsics Pál-Pfeiffer János: A veszprémi püs
pöki vár a katolikus restauráció korában. Veszp-

.rém, 1933. 
28. Gutheil Jenő: Mátyás korának veszprémi em

lékei. Veszprém, 1940. Publicationes Veszpré-
mienses. Veszprémvármegyei füzetek. Szerkesz

ti: Dr. Nagy László. 4. Kiadja a Veszprémvár
megyei Múzeum. 

29. Veszprémi regeszták. (1301-1387). Összeállí
totta Kumorovitz L. Bernát. Akadémiai Kiadó. 
Bp. 1953. Magyar Országos Levéltár kiad
ványai II. Forráskiadványok 2. 

30. Korompay György: Veszprém. 2. átdolgozott, 
bővített kiadás. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 
1957. A könyvben 53 oldal a várostörténet, 59 
oldal a „városkép—városszerkezet" és 127 ol
dal a műemléki rész. 

31. A veszprémi múzeum legújabb kiadványsoro
zata: „A Veszprém megyei Múzeumok Közle
ményei" 1963-tól. A kötetekben veszprémi 
várostörténeti tanulmányok is. 

32. Magyarország régészeti topográfiája. 2. Veszp
rém megye régészeti topográfiája. A veszprémi 
járás. írta: Éri István, Kelemen Márta, Németh 
Péter, Torma István. Akadémia Kiadó. Bp. 
1969. Veszprém városra: 224—256. 

33. Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszp
rém, 1977. 

34. Hungler József: Veszprém város bibliográfiája. 
Művelődéstörténeti forrásgyűjtemény a XIII. 
századtól 1960-ig. Veszprém, 1980. Decimális 
rendszerben, 344 tárgykörre bontva, 7161 té
tel. Kézirat a Veszprém Megyei Könyvtárban, 
kiadás alatt. Benne az előző 33 mű es még sok
sok egyéb a XVIII-XIX. századi magyar és 
idegennyelvű tudományos irodalomból, a 
magyar történelmi, irodalmi, nyelvészeti s más 
folyóiratok anyagából és a helyi egész sajtó 
bedolgozva. 
Hungler József: A török kori Veszprém. Veszp
rém, 1986. 

12. A VESZPRÉMI HELYTÖRTÉNETIRODALOM 
(-KUTATÁS) „FEHÉR FOLTJAI" 

Mintha valaki majdnem harminc évvel ezelőtt 
fájlalta volna már a veszprémi helytörténetírás hiá
nyosságait, meg nem írt fejezeteit a nagy múltnak, 
hivatkozva annak lehetőségeire is. 

Veszprém egyik helyi újságja 1957-ben cikksoro
zatot közölt „Amivel veszprém történetírói még adó
sak" címmel.102 Azokban a cikkekben Veszprém 
középkori, fel nem tárt, de a vár földjében - eset
leg a város területén is másutt — feltalálható olyan 
régészeti anyagra hivatkozik, amiknek előkerülése 
néhány eddig csak hipotetikusan feltételezett veszp
rémi ,,kezdetek"-re történelmi választ tudna adni. 
Ez a nagyon régi, Veszprém „kialakulása"-hoz, tör
ténelmi létének legelső mozzanataihoz elengedhetet
lenül szükséges dokumentum anyag csak régészeti 
lelet lehet, miként hivatkozott erre Éri István is a 
már idézett két cikkében. 

Ahogyan a tudomány mindenirányú lehetőségei
nek felhasználása ellenére is, még ma sem tudunk 
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választ adni néhány vitatott kérdésre, éppen a város, 
a történelmi Veszprém mint megnevezett hely és az 
ott megindult élet első jelentkezésére, csupán feltéte
lezésekkel próbáljuk körülírni, mert középkori kró
nikaíróink szerint annyi igazoltnak vehető, hogy a 
veszprémi vár a honfoglalás idején már létezett; de 
hogy az egykori római emléken települt hely, amiből 
avar vár, a honfoglalás idejére szláv erősség templom
mal, majd magyar fejedelmi szállás és az Árpád-kori 
királynék három évszázados székhelye, magába fog
lalva az első magyar „egy etem "-et is; hogyan rögzít
hető időbeliséggel kezdeti mozzanataiban, valószínű 
örök titok marad. 

Ami mégis támpont minden történelmi építésben, 
így Veszprém e nagyon hiányos kezdeti indulásában 
is eligazító, hogy bár konkrét évszámot, alapítást 
hiába keresnénk: nincs pontos dátum, a határozott, 
időhöz kötött megjelölésnek sok a nehézsége, de az a 
hatalmas erő, ami a történelmi rárétegződés évszáza
daival formálta a magyar honfoglalás idejéig, 896-ig 
Veszprém alapjait, adta meg a lehetőségét a veszp
rémi magyar kultúra építésének. 

A magyarság és benne Veszprémnek is az európai-
zálódása Géza fejdelem és István államszervező épí
tő munkája révén lett teljessé. Ezen időszak (972— 
1038) Veszprémre vonatkozó tényei, mint a püspök
ség alapítása, a veszprémvölgyi zárda létesítése, Kop
pány lázadása és Veszprémnél legyőzése, István király 
és felesége, Gizella ottani működése, lennének 
részünkre azok a helytörténeti támpontok, amikhez, 
ha jelképesen' is, kialakulhatna egy olyan elfogadható 
történelmi határterület, amiből Veszprém várossá 
fejlődésének „kezdete" születhetne. 

E gondolatkörből, egy negyed század tapasztala
taival is gazdagodva és ismerve a város helytörténeti 
anyagát, ligy érezzük, vállalkozhatunk arra, hogy 
tanulmányunk keretében, megmutatva az elmulasz
tott helyzeteket, a veszprémi helytörténetírás „fehér 
foltjai"-ról is szóljunk pár szót. Tettük ezt elsősor
ban az eddigi munkák és szerzőik iránti tisztelet és 
megbecsülés mellett annak érdekében is, amit hason
lóan Éri István szintén felemlített idézett és 
ismertetett cikkében, hogy vannak e téren még 
Veszprémnek „adósságai", „tartozásai". 

Igaz, vannak már — helytörténeti szempontból — 
eléggé részletes városismertetések, de ilyen nagy tör
ténelmi múltú, országos viszonylatban is egyik leg
gazdagabb forrásanyaggal rendelkező hely egyes jel
lemzőbb korszakainak feldolgozása társadalom- és 
gazdaságtörténeti vetületében is, még várat magára. 
A legújabban megjelent Árpád-kori Veszprém, 
Gutheil Jenő hátrahagyott, 1957-ben befejezett kéz
háti anyagából,103 az indítás, a kezdet lehetne, hogy 
azt követően - főként helybeliek által — egy-egy kor 
feldolgozásra kerüljön. 

