
HAGYOMÁNY 

Veszprém megye az irodalomban 
A pannon táj, a Jókai által Magyar Tempe-völgynek nevezett Balaton vidéke, a végtelen 

erdőségeiről, betyárairól hírhedt Bakony és a szelíd dombhátaktól szabdalt Bakonyalja 
írók-költők sorát adta nemzeti kul túránknak az évszázadok folyamán. Az emberséget su-
galló vidék hosszabb-rövidebb időre vonzot ta irodalmunk másutt született klasszikusait is. 

A Bakonybélhez közeli, III . Béla által alapított zirci cisztercita apátság híres apátja volt 
1208-18 közöt t Jean de Limoges. Szent Bernát clairvaux-i monostorából , Clara Vallisból 
küldték Zircre, Nova Claravallisba. Ö az egyetlen zirci cisztercita, akinek irodalmi 
munkásságáról tudomásunk van a török előtti iaokből. Műveinek franciaországi felkutatása 
szintén zirci cisztercita, Horvá th Konstantin érdeme századunk elején. 

1483-ban - Mátyás király híres-nevezetes törökverő hadvezére - Kinizsi Pál, apósával, 
Magyar Balázzsal kolostort emelt Vázsony vára szomszédságában. A klastromban a pálosok 
remetéit telepítette meg, akik pompás kiállítású imakönyvekkel fejezték ki hálájukat 
jótevőjük feleségének, Magyar Benignának. 1493-ból való a Festetics-kódex néven ismert 
világi imakönyv, horárium, benne főként Szűz Máriához szóló magánimádságokkal - köztük 
Petrarca hét bűnbánati zsoltárának magyar fordításával - és a Pál uram betegségéről szerzett 
imádsággal. Magyar Benigna ezen imakönyvének zsoltárait egészíti ki a húsz évvel később 
készült ún. Czecn-kódex, a közelebbről nem ismert vázsonyi M. fráter munkája. 1516 táján 
a margitszigeti dömés, vagyis domonkos apácák számára vállalt másolást az egyik vázsonyi 
pálos szerzetes. Munkáját a Gömöry-kódex néven számon tartott imakönyv őrzi. Ekkoriban 
készülhetett a klastromban a közeli birtokos - ugyancsak a kolostor jótevője - Csepeli Simon 
számára az imádságokat, legendákat, énekeket tartalmazó, Peer-kódex néven ismert könyv. 

Alig tíz évvel később, 1527. november 23-án, Kelemen napján fejezte be művét a városlődi, 
lövölcfi kolostorban - amit még Nagy Lajos alapított 1378-ban — az a néma barát, akit 
Karthausi Névtelenként jegyez az irodalomtörténet. Könyve, az Érdy-kódex összegző 
jellegű: benne foglaltatik a latin egyházi irodalom és a magyar nyelvű kolostori irodalom 
minden értéke, eredménye. 104 prédikációt, 90 legendát és egy István királyunkról szóló 
éneket tartalmaz. A Karthausi Névtelen műve a legterjedelmesebb XVI. századi magyar 
kéziratos könyv, betetőzése és egyben lezárása a magyar kolostori irodalomnak. 

Részben vidékünkhöz kötődik a ferences kódexirodalom legregényesebb alkotása, a 
Teleki-kódex. A legendákat, példákat, elmélkedéseket és regulákat tartalmazó munka egyik 
másolója, Sepsiszentgyörgyi Ferenc ugyanis 1537-1539 között Várpalotán volt gvardián. 

A török pusztítások következtében megszűnt a remetéskedő szerzetesi élet, elpusztultak 
vagy erődítménnyé váltak vidékünk kolostorai. Lakói menekülni kényszerültek. Martonfal-
vay Imre - aki Török Bálintnál, majd annak fiainál és unokáinál szolgált - Pápa várnagyaként 
két török ost romot is sikerrel vert vissza és többször por tyázot t a Bakonyban. Közben 
önéletírásán dolgozott , amelyet Pápán fejezett be 1585-ben. Műve nyelvileg, művészileg 
értékes korrajz . A palotai vár török ostromát, Turi György vitézségét maga Zrínyi Miklós 
énekelte meg a Szigeti veszedelemben. 