Ha számvetést végezve, idevetíthetnénk egy kép
zeletbeli szellemi „kamerával" statisztikai adatszerű
séggel a város múltjáról írt nagyon különböző tárgyú 
és többféle, könyvalakban és folyóiratcikkekben meg

jelent nagyobb terjedelmű, részletekbe menő, a 
nagyon gazdag okleveles helyi és városon kívüli, fő
ként az OL-ban található forrásanyagot is felhasznál
va megírt műveket, itt elsősorban Békefi Remignek 
a Balaton környéki várakról 1907-ben kiadott könyve 
„ Veszprém" fejezetére gondolunk, ahol első alkalom
mal kapott a város, ha nem is teljes, de okleveles 
adatokkal felépített történelmi ismertetőt. Ugyanezt 
az anyagot, az 5-10. fejezetek kihagyásával közölte 
1912-ben a „Veszprém múltja és jelene" című kötet
ben is. Majd jóval később, 1930-ban, mint a Veszp
rémvármegyei múzeum és múzeumi könyvtár 1929/ 
30. évi jelentés melléklete látott napvilágot Gutheil 
Jenő: Veszprém, Szent Imre városa című, alapos 
tanulmánya, hasonlóan okleveles adatokra támasz
kodva, a város „Szent István kori történetéhez". Ér
tékes tudományos munka az előzőkhöz hasonlóan 
Erdélyi Gyulának a török kori Veszprémről 1913-
ban írt könyve; a Lukcsics—Pfeiffer-féle, a XVIII. 
századi „Veszprémi püspöki vár"-ról 1933-ban, vala
mint a „Veszprém múltja és jelene" című kötet ma 
is helytálló, Lukcsics József mint szerző nevén közölt 
tanulmánya: Veszprém város újkori törtéente (1552— 
1912), amiben főként a XVII. és XVIII. századi 
Veszprémről adott korábrázolása, bőven kiaknázva 
az OL és a helyi levéltárak anyagát, elismerésre mél
tó. 

Ha a történelmi fejlődés, a korábrázolás szempont
jából mérlegeljük a veszprémi hely történelmi irodal
mat, figyelembe véve az előbbiekben említett fel
dolgozásokat; Gutheil Jenő Árpád-kori Veszprém cí
mű könyvével az Árpád-korról írt várostörténeti 
anyag részben kielégítő. 

Kumorovitz „Regesztája"104 1301-től 1387-ig 
terjedő időre összegyűjtötte a város okleveles forrá
sainak adatait, mintegy „tálalva" a lehetőséget a 
XIV. századi Veszprém történetének megírásához, 
aminek hiányában e gyűjtemény az egyedüli mű a 
korra. 

A léghiányosabb megírás, feldolgozás szempont
jából a XV. század Veszprém történetéből, aminek 
társadalmi, gazdasági fejlettsége sok értékes adattal 
rendelkezik, még ha odaszámítjuk az 1940-ben Gut-
heil Jenő által írt egy kisebb összefoglalást „Mátyás 
korának veszprémi emlékei"-ről, mert tanulmánya 
inkább Vetési Albert püspök emlékköve és telepítései 
köré épült ismertető, nem kortörténeti feldolgo-
zás.105 

Veszprém török kori eseményei az említett Erdé
lyi-féle „török kor"-ral és Lukcsics József tanulmá
nyával fedve volnának, habár Erdélyinek hetven évvel 
ezelőtti anyaga tulajdonképpen csak 1552-től részle
tesebb; Mátyás halálától, 1490-től, illetőleg Vetésié
től, 1486-tól a Csánki-féle „történeti földrajz" a 
forrás; Mátyás halálát követő belső zavarok és Frigyes 
magyarországi támadása, Veszprém első idegen meg
szállás alá kerülése, majd a Mohács utáni kettős ki
rályságból származó országos pártharcokban betöl
tött szerepe, a, hol Szapolyai, hol Ferdinánd-párti 
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helyzete 1552-ig, első török megszállásáig e sorok 
írójának a közelmúltban megjelent „A török kori 
Veszprém" című munkájával az idézett Erdélyi-féle 
feldolgozásnál nagyobb terjedelemben, egész részle
tesen adja Veszprém történetét a XVI. század elejé
től a XVII. század végéig, két évszázadot átfogva. 

Л város XVIII. századi történetének egységes, tel
jes feldolgozása, annak ellenére, hogy levéltárai — 
káptalani, püspöki, megyei - ehhez a korhoz nyújta
nak iratanyagukkal a legnagyobb megírási lehetőséget, 
az még várat magára. A Lukcsics—Pfeiffer-féle könyv, 
bár igen értékes, csak részlet a korból, mint a címe 
is jelzi, a vár történetéből ad településtörténeti és 
építészettörténeti anyagot részletes levéltári adatok
kal, ami jó indítás lehetne egy későbbi 
feldolgozáshoz. Viszont nagy hiányossága a könyv
nek, hogy szinte teljesen mellőzi a városnak a szabad 
királyi városságért és a földesúri hatalom elleni harcát, 
valamint Veszprémnek a Wesselényi-féle összeeskü
vésben való szerepét. 

A másik két értékes, XVIII. századi várostörténeti 
anyagot hasonlóan levéltári adatokra támaszkodó 
feldolgozás, Lukcsics József említett tanulmánya 
mellett Véghely Dezsőnek, Veszprém akkori 
főjegyzőjének ,,az 1875-ik évi jelentés töredéke"-
ként összeállított „Emléklapok rendezett-tanácsú 
Veszprém város közigazgatási életéből" című, 1886-
ban megjelent könyve. Nem kortörténeti feldolgozás
nak szánta szerzője, és mint az előző fejezetekből 
ismert, a város meg nem értése miatt meg nem je
lenhetett Veszprém története munkájának csak egy 
részlete; mégis a XVIII., de még a XIX. századra is 
sokszor kézbe vehető, megbízható, idézhető jó for
rás. 

Ha már így felvázoltuk a „törlesztendő" adósság 
egy részét a rendelkezésre álló forrásokra hivatkozva, 
a veszprémi múlt megírásában hasonlóan csak nagy 
„adóssága" helytörténetírásunknak a XIX. század is. 
Az az átalakulás a város életében ami már a XVIII. 
századi „mozgalmak" folytatásaként öröklődik, az or
szágos eseményekbe kapcsolódás 1848-ig, majd az 
első újság megjelenésével 1866-tól a gazdasági, a társa
dalmi és a kulturális problémák a mezővárosból ren
dezett tanácsúvá válásig, 1875-ig és innen a milleniu-
mig eltelt újabb negyed század, aminek legjellemzőbb 
társadalmi kérdése a „szegényügy" volt; olyan ese
ménydús, vonzó valóságábrázolásra adna lehetőséget 
az ugyancsak ki nem aknázott gazdag, bőséges forrás
anyaggal, ami több száz oldalas XIX. századi Veszp
rém történet megírását tenné lehetővé. 