Az 1570—1574 közöt t Pápán prédikátoroskodó Sztárai Mihály zsoltárfordításai elsőként 
Huszár Gál énekeskönyvében jelentek meg. A nyomdász-reformátor Huszár Gált a pápai 
egyház 1574 októberében hívta meg lelkésznek. Itt is hunyt el egy év múlva, a városban 
pusztító pestisjárvány áldozata lett. A XVII. század ellenreformációjának súlyos eseményei, 
a pápai református lelkészek gályarabsága elevenedik meg Kocsi Csergő Bálint emlékiratá-
ban. 

II. József türelmi rendeletének és a felvilágosodás eszméinek hatására élénk szellemi-iro-
dalmi élet bontakozot t ki vidékünkön. A nagyesztergári születésű pap költő, Ányos Pál 
verseinek egyik fő élményforrásává vált a bakonyi táj. Szülőházát emléktábla jelöli és a 
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Vajda Péter szülőháza, Vanyola Simon István szülőháza Bazsiban 

veszprémi várban is tábla emlékeztet rá: a városban halt meg és a ferencesek templomában 
nyugszik. Ányos a Két jó barátomnak a Bakonyba című versében egy bakonybéli látogatásra 
emlékezett. Á bakonybéli bencés apátság Guzmics Izidor apátsága idején irodalmi alkotómű-
hellyé vált és szívesen találkoztak ott író-költő klasszikusaink. Guzmics 1832-től haláláig, 
1839-ig az apátságban szerkesztette az Egyházi Tár című folyóiratot, írta nyelvészeti 
tanulmányait és drámákat fordított görög nyelvből. A bencés apátot - többek között -
meglátogatta Toldy Ferenc, Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mihály, Döbrentei Gábor. 
Guzmics tanártársával, Beély Fidél Józseffel közösen szerkesztette Bakonybélben a Költészeti 
képek (1837-38) tanulmányköteteit. A nyelvújítás lelkes híveként gyakran levelet váltott 
Kazinczyval. 

A Pápa közeli, bakonyszéli Vanyoláról indult a Petőfitől is elsiratott Vajda Péter életútja. 
Szülőháza ma emlékmúzeum. Vajda regények, pedagógiai munkák sorát írta és jelentős volt 
publicisztikája is. Versei és több prózai munkája a természet, a szülőföld szeretetét zengik. 
1844-ben, „apai laktul búcsúzván" így fogalmazott: „Szerettelek, Bakony, kék tetőddel, kék 
tetődön a fehér nappal, vagy a fekete felhőkkel, s fekete felhőid gyomrában a fényes 
villámokkal. Gyakran pihentem bükköseid hives árnyékában, gyakran haliám benned a szelek 
zúgását, s e zenét angyalok nyelvének hi t tem.. ." 

Ä magyar előidőt, romantikus múltat idézik s hazafiságra nevelnek a Sümegen született 
Kisfaludy Sándor Balaton-vidéki várromokról írt regéi. Korának egyik legnépszerűbb 
költőjeként ő kezdeményezte a hazánkban harmadik, a Dunántúlon pedig az első kőszínházá-
nak felépítését Balatonfüreden. Az építési munkálatokat is Kisfaludy irányította. A színházat 
1832-ben nyitották meg s az ünnepi alkalomra írt prológusában e vélekedését fogalmazta meg: 
„Úgy látszik valóban, mintha ezen magyar hazának némely vidékeiből, a Dunának némely 
meflyékeiből kiszorított nemzeti lélek a Balatonnak körét szállotta volna meg." .Füred 
kőszínháza már a múlt század második felében rommá lett. Kisfaludy emlékét gondozza 
múzeummá vált szülőháza Sümeg központjában. A szorgos gazda költőre, Szegedy Rózával 
leélt boldog házaséveire emlékeztet a badacsonyi hegyoldalon álló Szegedy Róza-ház irodalmi 
múzeumként. 