A XX. századi részletes várostörténet megírásánál 
két részterületen volna lehetőség. Az első világháború 
kitöréséig terjedő másfél évtized Veszprémnek a 
XIX. századból hozott, de már nagyon felgyülemlett 
megoldatlan társadalmi-gazdasági harcai a kezdődő 
munkásmozgalmi adatokkal, majd a nagymérvű sze
génység a munkaalkalmak hiányával, a város életének 
ezen időre eső ábrázolása. A másik kortörténeti fel
dolgozásra kínálkozó lehetőség, az első világháború 

kitörésétől a második világháborúval a Horthy-kor
szak végéig terjedő idő, ami ma már jól körülhatárol
ható, kellő történelmi távlatba helyezhető időszaka 
lenne Veszprém legújabbkori történelmének. 

Tanulmányunk e különösen hangzó címe alatt a 
veszprémi helytörténeti kutatás több olyan „hiá
nyosságáról" is szándékunk megemlékezni, amik 
nemcsak megírásbeli hiányok, illetőleg egy-egy terü
letnek mindeddig valamilyen ok miatt el nem készült 
stúdiumai, hanem olyanokról is, amiknek éppen meg
léte mint folyamat segítette elő, hogy a „fehér 
folt" kialakulhatott. Ilyenek elsősorban a várostör
ténet forrásanyagában az idők során háborúk vagy 
tüzek révén bekövetkezett károsodások, vagy a kü
lönböző alkalmakkor végrehajtott selejtezések során 
elpusztult vagy szándékosan is megsemmisült iratok 
hiánya. 

Annak ellenére, hogy Veszprém két nagy levéltá
rában, a káptalani és a megyeiben meglepően nagy 
számú irat mint forrás áll a kutatás rendelkezésére; 
annak sokszorosan nagyobb mennyisége maradhatott 
volna korunkra, ha Veszprém nem éli át pusztító 
háborúit, amikor hallatlanul sok irat, könyv lett azok 
áldozata. így 1276-ban az ország nádora és a város 
püspökének ellenségeskedése következtében nemcsak 
a híres, a párizsi egyetemhez hasonlított káptalani 
főiskola semmisült, meg, hanem vele együtt a veszp
rémi középkori kultúra első gyűjteménye, az akkori 
könyvek, kéziratok is, amikből a kor forrásai szerint 
háromezer márka értéket képviseltek az egyházéi, 
velük pusztultak a káptalan tizenöt, kánoni és római 
jogdoktorának egyházjogi és római jogi nagy értékű 
könyvei, valamint Pál préposté ezer márka érték
ben.106 Kétszáz év múlva, 1490-ben, Mátyás halála 
után Frigyes császárnak hazánkra támadásakor Veszp
rém újabb pusztulást élt át, de az elkallódás legna
gyobb lehetősége a török korban következett be, a 
városnak 1552-ben elfoglalását megelőző menekülés 
alkalmával, amikor a püspökség és káptalan könyv
es irattárát mentve, az ország különböző helyeire 
költöztették. Az 1630-ban visszatelepült egyházi 
vezetés alig rendezkedett be, 1683-ban újabb török 
támadást kapott a város, igaz, csak néhány hónapig 
volt megszállva, de 1704-ben Heister osztrák gene
rális teljesen felégette a várost és a várat, raboltak, 
fosztogattak, gyilkoltak, és éppen eleget pusztítot
tak. 

így semmisülhetett meg - ki tudná mikor - , a 
városnak létét bizonyító, három legfontosabb, ma sok 
vitás kérdést eldönthető oklevele: a püspökséget ala
pító, a veszprémvölgyi zárdát létesítő és az első 
magyar ,,egyetemet", a híres káptalani főiskolát 
Veszprémnek adó alapító oklevél. Hasonló probléma 
feloldó lehetne, sok más régi középkori 
intézményünk létét bizonyító eredeti oklevelünk, 
ha ma létezhetne. Ilyen egyik legérdekesebb, a mai 
Kálvária dombon álló, alapfalaiban bizonyítottan 
Szent Miklós egyház problémája. „Indulását", vajon 
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kinek a személyéhez köthetjük, az Árpád-kor első 
századából? 

A veszprémi régi oklevelek háborús pusztulására 
egyik legjellemzőbb bizonyíték, a XVII. századi 
Veszprémhez kapcsolódó történetirodalmi emlék, az 
1596-tól 1601-ig veszprémi püspök, Monoszlóy 
Andrásnak 1601. december 19-én, halálakor, Peck 
Lipót kamarai perceptor és Kerekes János registrator 
által készített leltár egyik részlete, amely szerint töb
bek között találtak egy tokban kilenc darab okleve
let a veszprémi püspökség legértékesebb „privilé
giumaiból", egy másikban hasonlóan tizenegy dara
bot, továbbá egy arany kelyhet, „a veszprémi egyház 
régi kincseiből" és a veszprémi egyház „egy régi 
misekönyvét".107 

E kérdés érdekességéhez kívánkozik, hogy a tör
ténelem szerint az 1596-ban, elődjének, Forgách Fe
rencnek 1596. július 19-én a nyitrai püspökségre 
távozása után10 Monoszlóy Andrásnak veszprémi 
püspökké kinevezése csak névleges lehetett, mert 
már 1593-ban elfoglalta a török Veszprémet másod
szor is, igaz, 1598-ban visszavették, de a harcok állan
dóan tartottak a város körül, a püspök oda nem igen 
mehetett. így felvetődik, hogyan kerülhettek Mo
noszlóy birtokába a veszprémi püspökség nagyon ér
tékes privilegiális oklevelei? Valószínű, még a török 
megszállás előtti időben Veszprémből Sopronba és 
egyéb helyekre „elmenekített" kincsekből. Mo
noszlóy magas képzettsége és tudomány pártolása is 
mellette szól, mert az idézett leltár szerint több száz 
könyv és kézirat maradt utána. 

A Veszprém megyei Levéltár is tud hasonló irat
pusztulásról, amikor fondjegyzékében olvasható, 
hogy a Wesselényi-féle összeesküvéssel kapcsolatos, 
Veszprém várost érdeklő iratanyagot századunk ele
jén, Bibó Károly alispán regnálásával „selejtezés so
rán" megsemmisítették.1 °9 

Folytathatjuk a veszprémi történelmi értékű 
iratpusztításokat a Rákóczi-kor anyagával. Thaly 
Kálmán 1867-ben, az egykori Veszprém megyei le
véltárban Rákóczi emlékeket keresve, döbbenten 
tapasztalta, hogy „bár Veszprém megyének a 
Rákóczi-kor előtti és utáni jegyzőkönyvei mind meg
vannak, sőt bekötve jó rendben vannak meg: éppen 
csak az 1703-tól 1713-ig terjedő kötete hiány
zik.""110 A keresett iratok hiányában csalódottan 
állapítja meg: „Látszik, hogy szántszándékosan 
emésztették el, Rákóczi gyújtó neve és kora elleni 
bosszúból, gyűlöletből." 

A viszont megmentett veszprémi oklevelek regé
nyének egy részlete a nagy mecénás, Kiss Pál prépost 
esete, aki 1778-ban visszaszerzi a szepesi káptalantól 
az odakerült veszprémi káptalani levéltári okmányo
kat. 

Annak igazolására, hogy a veszprémi káptalan mint 
hiteles hely, védte is iratait, idézzük tiltakozó levelét 
1787-ből, amikor a Hétszemélyes Táblához írt, II. 
József intézkedése miatt, aki elrendelte a szerzetes
rendek eltörlése után, hogy a káptalani és szerzetesi 

hiteleshelyek levéltárai országos vagy egyetemes archí
vum neve alatt Budán, az egykori ferences templom
ban helyeztessenek el. A veszprémi káptalan elég 
bátor hangon utasítja vissza az intézkedést és kije
lenti, hogy „az országgyűlés beleegyezése nélkül hite
les helyének iratait kezéből ki nem bocsátja". 

Később is van adatunk arra, hogy a veszprémi káp
talan gondos féltéssel vigyázott levéltárára, sőt az 
idegenbe került iratait is visszakövetelte. 1827-ben 
Szepesváralja levéltárából kerültek vissza okmányai 
„reklamációja . . . és ugyanakkor hozott törvénycikk 
alapján".11 

Emlékezzünk meg a címben adott „fehér folt" 
nevében a helyi helytörténeti kutatást gátló olyan 
jelenségről is, mint a veszprémi régi helyi újságoknak 
a hiánya, vagy a szükséges, jól hasznosítható helyi 
kiadványoknak hasonlóan meg nem léte a forráskuta
tás „helyi adottságai "-ban. Veszprémnek 15 régi új
ságja közül teljes évfolyama^ csak négynek volt talál
ható az idézett helyeken. Ujabban mikrofilm útján 
több is elérhető. 

Ugyanide kívánkozik negatív gondolatnak, hogy a 
régibb helyi újságokban rendszeresen hetenként kö
zölt, ma sokszor adat dokumentumként is használ
ható „anyakönyvi" rovat — születés, házasság, halálo
zás csoportosításban: nevek, foglalkozás és életkor 
megjelöléssel — a legújabb kor helyi újságjaiból las
san-lassan kimaradt, úgy látszik a kihagyónak ez már 
felesleges, pedig a szombathelyi újságok ma is közlik 
ezen anyakönyvi adatokat. 

13. VESZPRÉM AZ IDEGENNYELVŰ 
KÜLFÖLDI SZERZŐKNÉL 

Annak igazolására is, amit a bevezetőben említet
tünk Veszprém történelmi jelentőségéről, idézzünk, 
néhány külföldön megjelent munkát, amikben hol 
rövidebb, néha csak egy-egy adattal, hol hosszabb 
terjedelmű szövegezéssel, de megemlékeztek Veszp
rémről, főként a XVII. században, az európai török 
háborúk idején jutott szerepéről, el-, illetőleg vissza
foglalásairól (1552, 1566, 1593, 1598). 

A külföldi szerzők már a XVI. századtól kezdődő
en, de főként a XVII. század nagy világháborújában, 
az európai Habsburg—török harcokban Magyaror
szágnak Bécs és Konstantinápoly érdekkörébe ékelő-
dése miatt is nem feledkeztek meg a veszprémiek, ,,a 
veszprémi huszárok" fegyvertényeiről sem, összeköt
ve e megemlékezéseket néha egy kevés vár, illetőleg 
városismertetéssel. 

A veszprémi kapcsolatot megörökítő külföldi szer
zők között talán a legérdekesebb, Európának Magyar
országtól legtávolabbi része, Barcelonában nyomta
tott, 1688-ból Simpliciano Bizozeri tollából maradt 
spanyol nyelvű Veszprém történelmi összefoglalás 
„a restaurált Ungria múltjáról" - „Ungria restav-
rada compendiosa noticia . . ."A német nyelvű mun-
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kákban néha felfedezhető a közös forrásból „merí
tés" ténye is. 

Századok szerint és azokon belül megjelenítési 
időrendben soroljuk fel a műveket. 

XVI. századból 

Ulloa, Alfonso: Beschreibung des letzten Ungeri-
schen Zugs oder Kriegs . . . Basel, 1578. Számozat
lan. Veszprém 1566-ban visszafoglalását említi. 
Eytzing német zászlótartó följegyzése Veszprém 
1593-ban elfoglalásáról. Wien, Nationalbibliothek. 
Handschriftensammlung. Codex 8966. Pag. 189. 
Közölve, HK 1895. 254. 

XVII. századból 

1. Dillich, Wilhelm: Ungarische Chronica. Darin
nen ordentliche eigentliche und kurtze Be
schreibung des . . . Ober und Nieder Ungern. . . 
Cassel, 1600. . 

2. Ortelius, Hieronymus: Chronologia oder histo
rische Beschreibung. Nürnberg, 1602. 1566-
ról emlékezik. 

3. Ortelius, Hieronymus Augustanus: Chronologia 
oder historische Beschreibung aller Kriegsempő-
rungen und Belagerungen . . . Nürnberg, 1602. 
1593-ról ír. 

4. Eikonographia . . . 1604. AppH 677. A 12. té
telben 1593-ról tudósít. 

5. Dilich, Wilhelm: Kurtze Beschreibung und 
eigentliche Abrisse dero Länder und Festun
gen . . . Cassel, 1609. A 44 oldalon 1566 és 
1593-ról. 

6. Zeiller, Martinus: Neue Beschreibung desz 
Königreichs Ungarn und darzu gehöriger Lan
den, Stätte und vornehmster Oerther . . . Ulm, 
1646. Veszprém, Wesprin, Weiszbrunn, Ves-
primium, Wesprimium, Besprimium elnevezése
ket sorolja fel. Veszprémről: 301-304 oldala
kon. 

7. Türkische und Ungarische Chronica. Nürnberg, 
1663. A 17. oldalon 1566-ról, a 20. oldalon 
1593-ról. 

8. С. ML: Neue und kurtze Beschreibung des 
Königreichs Ungarn. Nürnberg, 1664. A 259— 
260. oldalakon 1552, 1566, 1593-ról. Wesp
rin oder Weissbrunn megnevezéssel. 

9. Minsicht, Christian: Neue und kurtze Beschrei
bung des Königreichs Ungarn. Nürnberg, 1664. 

10. Zeiler, Martin: Beschreibung des Königreichs 
Städte und Vornehmster Oerter, darausz neben 
Ungarn. Leipzig, 1664. AppH 892. 293. oldal: 
1593,1598. 

11. Zeiller, Martinus: Beschreibung des Königreichs 
Ungarn. Ulm, 1664. Veszprém - Weiszbrunn. 
A várat vad kutyák őrzik. 

12. Zeiller, Martinus: Neue Beschreibung des Kö
nigreichs Ungarn und darzu gehöriger Landen, 

allarley . . . Leipzig, 1664. Veszprémről: 281 — 
284,484-485. 