Mintha Kisfaludy megállapítása bizonyosodott volna meg, amikor a reformkorban hazánk 
egyik leglátogatottabb fürdőhelye, Füred a „Magyar Országi Tenger" partján a nyári 
Magyarország központja lett. Füreden találkoztak a kor társadalmi-politikai vezéralakjai: 
Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, akik a fürdőhelyen 
formálták meg a reformországgyűlések több alapgondolatát. Füred demokratikus légkörét 
Kossuth híres fürdői levele is kiemelte. A fürdőhelyen - ahol birtoka volt, zeneiskolaként 
működő kastélyát ma tábla jelöli - javasolta a gazdálkodó-poéta Pálóczi Horváth Ádám a 
Magyar Nyelvművelő Intézet felállítását. Ez végül - mint ismeretes - Széchenyinek az első 
reformországgyűlésen tett felajánlása révén valósulhatott meg. Széchenyi elévülhetetlen 
érdeme a balatoni gőzhajózás megindítása is 1847 májusától. A balatoni táj szépsége, a korabeli 
fürdőélet színessége elevenedik meg Pálóczi, Vachott Sándor, Czuczor Gergely, Vörösmarty 
verseiben, elbeszéléseiben, Nagy Ignác: Egyesüljünk című drámájának első felvonásában. 
Garay János - Az obsitos költője - Balatoni kagylók címmel, 28 versből álló ciklusát, köztük 
A tihanyi visszhang című költeményét és prózai útirajzát szentelte a Balatonnak. 
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1857-től gyakran nyaralt Füreden családjával együtt Jókai Mór. 1858-ban jelent meg saját 
rajzaival illusztrált útirajza a Balatonról a Vasárnapi Újság hasábjain. 1867-ben villatelket 
vásárolt a fürdőhelyen, amelyre tágas, kényelmes nyaralót építtetett. 1870-től mintegy húsz 
éven át Füreden nyaraltak. Jókai ideje jó részét ott is munkával töltötte. Művei közül: Az 
aranyember, a Fekete gyémántok, a Szegénység útja, a Damokosok, a Három márványfej című 
regényei, A befagyott Balaton, az ölelkező várromok című útirajza, A Balaton vőlegényei című 
elbeszélése, a Rémhalász című regéje, a H o n és az Életképek balatoni tárgyú cikkeinek sorozata 
mind a táj ihletésében született. 

Jókai villája a fürdőváros központjában 1954 óta irodalmi emlékmúzeum. Az oda látogató az 
enteriőrök révén felidézheti azt a tárgyi és szellemi miliőt, amelyben élt nyaranta Jókai és 
családja s fogadták vendégeik tömegét. A „szentélyben", a dolgozószobában láthatók főként 
azok az eszközök, amelyek az író kedvteléseiről tanúskodnak: festőkészlet, távcső, botgyűjte-
mény, kerti szerszámok és nem utolsósorban nevezetes ásvány- és csigagyűjteménye. S mielőtt 
a látogató tovább folytatná füredi sétáját, érdemes megpihennie Jókai császárfájának árnyéká-
ban az író kerti padján. 

Veszprém szülötte, Endrődi Sándor költő, bár sorsa messzire vetette szülővárosától, 
rendszeresen visszatért a Balatonhoz. Alsóörsi szőlőjében nyaralt, az első balatoni vitorlázók 
közé tartozott. Egyik verseskötete a Balatoni ég alatt címmel jelent meg és a fővárosi lapok is 
gyakran közölték írásait a Balatonról. Veszprémben ma utca és emléktábla őrzi emlékét. 

A táj, a Bakony és a Balaton hagyományai, költészete szól az egykori veszprémi megyei 
aljegyző, országgyűlési képviselő, Eötvös Károly regényeiből. Veszprémben temették el, sírját 
rendszeresen koszorúzzák késői tisztelői. Megyei könyvtárunkat róla nevezték el. Műveiből s 
a róla készült írásokból jelent meg a Pannon Pantheon legújabb kötete Eötvös születésének 
150. évfordulójára, Az utolsó szó Istenhez címmel 1992-ben. 

A veszprémi Cholnoky család két írót adott a magyar literatúrának. Viktor és László 
újságíróként Pestre kerültek. Több elbeszéléskötetük és regényük jelent meg századunk elején. 
Viktor nagy műveltséggel, politikai éleslátásával hamar karriert ért el a fővárosban és a 
legnépszerűbb elbeszélők közé sorolták. 