13. Birken, Sigmund von: Der Donau-Strand. 
Nürnberg, 1683. Említi: 1551, 1566, 1593 és 
1598-at. 

14. Ungarisches Stadt—Büchlein . . . von J. M. L. 
Nürnberg, 1664. A 150-151. oldalakon 1552, 
1564, 1566-ról. 

15. Krekwitz, Georg: Totius regni Hungáriáé supe-
rioris et inférions occurata descriptio. Frank
furt u. Nürnberg, 1686. A 901-904. oldala
kon ő írt a külföldiek közül legtöbbet Veszp
rémről. Említi: ,,A Chassar Ebei" őrzik a veszp
rémi vár oldalt. 

16. Anthoni Ernst Burckhard von Birckenstein: 
Ertz—Herzogliche Handgriffe . . . Wien, 1686. 
AppH 1217. A 147-148. oldalakon 1551, 
1566, 1593, 1598-ról. A vár magas sziklán: 
„kutyák őrzik". 

17. Han, Paul, Conrad, Balthasar: Alt und neu Pan
nónia . . . Nürnberg, 1686. A 260. oldalon: 
1552, 1566-ról; 272. oldalon 1593-ról. 

18. J. U. M.: Pannoniens Kriegs und Friedens-Be-
gebnüsse . . . Nürnberg, 1686. AppH 1287. A 
126-127. oldalakon 1566-ról. 

19. Tscherning, Theodor: Das von den Türeken 
lang-gequälte, nun durch die Christen neu
beseelte Königreich Hungarn. Nürnberg, 1687. 
A 413-414. oldalakon 1551, 1566, 1593, 
1598-ról. Ő írt a veszprémi huszárok — Vesp-
rimer Husaren — 1664-es hőstettéről. 

20. Wagner, Johann Christoph: Staedt- und Ge-
schicht-Spiegel. Augsburg, 1687. I. 37: „Wesp
rin oder Weiss-Brunn von einem sehr schönen 
lebendigen Brunnen, welchen man seiner Klar
heit halben den weissen Brunnen zu nennen 
pflegen also benennet." 

21. Simpliciano Bizozeri: Ungria restavrada com-
pendiosa noticia, del pos tempos: del passade 
Barcelona, 1688. Veszprémről: 165-167. olda
lakon. 

•22. Zeiler, Martinus—Stübel, Andreas: Hungária 
oder Neu-Vollständige Beschreibung des gant-
zen Königreichs Ungarn . . . Frankfurt u. 
Lipcse, 1690. Veszprémről: 1082-1088. oldala
kon. 

23. A magyarországi, pécsi születésű, XVII. száza
di török történetíró, PECSEVI-nek az 1552. 
év eseményeit leíró elbeszéléseiben szerepel 
Veszprém elfoglalása Khádim Ali budai pasa 
által. 

24. RASID efendi, hasonlóan XVII. századi török 
történetíró, Veszprémnek - „Peszprem" -
1683-as elfoglalásáról írt. = HK 1896. 346. 

XVIII. századból 

1. Clements Simon: A Journal of my travails in-
tro Lower Hungary . . . 1715. British Múzeum 
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kézirattára. = Történelmi Szemle. 1921. 118— 
142. Ez alkalommal az angol utazó Veszprém
ben is járt és írt a városról. 

2. Pürckenstein, Burckhard von: Auserlesener An
fang zu denen höchst-nützlichen Mathemati
schen Wissenschaften . . . Semt einen Anhang 
oder Beschreibung . . . ungarischen Städten, 
Vestungen und Schlössern . . . Augsburg, 1731. 
Veszprémről: 25, 147-148. 

3. Bonbardus, M.—Trsztyanszky, I.: Topographia 
magni regni Hungáriáé . . . Viennae, 1750. A 
székesegyházról: 132—137. 

4. Ursinus Velius, Casparus: De bello Pannonico 
libri decern. Studio et opera Adami Francisci 
Kollarii. Vindobonae, 1762. Veszprém Mohács 
utáni eseményeihez. 

5. Ganoczy, Antonius: Dissertatio historico-critica 
de S. Ladislao Hungáriáé rege . . . Viennae 
Austriae, 1775. Szerinte, a veszprémi püspök
ség Géza alapítása. 

XIX. századból 

1. Bredetzky, Sámuel: Beyträge zur Topographie 
des Königreichs Ungern. I-IV. Wien, 1803-
1805. Veszprémről: II. 67-71. 

2. Riedler, J. W.: Rückerinnerungen an österrei
chische Helden. Hormayr Archívum. Wien, 
1811. dec. 11-13. N. 148-149. S. 6 2 1 -
624. A veszprémi regiment és huszárok szerep
léséről a napóleoni háborúkban. 

3. Hübner, Johann: Reales Staats-, Zeitungs- und 
Conversations-Lexikon. I—II. Grätz, 1814. 
Veszprémről: II. 1676-1677. 

4. Krönung der Könige und Königinnen von Un
garn. Hormayr Archívum. Wien, 1817. okt. 3. 
N. 118-119. S. 478-482. A veszprémi püspök 
királyné koronázási jogáról. 

5. Beudant, F. S.: Voyage minéralogique en 
Hongrie, pendant 1 année 1818 . . . I-IV. 
Paris, 1822. A francia geológus magyarországi 
utazásai során 1818. október 30-án járt Veszp
rémben. A város és környékének leírását adja: 
II. 428-457. 

6. Fessier, J. A.: Die Geschichten der Ungern und 
ihrer Landsassen. V. Leipzig, 1822. 815. Benne: 
Isvalies Péter mint külföldi, veszprémi püspök
sége ellen a magyar rendek 1503-ban. — Ua. 
VI. Leipzig, 1823. 757-759- Veszprém 1552-
ben elfoglalása. 

7. Stocz, Johann Leopold: Das Königreich Ungarn 
nach seiner Grosse, Bevölkerung und Landes
bestand, dessen phisischer Beschaffenheit, Kul-
turverhältnisse und Handlung. Wien, 1823. 
Veszprémről: 193-194. 

8. Thielen, Maximilian Friedrich: Alphabetisch
topographisches Postreise—Handbuch . . .Wien, 
1827. Veszprémről: 321-324. 

9. Hammer-Purgstall: Geschichte des Osmani-
schen Reichs. III. Wien, 1829. 300-301. Veszp
rém 1552-ben. 

10. Mailáth, Johann grafen: Geschichte der Magya
ren. IV. Wien, 1831. 99. Veszprém 1552-ben 
elfoglalása. 

11. Schmidl, Adolf: Reisehandbuch durch das Kö
nigreichs Ungarn. Wien, 1835. Veszprémről: 
4 5 7 ^ 5 8 . 

12. Bucholtz, F. В.: Geschichte der Regierung Fer
dinand des Ersten. 7. Band. Wien, 1836. 
303-304. Veszprém 1552-ben. 

13.. Eisner, J. G.: Ungarn, durchreiset, beurtheilt 
und beschreiben . . . II. Leipzig, 1840. Veszp
rémről: 20-23. 