Az I. világháborút követő években többször megfordult vidékünkön Krúdy Gyula. A 
Magyar tájak című kötetében megjelent útinaplójának írásai közül számos tájunkhoz kötődik. 
Balatoni tárgyú novelláit - Krúdy Zsuzsa válogatásában - önálló kötetben jelentette meg a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1991-ben. 
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Nagy László szülőháza, Iszkáz (Nagy vári Ildikó felvételei) 

Századunk harmincas éveitől íróink, képzőművészeink egy csoportja megtelepedett a 
Balaton mellékén. A mediterrán klímájú táj otthont, kinek-kinek menedéket és Kedvező 
alkotói légkört nyújtott . Illyés Gyula Tihanyban alkotott csaknem fél évszázadon át, kötődve 
a tájhoz, a maga alakította természeti környezethez hol magányban, hol barátai társaságában. 
Németh László sajkodi házában írta sok jelentős művét 1957-től. Füreden, Tamás-hegyi 
házában töltötte nyarait Déry Tibor. írásai, önéletrajzi jegyzetei örökítették meg tájélményeit. 
Füreden az 1950-es évektől sajátos irodalmi szalon alakult ki Lipták Gábor író házában. A villa 
„nyitott kapuval" várta vendégeit, irodalmi-művészeti életünk mára már jórészt klasszikussá 
vált nagyjait. 

A Balatonfüreden megfordult magyar és külföldi írók, költők emléktábláit a SZOT-szanató-
rium folyosóján helyezték el. A panteon ma egyik fő nevezetessége a fürdőhelynek. 
Utolsóként 1992 májusában Zákonyi Ferencnek, a Balaton szakírójának, Füred nemrégiben 
elhunyt monográfusának emléktáblája került fel a falra. 

A Veszprém megyében barangoló utazó, ha ideje engedi, térjen le a sümegi útról, keresse fel 
Bazsit, a Bakony-völgyi kis falut. Az első kérdő szóra rá fog találni Simon István szülőházára, 
amely 1983. április 1 l -e óta emlékház. Néprajzi ihletésű irodalomtörténeti kiállítás jeleníti meg 
ott azt a környezetet, amelyben a költő gyermek- és ifjúkorát töltötte. „A tollforgató pedig azt 
szeretné éreztetni, mi adta a kezébe a tollat. Esetemben valóban a szülőföld, a kis falu ludas a 
dologban" - vallotta Simon István. A ház hátsó szobájának irodalmi kiállítása Simon 
költői-írói munkásságának, irodalmi és közéleti pályájának főbb állomásait mutatja be. Simon 
István végső nyugvóhelyét is szülőfaluja temetőjében lelte meg. 

Megyénk más, kevésbé ismert tájaira kerül az a látogató, aki Nagy László és Ágh István 
költők szülőházát szándékozik felkeresni. A Somló tövében, a Bakonyalján fekvő Felsőiszkáz 
szélső háza 1984. április 10-e óta az immár 15 éve halott Nagy László emlékét idézi. Az 
irodalomtörténeti kiállítás anyagát a költő özvegye, Szécsi Margit bocsátotta rendelkezésre és a 
kiállítást fiuk, Nagy András grafikus rendezte. Áz első szoba berendezése eredetiben látható, 
paraszt-polgári környezetet mutat. Az. egykori lakótérhez kapcsolódó műhelyben a „csodabog-
nár" dédapa megmaradt szerszámait helyezték el. Itt vannak a költő faragáshoz használt eszkö-
zei is. Az utolsó helyiségben, a hajdanvolt fészerben - amelyet zárt szobává alakítottak - a köl-
tő emlékének hódoló bolgárok rodopei környezetet alakítottak ki. Olyan miliőt, amely szmol-
jani tartózkodása idején körülvette a költőt, akárcsak a Nagy László-múzeum Szmoljanban. 

Végezetül meg kell emlékeznünk egy olyan hasznos kézikönyvről, antológiáról, életrajz-
gyűjteményről , amely Simon István előszavavával jelent meg első ízben 1969-ben, s azóta 
már négy újabb kiadást ért meg. Harmath István középiskolai tanár, irodalomtörténész és 
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Katsányi Sándor könyvtáros munkája a Veszprém megye irodalmi hagyományai című 
sikeres és mindnyájunk által sokat használt kötet. Harmatn István ebben az évben ünnepelné 
70. születésnapját. . . , de már elhunyt 1986-ban. Rövid összefoglalásom is az ő emlékét 
hivatott ápolni. 

Ács Anna 

Berhida középkori templomának átépítése 
Legtöbb középkori templomunkat a váltakozó közösségi igények kényszerítő hatására 

átépítették, belső berendezését újakkal pótolták. A még szerencsésnek mondható kevesek 
közé tartozik egyik páratlan építészeti emlékünk, Berhida késő gótikus középkori templo-
ma. Csak egy nagyszabású átépítés formálta és hozta létre mai szép arányait. Ekkor készült a 
szentély és a hajó egyedülálló kőboltozatú tetőszéke. 

Az átépítés tényét és mértékét az 1963-1964. évi műemléki helyreállítást megelőző 
falkutatás és régészeti feltárás igazolta, mely sok új értékes adatot szolgáltatott az átépítés 
történetéhez, de adós maradt a különböző levéltárak anyagának értékelésével.1 Ezt az 
adósságot szeretném a következőkben törleszteni. 

Ki ép í te t te át a t e m p l o m o t ? 

Levéltári forrásaink alapján az átépítést egybehangzóan Huszár Zsófiának tulajdoníthat-
juk. Bizonyság erre a szentély felőli első boltszakasz zárókövének holdas-csillagos címere, 
valamint a második bol tmező címeres zárókövén látható kettős kereszt. Virágh Péter vallja, 
hogy egy „bizonyos Pápista Berhidai földes asszony, Huszár Sófia nevű építette és a Pápisták 
temploma lött légyen. Ezt pedigh bizonyi t tyák. . . belől a bol tozaton álló köröszt bizonyos 
mellette levő czimerrel együtt ." A másik tanú, Kovács János vallja, hogy a templom a 
katolikusoké volt. Ezt pedig igazolja a „templomnak boltozásán dupla köröszt, bizonyos 
mellette levő czimerrel együtt ."2 

A tanúvallomásokkal egybehangzó az 1747. évi Visitatio Canonica megállapítása: „Nyil-
vánvaló, hogy a templomot a katolikusok, mégpedig a Huszá r család építette, kiknek 
nagylelkűségét belül a szentély felőli boltozaton látható címer még ma is hirdeti."3 Ugyanezt 
olvassuk az 1746. évi főesperesi látogatás jegyzőkönyvében is.4 

Ha nem is vesszük szó szerint, hogy a templomot a berhidai Huszá r család, illetve Huszár 
Zsófia „a fundamentis" építette, csupán olyan nagyobb szabású átépítési munkát tételezünk 
fel, mely a templom használhatóságát tekintve új építésnek tűnhetet t , a levéltári adatok 
értékelését mégis nehezíti, hogy Huszár Zsófia személye mindmáig ismeretlen a Huszár 
család leszármazottjai közöt t , továbbá, hogy a berhidai Huszár család címere nem hozható 
kapcsolatba a boltmezők zárókövein látható címerrel és végül: a szakirodalom a régészeti 
kutatás adatait felhasználva ugyanezen címerre hivatkozva az átépítést a Hunt -Pázmán 
nembeli Demeter veszprémi püspöknek tulajdonítja és a XIV. század végére datálja.1 

Az első adat, mely a Huszár család berhidai kapcsolataira utal, 1588. amikor a rovásadó 
összeírások szerint Berhida birtokosa Huszár Péter pápai főkapitány. Az ő testvérbátyja 

1Sz. Czeglédy Ilona-Ágostházy László: Berhida középkori temploma. Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei (A továbbiakban: VMM K/6/1967), 217-237. 
2 Molnár József: Adatok a berhidai-peremartoni műemléktemplom helyreállításához. Műemlék-
védelem VIII/1964,125-126. 
'Veszprémi Püspöki Levéltár (A továbbiakban: VPL) Visitatio Canonica, Berhida, 1747. 
4Uo. Fragmenta 1747.1. 7. 
3Sz. Czeglédy-Ágostházy: i.m. 226. 
6Pákay Zsolt: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó-összeírás 
alapján (1531-1696). Veszprém, 1942. 58. 
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