14. Kohl, I. G.: Hundert Tage auf Reisen in den 
österreichischen Staaten. Viertel Theil. Reise 
in Ungarn. Dresden und Leipzig, 1842. Veszp
rémről: 426-432. 

15. Pusztay, Alexander: Die Ungarn in ihrem 
Staats- und Nationalwesen von 889 bis 1842. 
I—II. Leipzig, 1843. A veszprémi királyné 
koronázás: I. 404-408. 

16. Firnhaber, Friedrich: Beiträge zur Geschichte 
Ungerns unter der Regierung der Könige 
Wladislaus IL und Ludwig II. 1490-1526. 
Wien, 1849. Veszprém 1490-ben. 

17. Die alten Wandgämelde in der Gisellacapelle 
zu Veszprim. = Mittheilungen der к. k. Central-
Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale. I. Wien, 1856. N. 9. Sept. S. 
184- 185. 

18. Eitelberger v. Edelberg: Bericht über einen 
archäologischen Ausflug nach Ungarn in den 
Jahren 1854 und 1855. = Jahrbuch der к. k. 
Central-Commission zur Erforschung und Erhal
tung der Baudenkmale. Wien, 1856. 91-140. 
A veszprémi Gizella kápolnáról. 

19. Egy XVII. századi török forrás szerint Veszp
rém 1605-ben megszállásáról. - Sz 1870. 303. 

20. Briefe und Akten zur Geschichte des sechzehn
ten Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf 
Bayerns Fürstenhaus IL August von Druffel: 
Beiträge zur Reichsgeschichte 1552. München, 
1880. Veszprém 1552-ben. 

21. Ollivier, Le P.: Veszprém. Paris, 1883. 
22. Denifle, Heinrich: Die Entstehung der Univer

sitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin, 1885. 
A veszprémi „főiskola": 413. oldalon. 

XX. századból 

1. Verbeek v. d. Sande Albert: Magyarország egyik 
legrégibb városa. = Rotterdamsch Nieuwsblad. 
1923. május 8. Holland újságíró cikke Veszp
rémről. 

2. Ivánka Endre: Grichische Kirche und griechi
sches Mönchtum im mittelalterlichen Ungarn. 
= Orientalia Christiana Periodica. Róma, 1942. 
Vol. VIII. N. I—II. Pag. 183-184. A veszprém
völgyi zárdáról. 

(A harmadik, befejező rész a következő Évkönyvben 
jelenik meg) 



JEGYZETEK 

1. HORVÁTH Konstantin: Az ,, Egy házi Értekezések 
és Tudósítások" (az elsó' magyar kat. teol. folyóirat) 
története 1820-1824. Veszprém, 1937. 

2. HORVÁTH Konstantin: Verseghy Ferenc látogatása 
Veszprémben 1819. - VH 1925. IV. 12. 2. 

3. Magyar Könyvszemle. 1958. 289-292. 
4. Tudományos Gyűjtemény. 1821. XII. 122-123. 
5. SEBESTYÉN Gábor: Veszprémmegyei Muzsikai Inté

zet. = TGy 1825. III. 76 -87 . - Ibidem 1827. IV. 
110-118. - BRODSZKY Ferenc: A Veszprémvár
megyei Zenetársaság 1823-1833. Bp. 1941. Klny. 
a Dunántúli Szemle 1940, 1941. évfolyamából. 

6. Magyar Statisztikai Szemle. 1936. 386. 
7. VemL Megyei közgyűlési jegyzó'könyv. 1837. decem

ber 2289. sz. 
8. Veszprémi Olvasó-Társasági névkönyv. Második év 

1842. - Statuen für den Leseferein zu Veszprim. 
Székesfehérvár, 1851. 

9. Hetilap. 1846. nov. 13. 1501 1505. 
10. Századok. 1892.71-80. 
11. MANN Miklós: Ráth Károly élete és munkássága. = 

Sz 1965. 836-860. 
12. GLATZ Ferenc: Történetíró és politika . . . Akadémiai 

Kiadó. Bp. 1980. 118. 
13. A Hon. 1864. 42. sz. 
14. Pesti Napló. 1865. III. 10. 
15. A késó'bbi Fraknói Vilmosnak, aki még „Franki" 

néven nagyszombati gimnáziumi tanár, valóban törté
netírói egyénisége jelentkezett az „egy vármegye 
történetének tervezete" cím alatt elkészített „prog
ramijában, ahol négy fő tárgykörbe sorolva adja egy 
megyének az akkori történettudomány álláspontja sze
rinti feldolgozását. Ezt megküldték „minden magyar 
akadémiai történetosztályi tagnak és történetkedvelő 
társnak", hogy észrevételeiket tudassák Ráth Károly-
lyal. Pesti Napló. 1865. III. 10. 2. - Ha valóban igaz 
egy legújabb kori megállapítás Fraknóinak e jól össze
állított tervezetével kapcsolatban, hogy a társak „ked
vetlenül fogadták" azt és ennek „egymáshoz írt leve
leikben hangot is adtak . . . s többek között ez is oka 
volt, hogy a program megvalósításához nem is kezdtek 
hozzá" (Rottler Ferenc: Egyház, műveltség, történet
írás. Gondolat. Bp. 1981. 175.), akkor azt kell hin
nünk, hogy a társak nem érthették meg a történettu
domány elvi álláspontjaiban már messze előttük járó 
Franki (Fraknói) elgondolását. 

16. Fol. Hung. 1114/60. 
17. =V 1866. IX. 9. 81., IX. 16. 89., IX. 28. 97., IX. 30. 

106-107. 
18. =V 1866. X. 18. 141-142., XI. 11. 148.. XI. 18. 

157-158. XI. 25. 168. 
19. -VH 1933.1. 15. 2 - 3 . 
20. =VFH 1890. Ш . 8 . 1. 
21. -V 1875. IX. 26. 1-2. 
22. =V 1875.X. 3 . 1 . 
23. =V 1875.X. 10. 1-2. 
24. =V 1875. XI. 21. 2. 
25. =V 1875. XI .28. 1. 
26. =V 1875. XII. 19. 1. 
27. Vasárnapi Újság. 1863. 434. 
28. JANCSIK Ede: Kirándulások hazánkban. 1. Dunántú

li tájrajzok. Pest, 1863. 
29 =AÉ 1870. 322-323. 
30. =AÉ 1871 .94 ,127-128 . 
31. HAMPEL József: Vidéki mozgalom a régészet és tör

ténelem terén. = SZ 1876. 45. 
32. =AÉ1876.61. 
33. =SZ 1879. 626-627 ,714 . 

34. 1882-ben 9 ezer forint hiány, 1883-ban már 19 ezer 
- -VFH 1881. XI. 12. 2., 1882. X. 28. 2. 

35. Felelős szerkesztő és kiadó Velner József. Előfizetési 
ára „egyhóra 12 krajcár, egyes szám 3 kr." Szerkesz
tőség: Veszprém, Halpiac 37. Néhány példányát az 
OSzK Kézirattára őrzi. 

36. SZOMAHÁZY István: Monographiák. = V. 1883. V. 
13.2. 

37. CZIRBUSZ Géza: A Dunántúl régenmúltja és egy 
veszprémi múzeum. = V. 1883. X. 7. 1-2. 

38. =VFH 1884. VI. 14. 1-2. 
39. =VK 1884. VIII. 31. 2. 
40. =V 1885. XI. 1. 1. 
41 . =VFH 1885.XI. 7. 2. 
42. =VFH 1890. III. 8 . 1 . 
43. =VFH 1892. 1.30. 1-2. 
44. =VFH 1897.1. 16. 1. 
45. =VFH 1897. 11.20. 1. 
46. =Vv 1899. IX. 17. 1. 
47. =Vvl899.XI.5 . 2 - 3 . 
48. =Vvl900.IV. 21. 1., V. 20. 1-2. 
49. =Vvl900.X. 28. 3. 
50. =VH 1901. VII. 14.5. - MIHÁLDY Győr megyében is 

gyűjtött, lásd UZSOKI András: A győri és a Győr 
környéki régészeti gyűjtés és kutatás története. Arra-
bonaJ . (1965)35 . 

51. =Vv 1902. V. 25. 1-2. 
52. Pápai Lapok. 1902. V. 25. 2 - 3 . 
53. =VH 1902. VI. 1. - Népakarat. 1902. VI. 7. 
54. =Vv 1902. X. 12.4. 
55. -VH 1902.X. 14. 2. 
56. =VH 1902. XII. 7. 3 -4 . 
57. =VH 1903. V. 10. 3 -4 . 
58. =Vv 1902. XII. 21. 2. 
59. =Vv 1903. III. 15. 4. 
60. =Vv 1903. IV. 19. 2 - 3 . 
61 -Vv 1903. V. 10. 6. 
62. =Vv 1903. IV. 14. 
63. =VH 1904. XI. 13. 1-3., =Vv 1904. XI. 13. 2 - 3 . 
64. =VH 1905. XII. 3 .3 . 
65. =VH 1907. VI. 2. 2 - 3 . 
66. Pápa és Vidéke. 1908. IX. 27. 3 -4 . 
67. Közművelődési Értesítő. 1909. VI. 10. 6. 
68. Ö szerkesztette az 1909. április ll-én Veszprém

ben megjelent „Közművelődési Értesítő" című lapot, 
a „Veszprémvármegyci Közművelődési Egyesület" 
hivatalos „tudósító"-ját. Szerkesztője volt az Egyesü
let évenként kiadott „Naptárá"-nak is. 

69. =VH 1914. VII. 5 .4. 
70. ÁDÁM Iván: A veszprémi székesegyház. Lenyomat a 

Veszprémi Hírlap 1907-1912. évi közleményeiből. 
Veszprém, 1912. 

71. DORNYAY Béla: Veszprém es környéke részletes 
kalauza. Bp. 1927. 

72. -VH 1929. IV. 21. 2 - 3 . 
73. -VH 1929. VI. 2. 2 - 3 . 
74. =VH 1929. XII. 22.8. 
75. SZŰCS Imre: Imrevár krónikája. Veszprém, 1938. 

Klny. a veszprémi kegyesrendi gimnázium 1937 — 
38. évi értesítőjéből. 

76. GUTHEIL Jenő: Veszprém, Szent Imre városa. Ada
tok Veszprém Szent István-kori törtenetéhez. Veszp
rém, 1930. Klny. a Veszprémvármegyei Múzeum és 
Múzeumi Könyvtár 1929/30. évi jelentéséből. 

77 =VH 1930.11. 2 .4 . 
78. FARKAS László: Gróf Széchenyi István és a balatoni 

gőzhajózás. Veszprém, 1933. Közlemények Veszp-
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rémvármegye múltjából. 3. Kiadja a Veszprémvárme
gyei Történeti, Régészeti és Néprajzi Társulat. 
=VH 1934. V. 27. 3. 
Egy vidék életében a helytörténeti kutatást irányító 
tudományos intézmények hiányában, az ott létesült 
múzeum volt hivatva mint a táj „tudományos góca", 
azt irányítani. Ha a szerencsés véletlenek úgy talál
koztak, mint Veszprém életében, ahol az ottani pia
rista gimnázium tanárai is, de főként az akkor már 
országos hírű geológus kutató, Laczkó Dezső szemé
lyével olyan irányító akadt, aki nemcsak a teljes szak
szerűséget biztosította, de akinek lelkesedése is meg
volt a nemes ügyhöz, hogy a múzeum talpraállításával 
egyidó'ben a tudományos kutatást is elindíthatta, 
amit példaadással elsó'ként ó' művelt igen magas szin
ten. 

Laczkó Dezső' nem Veszprém szülötte volt, de 
mint rendjének szabálya szerint odahelyezett piarista 
tanár, szívvel-lélekkel dolgozott új állomáshelye 
kultúrájáért, az ott született helybelieket is megeló'ző 
Veszprém szeretetével. 

Az a több mint négy évtized - 1888-ban került 
a városba és ott működött 1932-ig, haláláig — amit 
ott töltött, a város történetének egy különös szakasza 
lehetne, „Laczkó-korszak" néven. Talán soha senki
nek, tudása és magas műveltsége következtében, ak
kora népszerűsége és tekintélye nem volt Veszprém
ben, mint neki. Neve, a legegyszerűbb emberek, a 
munkások körében is fogalom volt, akik a vasárnap 
délelőttöt igen gyakran ott töltötték az általuk meg
becsült veszprémi múzeumban, körükben a sorsuk, 
helyzetük után emberi módon érdeklődő Laczkó 
Dezső társaságában. Ha valaki valamiféle régiséget a 
városban talált, szinte szállóigeként csendült fel: majd 
elvisszük Laczkó tanár úrhoz! 

- És vitte is mindenki örömmel, megbecsülve „tu
dományát"! 

- De, kért ő is, ha másként nem ment, hát „megsze
rezte", mert „kellett" a múzeumba! 

- És lett múzeum Veszprémben! Nemcsak a Mi-
háldy-félc gyűjtemény és Fraknói értékes segítségével, 
de elsősorban Laczkó Dezső eszményi törekvéséből. 

A maga korában tudományos társadalmi megbe
csülést is kapott, a legnagyobbat talán 1900-ban, ami
kor a bécsi geológiai társulat levelező tagjává válasz
totta, kutatásainak elismeréséül. 

Az általa létesített „Veszprémvármegyei Múzeum 
és Könyvtár" új épülete elé került nemesen egyszerű 
szobra, Borsos Miklós alkotása, tudományos munkájá
nak legszebb elismerése, örök és maradandó emléke
ként egy szerény, de a tudományt egy város művelő
déstörténetének minél magasabbra emelése érdekében 
sok fáradozással művelt piarista tanárnak. 

Kevés veszprémi alkotó neve forrott úgy össze a 
város újkori történetével mint Laczkó Dezsőé. Ha 
majd valaki egyszer vállalkozik arra, hogy Veszprém 
történetéből annak rendezett tanácsú várossá alaku
lásától, 1875-től az első világháborúig terjedő négy 
évtized eseményeiből egységes, igaz történelmi tablót 
formáljon, annak egyik megbecsült alakja az elsők 
között is Laczkó Dezső lehet. 
A „Dunántúli Szemle" veszprémi helytörténeti vonat
kozású cikkei: 
1940-ben 
Brodszky Ferenc: A veszprémi Harmónia 77-84 . 
Gutheil Jenő: Mátyás korának 
veszprémi emlékei 119-134. 
Herkely Károly:A Veszprémvármegyei 
Múzeum néprajzi gyűjteménye I. 

Brodszky Ferenc: A Veszprémvármegyei 
Zenetársaság 1823-1833.1. 

32-42 
122-136. 

204-221 . 

144-145. 

164-176 
356-373. 
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397-416 107 

1941-ben 
Brodszky Ferenc: A Veszprémvármegyei 
Zenetársaság 1823-1833.11. 

Herkely Károly: A Veszprémvármegyei 
Múzeum néprajzi gyűjteménye. II. 
1942-ben 
Szilágyi János: Ókori bélyeges téglák 
a Veszprémvármegyei Múzeumban 
Dömötör Sándor: Dr. Pákay Zsolt: 
Veszprém vármegye története a török 
hódoltság korában a rovásadó összeírás 
alapján (1531-1696). Könyvismertetés 159-160. 

82. (1.) Lukcsics Pál-Pfeiffer János: A veszprémi püs
pöki vár a katolikus restauráció korában. Veszp
rém, 1933. 

(2.) Pehm József: Padányi Biró Márton veszprémi 
püspök élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. 

(4.) Horváth Konstantin: Az „Egyházi értekezések 
és tudósítások" (az első magyar kat. teol. folyó
irat) története 1820-1824. Veszprém, 1937. 

(7.) Meszlényi Antal: Gróf Zichy Domokos veszprémi 
püspök (1842-1849) egyházlátogatásai 1845-
1846-ban. Veszprém, 1941. 

(8.) Eberhardt Béla: A veszprémegyházmegye papságá
nak könyvkultúrája és könyvállománya a XIX. 
század elején. Veszprém, 1942. 

(11.) Hermann Egyed: Kurbély György veszprémi 
püspök (1755-1821). Veszprém, 1947. 

(13.) Petrák Mihály: Acsády Ádám veszprémi püs
pöksége (1725-1744). Veszprém, 1949. 

=KN 1957. IV. 28.4 . 
=KN 1957. VII. 21 .4 . 
PÁLDY Róbert: A tudományos munka kialakítása a 
Veszprém Megyei Könyvtárban. = MKsz 1958. 2 8 9 -
292. 
LIPTÁK-ZÁKONYI: Veszprém megye a szabadság
küzdelmekben. Veszprém, 1957. 
1. Kiadja a Veszprém megyei 
osztálya. 
=KN 1957. VII. 21. 4. 
=KN 1958. VIII. 10.4. 
=KN 1958.1.21. 2. 
=KN 1958. IV. 10. 2. 
=KN 1958. IV. 27. 1. 
=KN 1958. V. 11.4. 
=KN 1958. VI. 22. 4. 
=KN 1958. VI. 29. 4. 
=KN 1958. VIII. 10.4. 
=MKsz 1958. 291. 
Napló. 1962. XII. 22. 2., 1963.1. 5. 2. 
FEJ ÉRPATAK Y László: A veszprémi káptalan könyv
tára a XV. század első felében. = MKsz 1885. 136 — 
151. 
A Veszprém Megyei Könyvtár Évkönyve. 1961. 9 -10 . 
Ibidem 23-24 . 
Ibidem 24. 
HUNGLER József: Amivel Veszprém történetírói 
még adósak. =KN 1957. III. 31., IV. 2., 3., 4. 
GUTHEIL Jenő: Az Árpád-kori Veszprém. Veszprém, 
1977. Veszprém megyei Levéltár kiadványai 1. 
Veszprémi regeszták (1301-1387). Összeállította Ku-
morovitz L. Bernát. Akadémiai Kiadó. Bp. 1953. Ma
gyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadvá
nyok 2. 
GUTHEIL Jenő: Mátyás korának veszprémi emlékei. 
Veszprém, 1940. Kiadja a Veszprémvármegyei Mú
zeum. Publicationes Veszprémienses. Veszprémvárme
gyei füzetek. Szerkeszti: Dr. Nagy László. 4. 
Békefi 28. 
OL Acta radicalia. Fase. 4. Nr. 34. 
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108. Schematismus . . . Wesprimiensis . . . ad annum 
MCMXVIII. Vesprimii, 1918. XVIII. 

109. Veszprém megyei Levéltár - volt Veszprémi Állami 
levéltár - fondjainak jegyzéke. Bp. 1973. VII. Kéz
irat. 

Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich in gleichem 
Umfang, wie die vorangehende in weiteren acht Abschnit
ten mit der Herausbildung der Geschichtsschreibung und 
Forschung von Veszprém von der zweiten Hälfte des 19.-
ten Jahrhunderts bis zum Jahre 1962. 

Es wird hier über den Plan des Piaristenlehrers Ede Ivánfi 
über die Gründung eines „Museum-Vereins" (Abschnitt 6.), 
über die gesellschaftlichen Umstände der öffentlichen 
Bildung in Veszprém zur Zeit der Jahrtausendwende XIX-
XX, (Abschnitt 7.) und den im Jahre 1929 gefassten 
Vorschlag von Pál Lukcsics über die Gründung einer histo-

110. THALY Kálmán: Dunántúli levéltárak ismertetése, kü
lönös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára. Pest, 
1867.40. 

111. =Sz 1872.524. 

rischen, archäologischen und ethnographischen Gesellschaft 
(Abschnitt 8.) geschrieben. Man versucht einen Überblick 
über die Literatur der Geschichtsschreibung von Veszprém 
in den Jahren nach 1945 zu geben (Abschnitt 9.). In den 
weiteren Abschnitten wird auf die örtlichen Möglichkeiten 
der Qellenforschung (Abschnitt 10), auf die auf diesem Ge
biet gut gebrauchbaren Quellen (Abschnitt 11), auf die 
Ursachen der ungelösten Teilprobleme der Ortsgeschichte 
(Abschnitt 12.) hingewiesen. Zuletzt werden einige interes
santen Daten von fremdsprachigen ausländischen Autoren 
im Zusammenhang mit der Geschichte Veszpréms bekannt
gegeben. 

JÓZSEF HUNGLER 
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